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por António Serafim Pereira1

É com enorme prazer que apresentamos a 1ª edição 
temática da revista Imaginar, como refe-
renciámos já na edição do nº 53. Este novo ciclo da 
Imaginar apresenta edições mais volumosas e a inclu-
são de edições temáticas.
A presente edição, a Imaginar nº 54, será seguramente 
um marco referencial, não só na história evolutiva da 
revista como também será uma referência no panorama 
do diário gráfico como instrumento no ensino da 
expressão e comunicação visual.

Sobre a presente edição temática “O diário gráfico 
na educação e comunicação visual”, inúmeros serão 
os conceitos para designar a diversidade de diários 
gráficos possíveis, desde conceitos mais antigos, 
como as cadernetas aos mais atuais livros de artista; 
muitas designações encontraríamos, justificadamente 
interessantes, para mergulhar e desbravar as 
potencialidades que o registo gráfico oferece. Basta, 
para qualquer leitor interessado, fazer uma pesquisa 
na Net sobre diários gráficos para se inteirar dos 
modos e áreas mais diversificados que do desenho 
gráfico se socorrem. Aqui, a nossa preocupação é, 
compreendendo todas as áreas possíveis, dar um 
panorama da riqueza didática e pedagógica que a 
realização de impressões gráficas, 
sejam elas de colagem e/ou desenho de observação, 
memória ou até de ideias mais fantasiosas, contribuem 
para a aprendizagem de uma educação e comunicação 
visual direcionada.

Assim, apresentamos os autores e os respetivos 
temas acompanhados de uma ligeira síntese, num 
conjunto de doze artigos de fundo e cinco relatos / 
artigos de opinião:

Joaquim Jesus apresenta-nos o seu artigo “O Diário 
Gráfico como des(envolvimento) e cultura visual”: 
trata-se de um texto que apresenta o diário gráfico 
como um instrumento (até como portefólio) através do 
qual é dado a conhecer a cultura visual existente nos 
arquétipos dos alunos de um colégio na área do Porto.

1  A Imaginar procura, a seu tempo, introduzir nas suas 
redações o estipulado no novo acordo ortográfico (concordemos ou 
não com o acordado, entendemos que a língua é um organismo vivo 
em constante transformação). Deixamos, por enquanto, ao critério 
dos nossos colaboradores a exigência que será uma confirmação 
num futuro próximo.

Cristina Trigo e Maria Jesus Agra Pardiñas no 
seu trabalho conjunto “Escrituras de lo invisible 
desde el oasis: viaje por un proceso de incertezas, 
pesquisas y experiencias”, em que pretendem 
relacionar os conceitos de portefólio com o livro de 
artista, interiorizando nos seus alunos a prática de 
um registo diário das suas aprendizagens, reflexões e 
preocupações, constituindo-se esse caderno de registos 
como um portefólio dos seus percursos e trabalhos. 
Maria Jesus diz-nos ainda que “El cuaderno es el 
vehículo que recoge las marcas del viaje: pisadas, 
recuerdos, trazos, cortes, agujeros, golpes, errores, 
objetos, miradas, oasis...”. Igualmente, Cristina 
Trigo, apresenta uma relação muito interessante entre 
palavras e imagens. Aqui, também, uma série de 
imagens/postais representativos de olhares segundo 
conceitos especificados se transformam num portefólio 
de trabalho, num caderno de viagem (imagens / 
postais / palavras / conceitos / ambientes / vivências / 
significados / etc.) por uma cidade. 

Mário Bismarck dá-nos a conhecer a estrutura 
do percurso académico de Henrique Pousão no 
seu artigo “Um caso exemplar: o percurso da 
aprendizagem do desenho em Henrique Pousão e o 
uso das ´cadernetas”. Nesta apresentação Bismarck 
caracteriza também o trabalho desenvolvido nas 
cadernetas que não são outra coisa senão Diários 
Gráficos, onde Pousão nos presenteia “com desenhos 
das aulas de Anatomia, Perspectiva e História da 
Arte, aos apontamentos do quotidiano, aos erros e aos 
desvios, de que os exemplos do uso da caricatura são 
relevantes”.

Mariapaola Piscitelli no seu artigo “Del viaje al 
arte” evidencia a influência que as viagens, por 
países de culturas diferentes, exercem nos modos 
de olhar o mundo e a importância dos diários gráficos como instrumento de trabalho e 
registo das impressões recolhidas por diversos artistas, 
de distintas épocas e lugares, no decorrer destes 
dois últimos séculos; mostra-nos, ainda, de como 
essa prática resultou numa evolução na observação 
da realidade envolvente dos artistas viajantes, no 
seu conhecimento, enriquecimento, criatividade e 
capacidade de diversificação plástica e temática nas 
suas representações…

Carla Cardoso, após vários “apanhados” de diversos 
autores, fala-nos (no seu artigo) dos estádios do 
desenvolvimento gráfico/plástico na criança e início 
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da adolescência, avançando depois para um estudo 
onde procura observar o contributo do “Diário Gráfico 
no Desenvolvimento da Expressão Gráfico-plástica” 
dos alunos de uma turma de 5º ano de escolaridade, 
não sem antes fazer uma correspondência com o 
currículo nacional do ensino básico e com algumas 
correspondências e considerações sobre o diário 
gráfico no meio escolar.

Maria Lurdes Pessoa, com o artigo “O Diário 
Gráfico, um recurso didáctico” apresenta-nos diversos 
“modos de ver, observar, expressar” através de um 
estudo realizado a um grupo de alunos do 2º ciclo 
onde comprovou que a utilização do Diário Gráfico 
desenvolve a capacidade de percecionar o quotidiano, a arte e a expressão gráfico/plástica.

Maristani Zamperetti, no seu artigo “Criação, 
releitura e identidades nas artes visuais – archimboldo 
na sala de aula” aplica, junto de um grupo de alunos, 
algumas propostas de Archimboldo (discípulo de Da 
Vinci e mais tarde, o seu trabalho,  recuperado pelo 
gosto dos surrealistas). Tal como a autora, a dado 
momento, cita Miranda 1994 “Pois o significado 
das palavras e das imagens não está nas palavras e 
imagens, mas nas pessoas em suas circunstâncias”, 
também aqui reconhecemos, como é evidente, que 
é o receptor no contexto da sua cultura e vivência 
visual que vai criando, descodificando e codificando 
em formas visuais, os seus propósitos ou as suas 
propostas de significação e representação visual que 
assim partilha com a sua comunidade. Só percebendo 
e entendendo o seu trajeto se pode entender as suas 
razões, descodificando e reinventando novos formemas 
visuais, logo, novos significados, novas conjugações 
e outras leituras. Neste sentido, o seu artigo sobre 
uma reinvenção, ou releituras como lhe chama a 
autora, pelos seus alunos sobre a obra de Archimboldo 
pode-nos trazer, igualmente, uma mais-valia para 
essa vertente de diários gráficos e/ou livro de artista 
sobre processos de colagens e/ou efeitos de alguma tridimensionalidade.

Márcia Daniela Silva coloca-nos o seu artigo “O 
Diário de Campo como estratégia pedagógica na 
relação professor aluno surdo”. Neste trabalho 
encontramos um estudo de ensino de educação visual 
aplicado a uma aluna surda. Segundo a autora o Diário 
de Campo favorece uma vertente mais pedagógica 
e mais ajustada à formação e investigação. É neste 
sentido que desenvolve uma uma série de reflexões 
sobre a prática do desenho tendo no diário de campo o 
elo de ligação entre o professor e uma aluna surda.

Paula Rito, oferece-nos os seus “Cadernos de 
desenho”, um texto que nos comunica um percurso 
pessoal no mundo dos diários gráficos e como estes 
desenharam igualmente o seu próprio percurso de vida, 
nas suas viagens, como ela diz: “Percursos onde me 
desdobrei entre o obturador e o lápis”. Neste sentido, 
evidencia a partilha deste território dos cadernos com 
os seus alunos: “Aos poucos vou cultivando o uso do 
caderno como um pequeno laboratório de ensaio, livre 
de constrangimentos do olhar dos outros”.

Simone Vizioli, José Lancha e Paulo César Castral 
e tal como nos dizem os autores n` “O caderno de 
viagem e o olhar sobre São Paulo” colocam umas 
reflexões iniciais sobre os conceitos de olhar e 
percecionar e que sobre o seu texto referem: “Este 
artigo tem como objetivo discutir o caderno de viagem 
como ferramenta de perceção da cidade” (…) 
onde “O olhar sobre a cidade assume sua condição 
primeira de intencionalidade e no seu embate com a 
linguagem do caderno, que lhe dá forma, encontra as 
possibilidades expressivas de construir juízos críticos 
sobre o objeto de desejo desse olhar”. Os autores 
oferecem-nos uma viagem didática, vivenciada pelos 
seus alunos de arquitetura, pela cidade de S. Paulo 
tendo o caderno de viagem como o seu interlocutor.
Tiago Cruz, no seu artigo “O Diário Gráfico enquanto 
recurso e discurso semiótico”, confronta o leitor 
com um vasto panorama de denominação e aplicação 
dos Diários Gráficos enquanto recurso semiótico 
que apresenta diversos discursos e funções. Nesta 
perspetiva percorre o trabalho de alguns autores tais 
como Eduardo Salavisa, Manuel João Ramos, Juan 
Gomez Molina e João Catarino, muito em especial este 
último, exatamente para evidenciar, não os discursos 
sobre os Diários Gráficos nem os discursos de autor, 
mas sim, a potencialidade dos discursos possíveis 
com as suas diversas explorações de linguagem e 
significação plástica e visual.

Eduardo Salavisa exorta num pequeno texto “A 
importância do diário gráfico para a actividade do 
desenho” definindo, entre outras perspetivas, o diário 
gráfico como “Espaço onde o erro não é erro e onde o 
processo é mais importante que o resultado”.

Isabel Baraona evidencia um testemunho marcado 
pelo desenho “Hokusai, o velho louco pelo desenho”; 
trata-se de um apontamento sobre o percurso e obra 
de Hokusai e igualmente um comentário à 
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reedição pela editora Hazan de “Cem vistas do Monte 
Fuji”(1840), a obra gráfica mais conhecida de Hokusai. 
Uma época e culturas diferentes, lindo!

António Pereira apresenta em relatório “Testemunho 
de uma acção de formação em diários gráficos”, 
realizado aquando da acção de formação “Diários 
Gráficos” dinamizada por Eduardo Salavisa, 
promovida pela APECV e realizada no MNAA. Este 
relatório constitui-se como um testemunho e uma 
janela sobre as potencialidades e as distintas atividades 
plásticas que se podem realizar num diário gráfico.

Fernando Saraiva expõe um brevíssimo texto “As 
Ilustrações são palavras pintadas de poesia…”, onde 
põe a descoberto o papel do ilustrador. Julgamos 
pertinente esta faceta do desenho num mundo de 
exploração do diário gráfico/visual, a nosso ver 
igualmente como forma de viajar perante um texto, 
livro, conto ou história e imaginarmos os nossos 
cenários…  

Mário Vitória apresenta-nos “Escrevendo no verso 
das folhas”, que é um relato que nos coloca de 
imediato perante o facto de a clausura da sala de aula 
se constituir como agressão ao aluno e coincidir o 
conceito de agressão com a falta de inteligência para 
a resolução dos problemas. Neste sentido, o Diário 
Gráfico surge como um instrumento que percorre 
todo o cotidiano e a vivência do aluno num mundo 
exterior à escola. Sublinha a “escrita-acção” como uma 
ferramenta potenciadora de descobertas, reflexões e 
criatividade numa manifestação de contemporaneidade. 
Tece, ainda, algumas considerações sobre a prática do 
desenho.

Marcia Daniela, num breve relato “Diário gráfico – 
uma necessidade”, evoca como a existência e a prática 
de um registo diário de desenho pode contribuir para a 
nossa compreensão do passado e formação futura.

Tal como o fizemos na edição nº 53, também agora 
alertamos os investigadores e futuros colaboradores 
para as temáticas dos próximos dois anos. Assim, a 
próxima edição temática de 2013 debruçar-se-á sobre 
a “Dinâmica entre Escolas e Museus” (atividades de 
intercâmbio entre a comunidade educativa e os centros 
de arte e museus). Na edição temática de 2014, prevê-
se aprofundar o tema “Arte Pública e Património 
Urbano”.
Com este novo conceito editorial pretendemos que 
cada número da Imaginar se constitua como um 
marco referencial no quadro das temáticas em análise. 
Anteriormente com edições semestrais, a Imaginar, 

apenas por resultado circunstancial, tem tido nestes 
três últimos anos edições anuais, com a exceção 
neste último ano (com a edição especial EVT não 
numerada).
Entendemos que as edições temáticas anuais 
trazem uma mais-valia organizacional 
aos professores e investigadores; paralelamente e 
de modo a cumprir um regime semestral, temos em 
estudo a hipótese de, em alternância semestral, criar 
um espaço para edições de didáticas específicas à 
expressão e comunicação visual, constituindo-se estas 
edições como um instrumento de apoio e sugestões 
de trabalho, nestas áreas, para os nossos colegas 
professores. 

Desde já, solicitamos a todos os colegas professores 
a sua opinião e colaboração com o envio de iniciativas 
didáticas e pedagógicas que desenvolvam com os 
seus alunos e que queiram partilhar num espaço 
próprio, apropriado e dedicado a promover ideias estimulantes e interessantes 
para as unidades didáticas dos vastíssimos programas 
das disciplinas que integram o ensino em artes visuais 
(incluindo as disciplinas do ensino profissional). 
Toda a correspondência com fins colaborativos 
com a revista Imaginar podem ser enviados para 
antoniopereira@apecv.pt .

Não podemos passar sem deixar uma nota de 
agradecimento ao conselho científico e aos nossos 
colaboradores pelo seu empenho, bem como pela 
pronta colaboração, com a troca de e-mails no 
processo de edição da revista. 
Para bem de todos, e essencialmente para com os 
nossos leitores, o nosso obrigado!
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OS SONHOS E ILUSÕES TAMBÉM SE DESENHAM

Olhei o céu azul de um dia luminoso
E no céu desenhei o teu rosto
Desenhei e rabisquei o teu olhar, o teu sorriso.
No céu desenhei os longos fios doirados do teu cabelo
Estendiam-se nos campos tórridos de girassóis
Cobriam-te o corpo curvilíneo, como véu transparente
Os montes confundiam-se com o teu peito 
As colinas do campo com as tuas ancas
Fechei as páginas do meu caderno. Cheio!
Cheio de sonhos, céus e universos…
Os sonhos e ilusões também se desenham

Desenhei a sensualidade e macieza da tua pele
A subtileza do teu olhar tímido e cabisbaixo
Aguarelei os teus seios e a leve aragem do teu ventre
No meu caderno guardei as tuas pernas esguias
A formosura dos teus pés. Como são belos, os teus pés!
Como é belo o teu repouso, o teu deitar na espuma do mar
Nas páginas do meu caderno colei a areia molhada
Borrifei com tinta vaporizada, a maresia do mar
No esplendor da artegrafia emergia uma estrela
A estrela não era do mar! Eras tu, no teu sorriso…
Os sonhos e ilusões também se desenham.

Do meu caderno irradiava o teu perfume
O teu aroma perfumado exalava das tuas linhas
As cores transbordavam tua alegria
Apropriei-me do céu e do teu sorriso
No meu caderno, piscas-me o olho quando te olho
E, esse sorriso guardado nas minhas folhas
É meu e não teu! É meu, nosso e de todos…
É de quantos presenciarem o desenho
O teu sorriso já não é nosso nem de todos
Está nas folhas, guardado no meu caderno
E será, a seu tempo, de cada um que o abrir…
Os sonhos e ilusões também se desenham

António Serafim Pereira \\ Janeiro de 2012, Baleal

NO DECURSO DO EDITORIAL, OCORREU 
ESTE POEMA “OS SONHOS E ILUSÕES 
TAMBÉM SE DESENHAM” 

Um presente poético para um enlace mais feliz na leitura dos artigos e um aconchego para os 
cadernos da nossa intimidade… (lanço o desafio para quem o quiser ilustrar…)
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Resumo/Abstract

Os cadernos de desenho e os livros de artista sempre exerceram sobre mim um 
intenso fascínio. Analisei o traço do desenho visto como trilho do pensamento à luz 
dos escritos de Jacques Derrida e apliquei essa análise aos cadernos de Cy Towbly e 
Joseph Beuys, encontrando ligações com a minha própria concepção de caderno como 
instrumento de pesquisa - gráfico, de projecto, em errância – para as séries pictóricas.
 Enquanto docente cultivo o uso do caderno como um pequeno laboratório de ensaio. 
O desenvolvimento e o rumo que os cadernos assumem nas mãos dos seus originadores 
são imprevisíveis. Alguns dos alunos acabam por estabelecer com o caderno uma 
interessante relação de cumplicidade.

Palavra-chave: caderno de desenho.

Cadernos de desenho

Os cadernos de desenho e os livros de artista sempre exerceram sobre mim um 
intenso fascínio. Em 1987 realizei um ensaio sobre acumulação, matéria alquímica 
e conceptual, que reflectia sobre os meus cadernos a partir da ideia de acervo. No 
seu centro estiveram as “afinidades” com o modo de construção deslumbrante, em 
continuidade, praticado na escultura das peças Boli e Komo-Kun pelo povo Bambara 
do Mali. (fig.1)

Fig.1 - Paula Rito, 1987 - caderno volfrâmio

Dez anos depois desenvolvi a dissertação – O pensamento do traço – partindo dos 
desenhos de Cy Towbly e da estranheza originada ao olhar os cadernos de Joseph 
Beuys, conhecido por estar sempre a rabiscar:

«Quando falo sobre o pensamento, eu designo-o enquanto forma. As ideias deveriam 
ser consideradas do modo como os artistas consideram a escultura: procurar pelas 
formas criadas pelo pensamento.»1

Interessou-me e veio ao encontro da pesquisa a leitura dos escritos de Jacques Derrida 
sobre o pensamento do desenho:

«uma certa pose pensativa, uma memória do traço que especula em sonho sobre a sua 
própria possibilidade. O seu poder desenvolve-se sempre à borda da cegueira».2

1  “Thinking is Form: The Drawings of Joseph Beuys”. P.57
2  Jacques Derrida; “Mémoires d'aveugle. L'autoportrait et autres ruines”. P. 10

CADERNOS DE DESENHO

Escola Secundária de Bombarral
Mestrado em Teorias da Arte 

pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa 

Licenciatura em Pintura pela 
Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa

Paula Rito



09

Derrida fala-nos do cepticismo – da diferença entre 
crer e ver.Apresenta duas hipóteses. Primeira hipótese; 
o desenho é cego, senão o desenhador. A operação do 
desenho terá qualquer coisa a ver com a cegueira. O 
cego pode ser um vidente, tem algumas vezes vocação 
de visionário. Segunda hipótese; enxerto do olho, enx-
erto de um ponto de vista sobre o outro.
Toda a obra de Derrida, mas especialmente “Mémoires 
d’aveugle”, aborda a questão polissémica da visão, a sua 
dimensão intelectual (Nicolau de Cusa – visiu intelec-
tualis) e o ver contemplativo; místico. A cegueira como 
a visão do espírito (privação ou excesso de visão?). 
Analisa a questão do traço, da memória do traço. É no 
momento de retraimento, do retirar-se, que o traço vê 
mais fundo. Quando o autor investiga “A Origem do 
Desenho”, ele toca o enigma do pintor e da obra. Toca 
a língua, o jogo com o significante, a polissemia de 
sentidos. (fig.2)

Fig.2 - Paula Rito, 1988 - caderno indícios

O traço como trilho do pensamento

A provocação do branco provoca o vazio. O primeiro 
traço, vocábulo da cegueira, provoca o pensamento. 
Assumindo a provocação da superfície, Cy Twombly 
rabisca-a a lápis acrescentando por vezes alguns 
apontamentos de cor. 

Afirmando a validade do traço como veículo de tran-
scendência poética, Cy Twombly oferece o entendi-
mento do desenho com uma linguagem gráfica, tornada 
testemunho do poder sensual inerente ao traço e ao frag-
mento. Marcando trilhos no coração do fazer pictórico, 
os seus traços vão para além do desenho, representação, 
escrita, e ao mesmo tempo repousam na névoa de natu-
rezas mortas e paisagens que nos suspendem, confortam 
e estendem horizontes estéticos ilusórios. 
Na sua obra plástica oferece-nos a visão de como a 
linguagem do desenho se torna ele mesmo, como um 
impulso físico aceso pelo conteúdo que cresce, se 

sustem e se questiona a si mesmo em termos expres-
sivos. Isto acontece quando o traço respira no gesto a 
imagem aparentemente simples permanecendo sondável 
e procurando uma solução pictural/espacial cuja saída 
é desconhecida, vulnerável e aguarda a nossa interpre-
tação.Esse o fascínio de quem está do lado de cá a lidar 
com o visível, invisível, poder ser cego ou vidente, 
poder escolher os sentidos. Vermos para além do traço, 
quando temos acesso ao código ou o invadimos.
O traço é a ferramenta que torna visível o invisível. 
Twombly aceita o desafio do papel branco mas também 
a parede na sua materialidade para aí traçar percursos 
de pensamentos. –– « é na medida em que o fundo não 
está limpo que ele é impróprio para o pensamento (ao 
contrário da folha branca do filósofo), e portanto muito 
própria para tudo o resto ( ) tudo o que o intelecto pode 
sentir como outras tantas catástrofes estéticas.»3

O caderno território

A utilização do caderno começou por ser a 
forma de resolver a minha incompatibilidade com o 
branco; a dificuldade em aceitar o desafio do papel; 
o vazio. Sobre cadernos amarelecidos pelo tempo ou 
sobre livros com figuras e esquemas, colava papéis 
transparentes rasgados, construía um universo abstracto com traços do mundo. Sustentava 
um mundo aparente entre o fazer plástico, acumulativo e 
demiúrgico. As folhas de papel rasgadas simulavam um 
território telúrico, e matérico e prolongavam a ideia de 
temporalidade que me interessava para a desinibição e 
vontade de registar. (fig.3)

Até ao momento em que nos cadernos as acumulações 
de papel eram tais; e transpareciam modificadas na 
frente e verso de página para página, que estudei e re-
lacionei a acumulação presente com a mistura da forma 
e do informe. As páginas e papéis serviram de ecrãs de 
luz e permitiram-me criar espaços frag-mentados. A sua escolha como material 
interventivo não surgiu ao acaso, o papel é em si biode-
gradável e como tal transforma-se – amarelece, perde 
cor, dilata ou encolhe – não é eterno nem imutável. 
Existia aqui um piscar de olhos á imortalidade, as for-
mas não desapareciam mas a sua apresentação mudava 
subtilmente pela própria alteração do papel.
No contínuo trabalho de recolectora de imagens lembro 

3  Roland Barthes; “O óbvio e o obtuso”, p.144.
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Fig.3 - Paula Rito, 1987 - caderno territórios 

a frase que dava sentido aos meus cadernos pré-
existentes de 1987/88 – “tudo ser possível para outras 
coisas”. 

Anos antes, na escola, descobrira como me era agradáv-
el preencher com esboços as margens dos manuais, e 
atravessar a “fronteira” das folhas de escrever para fora 
da linha vertical vermelha. Só no 10º ano encontrei na 
professora de Filosofia a compreensão de que rabiscar 
poderia ser uma forma de concentração. 
No primeiro ano das Belas Artes o mestre Lagoa Hen-
riques pediu-nos como trabalho de Comunicação a reali-
zação de Diários Gráficos. Pouco depois desvendei que 
esta ideia sempre me tinha acompanhado ao compilar os 
desenhos que realizava ao longo de um dia ou de sema-
nas e que guardava dentro de cartolinas dobradas. Esta 
aparência de cadernos não resistiu às limpezas da minha 
mãe. O primeiro espécimen foi guardado em 1982. 
Até hoje expus os meus cadernos quatro vezes. A 
primeira vez, ainda aluna da Faculdade de Belas Artes, 
escolhi espalhar os cadernos sobre uma mesa debaixo 
de um arco daquele antigo convento. Ali, pousados, 
tinham a particularidade de estarem abertos e poderem 
ser folheados pelo visitante, ou encontrarem-se 
atados com uma corda, aparecendo assim impenetráveis. 
Pretendia mostrar a importância do caderno como objec-
to, a afinidade estabelecida com ele, e transmitir a ideia 
de caderno como algo que pode ser folheado mas que 
também pode estar fechado e guardar coisas – apresen-
tar o caderno como um objecto vulgar ou intimista com 
o qual se pode ter uma relação feliz. 

Seleccionei, para serem manuseados: um caderno de 
viagem, um Diário Gráfico e dois de Projectos, um intei-
ramente construído por mim, outro trabalhado sobre um 
antigo Livro de Hidráulica, do qual aproveitei a própria 
ideia ou conceito de hidráulica. Deixei visíveis certos 
esquemas e algumas frases suspensas, por terem perdido 
o seu sentido exacto e surgirem com outro significado. 
(Fig.4)
Na segunda vez, os cadernos surgiram organizadamente 
expostos, presos sobre o tampo da mesa, com a 
possibilidade de serem folheados. Escrevi no catálogo:

«No espaço branco, sobre a mesa, 
os cadernos. Como pequenos territórios guardam 
as procuras de um começo - a pintura começada - 
fragmentos, poses, aspectos de matéria e germinações, 
os sucessivos gestos e caos no processo do fazer; num 

Fig.4 - Paula Rito - caderno hidráulica 

forte desejo de arquivar as sensações. Na busca 
incessante entre o que existe de anterior, de pré-
existente, e o que vai ser acrescentado, há o fascínio do 
não permanente, de tudo ser possível para outras coisas. 
Uma continuidade.» 4 

Na terceira e quarta vez, embora tivessem de ser 
exibidos dentro de vitrinas, tive o privilégio de ouvir 
ler por parte do Professor Dr. Manuel Gusmão, o seu 
belíssimo texto sobre os mesmos.5  

Ainda hoje mantenho estes 3 tipos de cadernos. O 
caderno de viagem, o diário gráfico a funcionar quase 
como agenda, o caderno de projectos que antecede 
a próxima série pictórica e pode ser realizado em 
cima de um antigo livro ou realizado como um todo, 
desde a capa às páginas coladas ou cozidas nas mais 
diversas dimensões e tipos de papel. A alguns atribuo 
um nome, outros apenas têm um número e uma data. 
Podem acompanhar-me ao longo de um ano ou serem 
efectuados numa noite. (Fig.5)

Sempre me senti inibida de lhes chamar cadernos 
de artista, porque esse nome lembra-me os dos 
meus “mestres”, vistos em museus e retrospectivas, 
longamente admirados: os cadernos de aguarela de 
Turner, os escritos e esboçados por Leonardo DaVinci, 
os riscados por Goya, os de colagens de Matisse, os 
trilhados por Cy twombly, a quem já me referi. 

“The secret block for a secret person in Ireland” é um 
caderno de 

Joseph Beuys que nos infiltra nos cinco sentidos.Esta 
descoberta foi-me preciosa e relacionava-se com as 
minhas procuras na altura. 

4  territórios mínimos,  Galeria de Arte Moderna da 
S.N.B.A., Lisboa. 1989. Excerto do texto do catálogo.
5  Manuel Gusmão; «Paula Rito: O ouro guardado ou 
os trilhos de um fogo lento» in Act11, Colóquio Internacional na 
Universidade de Letras de Lisboa. 2004.
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Fig.5 - Paula Rito, 2003 - caderno identidades

O caderno possui uma forte carga de intencionali-
dade no seu título. O segredo para além do sentido de 
mistério, confidência, algo discreto ou reservado, lugar 
separado ou chave é oferecido a alguém que também é 
secreto. Partilho esta ideia. O caderno constitui-se assim 
o meu pequeno território, pequeno pedaço de mundo, 
ruptura na continuidade. Segredo. Momento. Acumu-
lação. Entendo o interior dos cadernos de desenho como 
o buraco em “Alice no país das maravilhas”, a entrada 
para o reino das possibilidades.

O caderno de viagem

Desenhar nas páginas que sabemos poder fechar e 
guardar de um caderno pode ser um modo de arquivar 
sensações e remete-nos para as memórias. Temos uma 
memória fotográfica porque recordamos vivências ao 
olhar fotografias. Eu retenho especialmente as memórias 
em rápidos esboços algumas vezes realizados em 
movimento. (Fig.6)

Os cadernos de viagem também me auxiliam na ma-
nutenção e manuseamento de imagens, pormenores, 
apontamentos e situações que transfiguradas me servem 
de mote para as séries pictóricas.
Penso nas viagens e no que estes cadernos trouxeram 
para a minha pintura, verdadeiros encontros.
De África as cores intensas e as grandes planícies. A 
contemplação do meu primeiro deserto marcado pelo 
branco da areia a estender-se até ao mar e aquela estra-
nha e grande flor (Welvitcshia mirabilis), primeiro nome 
latino aprendido de uma planta.
Da Europa a visão ao vivo das obras de arte em Londres 
ou Paris, e ainda sem o saber iniciar a construção do 
meu museu imaginário.

Fig.6 - Paula Rito, 2010 - Bolívia - Chile 

Dos Açores, as lagoas e pântanos, 
paisagens longas sem horizonte que chegaram ao quase 
branco total. O mar azul e as grandes margens do céu 
avistadas do avião. Simultaneamente a força do coração 
da terra nos verdes cerrados, opressivos. Os vermelhos 
dos troncos das criptomérias. A pele das árvores, as 
raízes, o fascínio da germinação. (Fig.7)
De Itália, o colorido maravilhoso e as figuras dos 
frescos cobrindo extensas paredes. A arquitectura, os 
arcos, as pontes, semelhanças com Portugal. A sombra 
e a penumbra das ruas labirínticas. Os gatos nos pátios 
e, entre os canais e as praças, os poços misteriosos 
desenhados por Pratt em “A fábula de Veneza” no preto 
e branco de Corto Maltese.

Fig.7 - Paula Rito - caderno 99

Semanas no Gerês, caminhando para sul, 
experimentando a grande diferença entre a noite e o 
dia. Da opacidade dos reflexos das águas escuras às 
pequenas cascatas transparentes. As relações entre os 
homens e os animais ainda tão próximos. As paisagens 
desnudadas. Os carvalhos, castanheiros e o que resta da 
floresta mediterrânica. (Fig.8)
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Fig.8 - Paula Rito - caderno 96.128

A terra serpente.
E o bichinho de viajar todos os anos me conquistava.
 
De Nova Iorque trouxe a visão muito forte das peças 
Boli e Komo-Kun. Fui invadida pelos museus e pelas 
peças enquanto peças na sua permanência. Objectos 
que passaram por dentro de mim, livros e livros. Lá 
as pessoas não nos olham, são os edifícios que nos 
olham. As grandes diferenças de escala. A visão de uma 
urbanidade cerrada no alto das “torres gémeas” que nem 
sonhavam vir a mudar o mundo em 11 de Setembro.

E de novo as paisagens desarrumadas deste meu país; 
os mitos pessoais e colectivos. Os atalhos, os muros, os 
caminhos de cabras. As escarpas e o castanho de Pitões 
das Júnias. A dimensão “sublime” das formas naturais: 
o silêncio, a terra quente ou molhada, os troncos 
secos, os musgos e líquenes, os valores cromáticos, 
as folhas das árvores mutantes em formas e tonalidades, as texturas fortes ou suaves. 
Tudo podia ser pretexto para um esboço.

As estradas vermelhas e o mar escarpado da 
Costa Vicentina

“Depois de Marrocos”, foi a primeira exposição 
verdadeiramente nascida e com referências explícitas, 
até na denominação, a uma viagem marcante, 
acompanhada de leituras anteriores e posteriores. 
Inolvidáveis os rostos tuaregues e a travessia do Atlas. 
(Fig.9)

Percorrer a Cornualha, a Escócia e a Irlanda em três 
verões consecutivos foi uma outra forma de visitar as 
lendas, os clássicos e as grandes obras da língua inglesa 
que havia absorvido nos livros lá de casa. Percursos 
onde me desdobrei entre o obturador e o lápis.
Cidades e países como Amesterdão, Rússia, Praga e Bu

Fig.9 - Paula Rito - Caderno Marrocos

dapeste em anos seguidos enriqueceram e acrescentaram 
páginas a tantos livros da história de arte, e mais páginas 
assinaladas e aguareladas nos cadernos. 
As ilhas de Cabo Verde, foram sobretudo as pessoas, 
alegres e coloridas, a música, os mercados, os precipí-
cios de Sto. Antão, e o mel doce de cana.
Com o objectivo de chegar ao Cabo Norte, de carro per-
corri terras da Finlândia, Suécia e Noruega, das florestas 
às estepes da Lapónia, a fantasiar e a esboçar 
Rapa Nui e os muais, os Andes e Machu Pichu, foram as 
navegações desejadas da minha infância. (Fig.10)
O mundo tem mais do que aquilo que nós vemos 
nele. Nos cadernos de viagem o traço cria a natureza 
naturante mencionada por Klee, mas também tem 
capacidade de dissimulação, soma, subtracção, abismo, ser fragmento, totalidade, infinito. 
Suspensos entre o vir e o ir os traços transportam 
um sentido para sempre hipotético, num discurso 
aberto, onde continuam a nascer mas nunca chegam 
a uma definição, essa a ontologia do inacabamento, 
como dizia Klee – o homem não terminou. A pequena 
descontinuidade pode sugerir mais do que a tentativa 
de ontologias formais. Os traços também mostram 
concisão, laconismo e a intensidade do sentido 
complexo presente numa embriagada ou rigorosa 
cadência e execução. Em si, o traço contém a 
derradeira das nossas histórias possíveis.

Islândia e a terra em formação. O vento norte a soprar 
forte e de vez em quando uma chuva miúda. Caminhei 
pela lava do vulcão Krafla sobre cores imprevisíveis. A 
terra fervia entre estranhas fendas, por vezes um pouco 
assustadoras; o fumo saía concebendo por vezes um 
simulacro de névoa. A lava estendia-se em diferentes 
formações e tonalidades.

Um outro mundo

Percorri 4000 km para encontrar nesta terra ainda em 
criação as cores das minhas pinturas; acumulação 
e matéria; rachas, fumos, ventos, névoas, bolhas, 
explosões; transformações. Como se tivesse intuído a 
paisagem, sonhado a terra. (Fig.11)
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Fig.10 - Paula Rito - Caderno Rapa Nui. 

Os seis estados norte americanos percorridos em 
paisagens diversificadas e as imagens do cinema; as 
caminhadas ao longo de terrenos em tão diferentes 
altitudes, acampando em terras do Peru, Chile 
e Bolívia, tornaram-se as aventuras sem um fim 
previsível, mas feliz.

Fig.11 - Paula Rito - Caderno Iceland 

As gradações de cor em Timanfaya nas duas estadias em 
Lanzarote, a caminhar e desenhar…
Ao saborear tudo isto trouxe comigo as visões, os sinais 
encontrados nas procuras e deambulações, nos entarde-
ceres em que me perdia. As sensações estão ainda muito 
perto, muito presentes, mesmo na ânsia de desenhar out-
ras coisas. E, por vezes, nos regressos, todo o passado e 
adolescência me surgem esboçados, e lembro-me desses 
outros pátios, quintais, onde saltava muros para roubar 
limões. Ou do mar alto nas viagens com os meus pais e 
o tanto que eu desenhava navios; nessa altura eram os 
navios. E, curioso, é que os via no seu todo e de fora, 
como se os sobrevoasse. De dentro ficou o marinheiro 
que me ensinava os nós das cordas e os passeios com a 
cadela entre os porões. As escadas de ferro, o som e o 
calor da casa das máquinas, o forte cheiro a óleo. 
A ferrugem e o azul cinza do mar. 
A ESBAL foi outra viagem; embarquei com a minha 
ingenuidade. A escola tornou-se sobretudo as pessoas, 
os risos no corredor, as conversas no banco do jardim 
sob as quatro árvores floridas que agora sei chamarem-
se “árvores do amor”.

Os cavaletes silenciosos na sala 
de pintura. Só descobri a tela como potencial no 
4ºano, só aí também a pintura. Antes era e foi 

sempre muito mais o desenho, o papel o caderno, 
algo de mais rápido, o instante. Ainda hoje começo 
sempre pelo desenho, pelo caderno, pelo mínimo, aquilo 
que se pode manusear em qualquer momento, que posso 
transportar sempre comigo.

E permanece a relação entre os olhos, a pele das coisas, 
as máscaras e o tempo.
As viagens lembram-me agora um conto de Sophia 
de Mello Breyner «A viagem»6 com a estranheza do 
desconhecido levada ao máximo.

Do caderno território ao espaço de partilha

Alguns cadernos podem ser partilhados. Habituei-me 
a mostrar algumas páginas aos amigos e a arrancá-las 
e oferecê-las quando me solicitavam. A curiosidade 
que os cadernos despertavam levou-me literalmente a 
queimar em fogueirinhas alguns demasiado íntimos ou a 
fazer de vez em quando umas limpezas que se traduziam 
em páginas arrancadas para a reciclagem. 

Utilizo o caderno para partilhar ideias com os alunos e, como transporto sempre 
algum dos meus comigo, sirvo-me das suas páginas para 
explicar e esboçar.

Ao longo dos anos encontrei o gozo de desenhar nos 
alunos, um gosto por eles transportado ou o meu incen-
tivo de o adquirirem. No caso destes rapazes e raparigas 
com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, o 
desenvolvimento e o rumo que os cadernos assumem 
nas mãos dos seus originadores são imprevisíveis. Al-
guns dos alunos acabam por estabelecer com o caderno 
uma relação de cumplicidade (e não são necessari-
amente aqueles que revelam capacidade para desenhar).

Em Educação Visual, procuro acompanhar os alunos 
do 7ºano ao 9ºano, e peço-lhes que utilizem o caderno 
A4 liso como diário gráfico, onde registam através do 
desenho a matéria leccionada, as ideias, esboços, projec-
tos que desenvolvem ao longo do ano, e os desenhos de 
observação realizados na sala, em aulas no exterior ou 
que eles queiram realizar no seu tempo fora do espaço 
escolar e mostram-me apenas se o quiserem. 
Aos poucos vou cultivando o uso do caderno como um 
pequeno laboratório de ensaio, livre de constrangimen-
tos do olhar dos outros. (Fig.12) 

6  Sophia de Mello Breyner Andressen; “Contos Exempla-
res”, Figueirinhas, p.91 a 108.
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Fig.12 - 9ºD - desenho criativo 1 

Este ano os cadernos serviram de suporte a diferentes 
desafios por mim colocados ou sugeridos pelo grupo/
turma. Desenhar através da observação e análise directa 
das formas possibilita treinar a mão e habituar o “olhar” 
a efectuar escolhas. (Fig.13) 

Fig.13 - 9ºA - Caderno Mariana.Duarte 

Fig.14 - 9ºE - Caderno Rodrigo.Dina 

Exercitámos em desenho de observação a representação 
da figura humana e suas proporções, empregando um 
colega (um rapaz e uma rapariga) que se ofereceu para 
servir de modelo. Os esboços tiveram a duração de 
60 minutos usando a grafite como material actuante 
(Fig.14) ou 15 minutos utilizando materiais como tinta-
da-china, marcador ou lápis de cor preto. (Fig.15)

A prática do desenho extra aula é decisiva 
para a configuração de um projecto pessoal de 
trabalho e descoberta, e para o desafio pessoal de 
desenvolvimento. Respeitando a parte secreta e 
individualista dos desenhos de alguns alunos realizados 

Fig.15 - 9ºB - Caderno Tânia 

em casa, escolhi um dos temas propostos, o auto-retrato. 
Com o propósito de analisarmos a representação do 
rosto e suas simetrias e irregularidades, num tema tão 
abrangente e com diferentes significados como o da 
Auto-representação. (Fig.16)

Fig.16 - 9ºA - Caderno João.Tomás.Mariana

Até que ponto alguns dos traçados saídos das mãos 
destes adolescentes podem ser auto-retratos internos 
de memória e de procura. Um auto-retrato não tem que 
ser a representação do nosso rosto. Pode sê-lo da nossa 
mente. E como se representa um auto-pensamento? Ou 
como se representa um pensamento para os outros?
Estas são algumas questões que delicadamente podem 
ser abordadas em Educação Visual.

Um exercício que aplico na aprendizagem e treino do 
olhar, consiste na utilização de uma janela aberta numa 
folha de papel através da qual os alunos seleccionam 
as partes que mais lhes atraem a atenção numa obra de 
arte. Olhar e desenhar usando a janela permite colocar 
entre parêntesis o real, as coisas, as certezas, as formas. 
Introspectivamente cada um procura ver como “o real” 
é apercebido dentro de si; quais as suas fontes. Este 
procedimento serve para mostrar que a interpretação das 
obras de arte assenta em realidades subjectivas, quando 
não se conhece o contexto da sua realização.

Após orientados no enquadramento histórico e na leitura 
de algumas obras de arte pertinentes, pedi a cada aluno 
que seleccionasse uma obra significante. 
Ensinando técnicas de análise e desmontagem de 
uma produção artística, desafiei-os a recorrerem a 
diferentes abordagens e reinterpretarem plasticamente 
a obra escolhida, explicando depois as suas ideias. Nos 
cadernos realizaram as ideias de reinterpretação. (Fig.17)
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Fig.17 - 9ºD - A partir de Juan Munoz.Klee.Millet.Leonardo 

Depois de leccionada a Representação Técnica, os 
alunos realizaram um projecto simples de arquitectura, 
cujas ideias e estudos de cor foram registados nos 
cadernos. (Fig.18)

Fig.18 - 9ºB - Caderno Hugo, Projecto de geladaria 

Um dos trabalhos finais foi realizado em conjunto pelas 
quatro turmas de 9º Ano e consistiu na elaboração de um 
painel sobre o mundo subaquático a aplicar num local 
específico do espaço escolar. Os cadernos serviram para 
elaborar formas em continuidade entre os 
alunos, numa primeira fase utilizando o desenho linear e 
depois através da cor “desrespeitar” as linhas e traços do 
desenho pelo traço do pincel. (Fig.19)

No processo de desenvolvimento do desenho, somando, 
intensificando e cruzando códigos, o traço pioneiro em 
toda a sua essência, assume gradualmente consciência 
e coerência na superfície onde simultaneamente como 
traço-garatuja está cheio de forma, sensualidade e 
sentido expressivo com propósitos poéticos e criativos.

Embora o traço seja táctil, trilhado, a sua linha 
é por vezes um quase nada, transparente, aberto à 
contemplação. Quem faz do traço uma profissão sabe 
como uma simples linha pode transmitir suavidade, 
leveza, sensualidade ou paixão e que o pensamento não 
se detém aí no acto físico. 

Assim, o desenho torna-se inevitavelmente a sua própria 
realidade – um macrocosmo permanentemente aberto 
construído dos seus próprios elementos fundamentais, 
as suas pequenas percepções inscritas no papel. Todas 
as visíveis e invisíveis antinomias que formam o 
pensamento e o mundo.

Casa da terra grande, 13 de Junho de 2011.

Fig.19 - 9ºB - mundo subaquático
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Resumo/Abstract

Através do recurso a metodologias e conceitos sócio-semióticos, são aqui abordados 
os significados, usos e funções do Diário Gráfico, ao serviço da construção de 
discursos semióticos. O Diário Gráfico surge como um poderoso instrumento não só na 
exploração de conceitos, mas também na comunicação e representação desses mesmos 
conceitos, transformando-se assim num importante recurso semiótico ao serviço da 
construção de novos discursos. O projecto Estrada Nacional Nº2, levado a cabo por 
João Catarino, será analisado com o intuito de perceber os usos e as funções associados 
a este objecto e, dessa forma, justificar o seu potencial semiótico.

Palavras-chave: Semiótica, Sócio-Semiótica, Diário Gráfico, Comunicação Visual, 
Cultura Visual.

É relativamente comum ouvir os professores dizerem aos seus alunos para 
transportarem um pequeno caderno onde possam anotar não só tudo aquilo que lhes 
chama a atenção, mas também ideias e conceitos para projectos profissionais e pessoais. 
Chamam-lhe Diário Gráfico, Diário de Viagem, Caderno de Terreno, Livro de Bordo, 
entre outras designações, reforçando muitas vezes que os conteúdos destes diários ou 
cadernos não são para ser partilhados com terceiros. O Diário Gráfico deverá ser um 
espaço privado, pessoal e íntimo. Uma ferramenta ao serviço da criatividade, uma 
espécie de atelier portátil.

Percebe-se nestes cadernos uma espécie de pureza na expressão da ideia, do conceito, 
acompanhada de uma beleza que está associada à espontaneidade do próprio acto 
de registo instintivo, despreocupado e descomprometido. Ver um Diário Gráfico de 
um outro autor desperta uma sensação de que estamos a aceder directamente ao seu 
intimo, a algo genuíno e verdadeiro. Segundo Jennifer New (2008:16), “The appeal 
many journals have for outside readers lies in voyeurism. A journal that lacks this 
eavesdropping characteristic can be disappointing.” Muitas vezes, longe de uma atitude 
voyeurista, longe de querer espreitar pelo buraco da fechadura, está uma curiosidade e 
uma intenção de aproximação a um processo íntimo que dá origem a objectos, conceitos 
e representações.

O DIÁRIO GRÁFICO ENQUANTO RECURSO 
E DISCURSO SEMIÓTICO

Instituto Superior da Maia
Licenciado em Comunicação 

Multimédia, Instituto 
Superior da Maia

Tiago Cruz
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Neste documento será adoptada a designação de 
Diário Gráfico devido não só à utilização pessoal que é 
feita deste objecto como também à natureza dos Diários 
Gráficos pesquisados e analisados. Assim como Eduardo 
Salavisa, assume-se aqui que Diário Gráfico refere-se 
a um caderno portátil onde o registo predominante é 
o gráfico, o desenho, de observação ou não, podendo, 
apesar disso, recorrer à escrita e a qualquer outro tipo de 
técnica, incluindo a colagem de imagens preexistentes. 
(Salavisa, 2008:14)
O Diário Gráfico não surge somente ao serviço de 
um processo de exploração e, desta forma, associado 
a uma esfera privada e íntima. Surge igualmente 
numa esfera pública onde serve intenções comunicativas bastante precisas. Ora, 
se por um lado este instrumento é, na sua origem, um 
instrumento onde não existe a priori nenhuma intenção 
comunicativa, no sentido em que não há um terceiro 
elemento receptor, como é (e porque é) que este passa 
para a esfera pública e é utilizado enquanto instrumento 
de comunicação?

Quando o Diário Gráfico surge na esfera pública, surge 
como acto de comunicação e, nesse sentido, associado 
a um público-alvo, a um terceiro elemento receptor, 
transportando consigo uma série de significados que 
passam constantemente a fronteira privado/público. Verifica-se de seguida que é 
relativamente comum alguns autores apresentarem 
as páginas dos seus diários mantendo no seu discurso 
determinadas afirmações como “Nem se procura que 
os desenhos fiquem muito bem feitinhos, são uma 
coisa nossa, não é para mostrar” (Salavisa in Lourenço, 
2010), reforçando o carácter íntimo, pessoal e privado, 
quando, na realidade, já deixou de o ser e passou a 
ser um discurso construído a partir de excertos de um 
determinado diário.
O Diário Gráfico, ao serviço de processos de exploração, 
assume-se como um importante recurso semiótico que 
geralmente serve a construção de um discurso que não 
ele mesmo. Quando passa para a esfera pública, num 
acto de comunicação, ele passa não só a ser um discurso 
em si mesmo como também, simultaneamente, recurso 

semiótico ao serviço da construção de novos discursos.
No âmbito deste documento está em causa o Diário 
Gráfico enquanto recurso semiótico ao serviço da 
construção de discursos que não ele mesmo1. Neste 
sentido, enquanto objecto de estudo, excluem-se os 
discursos sobre os Diários Gráficos2 e os discursos que 
são os Diários Gráficos em si3, ficando apenas como 
objecto de estudo os discursos que têm por base o Diário 
Gráfico e o seu autor ou onde estes desempenham um 
papel fundamental.
Neste contexto será explorado com maior atenção o 
trabalho “Estrada Nacional Nº2” de João Catarino. 
A principal razão que levou à escolha deste projecto 
tem a ver essencialmente com a utilização de vários 
suportes ou meios de comunicação. O projecto EN2 está 
publicado em suporte digital4, audio-visual5 e scripto-
visual6. 

No entanto, foram acrescentadas algumas referências 
bibliográficas para outras obras para que o leitor possa 
proceder a uma exploração mais exaustiva no âmbito de 
outros projectos semelhantes.

1  Este documento insere-se no âmbito do desenvolvimento 
da dissertação de mestrado em Comunicação Multimédia, no Instituto 
Superior da Maia (ISMAI).
2  Por exemplo, a obra Diários de Viagem, de Eduardo Salavi-
sa (2008); Drawing from Life, de Jennifer New (2005); Sketchbooks, de 
Richard Brereton (2009), entre outros.
3  Por exemplo, The Diary of Frida Kahlo (2005); World War 
II, de Victor A. Lundy in Chittenden, Karen e Rouse, Sara (2010), os 
diários de Rockwell Kent in Smithsonian Institution, Archives of Amer-
ican Art (1993), entre outros.

4  Blog Desenhos do Dia de João Catarino, desenhosdodia.
blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00-
08%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00-
08%3A00&max-results=50 
5  Site iOnline, www.ionline.pt/itv/16239-atravessar-o-pais-
pela-en2---1-parte-viagem-chavesviseu, www.ionline.pt/itv/16240-
atravessar-o-pais-pela-en2-2-parte-viagem-viseugois, www.ionline.
pt/itv/16238-atravessar-o-pais-pela-en2--3-parte-goismontargil, www.
ionline.pt/itv/16312-atravessar-o-pais-pela-en2---4-parte-viagem-
montargilfaro.
6  Livro EN2 publicado pela editora Livraria Fernando Ma-
chado (2010).

Fig. 2 - Pessoas (Tiago Cruz, 2011)Fig. 1 - Estudo de cenografia (Tiago Cruz, 1998)
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A análise é feita recorrendo aos conceitos sócio-
semióticos de Theo Van Leeuwen. Pretende-se assim 
confrontar estes discursos com os conceitos sócio-
semióticos apontados, verificando desta forma o 
potencial semiótico do Diário Gráfico no processo de 
comunicação e expressão.
Os Diários Gráficos têm sido alvo de um interesse 
crescente quer da comunidade científica e artística, quer do público em geral. 
No entanto a teorização relacionada com os Diários 
Gráficos é escassa. Este trabalho pretende ser um 
contributo nesta área no sentido de abrir perspectivas 
práticas e teóricas relacionadas com o Diário Gráfico 
enquanto meio de expressão e comunicação visual. Não 
é de forma nenhuma nosso objectivo “fechar” o assunto. 
Pelo contrário, existe uma consciência relativamente à 
escassa teorização existente em relação a este medium 
e, nesse sentido, é imprescindível começar por um olhar 
mais atento relativamente à utilização deste objecto no 
âmbito da cultura visual.

Para finalizar, gostaria de agradecer aos autores Eduardo 
Salavisa, João Catarino e Manuel João Ramos, pela 
inspiração e pelo contributo, ao disponibilizarem 
imagens dos seus Diários Gráficos, enriquecendo e 
complementando dessa forma todo o discurso aqui 
apresentado. Muito obrigado.

O Diário Gráfico enquanto recurso e discurso 
semiótico de comunicação

Recurso, potencial, discurso e género semiótico

O significado associado a um determinado signo não é 
algo intrínseco a este mas sim algo “formado” a partir 
deste, envolvendo o próprio signo, o seu objecto e 
respectivo interpretante (Chandler, 2007; Joly, 1994). 
O significado varia de um sujeito para outro, estando 
em causa um processo de interpretação em que a 
cultura individual do sujeito desempenha um papel 
primordial neste processo interpretativo. Além de uma 
multiplicidade de significados atribuídos ao signo, 
devido a questões culturais individuais, estão em causa 
igualmente factores espácio-temporais. 
O mesmo indivíduo pode atribuir diferentes significados 
ao mesmo signo mediante a localização espácio-
temporal de ambos. 

Assim sendo, o significado de um determinado signo 
linguístico, icónico, plástico, gestual, sonoro, entre 
outros, é algo altamente contextual. 

É o contexto cultural, social, político, institucional, 
espacial, temporal, etc., que irá funcionar como 
catalisador de uma determinada leitura, da atribuição de 
um determinado significado a um determinado signo. 
No contexto sócio-semiótico, a noção de signo 
é substituída pela noção de recurso 
semiótico evitando assim a ideia de que um 
determinado significado está, à partida, associado a um 
significante, de certa forma pré-determinado (Leeuwen, 
2005). Segundo Leeuwen, recursos semióticos são as 
acções e/ou artefactos que utilizamos para comunicar, 
quer sejam produzidos fisiologicamente (sistema vocal, 
músculos para criar expressões faciais ou gestos, entre 

outros) ou tecnologicamente (caneta, tinta e papel; com 
hardware e software, com tecidos, tesouras e máquinas 
de costura, entre outros). Um recurso semiótico é tudo 
aquilo que é utilizado - ou pode ser utilizado - pelo 
sujeito para comunicar, para construir sentido, num 
determinado contexto espácio-temporal. Um recurso 
semiótico é assim uma espécie de matéria-prima destituída de significado que, através da sua 
manipulação associada a uma intenção comunicativa, 
e através de um processo de interpretação com o leitor, 
adquire significado. No entanto, salienta-se que o signo 
é visto como um recurso utilizado na construção de 
uma mensagem, sendo este, em si mesmo, portador de 
um potencial significado mediante um contexto e um 
interpretante. Segundo Leeuwen (2005:93), 

The subject of social semiotics, therefore, is the coming 
together of these two aspects of semiotic resources, 
their physical or technical nature - and the semiotic 

Figs. 3 e 4 - Pessoas, Tiago Cruz, 2011
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potentialities this affords - and the social regulations 
of their use - together with its history. This means 
that social semiotics is by and large about the how of 
communication. How do we use material resources to 
produce meaning?

Desenvolve-se uma espécie de espiral de 
significados em que o contexto tem um papel 
fundamental. O recurso semiótico tem um potencial 
semiótico ditado pelas convenções e códigos sociais. 
O todo significante é construído por unidades mínimas 
significantes formando assim uma outra unidade que, 
por sua vez, poderá ser utilizada como unidade mínima 
num outro todo significante, e assim sucessivamente. 
Um recurso semiótico passa a discurso semiótico que, 
por sua vez, pode ser utilizado na construção de um 
outro discurso tornando-se assim recurso semiótico. 
Por exemplo, a cor vermelha tem vários potenciais 
semióticos. Ela pode significar morte, vida, quente, 
luxo, entre outros. Este potencial semiótico, esta 
cadeia de significados, pode ser fixado mediante um 
contexto, mediante a interacção deste recurso com 
outros, ao serviço de um determinado discurso. O vermelho associado a um corpo no chão pode 
significar morte, associado a um desfile pode significar 
luxo. O seu potencial sofre constantes mutações 
conforme o contexto em que o recurso é utilizado e 
consoante a sua interacção com outros recursos.

Assim sendo, todo o recurso semiótico tem um potencial 
semiótico ao nível da produção de sentido. Diferentes 
indivíduos percepcionam diferentes potenciais num 
mesmo recurso (Leeuwen, 2005). A cor preta, num 
determinado contexto, pode ter o potencial 
semiótico de significar morbidez e maldade para 
um sujeito. Não obstante, para um outro, pode ter o 
potencial de significar “classe”, requinte e poder.

Para compreender de que forma um determinado 
recurso semiótico é utilizado para produzir sentido, 
interessa perceber não só o que é representado, mas 
também como é representado. O conceito sócio-semiótico de discurso serve o propósito de 
explorar “o quê” da representação. Por outro lado, o 
conceito de género serve a exploração do “como” dessas 
representações.

Um determinado discurso é produto de muitos 
outros discursos. Assim sendo, os discursos são 
igualmente recursos semióticos que podem ser 

utilizados no acto de representação. A fronteira entre 
recurso e discurso prende-se com a função. É um 
recurso semiótico quando está ao serviço da construção 
de um determinado discurso. Uma espécie de matéria-
prima com a qual a mensagem é construída. Por outro 
lado, é um discurso enquanto objecto comunicativo 
com um fim em si mesmo. Segundo Leeuwen 
(2005), discursos são recursos para a representação, 
conhecimentos sobre determinado aspecto da realidade, 
que podem ser utilizados quando esse mesmo aspecto 
tem de ser representado. Eles não determinam aquilo 
que pode ser dito sobre esse aspecto da realidade, no 
entanto, não podemos representar nada sem recorrer a 
eles. Necessitamos dos discursos como frameworks para 
dar sentido ao real.
Além de serem recursos, os discursos são plurais 
(Leeuwen,2005). Podem existir diferentes discursos 
que se referem ao mesmo aspecto da realidade. Estes 
diferentes discursos filtram a informação. Determinados 
aspectos são representados em detrimento de outros, 
consoante os interesses em causa, consoante uma série 
de factores de ordem cultural: “... I believe that all 
discourses are modelled on social practices and that 
our understandings always derive from our doings. 
But discourses transform these practices in ways 
which safeguard the interests at stake in a given social 
context.” (Leeuwen, 2005:104). 

Segundo Leeuwen (2005), os discursos nunca são 
somente sobre aquilo que fazemos, mas também e 
sempre sobre o porquê de o fazermos. O discurso, 
sendo ele a representação de algo, é não só uma 
representação meramente denotativa, ou descritiva, mas também uma representação das 
ideias e atitudes em relação àquilo que é representado. 
Entra-se assim na questão do “como” da representação, 
mais concretamente no conceito de género semiótico.
De acordo com Leeuwen (2005), o género é 
caracterizado pelo conteúdo, forma e função. Enquanto que o conceito de discurso é 
fundamental na compreensão de como é que os recursos 
semióticos são utilizados para construir representações 
do que nos rodeia, o conceito de género é fundamental 
para compreender como é que os recursos semióticos 
são usados para promover interacções comunicativas. 
Segundo o autor, um género é um “tipo de texto” 
que, a dada altura, se torna “tipificado” por partilhar 
determinadas características com outros textos 
semelhantes. Ainda neste contexto acrescenta que a 
razão para este fenómeno prende-se com o facto de o 
indivíduo que produz os textos seguir determinadas 
regras (Leeuwen, 2005:122). 
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Exemplos de género são a fotografia, o vídeo, o 
desenho, a publicidade, a notícia, o artigo, o blogue, 
entre outros. O género pode ser caracterizado 

(i) pelo seu conteúdo (por exemplo, um poema pode ser 
definido pela estrutura em quadra e versos); 

(ii) pela sua função (o género “notícias” é definido 
pela função de informar sobre determinado evento de 
interesse público, o género “publicidade” é definido pela 
função de vender produtos ou serviços); 

(iii) e pela sua forma (por exemplo, um blogue é uma 
plataforma online (ou website) composto por posts, 
escritos por um ou mais indivíduos, que por sua vez 
podem ser comentados por outras pessoas). 

Leeuwen acrescenta que diferentes combinações 
são possíveis. Por exemplo, um vídeo publicitário é 
caracterizado pela função de vender um produto ou 
serviço, pelo conteúdo, por incorporar imagem em movimento, texto e som, e pela forma, 
no sentido em que surge como uma unidade 
independente áudio-visual, com um tempo de duração 
relativamente curto.

É importante definir o Diário Gráfico enquanto género 
semiótico. No entanto, surgem alguns problemas 
quando se tenta caracterizar este recurso, tendo em 
conta o seu conteúdo, forma e função. Estes problemas 
levantam-se principalmente devido às diversas formas 
como o objecto é utilizado e aos diversos fins com que 
é utilizado. Neste momento a definição que Eduardo 
Salavisa dá ao Diário Gráfico é essencialmente uma 
definição centrada na caracterização do recurso ao 
nível da sua forma: um “caderno portátil onde o registo 
predominante é o gráfico, o desenho, de observação 
ou não, podendo, apesar disso, recorrer à escrita e a 
qualquer outro tipo de técnica, incluindo a colagem 
de imagens preexistentes.” (Salavisa, 2008:14). Em 
termos de conteúdo e função, como irá ser explorado de 
seguida, o Diário Gráfico não pode ser caracterizado 
de forma precisa. 

Vários autores utilizam este recurso com vários 
objectivos e isto reflecte-se nos mais variados tipos 
de conteúdos. Não se pretende com isto dizer que 
não é possível caracterizar o Diário Gráfico enquanto 
género semiótico. Este objecto é reconhecido entre os 
seus autores, independentemente da função e do uso 
que lhe atribuem justificando-o assim enquanto um 
“‘tipo de texto’ que, a dada altura, se torna ‘tipificado’” 
(Leeuwen, 2005:122). Não obstante, em vários casos, 

os próprios autores partilham determinadas regras 
associadas à sua utilização7.

Observação, reflexão, exploração e criação

O Diário Gráfico surge muitas vezes, e principalmente, 
associado à noção de observação, exploração, 
privacidade e objecto íntimo. Jennifer New (2005:12) 
refere que: Visual Journals are created in a secret 
language of symbols. Intentional or not, they are private 
maps only their makers can follow. 

Manuel João Ramos (in Salavisa, 2010:152) refere 
“Gosto de desenhar em cadernos e não em folhas 
soltas, não porque o caderno guarde, mas sobretudo 
porque esconde os desenhos. Vejo os meus cadernos 
de viagem como herdeiros humildes e portáteis da arte 
rupestre feita no interior quase inacessível de cavernas 
rochosas.”, e Eduardo Salavisa (2008:14) reforça o 
carácter intimista e a suas consequências, quando diz: 
“De facto, a sua componente íntima, de coisa para não 
ser mostrada, que vem da própria natureza de ‘Diário’, 
faz com que nos sintamos à vontade, experimentemos 
maneiras de registo, materiais e modos de representação 
diversificados, inovadores e, consequentemente, 
criativos.” Este potencial semiótico – objecto íntimo, 
privado, precioso, mágico, entre outros – prende-se com 
o seu uso e a sua função.

Figs. 5 e 6  – Traços de Viagem, Manuel João Ramos, 2009

7  Veja-se o exemplo da actividade desenvolvida pela 
comunidade dos Urban Sketchers, no âmbito da qual é definido um 
manifesto que regula a actividade dos seus correspondentes. Neste 
manifesto encontram-se regras como: “We draw on location, indoors 
or out, capturing what we see from direct observation.”, “We are truth-
ful to the scenes we witness.”, “We share our drawings online.”, entre 
outras (Urban Sketchers, 2009).
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Santolaya reforça dois conceitos interessantes 
relacionados com o Diário Gráfico quando diz: “A 
viagem é sempre na mesma direcção, a aparência 
disfarça os cenários que se visitam mas a viagem é 
contínua, até ao interior de mim mesma. Estamos em 
movimento e o tempo dedicado ao caderno de viagem é 
a margem de tempo para a reflexão.” (San-
tolaya, in Salavisa, 2008:58), sublinhando, em primeiro 
lugar, o conceito de viagem interior e, em segundo, o 
conceito de reflexão, o caderno de viagem assume-se 
como uma ferramenta ao serviço de uma introspecção 
metaforicamente relacionada com o conceito de viagem. 
Os usos associados ao Diário Gráfico são desta forma 
um meio para viajarmos até ao nosso interior, num proc-
esso contínuo de reflexão.
O conceito de viagem, para Eduardo Salavisa, serve não 
como metáfora para uma actividade, mas sim como algo 
indissociável do acto de desenhar, um 
género de causa/efeito, quando diz: 

“Não consigo dissociar viajar de desenhar. Esta 
estreita relação traz-me inúmeras vantagens. Quando 
viajo sou impelido a desenhar, o que faz com que 
fique com imensas memórias e as minhas viagens se 
transformem em pilhas de cadernos que posso reviver 
sempre que quero. O desenho adquire um 
valor precioso por ser um pretexto de aproximação, 
transformando-se num bom meio de comunicação.” 
(Salavisa, 2008:80). Desta forma, desenho e viagem são 
actividades inter-relacionadas numa constante relação 
de complementaridade. O desenho no caderno passa 
a ser uma forma de registar e memorizar os percursos 
efectuados e uma forma de comunicação no sentido em 
que permite (ou exige) uma aproximação do sujeito ao 
objecto representado.

Fig. 7 – Cruzamento da Alameda D. Afonso Henriques com a rua 
Rosa Damasceno, Eduardo Salavisa, 2011.

Fig. 8 – Poesia na Biblioteca Municipal de Cascais em São Domingos 
de Rana, Eduardo Salavisa, 2011

Para Francisco Vidal, o Diário Gráfico apresenta-se 
como uma ferramenta de experimentação e auto-
conhecimento. É utilizado como espaço de exploração e 
experimentação ao serviço de uma viagem interior. 
O autor aponta o seu uso associado a uma função quase 
terapêutica e conselheira num processo de construção da 
identidade pessoal:

“... São desenhos que me ajudaram a descobrir o que 
se estava a passar comigo, o que eu queria realmente 
fazer, que tipo de pintor queria ser. Comecei pelo auto-
retrato, depois passei para o mimar tudo o que estivesse 
à volta. Começaram as experiências de materiais, de 
largar o desenho e passar à pintura. Foi uma autêntica 
descoberta. Pela primeira vez usei a cor. Até ali fazia 
tudo a preto e branco. Estava a delirar com a cor, ela 
fascinava-me. Descobria como se podiam conjugar 
umas com as outras. Como podia, a partir delas, 
exteriorizar as minhas paranóias, as minhas paixões.” 
(Vidal in Salavisa, 2008:100)

O potencial semiótico do Diário Gráfico, para 
João Catarino, surge associado aos conceitos de 
companheirismo, documentação e memória, quando 
refere: “... Depois vem a memória: retirar da 
estante um exemplar com alguns anos faz-me reviver 
as sensações dos lugares. É voltar lá, viajar agora desta 
vez também no tempo. São uma forma de pautar a vida 
e da organizarmos a nossa própria história, além de um 
grande companheiro de viagem.” (Catarino in Salavisa, 
2008:116). 

O registo da realidade quotidiana surge assim associado 
ao acto de memorizar e documentar a história pessoal. 
A relação metafórica entre o Diário 
Gráfico e um companheiro é significativa tendo em 
conta a utilização que o autor dá a este. Ao transportar 
para o Diário Gráfico o seu íntimo, o seu ponto de 
vista, coisas que à partida não são para ser expostas e 
partilhadas, o Diário Gráfico passa a assumir a função 
de confidente, um local de partilha de perspectivas e 
pontos de vista.
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Juan Gomez Molina fala do carácter ex-ploratório do Diário Gráfico numa 
relação directa com o desenho e com o desenhar. Nesse 
sentido, o seu potencial semiótico está associado não 
apenas à criação, à noção de ferramenta, mas também 
à exploração de conceitos, ideias e objectos. Para além 
das funções mencionadas (inventário e arquivo), o 
Diário Gráfico é aqui visto como espaço criativo, da 
ideia, um espaço de possibilidade e construção, servindo 
um percurso exploratório para a criação de algo que vai 
além dele mesmo:

“El caderno es espacio de la idea; por encima de las 
funciones de archivo, de lugar del proyeto, de regla 
mnemotécnica, o de inventario imaginario; el caderno 
es ante todo ese espacio abstracto de la propria idea del 
dibujo en el que confluyen todos sus nombres. 
El espacio de interferencia, 
donde los esbozos se transforman en bosquejos, en 
croquis, en proyectos enmarcados del futuro cuadro, 
en donde se yuxtaponen las notas, las acotaciones, 
sobre el espacio confuso del camino emprendido por 
el desarrollo de la propria acción de dibujar” (Molina, 
2005:134)

Manuel João Ramos põe em evidência a função 
do desenho. A fixação de memórias e visões de locais e pessoas é levada a cabo pelo 
acto de desenhar estes referentes. 

A eficácia deste acto está ligada não só à utilização 
do Diário Gráfico, mas, mais concretamente, a 
características relacionadas com o acto de desenhar. 

Como o autor refere, “Sempre desenhei como meio 
simples de fixar a memória e as visões de locais 
e pessoas. [...] Ao desenhar obrigo-me a olhar 
com mais atenção, a perscrutar formas, cores e acontecimentos, e é assim que os fixo 
na minha memória.” (Ramos, 2010:29). Neste sentido 
o acto de desenhar obriga a um olhar atento sobre o 
referente e consequentemente a uma memorização 
mais eficaz da realidade observada e registada. Outros 
actos inerentes ao acto de desenhar são enunciados por 
Manuel João Ramos num processo de comparação entre 
duas actividades, a de desenhador e a de antropólogo, 
que desenvolve em paralelo e que se encontram em 
constante complementaridade no seu trabalho. O 
autor refere que o processo de interpretação, o olhar, o 
questionamento e a curiosidade são elementos comuns 
às duas actividades: “Viajar como desenhador não é 
essencialmente diferente de viajar como antropólogo. 
De um modo ou de outro, olho, interpreto, questiono e 
desperto curiosidade.” (Ramos, 2010:29). E acrescenta, 
“… enquanto viajo, o desenho não passa de um 
subproduto irrelevante da minha actividade de desenhador e fixador de visões, 
mas quando regresso a casa, e sem precisar de o rever 
sequer, o desenho torna-se um precioso catalisador 
da memória e do imaginário.” (Ramos, 2010:31), 
reforçando, como João Catarino, o carácter documental, 
catalisador da memória e do imaginário, associado ao 
uso do Diário Gráfico, em particular ao desenho feito 
no terreno.
O Diário Gráfico, em parte, cumpre a sua função 
enquanto elemento integrante de 
um determinado discurso, muitas vezes devido a esta 
noção de catalisador da memória e do imaginário. É 

Fig. 9 – Histórias Etíopes, Manuel João Ramos, 2010
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através das imagens que chegamos a um imaginário, 
a um ponto de vista, relativamente a um referente. 
Está em causa o conceito de virtualidade enunciado 
por Mirzoeff (2009) quando nos fala da imagem 
virtual enquanto representação de algo que não existe, 
virtual, algo que é um ponto de vista de alguém sobre 
um determinado aspecto da realidade. Neste caso, o 
desenho surge associado ao seu trabalho de campo 
enquanto antropólogo. Ele é uma ferramenta, e a 
sua função passa por este “relembrar” e “reavivar” 
de memórias e do imaginário. Parte destes desenhos 
assumem outras funções quando os observamos nas 
obras publicadas por Manuel João Ramos, em que texto 
e imagem se complementam mutuamente dando ao 
leitor uma experiência densa de significado quando em 
contacto com esta forma de representação, expressão e 
comunicação.  

Depois de analisadas as reflexões destes autores, 
percebe-se que as funções e usos associados a este 
objecto podem ser extremamente vastas. Essencialmente 
o seu potencial semiótico prende-se com as noções de 
documentação, memória, viagem, exploração, reflexão, 
espaço criativo, comunicação, observação, educação, 
atenção, (auto)conhecimento, companhia, representação 
e interpretação.
Segundo Jennifer New (2005), a utilização do 
Diário Gráfico pode estar associada a quatro grandes 
categorias: observação, reflexão, exploração e criação. 
A autora refere que “Observation and reflection are the 
primary kernels of nearly every visual journal. They 
are followed by journals of exploration and creation. 
Journals of exploration may be literal (a record of a 
trip) or figurative (a playful investigation). […] Many visual journals can be placed in more 
than one of these categories.” (New, 2005:10). Os 
potenciais semióticos encontrados encaixam-se nestas 
quatro grandes categorias, sendo que o Diário Gráfico 
de um determinado autor, num tempo e num espaço 
definidos, é um recurso semiótico que pode transportar 
vários potenciais semióticos dentro de cada uma delas.

Quando o Diário Gráfico passa para a esfera pública, 
surge, por um lado, enquanto recurso semiótico ao 
serviço da construção de discursos8, e, por outro, como 

8  Por exemplo, os documentários TV5 Monde (2010), Car-
nets du Voyage: Le tour du monde illustré, http://www.tv5.org/TV5Site/
publication/publi-302-Carnets_de_voyage.htm; as Histórias Etíopes, 
de Manuel João Ramos (2010); Cuba, de Henrique Flores (2009); Di-
ários de Viagem em Cabo Verde, de Eduardo Salavisa (2010), entre 
outros.

discurso semiótico em si9. Em ambos os casos, o Diário 
Gráfico transforma-se num poderoso instrumento de 
comunicação que, apesar de estarmos num âmbito 
público, mantém o seu potencial semiótico anterior. 
Ou seja, por um lado, enquanto discurso semiótico em 
si, o Diário Gráfico surge como uma representação de 
objectos, sujeitos, espaços, actividades e conceitos, 
geralmente transportando consigo uma grande carga 
metonímica, dado que o referente é representado 
por este objecto. Estes diários, que deixaram de ser 
recursos semióticos e são discursos em si, adquirem 
um valor acrescentado, devido ao potencial semiótico 
que se mantém associado. Conceitos como 
intimidade, privacidade, liberdade, criatividade, 
preciosidade, entre outros, mantêm-se enquanto 
potenciais semióticos associados ao discurso. Por 
outro lado, enquanto recursos semióticos ao serviço 
da construção de outros discursos que não ele mesmo, 
o Diário Gráfico surge como elemento fundamental 
(muitas vezes elemento primordial ou chave) na 
construção da mensagem. Esta é igualmente reforçada 
com o potencial semiótico verificado anteriormente. 
Está em causa a visão particular, privada e íntima, de um determinado sujeito em relação a 
um determinado referente. Apesar de aquilo que passa 
para a esfera pública ser uma selecção de um todo, 
fazendo com que o leitor não tenha acesso à totalidade 
do Diário Gráfico, e, neste sentido, ser o próprio autor 
quem cria um discurso a partir do seu Diário Gráfico, 
está em causa uma fusão entre esfera pública e esfera 
privada. Estes discursos que têm por base o Diário 
Gráfico ou em que o Diário Gráfico desempenha 
um papel fundamental são muitas vezes discursos 
assumidos como descomprometidos, 
despreocupados, pessoais e, ainda assim, e talvez 
por isso mesmo, extremamente úteis e interessantes 
enquanto ponto de vista sobre uma determinada 
realidade, enquanto documentos do real.

A EN2 de João Catarino

Em 2009, João Catarino percorre o país de Norte a Sul 
pela Estrada Nacional Nº2, numa carrinha Volkswagen 
“pão de forma”, na companhia do seu cão Buggy, e do 
seu Diário Gráfico. Esta viagem inicia-se em Chaves, no 
quilómetro zero, e termina, cerca de 734 quilómetros e 
quatro dias depois, em Faro.

9  Por exemplo, The Diary of Frida Kahlo (2006); World War 
II, de Victor A. Lundy, in Chittenden, Karen e Rouse, Sara (2010), os 
diários de Rockwell Kent in Smithsonian Institution, Archives of Amer-
ican Art (1993).
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A razão pela qual este trabalho serve aqui como objecto 
de estudo prende-se com a variedade de suportes em que 
se encontra publicado. Foi feita uma reportagem pelo 
jornal iOnline; João Catarino publicou no seu blogue 
os desenhos e respectivos textos e, por fim, surgiu 
um livro intitulado EN2 onde João Catarino publicou 
novamente os desenhos e textos feitos ao longo de toda 
a viagem. Este discurso semiótico é assim explorado 
em três géneros: o editorial, a notícia e o blogue. Esta 
multiplicidade de media com particularidades bastante 
próprias, e que veiculam potenciais semióticos variados, 
permite uma visão mais clara, no sentido de perceber o 
Diário Gráfico de João Catarino enquanto 
discurso e recurso semiótico na construção de novos 
discursos, em particular na construção de um discurso 
semiótico sobre a Estrada Nacional Nº2.

Como dissemos, o autor faz esta viagem numa 
carrinha Volkswagen “Pão de Forma”, desenhando 
num caderno, na companhia de Buggy, o seu cão. 
Segundo João Catarino (2009), um livro clássico, para 
uma viagem clássica, numa carrinha clássica. Esta 
noção de clássico, com todas as conotações positivas 
associadas (intemporal, ideal, com qualidade, etc.), é 
aqui explorada num sentido revivalista. João Catarino 
prepara-se para fazer um percurso pela “EN2. A estrada 
ignorada que atravessa o país…” (iOnline, 2009), 
em busca de um património esquecido, ignorado e 
abandonado. Passado, tradição e antiguidade são assim 
conotações dominantes em que assenta todo o projecto. 
A função do Diário Gráfico é a de ser uma ferramenta 
ao serviço do registo e documentação deste percurso. 
O Diário Gráfico enquanto objecto íntimo, pessoal e 
privado mantém aqui a sua função, apesar de surgir 
agora na esfera pública como base na construção de um 
olhar sobre a EN2. A viagem é experienciada através 
dos desenhos e relatos do próprio autor, recorrendo ao 
seu diário como meio de comunicação de um olhar, 
como testemunho das experiências vivenciadas ao longo 
da viagem, e como companheiro. 

Ao longo de toda a viagem é explorada 
essencialmente a oposição Tradição/Modernidade. 
João Catarino opõe estes conceitos conotando-os, 
respectivamente, com valores como positivo/negativo, 
nómada/sedentário, natureza/cultura, 
passado/presente, entre outros, sublinhando assim 
o mito natureza/cultura conotados com bom/mau, 
positivo/negativo, verdadeiro/falso, entre outras.

A primeira imagem que compõe este discurso sobre 
a EN2 é uma fotografia da capa do caderno que 
acompanhou João Catarino ao longo da viagem. Na 

capa pode ver-se o título EN2, enunciando desta forma 
o referente. Trata-se de um caderno de “Encadernação 
artesanal feita mediante encomenda nas papelarias 
Emílio Braga, seguindo o modelo original de capa dura 
e cantos reforçados com lona vermelha.” (Catarino, 
2010:13). O facto de a introdução ser apresentada 
com a capa deste Diário Gráfico reforça uma serie 
de conotações associadas à noção de tradição e 
preciosidade, pela forma do caderno, pelos 
cantos vermelhos, pela encadernação artesanal, por ter sido feito por encomenda, 
entre outras. À semelhança da EN2, este caderno é 
resgatado de um passado esquecido por João Catarino.

A primeira imagem do interior do Diário Gráfico a 
que o leitor tem acesso são duas páginas onde, do lado 
esquerdo, temos a EN2 desenhada e contextualizada 
num mapa de Portugal e, do lado direito, uma chávena 
de chá pousada no muro de uma bica de água. Estas 
duas imagens funcionam em dois aspectos importantes. 
Por um lado, temos a representação do espaço que será 
percorrido de Norte a Sul passando pelas principais 
cidades. Esta representação altamente objectiva, 
pragmática e descritiva serve aqui para o autor 
apresentar o seu plano futuro. O que irá ser feito.

Do lado direito, a chávena de chá pousada no muro 
(ou num degrau) de uma bica convida à contemplação, 
à reflexão e à preparação para efectuar o percurso. 
A imagem é conotada, por um lado, com aventura e 
estratégia e, por outro, com antiguidade e contemplação, 
através da chávena apresentada, pousada no muro 
com arestas pouco definidas e 
desgastadas pelo tempo.

Ainda na mesma lógica de representação, a segunda 
imagem é uma representação dedicada apenas à carrinha 
Volkswagen, onde é possível ver todos os componentes 
que integra: o colchão para duas pessoas, o tecto 
elevatório em fibra, a tenda em lona, a roda suplente, 
o fogão, o guarda-fato com espelho, entre outros. O 
desenho é bastante descritivo e apresenta-se aqui como 
um mapa que identifica todas as partes da “…nave que 
eu e o meu navegador Buggy tripulámos, para atravessar 
Portugal durante 4 dias, aproveitados ao minuto, 
sem sair da mais mítica estrada do país.” (Catarino, 
2010:16). Note-se que caracteriza a EN2 como a mais 
mítica de todas as estradas portuguesas, envolvendo-a 
numa misteriosa preciosidade, e enumera as partes 
constituintes de mais uma ferramenta ao serviço desta 
missão, a EN2.

É particularmente curioso o episódio relatado por João 
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Catarino em busca do marco do quilómetro zero. O autor procurou o marco de estrada durante 
cerca de uma hora e acabou por encontrá-lo “… 
arrancado pelo engenheiro da obra e depositado a um 
canto junto do entulho. Parecia uma pedra tumular ao 
abandono, quase a metáfora do que viria daí para a 
frente.” (Catarino, 2010:25). 

A imagem que acompanha este texto é uma 
representação do marco de estrada caído no passeio, 
ligeiramente coberto, ou escondido, pela vegetação. O 
marco encontra-se no canto inferior direito junto à rua 
que continua em direcção a um ponto de fuga no canto 
superior esquerdo. O resto dos elementos que compõem 
a imagem denota uma actividade normal e vulgar dentro 
de um espaço urbano. Pessoas a caminhar, automóveis 
estacionados e em movimento, prédios, entre outros. A 
perspectiva acentuada em direcção a um único ponto de 
fuga, numa composição em profundidade 
e focalizada, transporta consigo uma carga dramática 
relativamente a este evento. O marco encontra-se num 
local onde qualquer pessoa daria pela sua presença ao 
passar ali. No entanto a imagem sugere que ninguém 
dá importância aquele objecto, que a vida continua em 
direcção a algo (ponto de fuga) e que o único sujeito 
que está interessado no marco acaba por ser João 
Catarino. É claro o contraste entre o passado/presente, 
o antigo/moderno. Por um lado, o esquecido, estático e 
abandonado, e, por outro, o quotidiano, presente e em 
movimento constante:

Assim foi, o marco mais marcante de todos, aquele 
que marca o zero, […] estava caído como uma pedra 
tumular junto de escombros e de cadáveres de outras 

obras, premeditando que, tal como esse sinal de partida, 
o que se seguisse daí para a frente seria por certo uma 
viagem por um caminho esquecido. (Catarino, 2010)

O interesse por estes elementos mantém-se ao longo 
de toda a viagem e acaba por ser o principal foco de 
atenção e registo por parte de João Catarino: “Ao 
quilómetro 10, uma placa desbotada pelo tempo não só 
nos indica o limite urbano de Vidago, como parece ser 
agora também um sinal nostálgico do ‘glamour’ que esta 
vila conheceu…” (Catarino, 2010:27).

A estação de comboios de Vidago é desenhada em alto 
contraste, explorando uma composição por valores e 
em profundidade, onde o ponto de fuga 
é claramente sugerido. Ainda presente surge uma 
série de registos em torno da estação que denotam 
a vegetação envolvente, remetendo para o silêncio, 
para o isolamento e para o abandono, reforçado pela 
grande percentagem de espaço branco, vazio, em torno 
da imagem. No texto que a complementa lê-se: “O 
Texas, como lhe chamavam as gentes da região, fez 
quase sempre a ligação entre Chaves e Vila Real. […] 
A automotora a diesel ainda por ali passou até 1990, 
altura desde a qual a terra parece também ter parado.” 
(Catarino, 2010:28).

No segundo dia, no texto introdutório ao quilómetro 
duzentos, lê-se: “De Viseu para sul esta estrada entra na 
região Centro particularmente alterada pelo ‘progresso’: 
as barragens e uma encruzilhada de novas vias rápidas 
quase roubaram do mapa o velho itinerário.” (Catarino, 
2010:47). O excerto “Entre Santa Comba Dão e a 
Raiva, a EN2, no início da década de 80, ficou submersa 

Fig. 10 - Capa do Diário Gráfico 
EN2, João Catarino, 2009

Fig. 11 – Mapa da estrada e chávena de chá, EN2, João Catarino, 2009
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com a construção da Barragem da Aguieira, na altura 
em que se começaram também a construir as primeiras 
IPs. Desde essa década têm de se percorrer cerca de 18 
perigosos quilómetros pela congestionada IP3, com um 
tráfego louco de TIRs, por pontes e viadutos hoje em 
condições de segurança duvidosa, sobre o verde calmo 
das águas que escondem, algures por ali, a antiga aldeia 
da Foz do Dão.” (Catarino, 2010:50) é acompanhado 
pela imagem de um TIR desenhado numa composição 
em profundidade, que remete o olhar para o infinito, 
para o ponto de fuga, onde não se vê nada senão espaço 
branco, negativo.

Domingo à tarde, na praia fluvial de Penacova, João 
Catarino faz um registo de uma família composta pelos 
avós e por um neto, complementado pelo texto “O avô 
conta ao neto histórias do tempo em que com a sua 
camioneta ali carregava areia para a construção e à 
noite ainda fazia o curso de marcenaria! A avó prepara 
um lanche com todos os mimos. O neto não parece 
ter apetite nem para o lanche nem para as histórias do 
avô.” (Catarino, 2010:62). Através da representação das 
gerações, numa relação metafórica, tem-se acesso a uma 
série de processos de significação associados à oposição 
tradição/modernidade que, nesta imagem, surge 
representada, respectivamente, pelos avós e pelo neto 
sem apetite.

A viagem clássica através de meios clássicos é feita 
com uma mistura de encanto e nostalgia pelo passado 
tradicional, vivenciando histórias passadas contadas 
pelos sujeitos, apresentando perspectivas históricas 
sobre monumentos e actividades 
encontradas ao longo do percurso, fundindo a carrinha 
Volkswagen com a paisagem campestre envolvente. 
Por outro lado, numa constante oposição, surge com 
desagrado o presente e a modernidade patentes, por 
exemplo, nas diversas auto-estradas e vias-rápidas 
alternativas; na representação da aldeia beirã e nos 18 
quilómetros da EN2 que ligavam Santa Comba Dão 
à Raiva apagados pela barragem da Aguieira; no neto 
sem apetite; na má qualidade das praias fluviais; na 
abandonada Torre das Águias, “O mais enigmático 
monumento nacional” (Catarino, 2010:97).

Ainda em relação à estrada, e explorando a mesma 
oposição, o autor refere que “A EN2 segue de norte a 
sul pelo eixo longitudinal de Portugal. 
Pela sua equidistância foi em tempos, muito antes de 
ser estrada nacional e de haver automóveis, um eixo 
importante de defesa e de desenvolvimento económico. 
[…] Hoje é uma estrada esquecida.” 
(Catarino, 2010:11).

Eduardo Gomes, Vice-Presidente da EP, SA, no texto 
de apresentação do livro EN2, começa por descrever 
todo o percurso pelas IPs e As e, logo depois, referindo-
se a João Catarino, diz-nos: “Poder, podia… mas não 
tinha sido a mesma coisa! … teria perdido perfumadas 
torradas com queijo derretido, as cosmopolitas noites de 
Gois, os banhos no Ceira ou em Montargil… e até o xixi 
ao ar livre entre girassóis que seguramente se viraram 
pudicamente para o lado!” (Gomes in Catarino, 2010:3). 
Opõe-se desta forma a viagem feita pela tradicional 
EN2 às modernas auto-estradas alternativas. Há uma humanização associada a este percurso; um 
carácter genuíno e autêntico no reviver de uma estrada 
outrora moderna e agora esquecida e abandonada pelos tempos modernos.

Verifica-se que esta oposição entre o tradicional e o 
moderno é constantemente explorada no discurso de 
João Catarino. A referência a este jogo semiótico de 
oposições é aqui pertinente no sentido de perceber qual 
é o papel do Diário Gráfico neste mesmo jogo. Sem 
dúvida que, pelo que foi visto anteriormente, o Diário 
Gráfico é inserido no lado da tradição e, nesse sentido, 
todas as conotações associadas ao tradicional são 
transportadas para o Diário Gráfico de João Catarino.

Como refere Salavisa, “Este tipo de viagem 
proporciona uma grande noção de liberdade e o 
caderno, como interlocutor privilegiado, potencia essa 
sensação. […] O João levou o Buggy, com certeza 
porque ele, o cão, precisava de férias e não porque 
ele, o João, precisava de companhia. Apesar de a 
apreciar, com certeza. Mas companhia já a tinha, a do 
Diário Gráfico…” (Salavisa in Catarino, 2010:8). É 
através do diário gráfico, dos desenhos e dos textos, catalisadores de uma noção de liberdade, 
que João Catarino expõe o seu ponto de vista. A viagem 
é toda ela documentada neste caderno através de um 
processo constante de selecção efectuado por João 
Catarino relativamente ao que é, ou não, representado 
e como é representado. Posteriormente, este caderno, 
este documento, serve agora enquanto recurso 
semiótico para a construção de um discurso específico 
relativamente à Estrada Nacional Nº2.

Sem pretender entrar numa desconstrução exaustiva do 
discurso de João Catarino, é importante perceber que 
os seus desenhos e textos relacionam-se num processo 
de complementaridade constante. Não são apenas 
descrições sobre os espaços, as pessoas, as actividades 
e os objectos que são transportadas para o caderno, mas 
também juízos de valor constantes que têm por base 
a oposição tradição/modernidade. A personalização e 
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despersonalização do espaço, o informal e o formal, o 
genuíno e o adulterado, o real e o virtual, entre outros, 
são conceitos explorados pelos desenhos e textos 
apresentados. Neste contexto o potencial semiótico do 
Diário Gráfico é explorado neste jogo de oposições 
como objecto tradicional, humano, informal, genuíno, 
entre outros. Não como algo ultrapassado e fora do 
tempo, mas como algo que ultrapassa a própria noção 
de desenvolvimento que geralmente associamos ao 
conceito de modernidade, carregado com todas as 
conotações positivas associadas ao tradicional. Tendo 
em conta o seu potencial semiótico enquanto objecto 
fora do contexto da EN2, estas conotações vêm 
reforçar toda a “aura mística” que envolve o Diário 
Gráfico e o acto de registar neste suporte. Há uma 
contaminação constante de significados entre o Diário 
Gráfico na esfera privada e o Diário Gráfico na esfera 
pública ao serviço da construção de discursos. O seu 
potencial semiótico é assim algo altamente contextual e 
manipulável.

Curiosamente, pode observar-se nos desenhos 
de João Catarino uma máquina fotográfica, sem que 
sejam apresentados quaisquer registos fotográficos 
desta viagem. A fotografia, outrora envolvida pela 
aura da verdade, da objectividade e do rigor, é hoje 
colocada em questão, quando são desconstruídos estes conceitos associados ao acto fotográfico. 
Fala-se na morte da fotografia da mesma forma que se 
falou na morte da pintura (MIRZOEFF, 2009). Neste 
contexto da EN2, o sentido ganha ainda mais força 
devido a esta exclusão. A fotografia faz parte do pólo 
moderno no jogo de oposições, estando logo carregada 
com todas as conotações inerentes a este conceito 
de modernidade presente neste contexto. O Diário 
Gráfico é personalizado, humano, genuíno, verdadeiro e 

informal. Não tem a pretensão de ser uma representação 
verdadeira e realista do objecto. É 
um documento, um ponto de vista individual, num 
registo (numa expressão) particular e única. Hoje, 
contrariamente ao que acontecia há alguns anos atrás, 
aceita-se este meio de expressão e comunicação em 
parte devido a uma libertação da relação mimética entre 
o meio de expressão e a realidade. A partir do momento 
em que toda e qualquer representação é um ponto de 
vista, envolvendo um processo de escolhas por parte de 
um indivíduo, percebe-se que o valor de uma fotografia 
não compete com o valor de um desenho.

O Diário Gráfico é aqui claramente identificado 
como interlocutor, como elemento fundamental 
na comunicação da mensagem e, nesse sentido, na 
construção do discurso. Além disso, ele potencia a 
sensação de liberdade associada à viagem. Saliente-se 
que esta função do Diário Gráfico está associada a uma 
série de características que se prendem com o seu uso. 

Uma companhia que serve para tudo o que nós 
quisermos (Salavisa in Catarino, 2010). A informalidade 
do objecto e do acto são constantemente evidenciadas 
pelos seus autores e lidas pelo leitor. O objecto 
conota esta noção de experimentação despreocupada, 
estando igualmente em causa o potencial semiótico 
associado ao uso deste objecto.

Como foi dito anteriormente, este projecto surge em 
três suportes. Em formato digital (no blogue do autor), 
em audiovisual (reportagem levada a cabo pelo jornal 
iOnline) e em scripto-visual (livro EN2 publicado pela 
Livraria Fernando Machado).

No contexto do modelo de Comunicação de Miguel 
Rodrigo Alsina (1989), ao nível da produção, João 
Catarino faz a viagem e produz um produto comu-
nicativo, um discurso, tendo em consideração deter-
minadas estratégias discursivas 
e características técnico-comunicativas. No âmbito 
deste documento, no sentido de perceber o potencial 
semiótico dos Diários Gráficos, interessa observar e 
analisar o Diário Gráfico enquanto característica tecno-
comunicativa ao serviço de uma estratégia discursiva. 
Assim sendo, como vimos anteriormente, o Diário 
Gráfico de João Catarino reforça e contribui com uma 
série de significados na construção do discurso. Ele 
é o elemento clássico, tradicional, 
genuíno, informal, entre outros, ao serviço de uma 
estratégia discursiva forte-mente assente num jogo de 
oposições entre tradição  e modernidade. 

Fig. 13 - Estação de comboios de Vidago, EN2, João Catarino, 2009
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Ao nível da circulação, ao nível do ecossistema 
comunicativo, salienta-se a internet como um 
importante meio de difusão da mensagem, fazendo 
com que o discurso chegue a dois grupos de leitores. 
Por um lado, o autor recorre ao seu blogue e publica 
os desenhos acompanhados de textos, chegando assim 
aos seus leitores em particular e a um publico mais 
vasto interessado nos desenhos feitos em cadernos. Por 
outro, este trabalho é matéria na construção de uma 
peça jornalística levada a cabo pelo iOnline e, dessa 
forma, chega ao público-alvo associado a este jornal 
electrónico, interessados na notícia.

Em termos de intervenção tecnológica, este Diário 
Gráfico sofre um processo de adaptação a três suportes, 
a três géneros semióticos, transportando a linearidade 
da viagem para os três. Ao nível do blogue pessoal do 
autor, este decide publicar em posts cronologicamente 
organizados de forma a representar o percurso linear 
feito pela EN2. A reportagem levada a cabo pelo iOnline 
é também organizada de forma linear, não 
da mesma forma que no blogue, mas agora em quatro 
sequências alternadas associadas aos 4 dias, de modo 
que, através da manipulação da duração da história, 
projecção e discurso, o iOnline apresenta a viagem pela 
EN2 intercalando o discurso do narrador (João Catarino) 
com imagens congeladas dos desenhos e com algumas 
imagens em movimento de João Catarino a conduzir a 
Volkswagen. Em termos de arquitectura temporal, ao 
nível da duração, a peça é essencialmente montada em 
resumo, pelo que a duração do discurso é menor do 
que a duração da história. Por fim, o livro publicado 
segue uma estrutura muito próxima do blogue, dado que 
imagens e textos são colocados numa sequência linear, 
levando o leitor de norte a sul do país pela EN2.

É interessante notar as particularidades que cada um 
destes meios acrescenta ao discurso de João Catarino. 
O livro publicado é o que mais se aproxima do Diário 
Gráfico propriamente dito, porque partilha em grande 
medida as características do Diário Gráfico. A própria 
forma como é construído pretende denotar o Diário 
Gráfico. No entanto, ao nível do blogue, surge um factor 
importante que se prende com a sua natureza hipermediática que está aqui relacionada 
não com o carácter multilinear do discurso, mas com 
a possibilidade de o leitor comentar cada post de João 
Catarino. Desta forma, o autor está em contacto com 
um feedback constante por parte dos seus leitores, 
enriquecendo, assim, o discurso criado. Finalmente, o 
elemento que diferencia a reportagem dos outros dois 
tem que ver com o áudio e com as imagens de João 

Catarino relatando e conduzindo a viagem, ao mesmo 
tempo que recorre ao Diário Gráfico, demonstrando e 
justificando todo o seu discurso oral, dando ao leitor 
uma noção mais intensa que se prende com o “isto foi” 
da peça jornalística.

Conclusão

Sendo o Diário Gráfico um instrumento ao serviço da 
observação, reflexão, exploração e criação, este trans-
porta consigo variados potenciais semióticos enquanto 
meio de representação e comunicação. 
Assim sendo, o recurso ao Diário Gráfico na construção 
de um discurso onde esteja envolvida uma actividade 
relacionada com algum destes processos traduz-se num 
processo útil e complexo de comunicação visual que 
transporta o leitor para um universo íntimo, único e 
particular de um determinado autor. 
Segundo Manuel João Ramos, 

During fieldwork research, I have found that a trained 
eye and a skilled hand are useful instruments for 
documenting both material culture aspects and varied 
instances of social life. Yet, drawing is not 
merely a documenting activity but also an important and 
creative tool for interacting with and relating to human 
beings, of different cultures and languages. (RAMOS in 
PINK, 2006:149),

o que reforça a noção de que o Diário Gráfico é um 
instrumento útil ao serviço da documentação do 
real e uma importante ferramenta de comunicação 
e interacção entre o autor e o meio envolvente. O 
Diário Gráfico potencia o processo de observação, leva o autor a reflectir mais 
profundamente sobre o que é observado, envolve um 
processo de exploração, e por fim, relaciona-se com um 
processo de criação e/ou representação. O processo é 
complexo e bastante denso de significado, fazendo com 
que os Diários Gráficos se traduzam em pontos de vista 
particulares e interessantes sobre a realidade construída.

Os usos, funções e significados associados ao Diário 
Gráfico fazem com que o potencial semiótico deste 
seja bastante vasto. O leque de acção é transversal 
e interdisciplinar, situando-se na convergência entre 
Arte e Ciência e, mais uma vez, esta transversalidade e 
interdisciplinaridade está intimamente relacionada com 
as suas funções, associadas a processos de observação, 
reflexão, exploração e criação.
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Um exemplo que cruza estes dois universos é o trabalho 
desenvolvido por Manuel João Ramos que combina a 
investigação antropológica com uma carreira artística, 
tentando reabilitar a antiga tradição do desenho 
etnográfico (Afonso in Pink, 2006). Em New graphics 
for old stories (Afonso in Pink, 2006), Manuel João 
Ramos recorre ao desenho como meio de representação 
e expressão das memórias dos indivíduos. Baseando-
se nas descrições levadas a cabo pelos sujeitos, 
Manuel João Ramos propõe os seus desenhos como 
representações das imagens mentais 
dos sujeitos.

Numa época em que se falou na morte da pintura, a 
fotografia surgia como meio de representação ideal 
associada à tarefa de representar fielmente a realidade. 
A pintura não morreu. Pelo contrário, libertou-se da 
relação mimética que mantinha com o real (MIRZOEFF, 
2009). Nessa altura, e até aos dias de hoje, a fotografia 
e o cinema assumem-se como meios de representação 
por excelência da realidade colectiva 
associados a uma representação objectiva e verdadeira. 
Hoje fala-se na morte da fotografia (MIRZOEFF, 2009) 
enquanto representação verdadeira, objectiva e realista 
do real. Ela é um ponto de vista. Ela é uma verdade 
individual e talvez com esta consciência se liberte da 
mesma relação mimética que a pintura mantinha com 
a realidade. Desta forma reúne-se hoje uma série de 
condições para que o Diário Gráfico, e o registo de 
natureza gráfica em particular, sejam aceites enquanto 
formas de representar o real, enquanto documentos (no 
sentido de documentar) do real, enquanto ferramentas 
de observação, reflexão, exploração e criação de toda 
e qualquer realidade, sem perderem o seu valor apenas 
porque não obrigam, ou não pressupõem, a existência de 
um referente, ou uma relação indicial com o real.
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Resumo/Abstract

Esta escrita apresenta-se como uma reflexão crítica sobre uma experiência de campo, 
no contexto do ensino particular e cooperativo do Colégio Novo da Maia. Essa 
prática passa pela implementação do diário gráfico do Pré-escolar ao 3º Ciclo, como 
instrumento ao serviço da  articulação  e  sequencialidade  em  artes,  e  no  (des)
envolvimento  da  cultura  visual  no contexto em que se insere. Deste modo, dá-se a 
construção de conhecimento a partir dos mundos empíricos no interior dos quais as 
acções são desenvolvidas e elas próprias produtoras de conhecimento, representando 
um desafio de cruzamento de experiências, de troca de saberes, mergulhando a sua 
investigação/acção em terrenos concretos onde a conflitualidade do dia-a-dia exige 
entendimentos e respostas. É nesta posição híbrida, aonde a escrita surge na 
intersecção do relato experimental e da produção de saber que ela amplia, que se irá 
construir a tecitura de palavras que a seguir se apresentam.

Palavras-chave: Diários gráficos; Cultura Visual; Articulação e Sequencialidade;

Conteúdos

1 - Contextualização da experiência.
A articulação e sequencialidade, no contexto do Colégio Novo da Maia.

2 - O diário gráfico como des(envolvimento) e Cultura Visual:
“Diários que contam histórias” como prática na articulação e sequencialidade em 
artes no contexto do Colégio Novo da Maia.

 2.1 - Diário enquanto Cultura Visual.

 2.2 - Diário enquanto governo de si.

3 – Experiência fotográfica de alguns “Diários que contam histórias”.

1 - Contextualização da experiência.
A articulação e sequencialidade, no contexto do Colégio Novo da Maia.

Na presente conjuntura, onde todo o género de instituições vêem colocados em 
risco os seus arquétipos de espaço de acção (outrora bem definidos e delimitados), 
face a uma complexa mutação  interdisciplinar  de  áreas e  saberes  (num espaço  
altamente  complexo), torna-se fundamental reflectir como poderá a cidade escolar 
repensar todo o seu manancial educativo, adoptando metodologias e estratégias 
actuais (de largo espectro e alcance) que visem motivar os seus habitantes, e o 
possam preparar, para o duro embate que no presente e futuro os espera. Como 
salienta Olga Pombo:

É sabido que a escola perdeu o seu estatuto de veículo único ou mesmo privile-
giado, de transmissão do saber. Também sabemos que, em paralelo com ela 
(senão em concorrência), outros canais, bem mais poderosos e sugestivos, fazem 
chegar ao aluno uma informação mais cativante, mais rica, mais actualizada e de mais 
fácil acesso (2004:118).

O DIÁRIO GRÁFICO COMO 
DES(ENVOLVIMENTO) E CULTURA VISUAL.

O seu uso como prática na articulação e sequencialidade em artes no contexto 
do Colégio Novo da Maia

Joaquim Jesus

Colégio Novo da Maia
Mestrado em Ensino de Artes 
Visuais no 3º Ciclo do Ensino 

Básico e no Ensino Secundário, 
Faculdade de Belas Artes 

e Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto.
Licenciatura em Artes Plásticas 

Pintura pela Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto
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É assim, num espaço e tempo de diluição e mistura de 
fronteiras, que se espera que a cidade escolar aclare, e 
ateste, o móbil da sua existência, enquanto “construção  
social e discursiva”, promovendo a todo o momento 
uma aplicabilidade directa de saberes a práticas reais, 
aonde as “gramáticas das formas de vida e acção social” 
se conjugam com a “racionalidade comunicacional 
e interesse emancipatório” no procedimento de uma 
“epistemologia da escuta (interpelação entre sujeito 
e objecto) ” com os seus habitantes, impulsionando 
todo o tipo de estratégias que assegurem um espaço 
interdisciplinar, “de compreensão  argumentada”,  na  
geração  de  novos  horizontes  de  conhecimento  
(Correia,2001:39).

Ora, aquando da avaliação interna realizada em 
2009, ao Colégio Novo da Maia, foi diagnosticado, 
entre outros, um ponto que deveria merecer maior 
atenção, aprofundamento e reflexão por parte dos 
agentes educativos da instituição – a articulação 
e sequencialidade. Tendo em conta o que se disse 
anteriormente, e para além da constatação de práticas já 
existentes, nomeadamente: 

i) a existência da articulação intradepartamental com 
coordenação científica e pedagógica;

ii) a elencagem de metas, vertidas no Projecto 
Educativo, que se constituem como referenciais da 
prática avaliativa em sede de Conselho Pedagógico, 
de Departamento/Conselho de docentes e Conselhos 
de Turma;   

iii) a identificação e monitorização dos resultados 
escolares dos diferentes Departamentos/disciplinas/áreas 
disciplinares que permitem identificar com rigor quais 
as taxas de maior e menor sucesso; 

iv) práticas consolidadas de coordenação pedagógica 
que resultam, quer das deliberações do Conselho 
Pedagógico, quer das reflexões produzidas em sede de 
Departamento/Conselho de Docentes/Conselhos de 
Turma que são monitorizadas; 

v) elaboração de relatórios circunstanciados sobre 
o desempenho dos alunos numa perspectiva holística; 
tornou-se evidente a necessidade de ser mais trabalhada 
a gestão vertical e horizontal do currículo, corporizada 
na adopção de práticas que promovessem uma maior 
reflexão e implementação de dinâmicas tendentes 
à afirmação da articulação e sequencialidade 
no Colégio, de uma forma intencional e mais 

organizacionalmente assumida. 
Deste modo, tendo em consideração a literatura 
existente sobre esta matéria (veja-se por ex., Bairrão, 
1997; Carvalho, 1999; Fernandes et al, 1992, Ferreira 
2001; Gomes, 1977), e partindo de práticas já insti-
tuídas, mormente a articulação já existente entre do-
centes da mesma disciplina/área disciplinar decidiu-se: 

i) implementar práticas mais intencionais e sistemáticas 
de articulação entre todos os níveis e ciclos de ensino; 

ii) analisar as potencialidades que decorrem da 
introdução de mecanismos coerentes e consistentes de 
articulação e sequencialidade - quer seja pela via das 
estratégias, adoptadas, da leccionação dos conteúdos 
programáticos, quer também pela adopção de projectos 
adoptadas (para além daqueles que já existem ao nível 
do Plano Anual de Actividades); 

iii) envolver todas as áreas curriculares e constituir 
diferentes grupos representativos 
dos diferentes níveis de ensino.

Neste sentido, e com o intuito de melhorar esta 
vertente, o Colégio implementou, em 2009 um trabalho 
intencional, com registo de evidências – portefólio 
digital -, com o 1.ºciclo (4.º ano), e o 2.º e 3.º ciclo. 
Após a análise do currículo e dos diferentes programas 
das disciplinas/áreas disciplinares, constitui-se uma 
equipa de trabalho que implementou, acompanhou 
e avaliou aquela actividade de articulação e 
sequencialidade. Foram criadas e registadas evidências 
que constituíram que mecanismos importantes e 
fundamentais de articulação e sequencialidade. Como 
corolário, foi produzido um portefólio digital que foi 
amplamente divulgado junto da comunidade educativa.

Em 2009-2010 foi implementado de uma forma 
intencional e organizacionalmente assumido, um 
trabalho sistemático de articulação e sequencialidade 
com as seguintes particularidades: 

i) constituição de várias equipas de articulação e 
sequencialidade que compreendem todos os níveis 
de ensino (Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos) – Língua 
Portuguesa, Matemática, Inglês, Ciências da Natureza, 
Artes e T.I.C., de forma a potenciar e promover a 
transversalidade, bem como a inter e transciplinaridade 
de saberes; 

ii) em reuniões periódicas (agendadas até ao final do 
ano lectivo e com actas próprias), os diferentes grupos 
reúnem mediante uma ordem de trabalhos elaborada 
para o efeito pelo coordenador da actividade; 
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iii) privilegiou-se, numa primeira fase, a análise 
e reflexão dos documentos estruturantes relativos a cada 
um dos diferentes níveis de ensino de forma a garantir, 
para cada um dos docentes que integram essas equipas, 
um conhecimento mais detalhado sobre as orientações 
curriculares para o Pré-escolar, bem como as diferentes 
disciplinas /áreas disciplinares; 

iv) posteriormente, elencaram-se conteúdos que podem 
ser trabalhados à luz da implementação de diferentes 
projectos   e   com   estratégias   e   actividades   
pensadas   em   comum;   

v) para   além   da implementação e desenvolvimento 
desses projectos, presentemente em curso, existe 
também a preocupação de, em cada uma das equipas, 
se analisar e reflectir sobre o desempenho escolar dos 
alunos nas suas disciplinas/áreas disciplinares nos finais 
de período e o grau de cumprimento desses projectos.

2 - O diário gráfico como des(envolvimento) e 
cultura visual
“Diários que contam histórias” como prática na articulação e 
sequencialidade em artes no contexto do Colégio Novo da Maia.

É deste contexto, e do grupo de articulação e 
sequencialidade em artes, que surge o projecto 
“Diários que  contam  histórias”,  consubstanciado  
através da  realização  de  diários gráficos, do Pré-
escolar  ao  3º  Ciclo,  que  permitam  aos  alunos  
a  criação  de  um  espaço individual no qual estes 
possam incluir vivências pessoais, visitas, registos 
de ideias (brainstorming), desenhos, 
recortes de revistas, recolhas de materiais (folhas, 
flores, bilhetes vários, postais,  etc.). Deste modo, 
o  diário gráfico torna-se num  instrumento de 
trabalho importante não só para quem têm o hábito 
de desenhar com frequência num caderno portátil, 
como também para os alunos, vocacionados ou 
não para a área das artes visuais, tornando-os mais 
atentos, mais observadores, com mais vontade 
de experimentar e com mais gosto pelo registo  
sistemático  do  seu  quotidiano.  Assumiu-se,  desta  
forma,  a  transversalidade  entre ciclos, indo ao 
encontro da articulação e sequencialidade pretendida, 
desenhando-se os seguintes objectivos a catalisar: 

i) extrapolar o uso do diário gráfico para outras 
disciplinas; 

ii) recolher informação e organizá-la de uma maneira 
pessoal; 

iii) criar autonomia e responsabilidade no processo 
de aprendizagem; 

iv) partilhar o trabalho com a família [Pré- escolar;  
1º Ciclo];   permitir  uma  organização  livre  de  
constrangimentos,  porque  não  é necessário mostrar 
a ninguém [3ºCiclo]; 

v) assumir o diário como um local aonde o erro se 
assume facilmente; 

vi) assumir o diário como um espaço aberto para o 
desenvolvimento da criatividade; 

vii) assumir uma consciência crítica e reflexiva.

Assim, na actulidade em que o visual e a visualidade 
assumem um papel central nas sociedades 
contemporâneas, estas perspectivas desenvolvidas 
pela cultura visual permitem redefinir o pensamento 
e a prática da educação artística na formação 
integral dos indivíduos (Brea, 2005; Hernández, 
2007; Freedman, 2006; Efland, Freedman & Stuhr, 
1996). Para isso, efectuou-se uma recolha de opinião 
junto dos alunos de forma a entender o espectro 
do seu alcance,  respeitando  sempre  o  diário  
como  objecto  pessoal.  Desta  análise  foram-nos 
devolvidas várias imagens, das quais escolhemos 
duas que a seguir se aprofundam, a partir da escrita 
dos alunos: 

i) o diário enquanto a cultura visual; 

ii) o diário enquanto governo de si.

2.1 - Diário enquanto Cultura Visual

Na introdução ao livro Visual Culture – the 
study of the visual after the cultural turn, Margaret 
Dikovitskaya, define cultura visual como, “a new field 
for the study of the cultural construction of the visual 
in arts, media and everyday life. It is a 
research area and a curricular initiative that regards 
the visual image as the focal point in the processes 
through which meaning is made in a cultural context 
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(2005:1). Ora encontrar exemplos na cultura contemporânea e transportá- los para 
o interior da escola tem por função proporcionar a 
alunos e professores diferentes modos de interpretação 
a partir de pontos de vista diversos, enformados pelas 
experiências de cada um, favorecendo uma tomada 
de consciência do sujeito sobre si próprio e sobre a 
realidade em que se movimenta:

The shift to visual culture not only refers to 
expanding the range of visual arts forms included in 
the curriculum but also to addressing issues of imagery 
and artifacts that do not center on form per se. This 
includes issues concerning the power of representation, 
the formation of cultural identities, functions of creative 
production, the meanings of visual narratives, critical 
reflection on technological pervasiveness, and the 
importance of interdisciplinary connections 
(Freedman & Stuhr, 2004: 815).

Deste modo, promove-se uma articulação sustentável do 
currículo com o seu meio, através de um conhecimento 
multidisciplinar da estrutura em que se encontra imerso. 
Tanto aluno como professor conseguem promover 
uma melhor qualidade de vida, por meio de uma 
configuração de uma cultura pessoal, responsabilizando-
se pela realização do seu projecto contínuo, enquanto construção da sua pessoa 
humana. A escola, mais do que preparar os alunos e 
professores para uma dada sociedade do momento, 
fornece-lhe forças, referências intelectuais (por meio 
uma cultura geral que lhes permita conhecer o mundo 
que os rodeia) e, paralelamente, ferramentas diversificas 
de actuação, promovendo o seu espírito de iniciativa 
e fomentando a afirmação de uma cultura gerante, tão 
necessária no seu processo activo e criativo de formação 
e adequação ao seu tempo. Todavia, há que ter em conta 
que esta centragem dos processos de ensino e do 
desenvolvimento de conteúdos na figura do aluno não 
representa nada de novo no campo da pedagogia. Uma perspectiva histórica alerta-nos 
para os perigos de se afirmarem como inovadoras 
propostas que apenas se repetem num outro tempo 
e num outro espaço, advertindo-nos simultaneamente 
para a utilização, aproveitamento ou transformação de 
uma gramática escolar que, no fundo, se tem mantido 
estável até aos dias de hoje. Nas palavras de Graça 
Martins, o “que caracteriza o estudo da cultura visual é 
a passagem da cultura das certezas para a das incertezas, 
num momento da história  da  humanidade  em  que  a  
relevância  do  local  encontra-se  relacionada  com  a 
implicação global dos fenómenos sociais. Hoje os 
sistemas de crenças morais, religiosas e ideológicas 

são diversos, plurais e em constante fluxo” (Martins, 
2000: s/p). Assim, na cultura visual, é necessário pensar 
a aprendizagem como uma relação entre a construção 
da subjectividade  individual e  a  construção  social  
da  compreensão  (Vigotsky,  1989;  Brunner, 1990; 
Efland, 1990). Colocando a questão de maneira mais 
explícita, para a cultura visual não existem “receptores 
nem leitores, mas apenas construtores e intérpretes” (Hernández, 2003, 144), visto 
que a apropriação não é simplesmente uma relação 
passiva, de dependência, mas pelo contrário, é resultado 
de uma interacção sintonizada com as experiências 
que cada indivíduo tem vivenciado. O diário gráfico, 
ao evocar ideias, representações, experiências, 
visualidades, objectos e interesses, acciona relações 
entre subjectividade individual e a construção social da 
compreensão, operando um processo de mediação entre 
percepção, pensamento e realidade externa. Como se 
pode observar pela escrita que se apresenta, o diário 
gráfico:

É o meu espaço. Onde sou apenas eu e os meus gostos, 
as minhas maneiras de ver o mundo e de pensar […] 
é um álbum aonde escrevo e desenho o que penso, o 
que sinto, o que gosto e o que não gosto…onde nunca 
apago uma folha antes feita. 
Bárbara Machado, 7ºB.

É algo muito confuso, com muita cor, com muitos 
recortes. 
Maria Inês, 9ºA 

É o meu mundo só que dentro de um caderno. 
Ana Macedo, 7ºA.

É útil, pois posso desenhar nele em vez de desenhar 
nas bordas dos cadernos. 
João Farelo, 7ºB.

Desenham-se então espaços híbridos, espaços 
de aprendizagem na periferia dos campos de 
conhecimento e das disciplinas. Interstícios de onde 
emergem contextos formais ou informais que podem funcionar como ponte, 
como acesso a uma compreensão visual cujo propósito é 
“explorar as representações que os indivíduos, segundo 
as suas características sociais, culturais e históricas, 
constroem  da realidade. Trata-se de compreender 
o que se representa para compreender as próprias 
representações
(Hernández, 2003, 143-144). 
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Deste modo, o diário gráfico surge como:

É um mundo diferente aonde ninguém me diz o que 
fazer. Beatriz Carvalho, 7ºB.

É um sítio aonde posso desabafar e desenhar quando 
estou aborrecida nas outras aulas. Beatriz Cardoso, 7ºB.
É um local aonde podemos fazer o que quisermos e 
onde não existe certo nem errado. 
André Rodrigues, 7ºA.

É um local aonde podemos exprimir os nossos 
pensamentos, sentimentos, observações, e podemos fazer 
o que quisermos com ele. 
Daniel Moutinho, 7ºA.

O diário é um lugar aonde eu posso escrever, desenhar, 
colar tudo o que quiser e não só coisas relacionadas 
com a disciplina de Educação Visual. 
[…] É um lugar diferente para cada um, aonde cada 
aluno explora à sua maneira. 
Mariana Gonçalves, 9ºB.

Em boa verdade, este envolvimento dos alunos 
desenvolve-se na perspectiva de estruturar o ensino 
não como mera exposição de conteúdos, pelo que 
introduz uma fundamental dinâmica integradora, e de 
síntese, entre teoria e prática, primordial na própria 
legitimação  dos  saberes,  afirmando  o  seu  essencial  
pendor  operativo.  Esta  constante articulação entre 
teoria e prática, na prossecução de um determinado 
objectivo, ou como referia Dewey (2002) na visão de 
um fim, mostra-se fundamental na própria legitimação 
do espaço escolar, uma vez que promove no aluno 
uma consciência da operacionalidade, aplicabilidade e 
encadeamento dos saberes disciplinares adquiridos, da 
sua transversalidade, e concomitantemente da sua real 
importância na resolução de casos concretos, de acordo 
com as necessidades, e interesses, que se venham a 
registar ao longo da sua vida, fomentando a construção 
de uma inteligência estratégica. 

Por outras palavras:
[…] está inerente um novo conceito de aprender. 
A prática do projecto desencadeará uma vontade 
de agir, de reflectir, numa relação agradável com a 
aprendizagem constante, com o novo saber, com a 
procura do saber fazer com alternância responder/
questionar, responder/questionar interminavelmente 
…, tal como no  jogo  labiríntico  do  conhecimento.  É  

uma  aprendizagem  que  envolve  a  aventura  porque  
parte  à descoberta e assim se arriscam continuamente 
problemáticas situações difíceis de gerir, incerteza, 
revisão dos valores […] é o indivíduo que constrói o seu 
próprio saber, ele tem um papel activo no processo de 
aprendizagem, desenvolve-se, cresce na possibilidade de 
pôr à prova as suas potencialidades, antecipa as suas 
acções, projecta-se no futuro. Os indivíduos tornam-se 
mais atentos, críticos, confiantes e exigentes em relação 
a si, aos outros e à realidade envolvente, mais capazes 
de intervir socialmente 
(Leite et al, 1991:81).

Ora, este enfoque, desde que seja feito com uma visão 
quântica (Jesus, 2009), desligado de terrenos fixos, 
em espaços dialogantes e dialógicos, apresenta-se 
como a alternativa que oferece ao aluno uma caixa 
de ferramentas conceptuais que lhe permite avaliar, 
seleccionar, interpretar, descodificar a panóplia de 
informações de carácter visual a que está 
exposto. Todavia, esta focagem não deverá ser apenas 
constituída por um núcleo de propostas estritamente 
artísticas, mas antes, adquirir uma extensividade 
tal que incorpore propostas artísticas de diferentes 
culturas e épocas, imagens do quotidiano e com as 
quais o aluno tenha uma experiência próxima, imagens 
de outros quotidianos que descentrem o 
desenvolvimento de metanarrativas características 
de um pensar moderno. Isto porque, como salientam 
Freedman e Stuhr:

A global transformation of culture has occurred 
that is dependent on visual images and artifacts ranging 
from what we wear to what we watch. We live in an 
increasingly image-saturated world where television 
news may control a person’s knowledge of current 
events, where students spend more time in front of a 
screen than in front of a teacher, and where newborn 
babies are shown videos to activate still-developing 
neurons. Visual culture is pervasive and it reflects, 
as well as  influences,  general cultural change. The 
pervasiveness of visual cultural forms and the freedom 
with which these forms cross various types of traditional 
borders can be seen in the use of fine art icons recycled 
in advertising, computer-generated characters in films, 
and the inclusion of rap videos in museum exhibitions. 
The visual arts are the major part of this larger visual 
culture that includes fine art, advertising, folk art, 
television and other performance arts, housing and 
apparel design, mall and amusement park design, and 
other forms of visual production and communication. 
Anyone who travels, watches rock videos, sits on a 
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chair, enters a building, or surfs the Web experiences 
the visual arts. Visual culture is the totality of humanly 
designed images and artifacts that shape our existence 
(2004:815).

Embora reconheça que esta proposta se inscreva num 
sistema escolar e faça uso de elementos da gramática 
disciplinar da escola, a verdade é que proporciona a 
alunos e professores a aquisição de “um conhecimento 
de si mesmos e do mundo”, contribuindo “para 
estruturar o conhecimento por meio de experiências em 
outras matérias escolares”, favorecendo “as atitudes 
de interpretação, relação, crítica e transferência em 
relação ao mundo que os rodeia” (Hernández, 2000: 
56). Assim sendo, e tal como nos recordam Arthur 
Efland (2004), no Handbook of art education,

a well-educated person is one who can function in both 
well–structured and ill–structured learning situations. Cognitive flexibility is the attribute 
of having an array of strategies, but it also includes the 
ability to select and match the appropriate strategy for 
knowledge acquisition for use in domains with differing 
structural properties (Idem:756).

Consideremos, assim, a validade de uma reconstrução 
activa do conhecimento, levada a cabo por cada 
indivíduo, garantindo um respeito total por cada 
projecto individual, e fomentando a capacidade de 
cada um construir o seu próprio saber, assim como 
aprender a aprender, num espaço de dinâmicas cada vez 
mais complexas, onde cada indivíduo, a cada instante, 
decide a natureza e legitimidade da sua intervenção, 
face a uma prévia leitura das condicionantes que 
diante si se apresentam. Todavia, é importante não 
reduzir a aproximação a este tipo de projectos ou 
fragmentos seleccionados a uma mera actividade 
escolar situado no tempo e espaço. Para isso parece-me 
importante a figura do professor-artista 
(Jesus, 2009), já que é importante que o processo 
de aprendizagem que a escola oferece ao aluno seja 
significativo face aos seus interesses e expectativas. 
Pois, este tipo de projectos potencia a criação de  
altíssimos índices  de motivação  no  discente,  uma 
vez  que este, para  além  de entender  de  forma  
clara a  aplicabilidade  do  diário gráfico, desenvolve  
a sua  investigação centrada em temáticas por si 
definidas e, portanto, bem próximas das suas vivências 
e necessidades, dando “um sentido à aprendizagem no 
interior da escola” (Leite et al, 1991:71). 

Deste modo, pode-se assumir o diário como 
um portfólio. Um local de pilhagem de vários 
campos  de  interesse  do  aluno,  e  não  um  mero  
arquivo  de  informação.  Neste  sentido, Fernando 
Hernández (2000) destaca a produção de portfolios 
individuais como a metodologia mais adequada a um processo de construção do 
conhecimento. O portfólio surge como metodologia e 
ferramenta de trabalho que possibilita ao aluno uma 
relação continuada com os seus objectos de pesquisa. 

Independentemente do aspecto formal que este 
assuma, parece- nos uma proposta que ajudará a 
generalidade dos alunos a evoluir na sua investigação. 
Por outro lado, permite-lhes a qualquer momento 
relembrar conceitos que foram para si pertinentes 
em algum momento, havendo sempre hipótese de reconstruir um percurso.

É  o  local  aonde  posso  fazer  os  meus  estudos  
gráficos  e  cromáticos.  Além  disso,  tenho  sempre  a 
possibilidade de ver as minhas composições anteriores 
e aproveitá-las para novos projectos. 
Sofia Barbeiro, 7ºA.

É um local aonde podemos registar as nossas ideias e podemos criar um mundo diferente de 
onde vivemos, apenas usando a nossa imaginação […] é 
uma espécie de memória que ao abrirmos relembramos 
aquilo que já foi e o que temos para fazer. 
Joana Regino, 7ºB.

Apropriado do campo da arte, o portfólio enforma-se 
como work in process, capaz de conter  
todas  as  fases  e  ideias  do  processo  criativo.  
Apesar  da  função  reguladora  e  da acomulatividade 
de aspectos reunidos nestes objectos, que se abrem aos 
domínios do saber e do poder, a verdade é que a sua 
produtividade se torna óbvia também no processo de 
subjectivação do próprio aluno:

O diário é um ‘amigo fiel’, pois eu sei que lhe posso 
contar tudo, desabafar, desenhar e mostrar-lhe o que 
quero. Sofia Simão, 7ºA.

É um livrinho que deve andar sempre connosco, como a 
roupa. Pedro Rocha, 7ºB. 

É como um anexo. Anda sempre comigo. 
Mariana Vilares, 9ºB



37

2.2 - Diário enquanto governo de si.

É um meio de entender como pensamos.
Rúben Monteiro, 9ºA

É um mundo aonde nos podemos ver a crescer.
Joana Sobral, 9ºB

É útil para mim. Posso melhorar a cada dia quando vejo 
e escrevo o que fiz.
Francisca Rosas, 8ºA

O diário gráfico é uma forma indirecta de mostrar ao 
‘mundo’ e aos outros a pessoa que nós somos. Cada 
página do diário gráfico, ‘conta uma história’ e é capaz 
de demonstrar o tipo de pessoa que nós somos
Catarina Monteiro, 9ºB

É um sítio aonde os alunos escrevem a sua privacidade. 
Diogo Alves, 7ºA

Neste sentido, o diário aparece “como um adestramento de si por si mesmo” (Foucault, 2006:132). Uma “escrita 
de si”, associada a um exercício de pensamento e 
meditação, onde a escrita surge como a maneira de 
recolher uma auscultação de si próprio:

O diário aparece como um espaço de reflexão escrita onde se integram e se 
misturam ‘narrador’ e ‘coisa narrada’, sujeito e factos, 
o si-próprio e aquele que se narra. O professor-tutor que 
vai trabalhar em seguida com o aluno-professor, a partir 
dos dados do seu diário, poderá abordar com ele uma 
ou outra destas duas dimensões. O autor do diário, 
tendo conseguido construir uma percepção mais realista 
do seu próprio vivido, tornar-se-á mais consciente do 
seu modo de se relacionar com o mundo e da forma 
como as suas próprias percepções intervêm na realidade 
profissional. (Vancrayenest, 1990:4)

Dir-se-ia, que estamos diante de uma formação 
discursiva que joga ao nível de uma racionalidade 
biopolítica, tomando a escola como um dispositivo 
de governo da população no seu conjunto – uma tecnologia humana, portanto – e 
simultaneamente como um espaço atravessado por 
tecnologias morais, fornecendo a cada sujeito as 
coordenadas necessárias à sua construção, sob os 
princípios de autonomia e de liberdade inaugurados no 
decurso do último quartel do século XIX. Ora isto só 
demonstra, a meu ver, que “as nossas análises devem 
ser capazes de mostrar que os regimes do eu não nos 

devolvem o ser humano como sendo o pilar eterno 
da história ou da cultura humana, mas antes, e 
forçosamente, o apresentarão como um mero artefacto 
histórico político-cultural” (Ó, 2003:103). Mas isto 
só nos pode levar a questionar que meios têm sido 
inventados para corporificar, sob certas formas técnicas, 
o governo do ser humano, no sentido de inculcar a 
conduta no sentido desejado?
Ora o uso diário gráfico insere-se num conjunto de 
práticas de subjectivação (Rose, 2001), pelas quais 
as pessoas são compreendidas e pelas quais se age 
sobre elas. Uma tecnologia do eu, portanto, aonde se 
formam “técnicas para a conduta da relação da pessoa 
consigo mesma, por exemplo, ao exigir que a pessoa se 
relacione consigo mesma epistemologicamente (conheça 
a si mesmo), despoticamente (controle a si mesmo) ou 
de outras formas (cuide de si mesmo) ” (Idem:41), como 
podemos constatar nas seguintes expressões dos alunos:

O diário gráfico é uma forma de acompanhar o nosso 
desenvolvimento como alunos e de descobrir mais um 
pouco de nós, a partir da forma como nos organizamos. 
Rita Marques, 7ºB

É um local aonde o professor pode ver o 
desenvolvimento do aluno.
Catarina Farhat, 8ºA

É uma forma de conhecer o aluno, algo que 
provavelmente outros professores não têm a 
oportunidade de fazer. 
Inês Consonni, 9ºA

Trilhando  o  pensamento  de  Rose  (2001),  podemos  
dizer  que  o  diário  gráfico  se  inscreve naquilo que ele 
chamou de:

Dispositivos de “produção de sentido” - grades de 
visualização, vocabulários, normas e sistemas de 
julgamento  - não  são  produzidos pela experiência; 
eles produzem a  experiência  (Joyce,  1994). Essas 
técnicas intelectuais não nos chegam prontas, mas 
têm que ser inventadas, refinadas e estabilizadas, para 
serem disseminadas e implantadas, sob diferentes 
formas, em diferentes práticas - escolas, famílias, ruas, 
locais de trabalho, tribunais. Se utilizamos o termo 
“subjectivação” para designar todas essas práticas e 
esses processos heterogéneos por meio dos quais os 
seres humanos vêm a se relacionar consigo mesmos e 
com os outros como sujeitos de um certo tipo, então a 
subjectivação tem a sua própria história. E a história da 
subjectivação  é mais prática, mais técnica e menos 
unificada do que supõem as análises sociológicas.  
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Assim,  uma  genealogia  da  subjectivação  concentra-
se  directamente  nas  práticas  que localizam os seres 
humanos em regimes de pessoa - regimes que podem 
ser caracterizados como “particulares” (Rose, 2001: 36).

Um outro modo de tecnologia fluida e polivalente é 
o da relação pastoral, uma relação de aconselhamento 
espiritual entre uma figura de autoridade e cada membro 
de seu rebanho, corporificando técnicas tais como a confissão e a exposição do eu, a 
exemplaridade e o discípulo, inculcado à pessoa por 
meio de uma variedade de esquemas de auto-indução, a 
exposição do eu e autoformação.

É algo aonde podemos ser o que quisermos; é um 
espelho do que nós somos.
Teresa Pina, 8ºB

O diário gráfico é o que cada um de nós é. 
Ana Rocha, 8ºB

O diário gráfico é diferente de um caderno diário 
das outras disciplinas, na medida em que estes 
últimos dizem todos o mesmo, quer sejam de pessoas 
diferentes, ou não. Os diários gráficos são todos 
diferentes, pois cada um mostra a personalidade do 
seu autor. E como todos somos diferentes, todos os diários são diferentes.
Catarina Monteiro, 9ºB

Faço colagens de etiquetas, pacotes, cartões de 
restaurantes, para ‘partilhar o meu dia-a-dia como o 
meu diário gráfico’ […] é uma forma de partilharmos o 
que vai na nossa cabeça. 
Ana Raquel Torres, 7ºB

Ao finalizar esta escrita, conclui-se que estas 
tecnologias “são sempre praticadas sob a autoridade real 
ou imaginada de algum sistema de verdade e de algum 
indivíduo considerado autorizado, seja esse teológico 
e clerical, psicológico e terapêutico, ou disciplinar 
e tutelar” (Rose, 2001: 41), pelo que nos importa 
questionar esses mesmos sistemas e as suas 
formas de resistência; pois, enquanto professores, esta 
dimensão do governo do eu deve levar-nos a questionar 
as nossas próprias representações sobre o papel que 
temos, assim como as práticas e formas de ser e de estar 
na paisagem escolar. Quem nos autoriza tal autoridade, 
ou, como tão bem coloca Rose, “em que medida a 
autoridade da autoridade depende de uma presunção de 

saber positivo, de sabedoria e virtude, de experiência 
e julgamento prático, da capacidade para resolver 
conflitos?” (Idem: 39). Este enquadramento constitui 
um primeiro nível de abordagem da cultura visual, 
sendo que o seu desenvolvimento deverá seguir no 
sentido de uma educação onde, para além da produção 
de significados, a compreensão atinja níveis capazes de 
transferir a outras situações e problemas, aprendizagens 
efectuadas, onde alunos e professores possam ser 
sujeitos activos que interagem na dinâmica do processo 
educativo, porque trabalham com os mesmos objectivos 
de produzir conhecimento.

3 – Experiência fotográfica de alguns 
“Diários que contam histórias”
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En el ámbito de la Educación artística, y en el contexto de hoy en día, preten-
demos relacionar los conceptos de portafolio con el libro de artista, con la idea de 
obra abierta en un museo imaginario de competencias, de arte total, de dar voz al 
silencio. Obra de creación única, multisensorial, y en constante evolución, que se basa 
en la idea de la naturaleza evolutiva del proceso de aprendizaje – como de cualquier 
proceso de creación–, y nos permite, considerar el trabajo del alumnado en el con-
texto de la enseñanza entendiéndolo como una actividad compleja, de elementos que 
se relacionan y de incertezas, pesquisas y experiencias. Estas palabras son anclajes 
en los mapas de nuestras experiencias como docentes en la Facultad de Ciencias da 
Educación de Santiago de Compostela. Desde ámbitos con mecanismos de funcion-
amiento, objetivos y contenidos diferentes (Universidad y Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo) buscamos el trasvase de ideas a través del cuaderno individual y 
colectivo. Una tarea febril, que parte de las dudas, y se centra en el descubrimiento de 
las identidades tomando la palabra y la imagen como herramientas para construir pen-
samiento. Interiorizar el proceso artístico como proceso educativo es lo que vincula 
y hace recíprocos nuestros contextos: la educación y las manifestaciones artísticas 
contemporáneas. El cuaderno es el vehículo que recoge las marcas del viaje: pisadas, 
recuerdos, trazos, cortes, agujeros, golpes, errores, objetos, miradas, oasis...

Palabras-clave: portafolio, obra abierta, relacional, trasvase, museo, docencia.

El portafolio/cuaderno de viaje,… es una oportunidad de exhibir lo que hemos hecho 
y cómo lo hemos hecho; también debe transmitir una visión real de lo que somos 
capaces de hacer. Ya sea simple o compleja, es imprescindible que refleje cómo 
pensamos y quiénes somos. (Kaha Arthur L.en Linton 2000:85)

Escrituras de lo invisible
Mª Jesús Agra

Cuando empezamos a pensar, a reunir y seleccionar la información para esta 
aportación en principio queríamos incluirlo todo. Poco a poco nos hemos ido centrando 
y solamente queremos mostraros la idea de portafolio, cuaderno de viaje, como aquel 
objeto que nos permite ver todo lo que de otra forma no puede verse. 
Como nuestras andaduras son diferentes pero que confluyen, os lo vamos a contar 
desde nuestras propias vivencias, desde el punto de vista más subjetivo, y vivido.

Mi experiencia por la docencia es larga, pero fue al llegar al ámbito de la formación 
del profesorado cuando empecé a ver que me enfrentaba constantemente con un 
conflicto: me movía entre dos ámbitos: el artístico y el académico. Hubo momentos en 
los que me he sentido abatida, desilusionada por no saber resolver las contradicciones 
de esos dos mundos, para mi apasionantes y necesarios. Y fue la idea de viaje, como 
transición donde los límites entre el ámbito de la educación y del arte se diluyen, 
se funden, se solapan, se absorben, es cuando empiezo a vislumbrar la idea de ese 
cuaderno para reformular ese territorio nómada, sin anclajes, un territorio entre arte 
y educación, un territorio para vivir. Buscar un territorio donde construir formas 
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alternativas a la realidad, formas que cuestionan nuestras 
propias identidades, nuestras formas reentender la 
vida, narrativas diferentes. Lo empecé a ver como algo 
parecido a crecer, algo que usando pequeñas piezas de 
una historia colectiva se puede llegar a construir historias 
individuales, personales, únicas. Convertir la fusión de 
esos dos ámbitos en un territorio de acción, como ese 
espacio intermedio en el que se construyen relatos al 
margen de las convenciones y discursos establecidos y 
que nos permitiesen ver el mundo desde nuestro propio 
yo, desde nuestra reflexión, no desde la asimilación 
de lo convencional y establecido. Quería conocer 
esas narrativas, con las que mi alumnado y yo misma 
construimos nuestras identidades, y empecé a buscar 
estrategias artísticas para convertirlas en estrategias 
docentes que permitiesen reescribir esas historias, 
dislocarlas y producir otras alternativas fruto de la 
experiencia vivida y del pensamiento construido, fruto 
del viaje emprendido.  

Tuve la ocasión de colaborar con un proyecto de 
portafolios electrónico, en el que he aprendido 
muchísimas cosas, pero en esta experiencia vivida 
durante dos cursos había algo en mi práctica docente que 
no funcionaba. No era capaz de implicarme, y creo que 
sin implicación personal y profesional, no se produce 
cambio ni mejora. Poco a poco me he ido dando cuenta 
de que a través del espacio virtual no sentía el gesto de 
las personas, ni la presión de su mano, ni los olores, ni 
los elementos cuidadosamente buscados, no conocía 
como era su estética personal, todo aquello elegido, 
quería acercarme a ellos, quería que se identificasen con 
ese portafolio, cuaderno…, quería que lo viviesen¡
Me gustaría mostraros el pulso creativo de las personas, 
las manchas de los dibujos, las fotos pegadas, las ideas 
esbozadas, los sentimientos encontrados. Enseñaros 
portafolios de artistas, mostraros ideas desechadas y 
las razones de las elecciones… En palabras de Bereton 
(2009); Mostraros la intimidad visual de la forma de 
pensar de las personas.
Y que reconociesen en ellos mismos en qué eran o son 
competentes, en llegar a conocer sus propias capacidades 
¡qué son muchas!…. Y de ahí empezar a tirar del hilo…
Por ello  empecé a trabajarlo como una situación a 
resolver: en el que la propuesta es la confección de un 
cuaderno de viaje, o portafolio, como si de un libro de 
artista se tratase, un cuaderno de viaje por una materia 
didáctica de la Educación Visual y Plástica, durante un 
tiempo y que mostrase todos aquellos aspectos que de 
otra manera no sería posible visibilizar, utilizando otros 
lenguajes (dibujo, pintura, fotografía, collage, manipular 

el papel …., además del escrito (lenguajes muy 
descuidados en los sistemas educativos e incluso en el 
sistema universitaria), y otros soportes –papel, tela, cd, 
el cuerpo, la música… Hagamos nuestro libro como 
artistas que somos!
En el ámbito de la educación artística, y en el contexto 
de hoy en día, pretendo  relacionar el concepto  de 
portafolio con el libro de artista, con la idea de obra 
abierta en un museo imaginario de competencias, 
con la noción de arte total, con el deseo de dar voz al 
silencio. Como un soporte que recoge las evidencias 
de las actividades de aprendizaje, junto con un relato 
reflexivo que materializa los pensamientos del alumnado 
relacionados con el proceso de aprendizaje.

… el proyecto lo siento como un todo que salió de 
mí. Es decir, yo lo creé prácticamente de la nada. Fui 
yo el que a medida que iba avanzando iba tomando 
decisiones sobre como realizarlo, fueran estas acertadas 
o no. No puedo señalar una parte concreta y decir 
esto es lo que menos me gustó. Hay cosas que pueden 
haberme quedado mejor y otras peor, pero para mí el 
cuaderno en sí es un conjunto.

Me baso en la idea de la naturaleza evolutiva del 
transcurso de aprendizaje como de cualquier proceso de 
creación, como parte de un recorrido que deja huella en 
un producto final: el cuaderno… visible a los sentidos, y 
accesible a los demás.

Ya Marcel Duchamp, en 1943, autopublicó un libro, 
con una edición de 300 ejemplares compuesta por 180 
documentos (trozos de papel, fotografías, estampillas, 
pergaminos, partituras, sobres, cartas, etc.), sin 
encuadernar, metidos en una caja. Con esta obra “La caja 
verde” iniciaba el concepto de libro de artista según sus 
propias reflexiones, diciéndonos que lo concebía como:

Libros de artista de Marcel Duchamp
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Otra nueva forma de expresión. En lugar de pintar 
algo, se trata de reproducir aquellos cuadros que tanto 
me gustan en miniatura y a un volumen muy reducido. 
No sabía como hacerlo. Pensé en un libro, pero no me 
gustaba la idea. Entonces se me ocurrió la idea de una 
caja en la que estarían recogidas todas mis obras como 
en un museo en miniatura, un museo portátil, y esto 
explica que lo instalara en una maleta.

La concepción que apunta Duchamp, al igual que otros 
artistas sobre el libro es muy diferente a la de un libro 
editado con las técnicas, operaciones o manipulaciones 
con las que puede ser tratado en cuanto a sus calidades 
de impresión y encuadernación. Esto nos lleva a que un 
libro de artista es en sí mismo, una pieza de arte.

O que máis me gustou é que este proxecto é 
totalmente libre, non tiven que seguir ningunha pauta, 
simplemente deixarse levar, sen pensar se está ben ou 
mal o que fas porque todo o que plasmei no caderno ten 
un sentido 
para min arriscándome a que os demais non o entendan 
ou o poidan interpretar doutro xeito. (alumna de 2º 
curso, especialidad educación primaria)

Obra de creación única, personal, multisensorial, 
en constante evolución y revisión, sin miedo a 
equivocarnos, asumiendo retos personales,…además 
nos  permite, como  profesorado,  aproximarnos 
al trabajo del alumnado para entenderlo como una 
actividad compleja de elementos multifacéticos que se 
relacionan dentro y fuera del contexto de la educación y 
la enseñanza.

El primer día de clase dije que este proyecto me 
abrumaba, antes siquiera de comenzar a pensar en 
lo que iba a hacer, y no me equivoqué. Abrumador 
es la mejor palabra que se me ocurre para definir 
un proyecto como este, que si te lo tomas en serio, 
te hace profundizar en ti mismo, crear, 

imaginar, inventar… Realmente 
este es un proyecto que me encandiló y del que mi 
mayor temor es no haber conseguido cumplir mis 
propias expectativas. (Alumna de 2º curso, especialidad 
educación primaria)

La sensación de pensar día a día cómo puedo hacer 
el libro del artista, el interesarme por el arte y su concepto, por los artistas de todas las épocas, 
el fijarme en los periódicos para ver dedicaban algún 
artículo al arte... (Alumna de 2º curso, especialidad 
educación primaria)

Este objeto es uno de mis diarios personales. Un 
viaje por mis pensamientos de camino en mí día a día 
inacabable. Mis visiones, reflexiones, evocaciones, 
nostalgias, enfados, alegrías, descubrimientos y 
demás episodios mentales de un fragmento de mi 
vida. Pensamientos intangibles, rastros de vida, 
empaquetados en una cajita común, como el papel de 
fumar: listos para consumirse y ser consumidos. La 
paradoja del consumo de lo inconsumible. 
(Marta Fernández Escobar, alumna de Procesos de 
aprendizaje Artístico)

Páginas de cuadernos de viaje. Alumna 2º curso de ed. Primaria

Rastros. Marta Fernández Escobar, alumna de Procesos de 
aprendizaje Artístico)
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Sobre todo aprendí a desencasillarme de un tópico de 
negado para la plástica en el que el mundo y yo mismo 
me habían colocado desde el colegio. Aunque es cierto 
que “barrí para casa” y una gran parte de mi proyecto 
son una serie de escritos, también hay dibujos, recortes 
y collages; todos hechos por mí y en todos he disfrutado 
haciéndolos y sobre todo inventándolos; y vale que no 
serán una maravilla, pero el aprender que puedo hacer 
algo plástico y sentirme yo satisfecho de lo hecho, es 
para mí un gran aprendizaje. 
(Alumna de 2º curso de la especialidad de ed. primaria)

Sí, sin duda alguna he aprendido mucho haciéndolo 
y aportando cada día mi impresión sobre una cosa u 
otra. Lo hice con la técnica de ‘scrapbooking’, que 
nunca antes me había llamado la atención ni me había 
adentrado en este mundo. No soy muy de arte y siempre 
pensé que carecía de creatividad, ¡pero qué equivocada 
estaba! Desde que empecé el libro del artista no he 
parado de hacer cosas, aprender nuevas técnicas del scrap, compartir ideas en foros... 
Me he vuelto un poco adicta a esta forma “moderna” 
de plasmar los recuerdos y todo aquello que se quiera 
mediante imágenes y palabras que refuercen el 
sentimiento de esa imagen. (Alumna de 2º curso de la 
especialidad de ed. primaria)

Creo que es una idea muy interesante para extraer 
conclusiones futuras respecto al sistema educativo 
actual, así como hacernos revivir experiencias pasadas 
que fueron claves para nuestro aprendizaje y desarrollo 
personal. Además, considero que un proyecto tan íntimo 

como éste puede ayudar a conocernos mejor, así como 
reflexionar sobre algunas de las cosas que vivimos 
en el pasado y por qué las vivimos de una manera 
determinada y no de otra. (Alumna de 2º curso de la 
especialidad de educación primaria)

Realmente o que máis me gustou, era cando me 
viñan a idea de facer cousas, moitas veces tiña que 
apuntalas para que non se me olvidaran. Despois 
relacionar o libro co que dabamos, tendo un toque meu 
foi moi especial. En cada páxina ai algo meu, algo da 
miña vida e moi persoal. 
O que tamén me gustou foi o proceso de realización, 
realizar os debuxos gustoume moitisimo, sobre todo 
cando tratei ca pintura. (Aluna de 2º curso de la 
especialidad de educación primaria)

Sobre todo he encontrado una definición propia de arte. He conseguido aglutinar 
ideas inconexas en un único proyecto y de forma 
muy original (creo eu!!!). (Alumno de 2º curso de la 
especialidad de educación primaria)

El proyecto es algo diferente, te hace de manera muy 
personal llevar un seguimiento de la educación artística, 
desde la propia práctica,  lo que te hace reflexionar y 
llevar el aprendizaje día a día, no dejando todo para el 
final, porque si no es imposible. No es que me parezca 
difícil la realización del cuaderno de viaje, pero a 
veces trabajoso, ya que tratándose de algo artístico, 
porque esa es su base, a veces me bloqueo y no me sale 
nada, pero en general es un proyecto muy interesante, 
desafiante, en el que reflejas el día a día de tu trabajo, 
tus opiniones y tus reflexiones sobre la materia, además 
cada uno tiene su concepción sobre el arte y sobre las 
cosas, a veces nos avergüenza mostrarlo delante de los 
demás y esta es una buena manera de poder hacerlo. 
(Alumno de 2º curso de la especialidad de ed. primaria)

Juego de identidades: mí, yo, él (2º curso 
de la especialidad de educación primaria)

Cuadernos de viaje: A vida ten moitos camiños… 
A Educación está nas nosas mans 

Las cosas que tienen sentido para mi (alumno de 2º curso, 
especialidad Educación Primaria)



44

Cuando me pienso… - cuaderno de viaje (2º curso de ed. Primaria)

Sobre todo aprendí a desencasillarme de un tópico de 
negado para la plástica en el que el mundo y yo mismo 
me habían colocado desde el colegio. Aunque es cierto 
que “barrí para casa” y una gran parte de mi proyecto 
son una serie de escritos, también hay dibujos, recortes 
y collages; todos hechos por mí y en todos he disfrutado 
haciéndolos y sobre todo inventándolos; y vale que no 
serán una maravilla, pero el aprender que puedo hacer 
algo plástico y sentirme yo satisfecho de lo hecho, es 
para mí un gran aprendizaje. 
(Alumna de 2º curso de la especialidad de ed. primaria)

Sí, sin duda alguna he aprendido mucho haciéndolo 
y aportando cada día mi impresión sobre una cosa u 
otra. Lo hice con la técnica de ‘scrapbooking’, que 
nunca antes me había llamado la atención ni me había 
adentrado en este mundo. No soy muy de arte y siempre 
pensé que carecía de creatividad, ¡pero qué equivocada 
estaba! Desde que empecé el libro del artista no he 
parado de hacer cosas, aprender nuevas técnicas 
del scrap, compartir ideas en foros... Me he vuelto 
un poco adicta a esta forma “moderna” de plasmar 
los recuerdos y todo aquello que se quiera mediante 
imágenes y palabras que refuercen el sentimiento de 
esa imagen. (Alumna de 2º curso de la especialidad de 
educación primaria)

Creo que es una idea muy interesante para extraer 
conclusiones futuras respecto al sistema educativo 
actual, así como hacernos revivir experiencias pasadas 
que fueron claves para nuestro aprendizaje y desarrollo 
personal. Además, considero que un proyecto tan íntimo 
como éste puede ayudar a conocernos mejor, así como 
reflexionar sobre algunas de las cosas que vivimos 
en el pasado y por qué las vivimos de una manera 
determinada y no de otra. (Alumna de 2º curso de la 
especialidad de educación primaria)

Realmente o que máis me gustou, era cando me 
viñan a idea de facer cousas, moitas veces tiña que 
apuntalas para que non se me olvidaran. Despois 
relacionar o libro co que dabamos, tendo un toque meu 
foi moi especial. En cada páxina ai algo meu, algo da 
miña vida e moi persoal. O que tamén me gustou foi o 
proceso de realización, realizar os debuxos gustoume 
moitisimo, sobre todo cando tratei ca pintura. (Aluna de 
2º curso de la especialidad de educación primaria)

Sobre todo he encontrado una definición propia de arte. 
He conseguido aglutinar ideas inconexas en un único 
proyecto y de forma muy original (creo eu!!!). (Alumno 
de 2º curso de la especialidad de educación primaria)

El proyecto es algo diferente, te hace de manera 
muy personal llevar un seguimiento de la educación 
artística, desde la propia práctica,  lo que te hace 
reflexionar y llevar el aprendizaje día a día, no dejando 
todo para el final, porque si no es imposible. No es 
que me parezca difícil la realización del cuaderno de 
viaje, pero a veces trabajoso, ya que tratándose de algo 
artístico, porque esa es su base, a veces me bloqueo y 
no me sale nada, pero en general es un proyecto muy 
interesante, desafiante, en el que reflejas el día a día 
de tu trabajo, tus opiniones y tus reflexiones sobre la 
materia, además cada uno tiene su concepción sobre 
el arte y sobre las cosas, a veces nos avergüenza 
mostrarlo delante de los demás y esta es una buena 
manera de poder hacerlo (Alumno de 2º curso de la 
especialidad de educación primaria)

Considero que es un proyecto que se sale de lo 
común. Me gusta por lo innovador, aunque me aterra 
por lo creativo. Creo que es una forma de plantearnos 
nuestra formación y de abrir los sentidos a distintas 
manifestaciones de arte. (Alumna de 2º curso de la 
especialidad de educación primaria)

Moitas das cousas que aprendín foi sobre todo sobre 
min mesma, a expresar os meus sentimentos, como podo 
plasmar as miñas emocións e como me afectan como 
persoa, a pensar que me parece máis oportuno nunha 
determinada situación ou ante outra… pero penso que 
sen dubida o máis importante para min e que grazas a 
esta materia e a este caderno puiden darme conta de 
que a arte está en moitos máis 

Pisando las pisadas – cuaderno de viaje
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sitios dos que pensaba, incluso 
neses lugares que ti nin coñecías pero que cando os 
coñeces se converten en tan especiais que nunca máis 
os poderás olvidar, xa que che deixaron unha huella.  
(Alumna de 2º curso de la especialidad de ed. primaria)

Los cuadernos como mapas de la geografía personal 
donde quedan las huellas, las manchas, las ideas,…; y 
se construye con los accidentes y las fallas. Imágenes 
del día a día, paisajes personales, un caleidoscopio 
único. Fragmentos de fotografías, de pensamientos, 
de emociones, de ideas,… que cobran sentido al ser 
ensambladas a manera de un pavimento biológico, 
como un mosaico mental. Una esencialidad narrativa 
preside las secuencias de sueños, expectativas, deseos 

estampados, es un film sin montar.
Palabras, fotos, sonidos,  imágenes manipuladas 
y construidas como fotogramas mudos: un álbum 
privado… Leer las imágenes como quien mira un libro. 
Marcas de caminos, de itinerarios que se recorren en un 
tiempo determinado,… Trazos, cortes, agujeros, marcas, 
golpes, errores, objetos, colores,…Pisadas, recuerdos, 
trozos de vidas… 

Hojas inacabadas, campos tatuados sobre papel, ¿o sobre la piel?
Si que he aprendido, no sabría definir muy bien lo 
que, pero muchas citas de las que puse me hicieron 
pensar sobre mi propia vida. (Alumna de 2º curso de la 
especialidad de educación primaria)

Desde el oasis: viaje por un proceso de 
incertezas, pesquisas y experiencias.
Cristina Trigo

Mi ámbito de trabajo es el servicio de actividades 
y proyectos educativos del Centro Galego de Arte 
Contemporánea (CGAC, Santiago de Compostela). 
Un espacio privilegiado para conocer la producción 
y procesos artísticos, la educación artística desde 
vertientes muy diferentes, las inquietudes de educadores/
as y alumnado, la capacidad de diálogo de las 
manifestaciones artísticas contemporáneas, las múltiples 
posibilidades de relacionarnos con el mundo desde el 
arte, las dudas y el cuestionamiento sobre tantas cosas… 

Desde aquí, junto con María Jesús Agra, hemos puesto 
en marcha diversos proyectos de colaboración: cursos, seminarios o exposiciones, 
entre otros. Siempre desde la discusión de 
enfoques y planteamientos sobre arte y educación 
contemporáneos… proyectos que a su vez nos han 
llevado a generar otras cosas –hasta el momento 
inclasificables y sin marco– basadas en el intercambio 
de relatos, sumas de historias, trasvases de intenciones o 
bitácoras de palabras e imágenes. Una tarea extensiva y 
muy intensiva. Cuando tuve la oportunidad de impartir 
docencia como profesora asociada en la Facultad de 

Ciencias de Educación, en el Dpto. de Didáctica de la 
Expresión Plástica, Musical y Corporal (Universidad 
de Santiago de Compostela), lo primero que hice fue 
recordar mi paso por las aulas de la Universidad y hablar 
con otras personas cercanas que en ese momento eran 
estudiantes. Nuestra experiencia tenía algunas cosas en 
común, no todas malas, pero en las conversaciones la 
palabra aburrimiento se repetía y yo sentía terror y una 
enorme responsabilidad en la boca del estómago. 

Quería ¡y quién no! ser una maga: crear curiosidad, 
expectativas, estimular la creatividad desde las propias 
experiencias y que éstas nos llevaran a proyectos 
colectivos. Mis deseos, los retos, la información, la 
formación, artistas, teóricos, la expectativa que quería 
generar en los estudiantes… empezaron a moverse por 
mi cabeza al unísono, un barullo mental que me hacía 
cuestionarlo todo permanentemente. Me sentí como 
la silla de Joseph Kosuth: múltiples posibilidades de 
lectura, todas complementarias o autónomas, todas 
realidad pero también distancia, sin respuestas, a la 
espera de otra capa de miradas. Cada mañana al entrar 
en el CGAC, la intervención de la artista Dora García 
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en el hall con la frase UNA BUENA PREGUNTA DEBE 
EVITAR A TODA COSTA UNA RESPUESTA hacía que 
las dudas comenzaran el periplo por el mapa roto en que 
se convirtío mi cabeza por esa época. 

Si debía evitar respuestas ¿qué se supone que 
tendría que buscar?.  Mi experiencia en el CGAC podía 
aportar algunas cosas: la experiencia en dinámicas 
de trabajo con grupos vinculadas a proyectos de 
corta duración en los que se busca el acercamiento a procesos artísticos, era una de ellas. 
Quizás no un valor, pero si una realidad tangible, era un 
conocimiento collage compuesto de relatos construidos 
con voces múltiples (obras, artistas, educadores, 
estudiantes, críticos, comisarios, espectadores, tex-
tos…), ecos de las miradas de los demás que me van 
transformando. 
El collage permite cambiar unos elementos por otros, 
superponer, insertar, hacer capas, recortar, fragmentar, 
encolar, coser, romper, elegir, salir del marco, ser 
multidisciplinar. Por supuesto, la capacidad del arte 
contemporáneo para crear debate y transformar la 
realidad que conocemos así como la importancia de la 
experiencia de cada persona a la hora de buscar signi-
ficados, era otro aspecto importante en mi experiencia. 

Sin embargo, en lo que se refiere a la docencia no sabía 
mucho, para este viaje tan intenso sólo conocía los 
víveres que podía llevar en la mochila pero nada sobre 
a dónde iríamos, qué necesitaríamos sobre la marcha, 
la ruta a seguir y… además mis compañeros de viaje 
no sabían nada sobre esta deriva pero, sin embargo, 
tendrían sus mochilas llenas de víveres más valiosos 
que los míos.

Lanza una idea y noventa personas se pondrán a 
trabajar sobre ella. 

Esa frase de María Jesús Agra, lleva en mi cabeza 
mucho tiempo y se me presentaba la oportunidad de ver 
si eso sería posible. La materia de Iniciación al lenguaje 
audiovisual que tenía que impartir requería conver-
saciones1 para poder encontrar vías de trabajo. 

1  Las conversaciones que cita la autora están transcritas 
literalmente según ocurrieron en su mesa de trabajo en momentos de 
silencios externos y barullos internos, habrá quien piense que fueron 
imaginadas pero la autora insiste: “para mí fueron reales. Mantengo 
este tipo de conversaciones con frecuencia con artistas, escritores… 
cuando leo y trabajo ¿Acaso las palabras no son realidades cuando las 
decimos, las silenciamos o las escribimos? 

Quería utilizar la cámara de fotos como herramienta 
cotidiana de expresión. Cualquier móvil o cámara barata 
de pequeñas dimensiones son objetos que se pueden 
llevar siempre encima y eso, permitiría un tipo de 
proyectos basados en el entorno de los/as estudiantes. 
Autores como John Berger o Alberto Manguel, me 
ayudaron a profundizar en la relación entre imágenes 
y palabras y la importancia de las experiencias y el 
contexto a la hora de crear significados. 

¿Qué relación existe entre ver y saber? 

La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo 
circundante; explicamos ese mundo con palabras, pero 
las palabras nunca pueden anular el hecho de que 
estamos rodeados por él. Nunca se ha establecido la 
relación entre lo que vemos y lo que sabemos. (…) Sin 
embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se 
adecua completamente a la visión. Lo que sabemos o 
lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas. 
(Berger, 2000:13)

¿Qué miramos y cómo lo hacemos?

Nunca miramos sólo una cosa: siempre miramos 
la relación entre las cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en continuo 
movimiento, aprendiendo las cosas que se encuentran 
en un círculo cuyo centro es ella misma, constituyendo 
lo que está presente para nosotros tal cual somos. 
Poco después de poder ver somos conscientes de que 
también nosotros podemos ser vistos. (…) La naturaleza 
recíproca de la visión es más fundamental que la del 
diálogo hablado. Y muchas veces el diálogo hablado es 
un intento de verbalizar esto (…) (id.:14)

¿Cómo afecta mi contexto a lo que veo en una imagen?

(Una imagen) es una apariencia, o conjunto de 
apariencias, que ha sido separada del lugar y el 
instante en que apareció por primera vez y preservada 
por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna 
un modo 
de ver. (…) Sin embargo, nuestra percepción o apre-
ciación de una imagen depende también de nuestro 
propio modo de ver. (id.:15)

Las imágenes personales como museos:

Los adultos y los niños tienen a veces en sus alcobas o 
cuartos de estar tableros o paneles en los que clavan 
trozos de papel: cartas, instantáneas, reproducciones 

1- Luz de la mañana 2 - Manzana del mediodía3 - Tarde de estudio 4 - El último baile



47

de cuadros, recortes de periódicos, dibujos originales, 
tarjetas postales. Todas las imágenes de cada tablero 
pertenecen al mismo lenguaje y todas son más o menos 
iguales porque han sido elegidas de un modo muy 
personal para ajustarse y expresar la experiencia 
del habitante del cuarto. Lógicamente estos tableros 
deberían reemplazar a los museos. (id.: 38)
 
Utilizar las imágenes de manera distinta para buscar 
significado a nuestra vida: 

Por primera vez en la historia, las imágenes artísticas 
son efímeras, ubicuas, accesibles, sin valor, libres. Nos 
rodean del mismo modo que nos rodea el lenguaje. 
(…) Si el nuevo lenguaje de las imágenes se utilizase 
de manera distinta, éstas adquirirían, mediante su 
uso, una nueva clave de poder. Podríamos empezar 
a definir con más precisión nuestras experiencias en 
campos en los que las palabras son inadecuadas (…). 
Y no sólo experiencias personales, sino también la 
experiencia de buscarle un significado a nuestras vidas, 
a intentar comprender una historia de la que podemos 
convertirnos en agentes activos. (id.: 41)

¿Porqué creamos una narrativa para las imágenes?

Historias y comentarios, rótulos y catálogos, museos 
temáticos y libros de arte, todos ellos intentan 
conducirnos por las distintas escuelas, épocas y 
países. Pero, lo que vemos cuando recorremos las 
salas de una galería, cuando seguimos las imágenes 
en la pantalla u hojeamos un tomo de reproducciones, 
rebasa todos estos límites. Vemos un cuadro según 
lo define su contexto (…). Lo que vemos es el cuadro 
traducido a nuestra propia experiencia. (…) Cuando 
leemos imágenes –de hecho, imágenes de toda clase, 
sean pintadas, esculpidas, fotografiadas, construidas o 
en movimiento- les agregamos la temporalidad propia 
de la narrativa. Extendemos a un antes y un después 
lo que está limitado por un marco, y mediante el arte 
contar historias damos a la imagen inmutable una vida 
inagotable e infinita. (Manguel, 2002:29) 

Ysin embargo, nuestras posibilidades de respuesta 
y el vocabulario que empleamos para desarrollar el 
relato que surge de una imagen (…) no sólo están 
determinados por la iconografía mundial, sino también 

por una amplia gama de circunstancias, privadas y 
sociales, casuales y forzosas. Para construir nuestro 
relato nos valemos de ecos de otros relatos, de la 
ilusión de vernos reflejados, de conocimientos técnicos 
e históricos, de habladurías, ensueños y prejuicios, 
de iluminaciones y de escrúpulos, de la candidez, de 
la pasión, del ingenio. Ningún relato 
evocado por una imagen es 
definitivo o exclusivo (…). (id.:30) 

¿Qué puede aportar a la sociedad trabajar con procesos 
artísticos?
Lo que estoy afirmando es que el trabajo en las artes 
plantea exigencias especiales a quien lo realiza. Estas 
exigencias, los resultados que producen, son las que 
perfeccionan los aspectos imaginativos y sensibles de la 
conciencia humana. La obra de arte rehace a quien la 
hace. Cuando la sociedad desestima o asigna un lugar 
periférico a estas obras, las capacidades que engendran 
vida tienden a marchitarse o malograrse. (Eisner, 
1995:257)

Andrea Rodríguez Sánchez - Silencio

Miguel Figueiras Vázquez - Mirar, a arte de ver
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La serie de las palabras o el diccionario vivido

Sentín a gran forza que me empurraba
A coller a pluma e dicirche “Grazas”
Grazas porque vexo, porque vexo o amencer
E as cousas fermosas que ti me agasallas.
Estaba en silencio, coma outras mañás;
Quería escoitar música que a ti me levara
E, entón, sentín que o silencio cantaba. 

Carmen Recio (trad. de Andrea Rodríguez)

Sobre estos mimbres se construyó el primer proyecto 
La serie de las palabras. Analizamos la evolución 
de la fotografía desde una perspectiva artística: las 
aportaciones al arte contemporáneo y algunos artistas 
que han convertiendo la fotografía en un nuevo lenguaje 
añadiéndole innovaciones y, por lo tanto, valores y 
nuevas formas de lectura de nuestro contexto. La 
selección y los saltos temporales de esta evolución 
respondían a mi subjetividad y a un interés 
por suscitar curiosidad ante las imágenes que íbamos 
comentando: Man Ray, Moholy-Nagy, John Heartfield, 
Diane Arbus, Ana Mendieta, Helena Almeida, Joseph 
Kosuth, Andy Warhol, Cindy Sherman, Virxilio Viéitez, 
Andrea Costas… La temática suscitaba gran interés 
así que me lancé a la primera propuesta. Entre más 
de cien palabras2 que había recortado en pequeños 
papeles, cada alumno/a debía escoger una. A partir de 
ella, debían hacer escritura automática pensando en los 
significados que podría tener desde un punto de vista 
personal. Ese texto, sería la base sobre la que cada uno/a 
debía realizar una serie fotográfica (entre 3-5 imágenes). 
Si lo consideraban necesario, podían acompañar la serie 
de un texto. 

La idea era crear un mosaico de palabras 
asociadas a vivencias, intentar trasladar a una imagen 
un pensamiento, una experiencia o sensación. Cada 
serie cobraría un sentido nuevo al verla dentro de un 
conjunto. Podríamos tener un diccionario de vidas. 
El trabajo individual, pasaba así a ser una pequeña 
parte fun-damental de un trabajo colectivo, de un todo 
universal que, en este caso, permitía ver proyectada 
la intimidad sentimental de la sociedad a la que 
pertenecemos. 

2  Las palabras escogidas eran abiertas para suscitar y reme-
morar situaciones o emociones asociadas a ellas: caja, ventana, puerta, 
cielo, volar, silencio, tiempo, verde, gris, mirar, agujero, tocar, ruina…

Los cuadernos-retrato de cada alumno a partir de las 
palabras se interrelacionaron con todos los demás. 
Las imágenes se volvieron polisémicas, las 
palabras se tornaron historias visuales, creando un 
diálogo complejo, tanto como lo es nuestra relación con 
el entorno y lo somos nosotros. 
Cada serie fotográfica se convirtió en un autorretato 
en el que los universos, imaginarios, inquietudes y mi-
radas personales, fueron saliendo. A medida que iba 
proyectando en el aula los trabajos que recibía, ellos/as 
fueron los primeros sorprendidos. 

En ningún momento juzgué la calidad técnica de 
los trabajos porque pretendía que perdiesen el miedo 
a la herramienta y se centraran en la experimentación 
jugando con la inmediatez que permitía el 
medio, aunque éste fuese precario. Valoré por tanto, 
su creatividad, el afán por descubrir los múltiples 
significados que tenía una palabra, la coherencia en la 
idea de serie, la capa-cidad narrativa, la mirada única. 
Aquí empezó la bitácora, el libro del viaje.

Ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma. 
(F. Rabelais)

Mariana Romero González - Caixa. Non poder
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Niebla

La Niebla  que todos llevamos dentro
esa que no nos deja ver el sol
y que es fria y gris como la mañana
de un marinero.
Niebla mental
Espesa Niebla ante Piaget
cuando no quiero estudiar Piaget
pero tengo que hacerlo.
Niebla de color sin color
que como el humo de un cigarro
se respira....
Niebla es estar desenfocado....
es difuminarse hasta sentir que desapareces
.... y...hacer desaparecer el mundo
rodeandolo de una espesa

Sobre los espacios y pliegues de la ciudad: 

Las transformaciones, los deshechos y la ausencia de 
control han producido un sistema de espacios vacíos 
(el mar del archipiélago) que pueden ser recorridos 
caminando a la deriva, (…) un espacio nómada 
ramificado  como un sistema de veredas urbanas que 
parece haber surgido como producto de la entropía 
de la ciudad, como uno de los “futuros 
abandonados” descritos por Robert 
Smithson. Entre los pliegues de la ciudad han 
crecido espacios de tránsito, territorios en constante 
transformación a lo largo del tiempo. (Careri, 2002:24)

La deriva, los paseos, el tiempo...

El cambio repentino de ambientes en una misma 
calle en el espacio de unos metros; la clara división de 
una ciudad en zonas de distintas atmósferas psíquicas; 
la línea de más fuerte pendiente – sin relación con el 
desnivel del terreno - que deben seguir los paseos sin 
propósito; el carácter de atracción o repulsión de ciertos 
espacios: todo ello parece ser ignorado. (Debord, 1955)

Me interesaban sus geografías personales, sus 
recorridos, los reflejos que veían al pasar ante un 
escaparate, los sonidos de las calles, sus patrimonios 
personales frente a las imágenes icónicas-postales de 
la ciudad histórica – que muchas veces eran también 
asumidas como propias y, por supuesto, formaban parte 
de nuestros universos–. 
Artistas como Magritte, de Chirico, Gabriele Basilico, 
Alexander Apostol, Banksy, Frank Thiel, Georges 
Rousse, James Cassebere… nos ayudaron a ver 
múltiples valores de lo urbano y el espacio pero también 
todos los elementos que conforman el lenguaje visual.

En esta propuesta, trabajaron en varios grupos, 
compartiendo recorridos y discutiendo sus elecciones. 
De todas las fotografías realizadas seleccionaron una 
por alumno/a y todas fueron imprimidas en formato 
postal. El proceso de creación se fue complicando hasta 
que finalmente realizamos una instalación en el hall 
de entrada de la facultad donde ubicamos un postalero 
con 400 copias. Incluso para quienes hemos recorrido 
la mayoría de las calles de Santiago, bajo otros puntos 
de vista eran lugares nuevos.  Cualuier persona en 
la facultad podía coger las “postales” que quisiera y 
enviarlas a su vez a otras personas, haciéndolas viajar 

Adela Fuentes Canosa - Niebla
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a otros lugares, llevándose una fracción congelada de 
nuestros lugares y nuestras miradas. 

El cuaderno se abrió, se desplegó y se convirtió en 
Arte-Postal. La ciudad que compartimos se nos presentó 
poliédrica, llena de escondites, de matices y de vidas. 
Durante estas experiencias, así como con el resto de 
los proyectos (en torno a los objetos y su capacidad 
simbólica o los cortometrajes con los que acabamos el 
curso) comprendí lo que podía ser la A/R/Tography, 
artista-investigador-docente, un planteamiento que 
implica trabajar a través de proyectos artísticos, de 
procesos que se van transformando con cada acción y/o 
decisión que se toma de forma compartida. Procesos que 
implican compartir la responsabilidad del aprendizaje. 

La experiencia y miradas personales fueron el engranaje 
que dio sentido al cuaderno expandido en que se 
convirtió la materia. Por eso este relato ha salido así, 
sin respuestas, desde el oasis que supuso vivir en las 
imágenes y las palabras.

In-clusiones
A nivel artístico, educativo y personal, el cuaderno de 
viaje que planteamos es una historia estética, gráfica, 
textual, sonora, multimedia, sensible… de experiencias, 
capacidades y logros. Desde el punto de vista de la 
persona que lo transita y lo habita, el cuaderno refleja 
cómo se va produciendo desde dentro nuestro proceso 
de aprendizaje y enseñanza en el campo de la creación 
artística. 
La característica principal es la reflexión constante y 
la vertiente procesual: la forma en que cada alumno/a 
dialoga con los problemas, los temas, los recursos, 
las decisiones que ha de tomar en cada uno de sus 
proyectos y cómo localiza y supera las trabas para seguir 
aprendiendo.
Al ser una obra en construcción –un libro de artista 
que parte de la reflexión personal sobre el arte y la 
educación– puede ser usado como una herramienta de 
evaluación de un proceso y permite conocer, comprender 
o incidir sobre él ya que en este camino personal de 
aprendizaje se incluyen todos aquellos aspectos que lo 
hacen visible. Para ello, el/la alumno/a puede recopilar 

y utilizar todos los recursos que considere necesarios 
y le ayuden a reflexionar sobre su trayectoria (escritos, 
fotografías, objetos, dibujos, bocetos, audio, vídeo, 
páginas web…). 
¿Qué esperas del curso?, ¿qué conoces?, ¿qué esperas 
aprender? son cuestiones de las que se puede partir pero 
es el/al alumno/a quien decide cómo organiza en el 
cuaderno sus reflexiones. Reflexiones que se realizan en 
diferentes tiempos y a lo largo de proyectos sin perder 
de vista en ningún momento, el lenguaje visual que 
está transmitiendo. Cada decisión – el tipo de letra, los 
colores que emplean, los papeles, la composición de las 
páginas, la estructura global del protafolio, el lugar que 
ocupa cada elemento… toda habla de nosotros mismos.
El cuaderno o protafolio no es un fin en si mismo, sino 
que representa una EVOLUCIÓN y el gran reto de un 
buen diseño consiste en ser capaz de plasmar, evaluar y 
valorar  tanto los puntos fuertes de esta andadura como 
aquellos más débiles. Si podemos detectarlos en nuestra 
trayectoria personal y crear una obra abierta, un work in 
progress, a partir de ellos, necesariamente estaremos en 
condiciones de ayudar a mejorar el sistema educativo 
(Spears en Linton, 2000: 26)

Un portafolio es, en muchos aspectos, 
como una ventana que se abre, no sólo ante el trabajo 
del estudiante, sino ante su manera de pensar. La 
presentación del material y el análisis e interpretación 
del interés puesto en la creación de cada elemento, 
daría lugar a volúmenes enteros sobre el carácter de la 
persona que ha compaginado todo el material. (Roger 
Spears, Professor del Architecture School of Design)

Pero lo más importante para nosotras, es hacer visibles 
nuestros relatos y, a través de ellas, los de otras personas, 
es contar lo invisible, y ahí reside la gran capacidad del 
arte: en dar voz, palabras, color… al silencio.
Poderiamos falar de tres tipos de viaxes, por unha 
banda os mecànicos (pensemos nun aviòn, nun tren...); 
por outra os imposibles (relatos do corte fantàstico as 
entrañas do inferno,...) e os mentais, a mellor viaxe sen 
lugar a dùbidas, cara o noso interior. Obxectos da nosa 
infancia, fotos, cartas con remites de persoas que nos 
ensinaron moitas cousas,....un presente que se segue 
construindo pouco a pouco. O caderno è unha especie 
de billete para esta viaxe que acabamos de describir, non 
o podemos atopar en ningunha axencia, nen reservar 
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praza en primeira...o ùnico que  precisamos è un respeto 
e unha valentìa para enfrentarnos a complexa è difìcil 
tarefa de falar con nos mesmos, de pensar en voz alta. 
(Uxia, alumna del curso Dime – diseño de materiales 
multimedia educativos)

OBS: Las imágenes que ilustran este texto son trabajos realizados 
por los alumnos de la materia de Iniciación al lenguaje audiovisual 
(1ª curso de Magisterio, Especialidad Educación infantil y Educación 
Musical, 2009-2010, Facultad. Ciencias de la Educación,  Universidad 
de Santiago). Las pertenecientes a La serie de las palabras tienen 
autoría individual, las que ilustran La ciudad de nuestros pasos tienen 
autoría colectiva al ser trabajos realizados en grupo.
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Resumo/Abstract

A doação à Academia Portuense pelo pai do pintor Henrique Pousão (Vila Viçosa, 
1 de Janeiro de 1859 - Vila Viçosa, 20 de Março de 1884) da totalidade da sua obra 
gráfica enquanto estudante, permitiu, de uma maneira única e excepcional, preservar 
grande parte do percurso evolutivo da sua formação. Este conjunto de desenhos 
permite-nos seguir passo a passo a evolução da sua aprendizagem, perscrutando as 
pedagogias, normas e modelos do ensino académico do último quartel do séc.  XIX, 
confrontando aqui este percurso do Henrique Pousão dentro da Academia, com o uso 
relevante e irreverente da utilização das suas “cadernetas” (diários gráficos) .

Palavras-chave: desenho, diário gráfico, aprendizagem, história.

Oescritor Plínio, o velho, na sua enciclopédia Historia Naturalis, no tomo 35, 
diz-nos que “...foi costume constante de Apeles não deixar passar um dia, por muito 
ocupado que estivesse, sem exercitar a sua arte traçando ao menos uma linha: este 
costume converteu-se em provérbio”:  “Nem um dia sem uma linha” (nulla dies sine 
linea) é assim o mais antigo postulado da aprendizagem da arte.

Não temos a fortuna de ter os registos diários de Henrique Pousão 
mas temos na FBAUP, herdeira da Academia Portuense de Belas Artes,  uma situação 
que é única e exemplar: o legado à Academia, por parte do seu pai, da sua obra 
gráfica, enquanto estudante de belas artes. 
Assim, este conjunto único compreende sucessivamente os trabalhos feitos por 
Pousão, desde a chegada ao Porto em Abril de 1872. onde começa por frequentar o 
atelier do pintor António José da Costa para se preparar para o exame de admissão; 
os trabalhos escolares dos 4 cursos que concluiu na Academia (Desenho Histórico, 
Arquitectura, Escultura e, por ultimo, Pintura), até aos trabalhos realizado como 
bolseiro em Paris.

Temos então a oportunidade de seguir na sua totalidade um percurso de aprendizagem 
que Pousão inicia com a idade de 13 anos (idade com que vem para o Porto e com 
que ingressa na Academia) até à sua morte prematura com a idade de 25 anos: 12 anos 
de um percurso extraordinário, dos desenhos do menino talentoso mas carregados de 
ingenuidade, da formação nos ideais e preceitos dos modelos académicos e do emergir 
consequente duma linguagem que se confronta com essa aprendizagem e que absorve 
os novos valores do Naturalismo e que será o inicio do fim do império das academias.

Maioritariamente centrada nos 7 anos da sua frequência na Academia (1872 a 1879), 
este corpus permite-nos entrever toda uma linha de progressão da estrutura sólida e 
coesa da formação académica, dos seus preceitos e normas, das suas leis e objectivos. 
O desenho é claramente na academia, o fulcro e o fundamento da aprendizagem das 
artes, mas, interessa-nos questionar que “desenho” é este? Que funções resolve? 
Que objectivos? Que tipologias são usadas e quais as recusadas? Quais os “modelos 
visuais” que a sustentam?

Assim esta apresentação basear-se-á na visualização dos resultados da aprendizagem 
(os desenhos) na sua relação com os enunciados que as justificam.

UM CASO EXEMPLAR: O PERCURSO DA  
APRENDIZAGEM DO DESENHO EM HENRIQUE 
POUSÃO E O USO DAS “CADERNETAS”

Mário Bismark

Professor Associado com 
agregação de nomeação 

definitiva – FBAUP
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1. Antes da academia

A partir de Abril de 1872 e presumivelmente até ao 
exame de admissão à Academia, Pousão, então com 
treze anos, frequenta o atelier do pintor António José da 
Costa, aí fazendo uma série de exercícios de cópia de 
estampas, passo inicial do percurso da aprendizagem do 
desenho. Estas estampas, material pedagógico relevante, 
abrangiam os seguintes géneros: ornato (fragmentos 
de elementos arquitectónicos e de relevos decorativos 
em gesso), elementos vegetais, fragmentos de figura 
humana, estatuária e paisagem.   

Em Outubro de 1872. Henrique Pousão entra para a 
Academia Portuense de Belas Artes, inscrevendo-se no 
curso de Desenho Histórico.
A partir dos registos da Conferência Ordinária de 31 
de Setembro de 18591, podemos seguir os enunciados 
pedagógicos que descrevem o desenvolvimento do 
respectivo curso: 

Os estudantes do 1º ano desenharão por estampa 
elementos de desenho e cabeças pelo gesso em 
simples contornos, sendo obrigados 
a desenharem de reminiscência tudo quanto antes 
houverem estudado por modelos. Para exame 
desenharão por estampa um contorno de figura 
inteira, e pelo gesso um contorno de cabeça; neste ano 
frequentarão as Aulas de Perspectiva e Anatomia.

Assim percebemos que o início da aprendizagem na 
Academia se faz, cumprindo o postulado da primazia da 
linha, trabalhando a clareza e o predomínio do contorno

1  “Actas das Conferências Ordinárias da Academia. 
1837 – 1911”. Acessível no Arquivo da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto. 105 - 110. [105A, 30 de Setembro de 1859, 
fls.60 verso - 64 verso.]

como elemento único da definição da forma. O trabalho 
de cópia das estampas desenvolve uma função de 
adestramento que não é só da manualidade pois também 
promove uma habituação da visão a este vocabulário 
iconográfico. A possibilidade de os alunos mais dotados 
poderem, através de um exame, cumprir dois anos em 
um, permite a Pousão completar os dois primeiros anos 
do curso de Desenho Histórico no mesmo ano lectivo.
Eis o enunciado do 2º ano:

Os estudantes do 2º ano desenharão por estampas ou 
desenhos meias figuras e figuras inteiras

assombradas e pelo gesso cabeças e 
extremidades também assombradas, sendo obrigados 
a desenharem de reminiscência tudo quanto houverem 
estudado por modelos. Para exame desenharão uma 
figura inteira assombrada por estampa ou desenho e 
uma cabeça também assombrada pelo gesso; neste 
ano continuarão a frequentar as aulas de Perspectiva 
e Anatomia.

Depois do adestramento da linha de contorno, segue-
se a submissão da tonalidades a esse registo inicial. 
“Primeiro delinear, depois assombrar” é a hierarquia 
do desenvolvimento do desenho que submete os dados 
ópticos e perceptivos da imagem (as manchas de valores 
tonais) ao lado límpido e cristalino da linha de contorno.

Na imagem 13 comparativa de uma estampa, extraída 
de uma “cartilha de desenho”, podemos ver os dois 
passos da construção “clássica” da imagem, em que 
o tratamento das sombras se conforma à delineação 
primeira do contorno, e o respectivo  exercício 
produzido no ano lectivo de 1872/73, por Pousão.
A aprendizagem da anatomia faz-se também a partir de 
estampas, seguindo o processo tradicional de estudar 
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primeiro a osteologia (estrutura óssea) e, seguidamente, 
a miologia (estrutura muscular).

Os estudantes do 3º ano desenharão pelo gesso 
troncos e extremidades 
assombradas e 
por estampas de autores clássicos composições 
contornadas com exactidão e indicadas as sombras 
gerais por planos, sendo obrigados a desenharem 
por reminiscência tudo quanto tinham desenhado por 
exemplares. Para exame desenharão uma composição 
de autor clássico pelo modo indicado e um tronco pelo 
gesso do qual apresentarão dois contornos um com o 
(osso?) desenhado e outro com o muscular.

A dificuldade do assunto figura humana - pois é 
este o único assunto do curso de desenho - estabelece-
se num crescendo, trabalhando primeiro as partes da 
figura, antes de a encarar na sua totalidade. Começando 
pelo estudo das “extremidades”, passando para o estudo 
do torso para, finalmente, depois desta aprendizagem 
parcelar, poderem trabalhar a figura inteira. O  estudo 
da forma humana mediatizado, primeiramente pelas 
estampas e, seguidamente, pela estatuária clássica, 
permite aos estudantes construir uma imagem 
idealmente clara e canónica do corpo humano.

Os estudantes do 4º ano continuarão a desenhar o gesso 
e desenharão o modelo vivo na Aula do Nu repetindo 
de reminiscência tudo o que houverem estudado por 
modelos, devem neste ano ser aconselhados a usarem de 
cadernetas para nelas desenharem o que observarem ao 
natural. Para exame desenharão pelo gesso uma estátua 

de que apresentarão dois contornos apresentando  um o 
esqueleto, outro os músculos.

3. Depois da Academia, Paris

Depois da prova final de Pintura Histórica, 
concluída em 1879, Pousão prepara-se para o 
concurso de pensionista em Paris, na categoria 
de Pintura de Paisagem.
As provas consistiam em desenho de modelo, 
pintura de animal e composição de paisagem com 
esboceto pintado no local e posterior pintura em 
gabinete da Academia.
Em Novembro de 1880, depois do resultado do 
concurso em que é vencedor, Pousão parte para 
Paris onde frequenta os ateliers de Cabanel e de 
Yvon, como preparação para o exame da École 
des Beaux Arts. Nos desenhos aí feitos, a partir 
da estatuária, de elementos de arquitectura e 
de modelo, podemos já observar, nos modos 
de desenvolvi-mento e tratamento do desenho, 
uma outra utilização assim como uma maior 
valorização construtiva e expressiva da mancha, 
que reconfigura um sentido mais “pictórico” 
para o resultado do desenho. De salientar neste 
aspecto, a inclusão e o modo de tratamento do 
espaço envolvente da forma (o fundo) como um 
espaço atmosférico que envolve a figura e lhe 
acrescenta um ambiente, já distante da clareza neo-
clássica, assim como o registo mais marcadamente 
gestualizado e próximo dos valores do “non-finito” 
que a mancha, especialmente  nos fundos, adquire.
Como curiosidade refira-se que é em Paris, em 
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1881, que Pousão, pela primeira vez, desenha o 
nu feminino (imagem 28), coisa impensável para 
as academias portuguesas da época.  Num outro 
desenho de modelo feminino (imagem 29), um dos 
últimos desenhos enviados de Paris e datado de 
1883, podemos observar com maior acentuação, 
as características que referimos anteriormente, 
acerca do modo de tratamento da imagem, onde é  
evidente uma tensão entre os cânones académicos 
da representação da figura e a vontade expressiva 
da mancha.

4. As Cadernetas

E, finalmente, temos as “Cadernetas”, o que hoje 
apelidamos de “diários gráficos”. Em depósito no 
Museu Nacional de Soares dos Reis, encontram-
se três blocos de pequeno formato, dois com di-
mensões próximas (92 x 154mm e 97 x 153mm) 
e um outro ligeiramente maior, com as dimensões 
de 124 x 203mm.

Folheando esses blocos (que, com grande 
probabilidade, cobrem o período final do Porto e 
inicial de Paris) podemos encontrar aquilo que é uma 
grande característica dos diários gráficos, a saber, um 
espaço não vinculativo e não normativo, um espaço de 
utilização variado e versátil, um espaço de consolidação 
e de experimentação, que vai dos desenhos que 
cumprem um carácter formativo e disciplinar à 
experiência, ao desvio, às normas e ao erro. Mescla 
de “disciplina” e “indisciplina”, 
estes desenhos percorrem e ilustram a tensão e as 
contradições corporizadas do pensamento de Henrique 
Pousão: da consoli-dação da aprendizagem académica, 
com desenhos das aulas de Anatomia, Perspectiva e 
História da Arte, aos apontamentos do quotidiano, 
aos erros e aos desvios, de que os exemplos do uso da 
carica-tura são relevantes.
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Sensivelmente a meio da caderneta maior (de uso 
incompleto), encontramos dois desenhos lado a lado 
(imagem 38), que se justapõem e que se nos revelam 
como exemplares do confronto e da tensão conceptual e artística em que Pousão se 
encontrava. Na imagem 39 vemos um desenho que tem 
características  únicas: ao contrário dos outros desenhos 
que ocupam cada um deles uma página e, por isso, se 
assumem como focados e centrados, aqui encontramos 
uma amálgama de registos que se sobrepõem e que, 
literalmente, se confrontam: a linha e a mancha,  as 
figurações clássicas e os registos do quotidiano, a de-
sordem e as rasuras; é o espaço de uma luta interna que 
se reflecte na página.

Na imagem 40, encontramos uma curiosa figuração 
alegórica: uma figura nua de configuração classicizante, 
um gladiador clássico em pose de estabelecer um 
combate com a imagem que se lhe contrapõe de uma 
representação naturalista. De um lado as normas e os meios de representação ligados 
ao academismo (a linha, a clareza e a idealização da 
figura), do outro lado uma construção que evoca outros 
valores,  os do naturalismo (a mancha, a opticidade 
e o quotidiano). É nesta figuração de um combate de 
ideias e de posicionamentos que Pousão, de algum 
modo replicando o “Combate entre o Classicismo e o 
Romantismo” (imagem 41, litografia de 1827),  evoca e 
torna presente o seu próprio combate. 

É no espaço da “caderneta”, no espaço do diário 
gráfico, que estas tensões, contradições e confrontos 

melhor se visualizam. É o espaço da caderneta como um 
espaço  de disponibilidade, sem outra responsabilidade 
que a de visualizar o confronto entre o disegno (a tra-
dição clássica do desenho) e a erupção do desejo.

Lista de imagens

1 – Cópia de estampa (ornato), 1872. FBAUP, nº inv. 98.1.432

2 – Cópia de estampa (ornato), 1872. FBAUP, nº inv. 98.1.408

3 – Cópia de estampa (partes de figura), 1872. FBAUP, nº inv. 98.1.422

4 – Cópia de estampa (busto), 1872. FBAUP, nº inv. 98.1.434

5 – Cópia de estampa? (paisagem), 1872. FBAUP, nº inv. 98.1.433

6 – Cópia de estampa (partes de figura), 1872./3. FBAUP, nº inv. 
98.1.429

7 – Cópia de estampa (partes de figura), 1872/3. FBAUP, nº inv. 
98.1.427

8 – Cópia de estampa (busto), 1872/3. FBAUP, nº inv. 98.1.439

9 – Cópia de estampa (figura), 1872/3. FBAUP, nº inv. 98.1.412

10 - Cópia de estampa (partes de figura), 1872/3. FBAUP, nº inv. 
98.1.441

11 – Desenho de estátua (busto), 1872/3. FBAUP, nº inv . 98.1.429

12 - Cópia de estampa (estátua), 1872/3. FBAUP, nº inv. 98.1.391

13 - Imagem comparativa de estampa (Volpato e Morghen, “Principi 
del disegno”,1786) com dois desenhos de Pousão

14 – Desenho do anatomia (osteologia), 1873/4. FBAUP, nº inv.  
98.1.461

15 - Desenho do anatomia (osteologia), 1873/4. FBAUP, nº inv.  
98.1.450
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16 - Desenho do anatomia (miologia), 1873/4. FBAUP, nº inv.  
98.1.452

17 - Desenho do anatomia (miologia), 1873/4. FBAUP, nº inv.  
98.1.451

18 - Desenho do anatomia (miologia), 1873/4. FBAUP, nº inv.  
98.1.457

19 - Desenho de estátua, 1873/4. FBAUP, nº inv. 98.1.393

20 - Desenho de estátua, 1873/4. FBAUP, nº inv. 98.1.393

21 - Desenho de estátua, 1873/4. FBAUP, nº inv. 98.1.403

22 - Desenho de modelo, 1874/5. FBAUP, nº inv. 98.1.383

23 - Desenho de modelo, 1874/5. FBAUP, nº inv. 98.1.367

24 - Desenho de modelo, Paris, 1881. FBAUP, nº inv. 98.1.362

25 - Desenho de estátua, Paris,1881. FBAUP, nº inv. 98.1.390

26 - Desenho de mísula, Paris,1881. FBAUP, nº inv. 98.1.409

27 - Desenho de modelo, Paris, 1881. FBAUP, nº inv. 98.1.401

28 - Desenho de modelo feminino, Paris, 1881. FBAUP, nº inv. 
98.1.444

29 - Desenho de modelo feminino, Paris, 1883. FBAUP, nº inv. 
98.1.445

30 - Cadernetas. MNSR

31 - Caderneta 1. MNSR, nº inv. 1452

32 - Caderneta 1. MNSR, nº inv. 1452

33 – Caderneta 1. MNSR, nº inv. 1452

34 – Caderneta 1. MNSR, nº inv. 1452

35 – Caderneta 2. MNSR, nº inv. 1453

36 – Caderneta 2. MNSR, nº inv. 1453

37 – Caderneta 1. MNSR, nº inv. 1452

38 – Caderneta 3. MNSR, nº inv. 1451

39 – Caderneta 3. MNSR, nº inv. 1451

40 – Caderneta 3. MNSR, nº inv. 1451

41 – “Grand  combat entre le romantique et le Classique à la porte du 
musée”,  litografia, 1827
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Resumo/Abstract

El viaje representa una gran fuente de conocimiento y de enriquecimiento. Entre el 
acto creativo y el viajar existe una estrecha relación. A través el análisis de unas de 
las características del viajar se indaga acerca de la importancia que el viaje tiene sobre 
la educación de la mirada. Vienen examinadas las experiencias de diferentes artistas 
que, gracias a los viajes, han cambiado su forma de percibir los colores, la luz y han 
enriquecido su arte con nuevos temas. En concreto, se analiza la importancia de la 
creación de los diarios de viaje. El estudio toma en consideración artistas de diferentes 
sitios y de época diferentes, desde el siglo XIX hasta los artistas contemporáneos.

Palavras-chave: viaje, creación artística, diarios de viaje.

1. Acerca del viajar

“Viaje es una palabra que lo abarca todo. La vida misma es un viaje” (Hamish Fulton)

“To travel is to see – travel is essentially a way of seeing, a mode of seeing: it is 
grounded in the eye, in our visual capacity” (Bernard McGrane)

“Los verdaderos viajeros son aquellos que marchan para marchar: los corazones libres; 
aquellos que tienen deseos parecidos a las nubes, y que sueñan vastas voluptuosidades, 
cambiantes y desconocidas, de las cuales el espíritu humano nunca ha sabido el nombre” 
(Baudelaire)

Viajar es antiguo como el hombre: su origen se pierde en el tiempo, cuando 
quizás las superficies de los continentes se han poblado gracias a sucesivas 
oleadas de movimientos migratorios.  Pero emigrar o ser nómadas no es viajar. El 
sentido profundo del viajar reside en el espíritu poético y curioso del viajero, en el 
descubrimiento, en su natural disposición a confrontarse con todo lo que es nuevo, en 
su vivir las experiencias con todos los sentidos.
José Saramago en “Viaje a Portugal” escribe: “La felicidad [...] tiene muchas caras. 
Viajar, seguramente, es una”. 1 Además de la pasión y la fuerte motivación que empuja 
a buscar nuevos sitios, el acto del viajar se puede poner en relación con el acto creativo, 
pero ¿cómo?

Empezamos a ver cual son unas de las características del viaje.

Ante todo, el viaje es un instrumento de conocimiento y de enriquecimiento, porque 
se basa en la curiosidad. De hecho, a la base de todas formas de conocimiento, del 
aprendizaje, del trabajo científico y de la investigación está la curiosidad, y el 
viaje, estimulándola en continuación, se transforma él mismo en un instrumento de 
conocimiento. 

Además, el viaje representa también una metáfora de nuestra vida, limitada de un principio y de un final. “El viaje siempre vuelve a empezar 
como la existencia”, escribe Claudio Magris. 2

Pascal también cree que la naturaleza del hombre resida en el movimiento, “notre 
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nature est dans le movement”, y que toda su infelicidad 
deriva de una sola cosa: de la incapacidad de quedarse 
tranquilo en una habitación. 3

Cada viaje es una pequeña muerte, porque no somos los 
mismos cuando marchamos y volvemos, cada viaje es un 
ritual:

[...] en el momento en que se abandona la rutina, los 
espacios conocidos, la gente de siempre y las obligaciones 
cotidianas, una persona necesariamente deja de ser lo 
que era para convertirse en otro [...] de alguna forma, 
si el viaje nos ha dejado una recompensa moral, seremos 
otros los que vuelven. 4

De hecho, no obstante la etimología de la palabra inglés 
travel, 5 el viaje no sólo lleva tormentos, sino que también 
revelaciones, conocimientos y alegrías, y sobre todo es 
un conjunto de experiencias que nos enriquece y nos 
cambian cada vez. Cada viaje se añade a nuestra persona, 
a nuestro cuerpo, como una arruga en nuestro rostro, 
Borges escribe:

Un hombre se propone dibujar el mundo. En 
el trascurso de los años, compone un espacio con 
imágenes de provincias, de reinos, de montañas, [...] de 
peces, de caballos y de personas. Poco antes de morir, 
descubre que aquel paciente laberinto de líneas traza la 
imagen de su rostro. 6

Asimismo, el viaje permite vivir el presente y 
apreciar cada momento, y es quizás ésta una de las 
características más interesantes del acto del viajar. Se 
vive cada momento, y no sólo aquellos excepcionales, 
sin considerarlo como un pasaje hacia otra cosa, sin 
destrozarlo con proyectos futuros. De aquí nace la 
necesidad por parte del viajero de fijar sus reflexiones o las imágenes que más atraen su 
atención en un diario. 

2. Los diarios de viaje

Los diarios de viajes permiten donar permanencia 
y cuerpo a reflexiones evanescentes y destinadas 
a perderse. Las páginas de viaje están cargadas de 
temporalidad, tramadas de caducidad, ya que son 
el retrato de un momento concreto, de una realidad 
momentánea y desaparecen rápidamente, se escapan 
como una expresión que se dibuja en un rostro y de 
repente desvanece.  

Durante el viaje se vive sumergidos en el presente, “en 
aquella suspensión del tiempo que se verifica cuando 
nos dejamos llevar a su fluir leve y a lo que lleva la 
vida, como una botella abierta debajo del agua y llenada 
del fluir de las cosas”, decía Goethe viajando en Italia.

Entonces aquí encuéntranos un primer puente de 
contacto entre el acto de viajar y la creación artística: 
los diarios de viaje, termino que puede confundirse con 
el homónimo género literario, o bien diarios gráficos 
o sketchbooks o carnets de voyage, o cuadernos 
de esbozos o de campo, términos usados en áreas 
científicas como biología o geología, o “cuaderno de 
Procura Paciente”, como los llamaba Le Corbusier. 7

Después de los exploradores y viajeros del siglo XVI 
que escribieron sus aventuras de forma científica y 
impersonal, el género de la literatura de viaje pasa a 
escritores que viajan y escriben de forma más personal, 
así que el libro o el diario gráfico se 
transforma en el propósito mismo del viaje, y  no sólo 
un producto secundario.

Este cambio hacia lo personal es característico de 
la literatura de viaje así como de los diarios gráficos de artistas viajeros; siempre a la base 
de un diario de viaje hay un discurso autobiográfico 
que filtra cada paisaje y experiencias según la 
personalidad del autor. El autor habla al mismo tiempo 
de paisajes, personas encontradas, experiencias vividas 
y paulatinamente abre su ánima, descubre lugares de su 
corazón que antes eran por él totalmente desconocidos. 
Por lo tanto, el viaje para conocer la geografía del 
mundo exterior y también para conocer la propia 
geografía, en otras palabras para dibujar una geografía 
personal. De hecho, los diarios de viaje permiten 
un diálogo fresco y espontáneo entre el artista y su 
experiencia de viaje, o sea dos tipologías de visión: 
una objetiva de un lugar, casi un reportaje hecho de 
ilustraciones, y una subjetiva con los ojos del alma, 
en la descripción de un paisaje interior. Además, 
son personales y no necesariamente visibles a 
otras personas, y esto permite una total libertad de 
expresión por parte del artista. Hay seguidamente 
otra característica interesante: el aspecto narrativo, o sea el hecho de ser dibujo y 
escritura, testigos de un trabajo en evolución, repre-
sentación y narración de lo que atraviesa el viajero 
mientras él mismo lo percibe. 
Los diarios de viaje consienten también una visión 
alentada de la realidad y de fijarse en los detalles poco 
importantes: por lo tanto son herramientas que permiten 
describir con o sin palabras, sacar la esencia de los 
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sitios, la luz, la atmósfera, observar cosas simples 
y poner la atención en los detalles que describen la 
totalidad, extraer en pocas palabras lo esencial.

John Ruskin en sus lecciones decía: 

Es importante aprender a mirar, a observar de 
verdad, y no sólo ver y ya está. [...] con el dibujo se 
pasa de la observación de la belleza a su comprensión 
profunda [...]. Vuestra arte tiene que ser un elogio de 
lo que os guste, aunque sólo de una concha  o de una 
piedra.

Para nutrirse realmente de un sitio, por ejemplo de un 
bosque, debemos preguntarnos: “¿de qué manera tallos 
y troncos están conectados a las raíces?”, “¿de dónde vi-
ene la neblina?”, “¿por qué un árbol parece más oscuro 
de otro?”.
Todas estas preguntas implícitamente vienen puestas y 
solventadas en el momento mismo en que se realiza un 
esbozo para un dibujo. 
El dibujo sirve a observar con calma los detalles, a des-
cubrir las figuras y los objetos con una nueva mirada, el 
dibujo es testigo del tiempo transcurrido en observar y 
cada pequeño rasgo de un esbozo se corresponde a una 
mirada atenta.
Por esta razón, los diarios gráficos se convierten 
en útiles herramientas pedagó-gicas ya que permiten educar la mirada. En un 
artículo publicado en esta revista en 2005, Eduardo 
Salavisa 8 analiza los motivos que impulsan a crear 
un diario gráfico, traza un recorrido entre los diarios 
gráficos de artistas del siglo XX y explica por qué esta 
herramienta, fundamental para tantos artistas plásticos, 
se vuelva útil también para estudiantes de las áreas 
artísticas. En la didáctica de las materias artísticas, 
entonces, es importante incluir la creación de diarios 
gráficos, o incluso la organización de un viaje con la 
finalidad de realizar in situ los diarios gráficos.9 

En breve, las razones para crear un diario son: 
intentar comprender los detalles y retener en la memoria 
un objeto después de haberlo mirado cuidosamente 
para dibujarlo, guardar los recuerdos de un viaje, 
experimentar con diferentes técnicas. 

No obstante, el viaje no necesariamente es el 
que se hace en lugares exóticos, sino que puede ser un 
viaje también el que se haga al interior de propia habit-
ación, 10 ya que al fin y al cabo el placer del viaje está en 
nuestra manera de mirar, en el saber mirar, que depende 

de un orden mental, lo de observar las cosas como si 
nunca se hubieran visto o el paisaje como si nunca hu-
biéramos estados allá.
Mirando las obras de otros artistas podemos compren-
der detalles maravillosos en lugares que antes consid-
erábamos poco interesantes: “Los artistas pintan un 
trozo de mundo y abren así los ojos a otros para que pu-
edan mirarlo mejor”. 11 Así hace Van Gogh que habló del 
fuerte deseo de pintar el Sur y de la esperanza de ayudar 
los otros a verlo a través sus cuadros. En la medida en 
que viajamos en búsqueda de belleza, las obras de arte 
que hemos visto pueden de alguna forma contribuir a 
influenciar la elección de nuestras metas. 
En los diarios de viaje se apuntan los lugares 
y los detalles que más llaman la atención, para 
poderlos desarrollar en un segundo momento en el 
taller, entonces se convierten en preciosos y útiles 
contenedores de ideas a evolucionar posteriormente. 

Otro pintor que ha hablado de la luz del Sur, pintándola 
en los cuadros de su tierra natal, la Apulia del sur de 
Italia, es Luigi Capece (1902-1974). El artista solía 
recorrer remotos lugares entre los campos y el mar, en 
las primeras luces de la mañana para capturar imágenes 
que esbozaba con pinceladas nítidas y después en el 
taller retomaba todas estas historias (fig. 1a, 1b). Así lo 
describe Rosanna Capece: 

Se despertaba al alba, y sobre su lambretta 
salía para buscar viejos ángulos visuales, casas 
abandonadas, trozos de mar, fragmentos de cielo 
[...] donde se articulaban los olivos y despuntaban 
las amapolas. [...] Y él contaba muchas cosas: el 
silencio de las casas mojadas de las primeras luces 
de la mañana o encendidas de las últimas luces del 
tramonto, los mares hechos de verdes, azules y índigos, las 
tierras atormentadas de la sed que pintaba con sus 
ocres, tierras de Siena, amarillos junto a verdes, tierras 
de las cuales sacar el pan, tierra donde las manos se 
vuelven negras por la fatiga y la fatiga lleva a aquel 
sueño pesado y sin sueños de sus campesinos. 12

3. El viaje y los artistas

Volvemos a la relación entre viaje/creación artística: 
además de la realización de diarios gráficos, el viaje ha 
sido una experiencia importante para muchos artistas 
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para cambiar su paleta de colores e introducir nuevos 
lenguajes expresivos. 
De forma concisa, se podría hacer una lista de algunos 
artistas, por los cuales la experiencia del viaje como 
actitud de vida cambió su acercamiento hacia el arte 
reflejándose en la misma obra. El deseo de llegar a 
descubrir nuevos saberes permitió a los artistas, a partir 
del siglo XV, desplazarse con cada vez más frecuencia, 
considerando el viaje a Italia, Roma sobre todo, como 
un factor fundamental en la educación de cualquiera 
artista. De Dürer se conserban los diarios que realizó 
durante su viaje a Italia y en las acuarelas aparece una 
nueva calidad de luz. El viaje se transforma en el XVIII, 
época del Grand Tour, en una experiencia dirigida hacia 
un enriquecimiento personal. 

En el siglo XIX y a los principios del siglo XX los 
viajeros empiezan a desplazarse con más facilidad en 
territorios culturalmente inexplorados del África, y es 
a través de sus ojos que es posible acceder a la cultura 
oriental, hasta aquel entonces restada oculta. Los viajes 
en esta época permiten a los artistas de construir su 
visión del mundo, a través de pinturas y dibujos, y más 
tarde también a través de la fotografía. 
Paul Klee cuando viajo a Túnez escribió en su diario 
“El color me posee. No necesito intentar agarrarlo. Me 
posee para siempre, lo siento. [...] yo y el color somos 
una sola cosa. Soy pintor!”. Delacroix realizó diversos 
cuadernos en Marruecos y se quedó fascinado por los colores y las vestimentas, escribió: “[...] era 
necesario tener veinte brazos y cuarenta y ocho horas al 
día para dar una idea de todo esto [...] en este momento 
soy como un hombre que sueña y ve cosas que no 
quiere que se escapen”. 13

Este nomadismo artístico venía empujado no sólo por 
el deseo de conocimiento, sino que el viaje se convertía 
para el artista en una verdadera experiencia catártica. El 
verdadero viajero  romántico era un auténtico nómade 
espiritual en la búsqueda de sí mismo. La elección casi 
siempre de sitios inhóspitos deriva de la voluntad de 
abandonar las comodidades de la sociedad occidental, 
en la esperanza de vivir experiencias verdaderas y profundas. Al mismo tiempo el 
artista viajaba hacia el exterior y hacia el interior, para 
encontrarse con su yo más profundo. 
Entonces, los Románticos así como los artistas 
modernos buscan en el viaje algo más que el estudio y 
el enriquecimiento de los conocimientos, persiguen el 
deseo de completar un estado interior que encuentran 
escaso a través de otras culturas. 
Gauguin es un ejemplo de artista que marcha de su 

sociedad, en la cual no se encuentra integrado, para 
buscar en lugares lejanos la felicidad inocente y aún no 
contaminada de mecanismos corrompidos, siguiendo el 
mito del buen salvaje, que no sufre las presiones de una 
sociedad que se ha vuelto insoportable.

Sin embargo, también otros artistas viajaron en sitios 
lejanos animados por las mismas motivaciones: 
Kandinsky viajó a Nord África, Emile Nolde a los 
mares del sur y a Japón, Max Pechstein a las islas 
Palaos, a China y India, Lasar Segall a Brasil, Paul 
Klee y August Macke a Túnez. La influencia oriental 
se manifiesta en Paul Klee en los bodegones parecidos 
a mosaicos bizantinos, en los personajes semejantes a 
dervishes, y en los “cuadrados mágicos” que extrae del 
arte del tejido y de los tapices orientales. Henri Matisse 
también viaja a menudo, en una entrevista con Tériade 
explica que el viaje representa para él un periodo de 
reflexión en el cual, interrumpiendo el trabajo, se aleja 
de sus cuadros para mirarlos de otro punto de vista: 

Cuando se ha trabajado mucho tiempo en el mismo 
medio, resulta útil interrumpir en un momento dado el 
ritmo habitual con un viaje, que hace que ciertas partes 
de nuestro cerebro descansen y otras, hasta entonces 
reprimidas por la voluntad, afluyan. 14

fig. 1a) -  Luigi Capece, “Sin título” (1953): 
esbozo preparatorio extraído de su diario de viaje en Puglia, 

técnicas mixtas sobre cartón, 24 X 19 cm.

fig. 1 b - Luigi Capece, “Ulivo solitario” (1953): 
óleo sobre tela, 77 X 67 cm.
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Los viajes a Marruecos le ayudan a tomar contacto con 
la naturaleza y adquirir una nueva visión de la luz. Introduce sujetos que ha visto en los 
viajes, las odaliscas, las decoraciones arabescas, además 
de expresarse más a través el color, el negro y los 
contrastes fuertes. A Tahití descubre la luz, entendida 
como materia pura y los colores de la tierra.
El viaje pues no sólo para volver con ojos diferentes al 
trabajo dejado, sino también para enriquecer la propia 
imaginación.

Si nos quedamos en el tema del color, sin duda hay 
que considerar la importancia que tuvo el viaje a 
Provenza por parte de Van Gogh para introducir en sus 
cuadros colores cada vez más saturados, aquí realizó 
sus obras las más conocidas y debajo la luz intensa del 
sol del Midi pintó los girasoles (“Bajo el cielo azul, las 
manchas naranja, amarillo y rojo de las flores producen 
una brillantez asombrosa, y en el aire límpido hay una u 
otra cosa de más feliz, más encantados que en el norte” 
15), las noches estrelladas y escribió muchísimas cartas 
que ayudan a comprender mejor su pintura.

Vincent huyó de la presión de la vida parisina, para 
establecer su estudio en el Sur:

Aquí en Arles he visto algunas espléndidas extensiones 
rojas de tierra plantada con viñedos, sobre un fondo de montaña del lila más delicado. 16

El agua forma manchas de color esmeralda preciosas 
y el azul enriquece el paisaje, igual que se ve en los 
grabados japoneses. Las puestas de sol tienen un color 
anaranjado pálido que hace que los campos parezcan 
azules. 17

El Mediterráneo hubo grande influencia en su obra: 
la luz fuerte lo encantaba y le permitió de explorar 
los efectos que podía obtener utilizando colores 
complementarios, azul y naranja, púrpura y amarillo, 
verde y rojo, siempre trabajó con extrema pasión y 
rapidez, exagerando lo que veía y sus pinturas adquieran 
una nueva espontaneidad.

El Mediterráneo tiene los colores del boquerón, quiero 
decir cambiantes. Nunca se sabe si es verde o violeta, 
ni siquiera puedes decir que sea azul, pues al momento 
siguiente la luz cambiante le ha dado un tinte de rosa, o 
gris. 18

Todos estos artistas descubren la cálida luz del 
Mediterráneo, con paisajes al mismo tiempo dulces y 
violentos, así como los colores intensos y las atmosferas 
fabulosas del Mediano Oriente influencian su estilo, 
cambiando las tonalidades cromáticas.

En el siglo XX, el viaje vuelve a interesar a los 
artistas. En 1924 los dadaístas a Paris organizan 
vagabundeos por la ciudad, así que descubren en el 
acto de caminar un componente onírico y surrealista y 
asocian esta experiencia a la escritura automática en el 
espacio, capaz de desvelar las zonas inconscientes y las 
partes oscuras de la ciudad.
Los lugares de pasaje, o no-lugares como Marc Augé 
los llama, o sea las estaciones de servicio, los medios 
de transporte vienen “celebrados” en los cuadros de 
Edward Hopper. El tema que domina es la soledad, los 
protagonistas de los cuadros parecen estar lejos de casa 
y absorbidos en su pensamientos. A partir de 1925, año 
en que Hopper compra su primer coche, él trascurre 
siempre unos meses de viaje, pintando y dibujando esbozos en las habitaciones de 
moteles, por la carretera y en los diners, en los lugares 
de transito. En todos estos lugares él encontraba la 
poesía escondida, los mismos títulos de los cuadros son 
indicativos de su interés hacia diferentes tipologías de 
sitios relacionados al viaje (unos ejemplos: Habitación 
de hotel, 1931, Western Motel, 1957, Carretera del 
Maine, 1914, Gasolinera, 1940, Compartimiento C, 
1938, y así avanzando). 19

En la segunda mitad del siglo XX se considera el 
caminar como una de las formas que los  artistas utilizan 
para intervenir en la naturaleza. Alrededor de los años 
‘60 Richard Long y Hamish Fulton realizan obras en las 
cuales el acto del andar está a la base y viajan a través 
de diferentes territorios. 20

Hamish Fulton interpreta el acto del caminar como una 
celebración del paisaje todavía no contaminado, sus 
trabajos están acompañados por una preocupación hacia 
el entorno y ecológica, así escribe: “Mi arte es un breve 
viaje a pie por el paisaje […]. Lo único que podemos 
llevarnos de un paisaje son fotografías. La 
única cosa que se puede dejar en él son las huellas de 
nuestros pasos”. Mientras para Fulton el cuerpo es sólo 
un instrumento de percepción, para Long es también 
una herramienta de dibujo. Para Fulton la representación 
de los lugares atravesados se concluye con imágenes y 
textos que testimonian la experiencia del andar. Como 
las poesías zen, sus frases breves fijan la inmediatez de 
la experiencia y la percepción del espacio.

El caminar para Fulton es como el movimiento de las 
nubes: pasa sin dejar rastro, “Walks are like clouds, 
they come and go”. El acto mismo del andar lleva a la 
reflexión, los pensamientos se liberan, como ocurría 
entre los filósofos peripatéticos, dichos así precisamente 
por la costumbre de llevar a cabo sus clases caminando. 
Al revés, para Long el viaje se transforma en un dibujo 
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sobre el paisaje, sobre el territorio; la naturaleza es 
Tierra Madre en la cual se puede passar, dibujar figuras, 
mover piedras, pero sin transformarla radicalmente. 
Los trabajos de estos artistas no inciden en profundidad 
la superficie, sino que sólo transforman de forma 
reversible la superficie. Richard Long recolecta objetos, 
piedras, durante el viaje y realiza en 1967 A Line Made 
by Walking, una línea recta “esculpida” en la 
tierra después de haber pisoteado la hierba. El resultado 
de esta acción queda grabado sólo por una fotografía, 
ya que la misma línea desaparecerá en cuanto la hierba 
vuelva a crecer. El artista mismo dice: “He escogido 
hacer arte caminando, utilizando líneas y recintos, o 
piedras y días”.
Durante los viajes en todos estos artistas se superponen 
grandes cantidades de emociones, sensaciones, 
imágenes, percepciones y, por lo tanto, conocimientos. 
“Viaje es una palabra que lo abarca todo. La vida misma 
e un viaje”, dice Fulton, o Robert Smithson: “El caminar 
condicionaba la mirada, y la mirada condicionaba el 
caminar, hasta el punto que parecía que sólo los pies 
fuesen capaces de mirar”.

Hoy en el siglo XXI, ¿qué significado tiene para el 
artista contemporáneo el viajar? 
Es cierto que, gracias a Internet y a la multitud de 
publicaciones sobre el tema,  resulta muy fácil viajar sin 
moverse de casa, y realmente quedan muy pocos sitios 
desconocidos aún a visitar.

La práctica del viaje se ha difundido de forma enorme; 
ahora con los vuelos low cost ha  cambiado toda 
impostación del viaje: ya no se viaja hacia una meta 
escogida, hacia un sitio del cual se han ido recolectando 
informaciones, sino que la elección es cada vez más 
determinada al azar, a partir de las ofertas a precio 
reducido y de las destinaciones que casualmente se 
encuentran en Internet a precios asequibles. La manera 
de viajar ha cambiado: los aviones a precios económicos 
son cada vez más frecuentes y ahora ya presentes en 
las ciudades periféricas también, permiten trasladarse 
rápidamente y hacer breves permanencias.

De momento no es necesario ir personalmente 
a un lugar para conocerlo debido a la difusión de 
publicaciones en cualquier parte, y considerando que el 
viajar es una práctica cada vez más frecuente, entonces 
hay que pensar que el motor que mueve el viajero hoy 
ya no es, o por lo menos ya no lo es sólo, el deseo de 
información. Se puede conocer el ángulo más remoto 
del mondo sin salir de casa, pero este saber no anula el 
deseo de viajar.

Pues, nos podríamos preguntar: ¿cual es hoy la causa 
para que el hombre contemporáneo está aún fascinado 
por el viajar?

El viaje estereotipado y empaquetado de hoy en día 
tiene poco que ver con el viaje hacia lugares exóticos 
en búsqueda de lo que se ha perdido, o a la descubierta 
de lugares desconocidos para vivir una experiencia 
íntima y catártica, como fue en el siglo pasado. De todas 
formas, a pesar de que queda muy poco a descubrir, 
siempre hay la necesidad de encontrar sitios adonde 
viajar dentro de sí mismos, y, de hecho, las últimas 
tendencias demuestran que son cada vez más los 
que, artistas y no, salen en búsqueda de sitios adonde 
saborear lo que hoy se ha convertido en lujo: el silencio. 
Desde los cazadores de sitios quietos hasta los artistas 
que lo celebran, hoy parece se haya convertido en una 
obsesión contemporánea. 21

Son diferentes los artistas contemporáneos que a través 
del viaje donan vida a sus creaciones artísticas. A todos 
los artistas de la Land Art le acomuna el hecho de salir 
de sus talleres y desplazarse al exterior para crear; salir, 
desplazarse, viaje son conceptos en común entre ellos. 22

Al final de los años ‘50, los Situacionistas hablan de 
psicogeografía y Guy Debord realiza The Naked City 
(1957). Francis Alÿs utiliza la identidad del viajero 
en sus trabajos, en The Loop (1997) para moverse de 
Tijuana a San Diego, decide no cruzar la frontera sino 
dar la vuelta al mundo para igualmente pasar de una a la 
otra ciudad. 

Los trabajos de Joseph Beuys no se realizan en un 
taller, Coconut y Coco de Mer son unos ejemplos en 
que el viaje se transforma en auténtico medio artístico. Hay luego los artistas suizos Fischli & 
Weiss que con la serie de fotografías en los aeropuertos, 
presentan los espacios del no-lugar. Gabriel Orozco 
crea piezas de cerámica y viaja a Tombuctú para 
fotografiarlas en el desierto, descontextualiza los objetos 
y provoca una sensación de alienación. 
Mariana Abramovich en 1989 recorre la muralla china, 
empezando por el lado oriental, para encontrase con 
Ulay, su compañero del cual acaba de separarse, que 
empieza por la parte occidental. Los dos caminan 
durante noventa días para encontrarse a mitad del 
camino después de haber recorrido unos dos mil 
quilómetros, abrazarse y saludarse para siempre. 
Sophie Calle persigue personas al azar por la calle, las 
fotografía para después perderlas (Filatures parisiennes, 
años ‘80), habla así del encuentro y de la experiencia 
del viaje. 
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Hiroshi Sugimoto viaja en diversos sitios para 
fotografiar el mar. Las diferencias entre las diversas 
tomas fotográficas son imperceptibles, tan sólo hay el 
horizonte que separa cielo y mar. “Cada vez que veo el 
mar, probo un tranquilo sentimiento de seguridad, como 
si estuviera visitando mi casa ancestral; me embarco 
en un viaje del ver”, escribe Sugimoto. Thomas Struth 
en Paradises fotografía fragmentos de selva asiáticas 
inaccesibles, o casi, al hombre, metáforas del espacio 
paradisiaco al cual es imposible acceder. 

Pippa Bacca, nieta del artista Piero Manzoni, junto 
a Silvia Moro decide en el 2008 viajar en los países 
balcánicos que habían sufrido una guerra; ella iba 
vestida de novia, de blanco, para llevar un mensaje 
de paz a las personas encontradas y realizar un 
metafórico matrimonio con la tierra. Pippa Bacca 
durante el viaje realiza performances para rendir 
homenaje a las levadoras del lugar, que permiten a 
la vida de nacer en sitios en donde la guerra no tiene 
respecto. Silvia Moro, paralelamente, en cada país 
hace realizar de las mujeres del lugar unos bordados 
sobre su vestido, para que como una red puedan unir 
en el nombre de la paz culturas diferentes, superando 
cualquier frontera. Desgraciadamente, en Turquía, el 
trabajo que había nacido con intentos pacifistas, se 
interrumpe violentamente: Pippa Bacca es asesinada, 
sin poder terminar su proyecto, que tendría que haberla 
llevada a Jerusalén. En el 2007 la pareja francés 
Edouard y Mathilde Cortès recurre a pies unos seis mil 
quilómetros, desde Paris hasta Jerusalén, animados por 
el mismo mensaje de paz, sin gastar nada y confiando en 
la hospitalidad de la gente. 

El artista belga Jean-François Pirson realiza trabajos 
en “lugares de confín”, aquellos que 
delimitan de forma invisible las ciudades, las periferias. 
De esta idea nace La limite comme chemin: durante 
cuatro días recurre un itinerario no marcado siguiendo 
el borde de la ciudad-región de Bruselas: “Un gesto 
poético que, sobre una línea trazada, inventa su espacio 
y sus pasos, sus bordes et sus vínculos”. 23

4. Conclusiones

¿Qué se puede concluir del análisis de todos estos 
ejemplos, de artistas pertenecientes a diversos sitios y 
épocas?

Quizás, que el viaje depende ante todo más de una 
actitud mental que del destino escogido, y que la esencia 
del viajar está en cómo el viajero logra ser receptivo: él 
se acerca a los lugares desconocidos con humildad, sin 

ideas preconcebidas acerca qué es interesante y qué no y 
absorbe las sensaciones con todos los sentidos, “El viaje 
nace en la cabeza, madura, pero para existir necesita 
absorber linfa a través de los sentidos, tocar, oír, oler, 
tastar”. 24

Se tendría que poner la misma atención a los detalles de 
la misma forma en lugares desconocidos, en casa, o en 
los sitios ya visitados, ya que nuestras expectativas se 
atrofian, en la certeza que todo ha sido ya descubierto: 
en pocas palabras, el habito hace ciegos. Nos 
acostumbramos a considerar nuestro universo como 
algo de aburrido, mientras lo único que se tendría que 
hacer es cambiar la forma de ver las cosas, con nuevos 
ojos. Matisse escribe: 

El artista tiene que ver las cosas come si fuera la 
primera vez: es necesario ver siempre con la mirada 
de cuando éramos niños; la pérdida de esta posibilidad 
reduce la posibilidad de expresarse de forma original, o 
sea personal. 25

Más: “Ver y viajar son inseparables: voyeur e voyageur, revelando 
que no sólo sight (vista) y site (lugar), sino también 
motion (movimiento) y emotion (emoción), están 
irrevocablemente juntos” (Giuliana Bruno, “Atlante 
delle emozioni”), de otra parte si las palabras son entre 
ellas así liadas, una razón tiene que existir.
Se viaja, finalmente, para viajar adentro de si mismo: 
En swahili viajar es desvelar, sacar el velo. Por que 
viajar no sólo es descubrir lo que el mundo contiene, 
sino también desvelar aspectos de la propia persona 
que se quedan escondidos en la cotidianidad. Cada 
viaje tiene una luz particular, que tenemos que 
descubrir para aprender a conocer y a conocernos 
mejor.  26
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Resumo/Abstract

O presente estudo insere-se no campo da Área Curricular de Educação Visual e 
Tecnológica, leccionada no 2º ciclo do ensino básico e resulta da implementação do 
projecto “O Diário Gráfico no desenvolvimento da expressão gráfico-plástica” ao 
longo de um período lectivo com uma turma de 5º ano de escolaridade. 
Alguns dos nossos alunos têm a oportunidade de frequentar o Jardim-de-Infância, onde 
a Expressão Plástica ocupa grande parte das actividades desenvolvidas; muitos outros 
não chegam sequer a ter contacto com o ensino pré-escolar. No 1º Ciclo a Educação 
Artística passa para um segundo plano, face a outras aprendizagens consideradas 
primordiais, ocorrendo quase um interregno de quatro anos no ensino da componente 
artística. Assim, podemos considerar a existência de alunos em duas situações distintas: 
aqueles que frequentaram o ensino pré-escolar, desenvolvendo competências nas áreas 
de expressão e aqueles que apenas no 2º Ciclo iniciam o desenvolvimento dessas 
mesmas competências. 
Com esta pesquisa procurou-se observar o contributo do Diário Gráfico no 
Desenvolvimento da Expressão Gráfico-plástica dos alunos, pois crê-se que, com 
a utilização regular do mesmo, os alunos desenvolverão a capacidade de observar 
e, através da experimentação de materiais e técnicas, desenvolver a capacidade de 
comunicar através de registos gráficos.
Para aprofundarmos esta temática, foi necessário procedermos a uma pesquisa 
bibliográfica sobre a obra de diferentes autores, para melhor compreendermos 
as fases do desenvolvimento gráfico infantil e a sua relação com a evolução do 
desenvolvimento humano.

Palavras-chave: Desenvolvimento Gráfico-plástico, Diário gráfico, Desenho,   
Educação Visual e Tecnológica.

DESENVOLVIMENTO GRÁFICO-PLÁSTICO 

A informação sobre o desenvolvimento da capacidade das crianças para 
construir e exprimir o significado, ajuda os professores a manter abertas as portas da 
aprendizagem artística, como um meio de expressão para todas as crianças (Gândara, 
1987). Para proceder a uma análise concisa deste desenvolvimento é essencial que o 
professor conheça o processo geral de desenvolvimento gráfico das crianças, sabendo 
reconhecer as características gerais patentes nos seus desenhos (Cottinelli Telmo, 
2006 [1992]). 
Piaget (1896-1980) teve um contributo essencial no que concerne ao desenvolvimento 
da criança, uma vez que, através da observação minuciosa dos seus filhos e 
principalmente de outras crianças, impulsionou a Teoria Cognitiva, 
onde propõe a existência de quatro estágios de desenvolvimento cognitivo no ser 
humano: Sensório-motor, Pré-Operatório, Operatório Concreto e Operatório Formal. 
Baseando-se nesta teoria, outros autores como Luquet (1927), Lowenfeld (1947), 
Judith Burton (1980) e Betty Edwards (2005) abordaram o desenvolvimento gráfico 
da criança, enunciando diferentes características, tal como apresentamos na seguinte 
tabela síntese:

O DIÁRIO GRÁFICO NO DESENVOLVIMENTO 
DA EXPRESSÃO GRÁFICO-PLÁSTICA

Carla Cardoso

Professora de Educação Visual 
e Tecnológica - Agrupamento 

Vertical de Escolas Mouzinho da 
Silveira. 

Mestrado em Ensino de 
Educação Visual e Tecnológica. 

Escola Superior de Educação 
de Setúbal.
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Tabela 1 \ Síntese das abordagens sobre o desenvolvimento 
Gráfico- Plástico

FAIXA ETÁRIA ESTÁDIO/ETAPA/FASE

LUQUET (1927)

1-2 anos
Realismo fortuito: inicia-se 
com um desenho involuntário, 
produzido pelo movimento e a 
seguir a intencionalidade.

3- 4 anos

Realismo fracassado: a criança 
depara-se com as suas próprias 
limitações de desenvolvimento 
de ordem física e psíquica; 
o desenho é imperfeito, sem 
proporções e incompatível com 
o real;

4- 5 anos, podendo  
estender-se até 

10- 12 anos

Realismo intelectual: o 
desenho aproxima-se do 
real; surge a transparência 
e elementos concretos são 
reproduzidos;

a partir de 10 anos

Realismo visual: marcado 
pela descoberta da perspectiva 
e submissão às suas leis. A 
transição entre o realismo 
intelectual e o visual não se faz 
de uma só vez, mas de forma 
lenta e gradual.

LOWENFELD (1947)

2-4 anos

Garatujas: vão desde garatujas 
desordenadas, passando 
por garatujas ordenadas ou 
controladas até a atribuição 
de nomes às garatujas, sem 
determinação de faixas etárias, 
pois não são fases propriamente 
sequenciais.

4 – 7 anos
Pré-esquemático: primeiras 
tentativas de representação- 
surge a forma, representando os 
objectos visuais;

7 - 9 anos
Esquemático: esquema- 
conceito ao qual uma criança 
chega em relação a um objecto;

9 - 12 anos
Realismo nascente: a criança 
toma progressivamente 
consciência de seu mundo real; 
descoberta do plano.

12 - 14 anos
Pseudo-naturalista: acção 
imaginativa; tentativa de 
traduzir a perspectiva com rigor.

14 - 17 anos
Crise da Adolescência: 
consciência crítica do ambiente; 
qualidades abstractas.
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Da análise dos diferentes autores podemos constatar 
que, apesar de existirem diversas linhas de pensamento sobre o desenvolvimento 
gráfico, as mesmas não são muito divergentes no 
seu conteúdo. Se por um lado utilizam diferentes 
nomenclaturas para a definição das fases do desenho 
infantil (etapas, fases, estágios ou movimentos), por 
outro parecem ser unânimes ao determinarem que o 
desenho evolui segundo fases previsíveis, conforme 
o crescimento da criança, dentro do seu processo de 
desenvolvimento como ser humano.
Burton (1980) considera que os estádios não são 
exclusivos, existindo uma sobreposição de estádio para 
estádio; por vezes as crianças podem parecer regressar 
a um estádio anterior se isso vier de encontro a uma 
necessidade ocasional. De acordo com Edwards1 (2005), 

“... Quase ninguém percebe que muitos adultos 
desenham como crianças e que muitas crianças 
desistem de desenhar aos nove ou dez anos de idade. 
Ao crescerem, essas crianças tornam-se os adultos 
que dizem que jamais souberam desenhar e que são 
incapazes de traçar uma linha recta.” 
Edwards explicita que este aspecto ocorre por volta dos 
dez anos de idade porque é nesta fase que se completa a 
Lateralização2:

Ao desenhar, você recorrerá intensamente a uma parte 
de seu cérebro que é quase sempre obscurecida 
pelos intermináveis detalhes do quotidiano. A partir 
desta experiência, você desenvolverá a capacidade 
de perceber as coisas de uma maneira nova, em sua 
totalidade, de descobrir configurações e possibilidades

1  O método desenvolvido por Betty Edwards artista 
plástica, doutora em Artes e professora de desenho da Universidade 
Estadual da Califórnia, utiliza técnicas que estimulam a utilização do 
hemisfério direito, normalmente adormecido na maioria das pessoas, 
provocando um desbloqueio da "veia artística", abrindo um campo de 
amplas possibilidades.
2 Lateralização do cérebro - Pesquisas no campo 
da neurologia demonstram que os dois hemisférios cerebrais 
desempenham diferentes funções. O lado esquerdo é o lado lógico, 
analítico; enquanto que o direito é o lado criativo, artístico, sensível 
à música, responsável pelas emoções e especializado em percepção 
e construção de modelos e estruturas de conhecimento. O hemisfério 
direito seria, por assim dizer, a porta de entrada das experiências e 
a área de processamento dessas experiências para transformá-las 
em conhecimento. Sabe-se também que a lateralização do cérebro 
ocorre a partir da puberdade. Ou seja, no cérebro de uma criança 
os dois hemisférios estão mais interligados do que no cérebro de 
um adulto, correspondendo esta interligação ao período máximo de 
aprendizagem. 

ocultas para novas combinações.
Também, segundo Luquet (1969 [1927]), o desinteresse 
pelo desenho sucede por volta dos onze anos de idade:

O desinteresse da criança pelo desenho produz-se na 
idade em que chegou à concepção do realismo visual 
com a sua consequência fundamental – a perspectiva; 
os desenhos que executava anteriormente de acordo 
com o realismo intelectual já não satisfazem o seu 
espírito crítico desenvolvido, e sente-se incapaz de fazer 
desenhos como quereria fazer.

No seu estudo sobre Desenho Infantil, Gândara 
(1987) também concluiu que o período dos dez aos 
doze anos é crítico no ensino da Arte, porque é nesta 
idade que os alunos revelam mais espírito crítico acerca do seu próprio trabalho e precisam 
de ajuda para usar os materiais na construção e 
expressão das suas ideias. De facto, constatamos, nesta 
fase, que o aluno desagrada-se facilmente dos seus 
desenhos por querer fazer uma representação realista e 
não conseguir. 
Face a este aspecto, a intervenção do professor torna-
se fundamental, no sentido de promover actividades 
aliciantes e motivadoras. 

Diariamente deparamo-nos com o “mito” comum 
que o desenho é um talento natural e inato. Tanto os 
adultos como as crianças acreditam, erroneamente, 
que a capacidade de desenhar surge como uma 
habilidade sem a prática. De acordo com Lowenfeld 
(1977), “aprende-se a desenhar, desenhando”. Só o acto de desenhar 
originará a capacidade de desenhar. O mesmo sucede 
para outras áreas do conhecimento e outras actividades 
artísticas: aprende-se a ler, lendo; aprende-se a escrever, 
escrevendo; aprende-se a pintar, pintando; aprende-se a 
esculpir, esculpindo. Esta afirmação é também reforçada 
na obra Expressão Visuo Plástica- Meios, Materiais e 
Técnicas de Expressão e Comunicação (1993): 
“Toda a aprendizagem da criança é feita na interacção 
com o meio. As experiências que ela realiza e a 
reflexão simultânea que vai fazendo ao realizá-las, 
proporcionam-lhe a aquisição e o desenvolvimento de 
conceitos.

Ao usar meios, materiais e técnicas de expressão, 
a criança comunica as ideias que tem do mundo. 
Enquanto manipula e transforma os materiais, aumenta 
os seus conhecimentos, transmite os sentimentos 
e desenvolve as ideias. A manipulação exercita a 
coordenação visuo-motora e ajuda a criança a aperceber 
conceitos abstractos através das experiências concretas.
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Saber fazer (experiência) dá lugar ao saber (desenvolvi-
mento de ideias, conceitos) e ao saber ser (atitudes).”  
Cottinelli Telmo e Mendonça (1993)

O DESENHO

“O desenho é um processo, um meio para, um 
percurso entre o pensar e o registar”. 
Eduardo Salavisa1

1  In SALAVISA, Eduardo (2008). Diários de Viagem. 
Lisboa: Quimera Editores

BETTY EDWARDS (2005)

1-2 anos

O estágio dos Rabiscos: começam 
por simples rabiscos mas muito 
rapidamente tornam-se em contornos 
definitivos. O movimento circular 
surge em primeiro lugar, uma vez que 
é naturalmente mais anatómico.

3 anos
A descoberta da arte: um símbolo 
desenhado pode significar uma coisa 
real no ambiente. 

4 anos

Imagens que contam histórias: a 
criança começa a contar histórias ou 
resolver problemas através dos seus 
desenhos, mudando as formas básicas 
para exprimir o significado que lhes 
pretende dar.

6 anos

A Paisagem: a criança adquire ou 
desenvolve um conjunto de símbolos 
para criar uma paisagem. Através de 
um processo de tentativa e erro, ela 
geralmente escolhe uma única versão 
de uma paisagem simbólica, a qual 
repete infinitamente.

8  anos
O estágio de complexidade: a 
criança tenta obter mais detalhes, 
esperando conseguir um maior 
realismo, uma meta valorizada. 

10 anos

A fase do realismo: a paixão pelo 
realismo está em plena ascensão. 
Surge o conflito entre a forma 
como a criança observa os objectos 
e as informações previamente 
armazenadas que as impede de ver o 
objecto como ele realmente se parece. 
Luta com a perspectiva e outras 
questões de representação espacial.

12 anos

O período de crise: O início 
da adolescência marca o fim do 
desenvolvimento artístico entre 
a maioria crianças, devido à 
frustração de querer fazer as coisas 
realisticamente. Os métodos de ensino 
adequados irão ajudar as crianças a 
aprender a ver e desenhar.

O desenho é considerado como uma linguagem uni-
versal e uma das mais antigas manifestações expressivas 
do ser humano. Os primeiros registos, designados por 
Arte Rupestre, datam da idade do período do Paleolítico 
e Neolítico, surgindo até nós sobre a forma de pinturas 
nas paredes das cavernas. 
Até ao séc. XVI, o desenho esteve quase sempre associ-
ado ao serviço da pintura, da escultura e da arquitectura, 
não passando de rascunhos e esboços para a elaboração 
destes. Dürer2 foi dos primeiros artistas a destacar a im-
portância do desenho, tal como Leonardo da Vinci, 
Miguel Ângelo e Rafael. É Kandinsky3 (1926) quem de-
fine, pela primeira vez na obra “Ponto, Linha e Plano”, 
de uma maneira sistemática, as características e quali-
dades dos elementos do desenho, 
estabelecendo os fundamentos de uma análise objectiva 
do desenho e da pintura. 

Para Rodrigues (2000), os elementos do desenho 
compõem uma espécie de vocabulário gráfico e 
geométrico; são a expressão gráfica 
reduzida à sua forma mínima. Desenhar é uma 
maneira de exprimir e comunicar ideias, intenções, 
sentimentos, é uma acção cujo resultado produz 
um objecto comunicante. A mesma autora con-
sidera ainda que existem duas atitudes ao desenhar: 

“Uma, que é de fora para dentro, vulgarmente chamada 
“desenho à vista” (que tende a associar-se mais a uma

2  Albrecht Dürer (1471-1528) – pintor, gravador e ilustra-
dor alemão.

3  O ponto, a linha, o plano, a mancha, são os elementos que 
Kandinsky considera como a base da linguagem plástica e gráfica.
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atitude analítica e de investigação da realidade), e out-
ra maneira, que é de dentro para fora e a que podemos 
chamar desenho de imaginação. A primeira implica 
desenhar o que está a ser olhado e desmontar todas as 
informações registadas pela visão. A segunda atitude 
implica desenhar o que se: deseja, imagina, pensa, ou 
quer. Desenhar usando os olhos não como um instru-
mento de registo mas como instrumento de aferição 
(até que ponto é que o que estou a desenhar resulta na 
imagem desejada ou vislumbrada), esta outra maneira 
de desenhar é, em termos de atitude, oposta à anterior.” 
(Rodrigues, 2000)

O DESENHO NA EDUCAÇÃO VISUAL E 
TECNOLÓGICA

No que concerne à utilização do Desenho na 
disciplina de Educação Visual e Tecnológica, podemos 
constatar que este é uma das áreas de exploração 
mais abrangentes no Programa de Educação Visual 
e Tecnológica: Plano de Organização do Ensino- 
Aprendizagem, vol.II (1991):
“Considera-se, aqui, desenhar sinónimo de traçar, 
representar através de traços. São raras as actividades 
numa unidade de trabalho que não envolvem 
a utilização do desenho como meio de registar 
representar, organizar, expressar, decorar, etc.

Podemos considerar ainda duas vertentes: o desenho 
livre, feito com qualquer meio riscador sobre variadas 
superfícies ou suportes, e o desenho técnico que exige 
rigor, quer na utilização dos instrumentos e suportes, 
quer nos traçados, dimensões e legendas.”
O desenho surge assim, como um elemento integrador, um meio de 
registo e de comunicação presente ao longo de todos os 
trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano lectivo.
Em 2001 surge um novo documento orientador 
designado por Currículo Nacional do Ensino Básico: 
Competências Essenciais, não sendo excluído o 
Programa da disciplina anteriormente abordado. De 
um modo geral, este documento apresenta não só o 
conjunto de competências consideradas essenciais no 
âmbito do currículo nacional, como também explicita 
os tipos de experiências de aprendizagem que devem 
ser proporcionadas a todos os alunos. Este documento 
destaca igualmente a importância da realização de 
exercícios de desenho, explorando a capacidade 
expressiva e a adequada manipulação dos suportes e 
instrumentos, tendo em conta a aplicação e a prática, de 
acordo com as seguintes vertentes:

O desenho como uma atitude expressiva 
que deixa perceber modos de ver, sentir e ser.
O desenho como uma metodologia para a invenção de 
formas provenientes de pensamentos, ideias e utopias.
O desenho como registo de observações.
O desenho como instrumento para a construção rigorosa 
de formas. O desenho como sintetização de informação.

De facto, podemos considerar que o Desenho é a 
base e o “elemento condutor” fundamental no 
desenvolvimento das actividades propostas nesta 
disciplina. Contudo, quando os alunos iniciam o 2º
ciclo, denota-se que os mesmos trabalharam muito 
pouco a área da expressão plástica, 
nomeadamente no que se refere à exploração de técnicas 
de desenho e pintura. Note-se que este factor diverge 
progressivamente da perspectiva de Stern (1974), em 
que este afirma que a criança chega a uma fase de pleni-
tude de meios de expressão se a Educação Artística co-
meçar bastante cedo e se prolongar por tempo suficiente.

JUDITH BURTON (1982)

Os primeiros símbolos visuais: As crianças 
aprendem a ligar as ideias que têm dos materiais 
com as ideias que têm das coisas, criando símbolos 
organizados. Estádios sensório-lógico e de sentimento 
-conteúdo da acção.

Acontecimentos visuais: as crianças aprendem a 
reflectir nas suas experiências à medida que criam 
imagens de objectos e composições de acções e 
acontecimentos

Representação de experiências de imaginação e 
memória: as crianças vêem o mundo criticamente. 
Procuram novas informações, observando, registando 
e inventando à medida que criam representações das 
suas experiências.

Representação de experiências: ideias à procura 
de formas - Os jovens tornam-se conscientes das 
múltiplas possibilidades e pontos de vista na criação 
de obras de arte. As suas representações e respostas ao 
seu trabalho estão intimamente ligadas ao sentido de 
uma mudança do eu e uma perda de competência.
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A maioria dos autores que se debruçaram sobre o desenvolvimento gráfico dos 
alunos, defende que o aluno deve produzir os seus 
desenhos livremente, sendo-lhes apenas fornecidos 
materiais com o apoio do professor, ou não. Porém, 
como vimos anteriormente, por volta dos 9, 10 anos, 
ocorre um dos períodos cruciais de transição do modo 
de “ver” o desenho, altura esta em que a criança 
começa a desenhar realisticamente e altura em que 
inicia o 2º ciclo do Ensino Básico. Nesta fase os alunos 
estão prontos para desenhar o que observam, mas 
geralmente não possuem os conhecimentos adequados. 
Frequentemente, observam-se desenhos bastante 
detalhados mas com ausência de outros aspectos mais 
importantes, tais como a proporção. A preocupação com 
o rigor faz com que a maioria dos alunos desta faixa 
etária se desmotive relativamente ao desenho, utilizando 
com frequência a expressão “eu não sei desenhar”. 

Luquet (1969 [1927]) sugere então que, neste momento 
em que a criança deseja “conformar os seus desenhos 
com a aparência visual”, lhes sejam ensinadas as 
leis da perspectiva e do desenho de observação, com maior fidelidade às formas 
e proporções. Luquet destaca ainda, que a intervenção 
do professor não deve ocorrer antes da hora, mas apenas 
quando a criança demonstrar interesse pela mesma.

Nesta fase, o papel do professor é determinante na 
medida em que deve encorajar o aluno a continuar 
a desenhar. A melhor forma para o conseguir 
é fornecendo-lhe as “ferramentas” necessárias 
de modo a ensinar-lhe a observar e a desenhar. Deve ser fomentado o diálogo 
entre o professor e o aluno, no sentido de motivar e 
valorizar as qualidades dos trabalhos realizados. 

O DESENHO DE OBSERVAÇÃO

“Tudo o que é Desenho passa pelos sentidos, 
particularmente pelo olhar.” (Rodrigues, 2000)
A visão é uma das capacidades fundamentais do ser 
humano. Tal como Sousa (1980) explana na obra 

“Desenho”4, “ver é ir ao encontro das coisas, é a 
coordenação consciente dos diferentes olhares, das 
diferentes sensações, das diferentes percepções, das 

4  Neste livro, Rocha de Sousa apresenta um conjunto de tex- Neste livro, Rocha de Sousa apresenta um conjunto de tex-
tos visando uma introdução à problemática básica das Artes Plásticas, 
baseada nas obras de Rudolf Arnheim: “Arte e Percepção Visual” e 
“Para uma Psicologia da Arte”.

próprias memórias que nos informam os actos e as 
escolas. Ver é escolher e é julgar. Ver é compreender.”
De acordo com Edwards (2005), o processo de desenhar 
está interligado com a capacidade de “ver” (percepção). 
Já no século XIX, John Ruskin5 realçava que o desenho 
era uma boa maneira de as pessoas estarem atentas às 
coisas que as rodeavam e que o desenho as ensinava 
a ver, mais do que simplesmente a olhar. Rodrigues 
(2000), refere que o desenho à vista (ou de observação) 
implica:

(…) “desenhar o que está a ser olhado e desmontar 
todas as informações registadas pela visão: a forma do 
assunto a desenhar, isto quer dizer o contorno e o volume; as características da sua 
superfície, textura, cor, tonalidade e modo como a luz 
iluminam ou não as mesmas, ou seja, todas as variantes 
de luz e sombra; o movimento contido ou explicito nas 
linhas que o definem; a relação espacial entre o assunto 
desenhado e o desenhador, a distância, as dimensões, 
a escala; as características próprias de expressividade 
do assunto desenhado; a relação afectiva entre assunto 
desenhado e desenhador.”

Segundo a mesma autora, o desenho de observação é 
um processo de sucessivas abstracções da realidade 
e de transposições para uma espécie de codificações 
não totalmente explícitas ou rígidas, uma vez que são 
livres, mas essencialmente construídas à base de traços, 
podendo assumir “comportamentos mistos”: “Desenhar 
como forma de registar, guardar situações, lugares ou 
formas determinadas. Desenhar usando o assunto olhado 
como estímulo e pretexto para desencadear a imaginação”.  
De acordo com a autora, este último comportamento, 
serve para organizar e mobilizar um certo tipo de 
pensamento visual que existe subjacente à criatividade 
plástica.

Na perspectiva de Arnheim (1969), “toda a percepção 
é também pensamento, todo o raciocínio é também 
intuição, toda a observação é também invenção”. 
Também no Currículo Nacional do Ensino Básico: 
Competências Essenciais (2001) podemos destacar: 

Desenvolver o poder de discriminação em relação 
às formas e cores, sentir a composição de uma obra, 
tornar-se capaz de identificar, de analisar criticamente 

5  John Ruskin (1819 – 1900) – escritor reconhecido pelo seu 
trabalho como crítico de arte e crítico social britânico. Foi também po-
eta e desenhador. Os ensaios de Ruskin sobre arte e arquitectura foram 
extremamente influentes na era Vitoriana, repercutindo-se até hoje.
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o que está representado e de agir plasticamente são 
modos de estruturar o pensamento inerentes à 
intencionalidade da Educação Visual como educação 
do olhar e do ver. 

Segundo Grade (1993), a Educação Visual propõe a 
análise dos elementos visuais no meio envolvente, 
conferindo-lhes relevância como meio de comunicação. 
Visa a criação de uma linguagem visual para a 
expressão e a comunicação baseada na observação do 
ambiente. Através da observação dos elementos que 
constituem o mundo natural e o produzido pelo homem, 
desenvolver-se-á a percepção visual e a capacidade 
de “saber ver”. Sobre esta temática, Sousa 
(1980) advoga que “a destreza do fazer está rela-
cionada com a qualidade do ver”.
Burton (1980) e Smith (1980) estudaram a diferença 
entre desenhos de observação e de memória a partir 
do mesmo modelo feito por crianças dos 7 aos 11 
anos, tendo constatado que os desenhos de observação 
mostram um aumento da representação de espaço 
tridimensional face aos de memória feitos pelas mesmas 
crianças. Os desenhos de observação demonstram ser 
mais pormenorizados do que os de memória, incluindo 
mais do que uma orientação.

De acordo com o estudo sobre o desenvolvimento 
da terceira dimensão nos desenhos infantis realizado por 
Cottinelli Telmo (1986), há uma relação significativa 
entre a introdução de elementos da terceira dimensão e a 
idade crescente das crianças. 

O mesmo estudo refere ainda que a inclusão da ter-
ceira dimensão nos desenhos de observação, aparece 
mais cedo do que nos de memória e que os desenhos 
de observação revelam mais sinais de espaço tridi-
mensional que os de memória.
A capacidade de representar a terceira dimensão 
não aparece logo completamente formada, mas 
sim por etapas sucessivas, numa ordem sequencial 
(Cottinelli Telmo, 1986). Ao ensinar a observar, 
a olhar para as coisas “com olhos de ver”, está a 
contribuir para que o aluno “seja capaz de trans-
mitir as suas ideias para o material” (Cottinelli 
Telmo, 2006 [1992]). Também Gardner (1994), 
desenvolveu estudos sobre esta temática, tendo 
verificado a influência do desenho de observação no desenvolvimento das 
Inteligências Múltiplas. 

Face a todos estes pressupostos, consideramos que o 
desenho de observação deve ser trabalhado e explorado 

no decorrer das aulas de Educação Visual e Tecnológica. 
O professor precisa criar formas de ensinar os alunos a 
perceberem as qualidades das formas artísticas.
Uma destas formas pode ser através da utilização do 
Diário Gráfico. Nesta perspectiva, a partir do exposto, 
procurámos analisar de que maneira o aluno poderá 
desenvolver um trabalho no Diário Gráfico, realizando 
tarefas expressivas de desenho.

O DIÁRIO GRÁFICO

Diário Gráfico, Diário de Viagem, Caderno de 
Esboços, Caderno de Campo, Caderno de procura 
Paciente (segundo o arquitecto Le Corbusier), Carnet de Voyage ou Sketchbook, 
são diferentes designações para o mesmo conceito: 
um caderno de registos gráficos. Ao longo deste 
estudo optámos por denominá-lo somente por 
Diário Gráfico. 
Para Salavisa (2008), o Diário Gráfico é: 

Um espaço de liberdade para experimentação 
de materiais, técnicas e de modos de representar 
e, por isso, um excelente espaço criativo; é um es-
paço de visualização e desenvolvimento de ideias; 
uma companhia para passar o tempo; um modo de 
comunicação com os outros; e, por último mas não 
menos importante, um modo de retenção de memória de 
espaços, pessoas, sentimentos, momentos.”
“…torna as pessoas mais atentas e observadoras ao 
que as rodeia, com mais vontade de experimentar 
materiais, técnicas e modos de registo, com mais gosto 
pelo registo gráfico, fazendo-o sistematicamente no seu 
quotidiano (…) elevando a qualidade e expressividade 
desses registos.

Ao longo dos tempos, artistas como Leonardo da Vinci, 
Delacroix ou Picasso utilizaram os seus Diários Gráficos 
para elaborar estudos para as suas obras. Actualmente, é 
considerado um objecto de registo bastante útil devido à 
sua versatilidade, uma vez que pode incorporar tanto o 
desenho como a escrita. 

Ao abordarmos a utilização do Diário Gráfico no meio escolar, podemos denotar que o 
mesmo não se limita exclusivamente aos alunos da 
área vocacional artística. Salavisa (2008), expressa na 
obra “Diários de Viagem” a importância da utilização 
do Diário Gráfico em qualquer faixa etária, sugerindo 
que a sua aplicação deve ser a mais prematura possível. 
Este autor afirma que o Diário Gráfico adquire grande 
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importância para os alunos como um instrumento 
didáctico e um grande valor afectivo como objecto 
pessoal, pelo qual se afeiçoam.

O Diário Gráfico é um objecto útil em diversos 
sentidos, não só porque permite o desenvolvimento da destreza manual no uso dos materiais 
e instrumentos, como permite traçar e revisitar os 
processos e progressos dos trabalhos realizados, devido 
a compilá-los num mesmo caderno. 
Uma vez mais, podemos denotar que o Diário Gráfico, 
ao compilar diversos registos gráficos, facilita a 
avaliação do desenvolvimento do trabalho dos alunos. 
O professor ao observar a sequência dos trabalhos 
realizados, facilmente consegue compreender se houve, 
ou não, uma evolução na expressão gráfica:

Para tirar conclusões acerca dos desenhos de uma 
criança é preferível um professor basear-se numa 
sequência de desenhos do que num só; é o conjunto 
das produções que nos permite compreender a evolu-
ção da criança. (Cottinelli Telmo, (2006 [1992])

Posto isto, parece-nos que o Diário Gráfico vai ao 
encontro destas perspectivas, uma vez que surge como 
um elemento promovedor da manipulação de diferentes 
materiais, registando experiências e sentimentos:

“As maneiras mais tradicionais de registo, o desenho 
e a escrita, são as mais usadas neste tipo de Diário, em 
que o desenho de observação 
tem a primazia. Mas neste espaço de liberdade e de 
7criatividade, em que a experimentação é um dos 
factores mais motivadores, não pode haver limites nas 
técnicas e nos materiais empregues.” 
(Salavisa, 2008)

Mas, de forma a conseguir um trabalho plenamente 
satisfatório, é necessário que o professor promova a 
importância do cumprimento de determinadas regras, 
donde se salienta:

- Utilizar um caderno com folhas lisas e de formato A5, 
preferencialmente, de modo a ser de fácil transporte;
-  Identificar o Diário Gráfico;
-  Trazer sempre o diário gráfico para a aula; 
- Começar na primeira página do caderno e trabalhar 
as folhas sequencialmente, podendo as páginas ser 
numeradas;
-  Datar os registos gráficos. 

Utilizar um Diário Gráfico é uma das maneiras de 
adquirir o hábito de desenhar regularmente. É de 

reforçar a ideia que os desenhos não terão de ser “obras 
de arte”, mas sim apenas um esboço, sobre a forma 
de experiências onde, frequentemente, se cometem 
erros. Por vezes, o trabalho pode ser iniciado no 
Diário Gráfico, onde terão lugar os primeiros estudos e posteriormente, será desenvolvido 
num outro local, com outros materiais e recursos.
De acordo com Cottinelli Telmo e Mendonça (1993) 
na obra Expressão Visuo-Plástica, a utilização de 
materiais com qualidades expressivas desenvolve 
três áreas fundamentais: a sensibilidade, a percepção 
e a criatividade. A aprendizagem de técnicas é feita 
em “acção”, isto é, a técnica aprende-se praticando. 
Lowenfeld (1947), salienta que “exprimir o máximo 
com o mínimo de esforços e meios, de tal modo que 
nada reste de supérfluo, é também uma das regras 
essenciais da actividade criadora”. 
Há várias maneiras de usar o Diário Gráfico como 
instrumento didáctico. Uma das maneiras é “dar 
pistas” periodicamente, indicar simples sugestões, 
mas sem nunca deixar de estimular o seu uso como 
diário pessoal. O Diário Gráfico é muito mais do que 
um caderno com folhas em branco para desenhar uma 
vez que permite, não só explorar e utilizar diferentes 
meios de comunicação, como também permite reunir 
diferentes recursos e materiais, tais como: Materiais 
riscadores: lápis de grafite; caneta de tinta permanente; 
lápis de cor; canetas de feltro; lápis de cera; aguarela, 
guache. Outros elementos: fotografias; imagens de 
revistas, jornais, postais, autocolantes, carimbos; amos-
tras de texturas, tecidos e outros materiais; Palavras, 
frases, poemas ou histórias a serem ilustrados.

De acordo com o enunciado no Programa de Educação 
Visual e Tecnológica: Plano de organização do Ensino- 
Aprendizagem, Vol. II (1991), “no desenho livre é desejável que os alunos experimentem 
diferentes tipos de riscadores - grafite, lápis de cor, 
carvão, giz, cera, canetas feltros, esferográficas, canetas 
de aparo - sobre suportes que variam na sua textura, 
formato, gramagem e cor, de forma a verificar, por 
exemplo, a maior ou menor aderência dos materiais 
riscadores ao suporte escolhido e as razões dessa 
diferença, ou os efeitos produzidos para que saibam o 
que hão-de utilizar.” 

Além das características já explanadas, o Diário 
Gráfico permite, igualmente, ter outras vertentes: 
pode ser usado para a prática de técnicas de desenho, 
tais como sombreado, perspectiva e desenho a partir 
de diferentes pontos de vista; pode ser utilizado para 
realizar registos gráficos a partir de temas livres; pode 
incluir esboços e desenhos de trabalhos a partir da 
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pesquisa de determinados temas, como registo de ideias 
para futuros projectos que queiram desenvolver.
Além de fornecer um óptimo registo da aprendizagem 
do aluno, O Diário Gráfico pode surgir como uma fonte 
de referência sobre o que cada aluno tem elaborado e 
um recurso para um trabalho futuro. Após os desenhos 
estarem concluídos, estes devem ser datados, de modo 
a fornecer um registo adequado tanto para o professor, 
como para o próprio aluno. Porém, a utilização do diário 
gráfico não se limita somente ao espaço da sala de aula. 
Pode ser utilizado, autonomamente, também em casa, 
em visitas de estudo ou em viagens: 

Pretende-se que o Diário Gráfico seja usado 
autonomamente, sem qualquer tipo de condicionante 
ou pressão, e que o próprio aluno/principiante 
sinta necessidade de o transportar naturalmente, que sinta que esse caderno 
lhe é útil de várias maneiras e se lhe torna 
indispensável no quotidiano. No princípio usa-o sem 
gosto, por obrigação, como qualquer trabalho de casa.
(Salavisa, 2008)

Relativamente à avaliação do Diário Gráfico, esta deve 
ocorrer apenas de uma forma qualitativa e, sempre que 
possível, o professor deverá reforçar o esforço na obser-
vação e o empenho na aquisição de novas experiências.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Para a implementação deste estudo foi desenvolvida 
uma metodologia de investigação-acção (Bogdan 
& Biklen, 1994), uma vez que, pareceu-nos ser a 
metodologia mais adequada face às suas características 
e ao objecto em estudo. Esta linha metodológica é 
baseada, essencialmente, no estudo de campo e na 
análise sistemática de dados observados e, por isso, 
demonstra ser bastante adequada em meios educativos.
A metodologia de investigação-acção, tal como o nome 
indica, é uma metodologia que tem simultaneamente 
dois objectivos, no sentido de obter resultados em 
ambas as vertentes:
- Acção: para promover uma mudança numa 
comunidade (Bogdan & Biklen, 1994);
- Investigação: no sentido de aumentar a compreensão 
por parte do investigador (Dick, 2000).

POPULAÇÃO 

Na realização deste estudo participaram todos os alunos 
de uma turma de 5º ano de uma escola do concelho da 

Moita. A turma era constituída por vinte e dois alunos, 
sendo dez do sexo masculino e doze do sexo feminino 
com idades compreendidas entre os nove e os onze 
anos. 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS

Tendo em conta os objectivos do estudo, bem como 
as características da turma, optou-se por proceder à 
recolha de dados ao longo de todo o período lectivo. Na 
seguinte tabela sintetizam-se os instrumentos de recolha 
de dados aplicados:

Tabela 2 \ Instrumentos de recolha de dados

Ao elaborarmos os registos de levantamento de 
dados tivemos especial atenção à selecção de categorias 
e indicadores bastante precisos e detalhados, de modo 
a permitir-nos obter informações descritivas que 
possibilitaram estruturar um resultado coerente em 
relação à realidade que foi observada para o desenvol-
vimento desta pesquisa.  
Assim, face ao nosso objecto de estudo, a partir 
da análise do Programa de Educação Visual e 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLHA DE DADOS

Questionário/
Diagnóstico 

Teste de diagnóstico (aplicado 
em 2 momentos) 

Análise dos estádios de 
desenvolvimento da expressão 
gráfica 

Checklist- análise dos testes de 
diagnóstico 

Diário Gráfico 

Registo dos trabalhos 
desenvolvidos no Diário 
Gráfico 

Grelha de registo de avaliação 
do Diário Gráfico 

Registo fotográfico dos diários 
gráficos dos alunos
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Tecnológica: Plano de organização do Ensino- 
Aprendizagem, Vol. II (1991), foi seleccionado 
apenas o conteúdo Forma (Elementos da Forma) 
e estruturado segundo os diferentes elementos que 
o caracterizam: Linha, Cor, Luz e Textura.
O TRABALHO NO DIÁRIO GRÁFICO

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram leccio-
nadas doze aulas de 90 minutos, onde se estruturaram 
diferentes propostas de actividades a concretizar 
no Diário Gráfico. Apesar de terem sido aplicadas 
diferentes técnicas de ex-pressão no Diário Gráfico, 
optou-se por dar maior ênfase ao desenho de observação.Na primeira aula, os alunos 
foram esclarecidos acerca dos objectivos do trabalho a 
desenvolver no Diário Gráfico. Foi “desmistificada” a 
perspectiva que muitos alunos têm acerca do desenho 
ser algo inatingível- somente sabe desenhar quem tem 
”jeito”. Como vimos anteriormente,  saber desenhar 
requer a aprendizagem da técnica e isso só se consegue 
com bastante prática, ou seja, desenhando. 
A sensibilização/lançamento do projecto iniciou-se 
através do visionamento de um vídeo didáctico sobre 
o “Diário Gráfico”, realizado anteriormente pela 
autora do estudo. De seguida procedeu-se à mostra 
de diferentes exemplos de Diários Gráficos de vários 
autores, assim como à explicitação da diversidade de 
técnicas utilizadas.
Posteriormente, os alunos realizaram o primeiro 
inquérito por questionário de modo a proceder a 
uma avaliação diagnostica, de onde se puderam 
retirar conclusões acerca dos diferentes estádios de 
desenvolvimento gráfico-plástico dos alunos. Para 
esta avaliação do desen-volvimento gráfico optou-se 
pela abordagem segundo Judith Burton, uma vez que  
pareceu ser mais abrangente e não tão limitativa quanto 
à faixa etária do aluno. 
Este primeiro questionário consistiu na realização de 
dois registos gráficos por observação de dois elementos: 
maçã e mão. Salienta-se que não foram dadas quaisquer 
indicações para a elaboração destes registos. 
Os alunos somente tinham como condicionantes o facto 
de terem de realizar os dois exercícios no intervalo 
de tempo de 30 minutos e de, no primeiro exercício, 
procederem à pintura da maçã, através de materiais 
riscadores à escolha. 
O principal objectivo centrava-se com a tomada de conhecimento sobre os meios e técnicas 
de expressão e representação que os alunos dominavam. 
Nas aulas seguintes procedeu-se ao desenvolvimento 

de diferentes actividades segundo a planificação apre-
sentada na tabela 3. Paralelamente às actividades de sala 
de aula, os alunos trabalharam em casa segundo temas 
sugeridos pelos professores ou por iniciativa própria.

Os desenhos de observação foram realizados com o 
objectivo de desenvolver a observação, a percepção e 
memória visual, a expressividade do traço, o volume 
do objecto, espaço e luz/sombra, proporcionando aos 
alunos noções básicas da composição visual.
Além dos exercícios descritos na tabela 3, outro dos 
exercícios desenvolvidos foi o desenho com caneta. 
Uma vez elaborados registos gráficos com lápis de 
grafite, os alunos puderam desenhar com caneta de 
forma a não poderem apagar os registos efectuados, 
incentivando-os deste modo, a não utilizar a borracha, 
tirando partindo do erro. Saber recuperar um desenho de forma criativa ou, como opção, incentivá-
los a passar para uma parte diferente do papel e começar 
a desenhar novamente ao invés de apagar, foram outros 
dos conselhos sugeridos aos alunos. 

TRATAMENTO DOS DADOS

A análise dos dados começou a ser realizada durante 
o processo de recolha dos mesmos, mas teve maior 
ênfase, após terminada a recolha. Todo o material 
obtido ao longo do estudo – questionários (testes de 
diagnóstico), registos escritos elaborados a partir da observação de aulas, registos 
fotográficos - foi organizado e submetido a uma análise 
atenta e cuidada.
Foi feita uma leitura dos vários materiais recolhidos, 
tendo sempre presente os objectivos do estudo e 
portanto, as questões a que se pretendia dar resposta. 
A categorização dos instrumentos de recolha de dados, 
facilitou a avaliação dos registos gráficos elaborados 
pelos alunos ao longo do período lectivo, contribuindo, 
desta forma, para a transversalidade entre os diversos 
elementos analisados.

Após o preenchimento da Checklist, foram 
contabilizados o número de indicadores presentes 
nos questionários realizados, tendo o resultado dos 
mesmos, definido o enquadramento dos alunos nos três 
respectivos 
estádios de desenvolvimento gráfico (Burton, 1982): 
Acontecimentos Visuais; Representação de experiências 
de imaginação e memória; representação de 
experiências: ideias à procura de forma (ver tabela 1).
Numa segunda fase de diagnóstico, foi aplicado um 
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novo questionário com a estrutura semelhante ao 
anterior. Posteriormente, registámos, uma vez mais, os 
dados na Checklist. A partir de então, comparámos os 
dados apresentados nos dois inquéritos realizados nos 
dois momentos de diagnóstico. A análise destes dados 
mostrou uma relação significativa entre o primeiro 
e segundo momento de diagnóstico, denotando-se 
algumas alterações de estádios de desenvolvimento 
gráfico-plastico.

Podemos observar que no primeiro registo “a mão”, 
os alunos limitaram-se apenas a contornar a própria 
mão, enquanto no segundo questionário já realizaram 
o registo gráfico através da observação. Em termos 
quantitativos, os dados obtidos pela utilização dos 
indicadores que definem a Linha, são significativos, 
denotando-se que houve um aumento na utilização dos 
indicadores linha fina, linha clara e linha de contorno 
expressiva, do primeiro para o segundo momento 
de diagnóstico. A análise indicou que houve um 
decréscimo na utilização da linha de contorno rígida 
face ao primeiro momento de diagnóstico.

Na categoria Cor, o indicador que revelou um aumento 
mais significativo foi a sobreposição de diferentes 
cores para obter novas cores. É interessante observar 
que este indicador foi mais relevante devido aos alunos 
terem explorado diferentes materiais 
riscadores ao longo do período e, consequentemente, 
terem adquirido maior domínio e conhecimento da 
expressividade dos mesmos. A análise dos dados revela 
que há um aumento bastante significativo na utilização 
dos indicadores definidos para a categoria Sombra. Os 
alunos ao utilizarem gradação de sombra e sombra 
própria, adquiriram o conceito da terceira dimensão, 
conseguindo representá-la mais facilmente.

Na verdade, os resultados apresentados mostram que 
os desenhos de observação revelam mais indicadores 
de espaço tridimensional que os desenhos de memória, 
tal como tinha sido referido anteriormente nos estudos 
de Cottinelli Telmo, (2006 [1992]) e Burton (1980). 

Comparativamente aos dois momentos de diagnóstico, 
os dados indicam-nos que na categoria Textura, os alu-
nos conseguiram representar mais pormenorizadamente 
a textura dos objectos. Este aspecto deve-se ao facto dos 
alunos terem realizado diversos exercícios de observação ao longo do período, 
permitindo o desenvolvimento e aquisição das 
características dos elementos/objectos observados.

CONCLUSÕES DO ESTUDO

Este trabalho procurou observar o contributo do Diário 
Gráfico no Desenvolvimento da Expressão Gráfico-
plástica dos alunos e o modo como estes desenvolvem a 
capacidade de observar o mundo que os rodeia e, através 
da experimentação de materiais e técnicas, desenvolver 
a capacidade de comunicar através de registos gráficos.
O trabalho realizado debruçou-se com maior ênfase 
sobre o desenho de observação, pois tal como foi salien-
tado anteriormente na revisão de literatura,advoga-se 
que é a base essencial para o desenvolvimento de novos 
registos e qualidades expressivas. 

Face ao tratamento dos dados pode-se concluir que os 
resultados deste estudo clarificam algumas das respostas 
às questões colocadas no início. Deste modo, ao longo 
do trabalho desenvolvido pelos alunos no Diário 
Gráfico, foram denotados os seguintes aspectos:

/ Maior destreza no traço; 
/ Maior expressividade da linha;
/ Linha menos rígida e mais clara;
/ Maior domínio dos elementos que caracterizam a 
forma;
/ Maior facilidade em registar um objecto observado;
/ Maior conhecimento e domínio de diferentes técnicas;
/ Tentativa de criar a 3ª dimensão (sombra própria e 
sombra projectada).

Face a estas características, concluí-se que a utilização 
do Diário Gráfico contribuiu para o desenvolvimento 
de novas formas de registo gráfico, onde os alunos tiveram oportunidade 
de utilizar os diferentes elementos da gramática visual, 
de forma mais expressiva. Ao desenvolverem estas 
competências, estão progressivamente a desenvolver a 
expressão Gráfico-Plástica.

Uma das técnicas que revelou interesse por parte dos 
alunos, foi a utilização da técnica mista, uma vez que 
permitiu aliar a exploração de diferentes materiais 
riscadores com recorte e colagem. Denotou-se aqui, 
que esta técnica foi das que mais permitiu desenvolver 
a criatividade, tendo os alunos encontrado soluções 
gráficas bastante diversificadas.Ao longo deste estudo também se pôde constatar 
que a utilização do Diário Gráfico surgiu como uma boa 
estratégia para colmatar o intervalo de tempo existente 
entre os diferentes timings dos alunos (finalização das 
actividades mais cedo que a restante turma).
No final da investigação foi realizado ainda um 
levantamento das opiniões dos alunos, agora mais 
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voltado para a metodologia de ensino/aprendizagem 
que o Diário Gráfico facultou. Sistematizando estas 
opiniões, quando 
os alunos foram questionados acerca dos aspectos 
positivos da utilização do diário gráfico, afirmaram que:

Com o Diário Gráfico aprendemos a desenhar 
praticando.
O Diário gráfico serve também para desenharmos as nossas emoções. Através do desenho 
conseguimos saber se estamos tristes ou contentes.

O que é bom no Diário Gráfico é que podemos ser livres, porque podemos desenhar muitas coisas.

O Diário Gráfico serve para aprendermos a desenhar e 
a praticar a técnica do desenho.

O Diário Gráfico serve para mostrarmos aquilo 

que temos cá dentro, ou seja, para exprimirmos as emoções.
 
O Diário Gráfico é bom porque podemos fazer desenhos 
e textos. Podemos colar uma fotografia, podemos pôr 
piadas e também podemos fazer o que os professores 
mandarem.

O Diário Gráfico é bom porque assim aprendemos a 
desenhar a realidade.

Os Diários Gráficos definem um bocadinho a pessoa.
Quanto aos aspectos negativos, grande parte dos alunos 
salientou que os Diários Gráficos são constituídos por 
folhas de pouca gramagem, deixando transparecer 
os desenhos das páginas anteriores e posteriores. 
Três alunos demonstraram algum desagrado quanto 
à obrigatoriedade de realizar trabalhos em casa. De 
facto, este foi um aspecto notório nalgumas das aulas 

Trabalho desenvolvido
Técnica aplicada

Trabalho sugerido para 
casadesenho pintura colagem

1º Teste de diagnóstico

Observação corpo humano 
(tempo limitado)

X lápis cor

Observação mãos X

Observação de frutos X Desenho frutos

Observação objectos (lápis, 
canetas, …) X

Observação folha amachucada X Desenho talheres

Desenho e pintura a partir de 
recorte revistas X marcador, lápis 

cor X

Desenho e pintura a partir de 
recorte revistas X marcador, lápis 

cor, aguarela X Desenho tachos

Observação formas naturais 
(folhas) X

Observação cadeiras (caneta) X Desenho quarto

Desenho a partir de uma linha X

Observação sapatos X Desenho sapatos

2º Teste de diagnóstico X lápis cor

Tabela 3 \ Registo dos trabalhos desenvolvidos no Diário Gráfico
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em que foram sugeridos exercícios para elaborar 
em casa; sentiram-nos como mais um “trabalho de 
casa”. Consideramos que este é um dos aspectos a ter 
em consideração, pois tal como foi já anteriormente 
explanado, o Diário Gráfico deve ser um espaço aberto, 
onde os alunos não se sintam obrigados a realizar 
registos gráficos. 

A aula de Educação Visual e Tecnológica, surgiu 
também como um espaço privilegiado de troca de 
ideias, onde os alunos puderam sugerir à turma 
algumas técnicas ou apresentar os seus registos gráficos 
realizados.
Resumindo, de um modo geral os alunos consideraram 
a utilização do diário gráfico como algo que os ajudava 
a desenvolver e melhorar a técnica do desenho. Uma 
grande percentagem dos alunos considerou a utilização 
do Diário Gráfico bastante boa, permitindo contribuir 
para o seu processo de aquisição de conhecimento, 
nomeadamente na área do desenho de observação. 
Trabalhar com o Diário Gráfico é uma metodologia que 
exige continuidade e que requer uma prática constante.

Denotou-se, com bastante pertinência, que a utilização 
do Diário Gráfico permite fazer, não só um reforço das 
aprendizagens do aluno, como permite que o professor 
compreenda mais facilmente o processo de trabalho 
desenvolvido ao longo do ano lectivo. 
Como reflexão final, consideramos que esta investigação 
permitiu dar um contributo significativo para a 
concertação de estratégias que poderão fomentar a 
qualidade, não só do processo ensino-aprendizagem, como também da 
disciplina de Educação Visual e Tecnológica. 
A utilização do Diário Gráfico é uma mais valia para a 
disciplina de Educação Visual e Tecnológica, cabendo 
ao professor o papel de dinamizador, proporcionando 
aos alunos diferentes modos de ver e de comunicar, 
desconhecidos pela maioria destes, até à entrada no 2º 
ciclo do ensino básico.
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Resumo/Abstract

A temática abordada neste estudo insere-se no domínio da Educação Artística e das 
suas práticas na sala de aula. Este estudo foi realizado ao longo de cinco meses, numa 
turma de 6º ano com idades compreendidas entre os onze e catorze anos. Pretendeu-
se investigar se a utilização do “Diário Gráfico” iria desenvolver a expressão gráfico/
plástica dos alunos no 2º ciclo.
Relativamente à sua percepção da arte, a maioria dos alunos pode ser identificada 
como observadores narrativos segundo as teorias de Abigail Housen (1983). 
A observação participante realizada durante o uso do Diário Gráfico indicou os 
processos expressivos utilizados pelos alunos nas suas representações. Permitiu 
compará-las com outras realizadas pelos alunos, antes da utilização sistemática do 
Diário Gráfico.
Concluiu-se que a utilização do Diário Gráfico na sala de aula é um meio de 
desenvolvimento da expressão gráfico/plástica do aluno, proporcionando-lhe também 
um alargar da forma como percepciona o quotidiano e a arte.

Palavras-chave: Diário Gráfico, Educação Artística, Cultura Visual.

Abreviaturas: E.V.T.- Educação Visual e Tecnológica; CAM – Centro  de Arte 
Moderna.

O “Diário Gráfico” tem sido uma das minhas grandes paixões. Companheiro de 
muitas vivências, proporcionou-me ao longo dos anos o desenvolvimento do traço. 
Levou-me a percepcionar realidades e a estar mais atenta ao que me rodeia. Revelou-
se também um óptimo suporte para registos e experiências técnico plásticas. Como 
dizem os meus alunos “serve para desenharmos o pensamento”. 
Ao longo dos anos como professora de E.V.T. no 2º Ciclo do Ensino Básico, comecei 
a aperceber-me da dificuldade que alguns dos meus alunos sentiam em expressar-se 
graficamente e em percepcionar e descodificar o que os rodeava. Tendo em conta 
que hoje são proporcionados aos jovens uma infinidade de recursos ao nível da 
informação visual, donde resulta uma ampliação dos saberes e fortalecimento de 
emoções, pergunto-me até que ponto a escola acompanha e favorece a interpretação e 
assimilação desses recursos por parte dos jovens. 

Resolvi então utilizar o diário gráfico na sala de aula. Nunca pensando que se tornasse 
algo tão importante para os meus alunos. O bilhete de cinema ou do futebol tinham o 
seu lugar numa página, a visita aos avós era documentada com uma flor ou qualquer 
outra recordação. Tudo isto era relatado, partilhado, mas nunca deixava de ser algo 
muito pessoal. Eles sabiam que naquelas folhas branquinhas estava registada a sua 
visão do mundo. Mesmo aqueles que aceitaram a ideia com alguma relutância ou 
timidez, acabaram por colocar o medo e insegurança de lado e aderiram ao diário 
gráfico. Aos poucos foi-se tornando algo mais sério e passou a confidente do traço 
onde cada momento vivido tinha um lugar. 
Num mundo em que a imagem passou a configurar novos universos de compreensão, expressão e integração com a realidade, a disciplina 
de Educação Visual e Tecnológica poderá ser um espaço privilegiado para o 
desenvolvimento de competências nesta área, onde os alunos são eles próprios, onde 
o jovem tem coragem de olhar, de tocar, de saborear e sentir as palavras e as imagens, 

O DIÁRIO GRÁFICO, UM RECURSO DIDÁCTICO

Modos de ver, observar, expressar

Mestrado em Ensino de Educação 
Visual e Tecnológica

Maria de Lurdes Pessoa
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não tendo medo de se expressar, de arriscar. As 
actividades artísticas visando essencialmente potenciar 
as componentes sensoriais e cognitivas, revelam-se 
também abrangentes. Englobam um vasto leque de 
competências a desenvolver para um crescimento 
harmonioso do jovem, assim como ampliam as suas 
estruturas de referência relativamente aos seus conceitos 
de arte. 

O Diário Gráfico

A influência da imagem na comunicação não é um facto 
absolutamente novo. À sua maneira, as civilizações de 
Altamira e Lascaux já eram civilizações da imagem. 
A imagem começou através da figuração, na tentativa 
do homem reter, cristalizar, pela permanência, um aspecto visual do mundo exterior. Talvez devamos ligar a primeira 
imagem ao homem primitivo que, ao pegar um pedaço 
de carvão, desenhou o contorno da sombra do seu 
vizinho, projectado na parede da caverna. Lagoa 
Henriques1 (n. d.) entrevistado por Eduardo Salavisa2 
em “Diários de Viagem – desenhos do quotidiano” 
(2008), refere que:

“…a própria pintura pré-histórica é um Diário Gráfico 
(é um suporte de desenho ou de pintura, de sinais – pois 
nessa altura ainda não se tinha inventado um alfabeto), 
que resulta de uma necessidade de registar, 
de “aprisionar” aquilo que nos acontece e que nós 
consideramos mais importante e mais representativo.” 
(p.142)

A imagem responderá portanto, à necessidade cada 
vez mais premente, por parte do homem, de dar uma 
expressão à sua individualidade. A nossa civilização 
vangloria-se de ser uma civilização da imagem. 
Encerrada em si própria a imagem será a primeira 
concepção do pensamento. A experiência visual é 
dinâmica, pois como refere Arnheim (1992): 

“Qualquer linha desenhada numa folha de papel, a 
forma mais simples modelada num pedaço de argila, 
é como uma pedra arremessada a um poço. Perturba o 
repouso, mobiliza espaço. 

1 Lagoa Henriques, (1923-2009), Português. Escultor e Pro-
fessor. Grande impulsionador da utilização do diário gráfico nas suas 
aulas, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa.
2 Eduardo Salavisa, 1950, Português. Professor, Ilustrador, 
Pintor; autor do “Livro Diários de Viagem – desenhos do quotidiano”.

O ver é a percepção da acção”. (p. 9) 

No Diário Gráfico para além da imagem, também a 
escrita desempenha por vezes um papel importante, 
completando-se simultaneamente. Pedro Baptista3 
(n. d.) em “Diários de Viagem - desenhos do 
quotidiano”4 ( 2008) refere o seguinte:

“Comecei a escrever, mas a pouco-e-pouco foram 
aparecendo “coisas” entre as palavras, primeiro 
timidamente, um desenho rasgado de um guardanapo 
em Sevilha, um pacote de açúcar em Carboneras, 
provas de contacto das praias de Val de Gata, reveladas 
em Barcelona, um cartão de uma pensão em Aigues 
Mortes, uma pétala ou folha apanhada em Veneza, uma 
photomaton feita num supermercado de Saint Malo, e 
no meio dos desenhos foram ficando cada vez menos 
letras, até que os desenhos tomaram conta das páginas, 
acabando por se aproximar assim dos Diários que vou 
fazendo, que começam por ser só gráficos, mas onde a 
palavra vai contaminando os desenhos.” (p. 174)

Desde muito cedo que a criança sente necessidade 
de marcar, rabiscar. É por volta do ano e meio que 
começa a sua actividade gráfica. Vai riscando com o que 
encontra à mão sobre qualquer superfície. As paredes, 
o sofá, a mesa da sala, o chão ou o papel constituem 
os seus primeiros Diários Gráficos. Sobre eles risca 
ou garatuja, movida por impulsos conforme o seu 
desenvolvimento psico-motor. A criança, ao exprimir-
se, revela a sua relação afectiva com o meio em que 
vive (a família, a casa, os amigos, a escola). Mas essas 
suas representações têm características ideográficas de 
onde derivam outras como o rebatimento 
e a transparência. Nos primeiros anos, a 
criança representa mais a ideia que faz acerca daquilo 
que a rodeia, do que aquilo que vê. Sobre este assunto 
lembra Dora Valier (1986):

“Através do gesto da criança que desenha, a 
criação revela-se num estado puro, um estado 
‘poético’ por excelência no sentido etimológico 
grego, em que o acto de fazer é mais importante do que o resultado. Pintar ou desenhar é para a criança 

3 Pedro Baptista 1948. Português. Fotógrafo. Videasta. Desig-
ner gráfico. In “Livro Diários de Viagem – desenhos do quotidiano”.
4 “Livro Diários de Viagem – desenhos do quotidiano”. Escri-
to por Eduardo Salavisa em 2008.



83

uma actividade auto-suficiente. Antes de mais é um 
movimento da mão que encontra uma superfície 
e deixa uma marca. Marca que, por sua vez, pode 
atrair o movimento da mão numa direcção ou noutra, 
conduzindo-a para esta ou aquela forma, ou até, dando 
origem a uma exteriorização de um sentimento interior, 
um fantasma sem nome que irá surgir de repente. Dessa 
maneira, o traço material desencadeia o aparecimento 
do inconsciente, tornando-se, nesse preciso momento, 
numa fonte de júbilo. Pintar é um prazer para a criança. 
O simples traço e, ainda mais, a cor exercem um fas-
cínio sobre ela que pode chegar a uma excitação física. 
Nesse caso, a criança procura um contacto directo com 
o material da cor, abandona o pincel e pinta com os 
dedos”. (p. 202)

É na escola que a criança dá os primeiros passos na 
direcção da Arte, como tal cabe-lhe estimular 
os alunos na sua descoberta.

O Diário Gráfico poderá constituir um meio estratégico 
e didáctico de abordagem à expressão gráfico/plástica, 
na medida em que servirá como suporte a registos de 
observação, de local de experimentação de técnicas 
e materiais de pintura, de confidente de momentos 
vividos. Embora em alguns casos exista alguma 
relutância quanto à sua utilização, aos poucos ganha um 
carácter afectivo e torna-se algo muito pessoal. Quanto 
mais cedo os alunos se habituarem a fazer registos 
no Diário Gráfico, mais à vontade se sentem nas suas 
representações, treinam o olhar e vão inovando a sua 
linguagem gráfica, abandonando estereótipos a que 
estavam agarrados.

Em Inglaterra existem diversos projectos para 
desenvolvimento da expressão gráfico/plástica junto 
da população escolar. O seu principal objectivo é que 
a população, especialmente as camadas mais jovens 
tenham gosto em desenhar. Entre esses projectos 
podem-se destacar “ The Campaign For Drawing”e 
o “Sketchbooks in Schools. O primeiro deve a sua 
inspiração inicial ao visionário artista e escritor 
vitoriano, John Ruskin (1819-1900). Para Ruskin o 
contacto com a arte e o belo não deveriam ser privilégio 
dos artistas e das classes cultas, mas sim de todos, para 
ele a arte era uma questão pública. O “Sketchbooks 
in Schools,5 foi criado pelas designers Paula Briggs 
e Sheila Ciccareli, com o apoio financeiro da Esmée 

5 DIÁRIOS GRÁFICOS NAS ESCOLAS” será o nome adap-
tado para português do projecto Inglês “Sketchbooks in Schools”

Fairbain Foudation. Propõem na primeira página do 
seu website o seguinte: “Sketchbooks in Schools 
aims to promote, inspire and enable the creative use of sketchbooks in 
primary schools. Sketchbooks can be a vital tool to 
encourage creative and critical thought and action across 
the whole school, and beyond the art curriculum”.

Qualquer destes projectos tem sido divulgado via 
internet através de websites6 para esse fim criados. Se o 
que se pretende é pôr os jovens a percepcionar o que os 
rodeia de uma forma reflexiva, esta forma de divulgação 
faz com que o Diário Gráfico passe a ter um carácter 
globalizante, acabando por ter um maior impacto. O uso 
das Tecnologias de Informação permite a divulgação, 
visualização, partilha de meios, experiências e ideias a 
uma maior quantidade de público, promovendo assim 
o uso do Diário Gráfico. Estes projectos, dirigidos 
à comunidade educativa, têm 
também a pretensão de alcançar adeptos e parceiros fora 
da Grã Bretanha, que tenham os mesmos objectivos 
quanto à expressão plástica e uso do Diário Gráfico. Na 
internet estão publicados sites, blogs e pequenos filmes 
no You Tube de portugueses e de outras nacionalidades, 
demonstrando bem o interesse que esta temática 
tem ganho recentemente. Muitos referem também 
o Diário de Viagem, outro tipo de 
expressão do Diário Gráfico feito durante uma viagem, 
onde se vão registando as impressões do que nos 
acontece e dos lugares por onde passamos. A propósito 
do Diário de Viagem na Blogoesfera, Salavisa (2008) 
diz-nos que,

“O Diário é, por natureza, um objecto íntimo. Não o mostramos a ninguém ou só 
mostramos a quem nós queremos que o veja. Resulta 
daí, principalmente para principiantes, que seja um 
espaço propício à experimentação, ao fazer sem 
inibições, à criatividade. 

É por isso que expor o nosso Diário de Viagem na 
blogosfera pode parecer um paradoxo. Mas só na 
aparência. Porque, apesar de não podermos seleccionar 
as pessoas que o vêm, sabemos que seleccionamos o 
que mostramos e que podemos manipular    
a imagem antes de a expor.” (p. 25)

Na era do digital, o pequeno livro que se pode levar para 
todo o lado, transporta as impressões que vamos tendo 
do mundo e de nós próprios. Não deixa de estar 

6 http://www.accssent.org.uk/sketchbook/?page_id=18
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actualizado. Na sua forma de papel pronto a ser riscado, 
vai cumprindo a sua função do registo do imediato seja 
qual for o sítio em que nos encontramos ou a época 
em que estamos. Torna-se algo bem real e palpável 
que pode ajudar a uma melhor compreensão do mundo 
virtual que muitas vezes nos rodeia. 

Educação Artística

Para Arno Stern (1974), o termo Educação Artística 
nasceu com uma nova concepção pedagógica. Dizia-se 
“Lição de Desenho”, o que correspondia a uma forma 
de ensino no qual o mestre procura dar ao aluno noções. 
Ao passo que a Educação Artística quer que a criança se 
exprima. (p. 11)

Esta visão expressionista da Educação Artística 
tão característica dos anos 60 mostra-se insuficiente 
à luz das teorias actuais. Para além do incentivo ao 
desenvolvimento da expressão nos jovens, a arte e seu 
entendimento reflectido será uma mais-valia para a 
aprendizagem duma cultura visual.

Desenvolver a literacia artística 
implica ser proficiente nesta área, ou seja, o modo 
como se aprende será decisivo para a formação dos 
nossos alunos. É fácil concluir que dificilmente se 
assimila aquilo que não se compreende. A compreensão 
e descodificação da imagem, do objecto, quer seja 
artístico ou não, será do âmbito da Educação Artística. 
O contacto directo com a obra de arte, os debates acerca 
das imagens e objectos que nos rodeiam, a realização 
de juízos estéticos dos mesmos irão desenvolver 
quer a percepção visual quer a sua contextualização 
cultural. Nos nossos dias outros investigadores como, 
Fernando Hernández (1997), Imanol Aguirre (2000), 
Manuel Hernández Belver (2000), Ana Mae Barbosa 
(2000), Arthur Efland (2004) apresentam uma outra 
perspectiva que junta cognição e arte. 
A arte torna-se um campo de estudo e não somente 
algo recreativo (Biasoli, 1999). A expressão plástica na 
educação terá como intuito desenvolver a componente 
sensorial e cognitiva, assim como permitir aumentar o 
referencial da criança quanto às suas concepções de arte. 
Berrocal, Caja e Ramos (2001) referem que esta área 
deverá proporcionar à criança o desenvolvimento de 
capacidades perceptivas, capacidades manipulativas e 
ainda capacidades criativas. 

Cultura Visual

O nosso quotidiano é invadido pela imagem, a cultura 
visual faz parte da nossa vida através de símbolos, 
signos e sinais que necessitam de ser descodificados 
para o seu completo entendimento. Ao sermos 
confrontados com a imagem diariamente, seja artística 
ou não, somos como que obrigados a interagir. 
Vamos experienciando sentimentos e aprendendo a 
desenvolver um maior, ou menor grau de afinidade 
com esta ou aquela imagem. Esta aprendizagem 
é feita gradualmente dependendo da variedade 
de manifestações culturais com que o indivíduo é 
confrontado e da sua disponibilidade e capacidade para 
a desfrutar. Segundo Hernández (2000), 

“A variedade das expressões artísticas está em relação 
à variedade de concepções que os indivíduos têm 
sobre o que são (o significado de) as coisas. As obras 
artísticas, os elementos da cultura visual, 
são objectos que levam a reflectir sobre as formas 
de pensamento da cultura na qual se produzem. Por 
essa razão, olhar uma manifestação artística de outro 
tempo ou de outra cultura implica uma penetração mais 
profunda do que a que parece no meramente visual: é 
um olhar na vida da sociedade, e, na vida da sociedade, 
representada nesses objectos. Essa perspectiva de olhar 
a produção artística é um olhar cultural”. (p.53)

Na escola, na sala de aula, mas também fora dela, a 
expressão plástica desempenha um papel fundamental 
quanto à reflexão sobre a panóplia de imagens a 
que estão expostas as nossas crianças. Os cartazes 
publicitários, os anúncios, os videoclips, as imagens 
na internet, a televisão, o cinema, as obras artísticas 
no museu e fora dele e todos os objectos considerados 
icónicos serão objecto de estudo formal, conceptual 
e prático em relação às artes e à cultura visual 
que lhes está inerente. Essa reflexão irá permitir o 
desenvolvimento das habilidades necessárias para 
interagirem com o meio cultural e icónico que as rodeia. 

No entanto, não chega aprender a ler a imagem através 
dos elementos visuais. Tal como na matemática, não 
basta conhecer os números, é preciso saber usá-los 
para resolver problemas; em arte e para a compreensão 
da imagem, há que conhecer as manifestações 
artísticas de cada cultura, a época e o ambiente 
em que se desenvolveram. Ao proporcionar-se aos 
alunos o “espaço” para experimentar e reflectir, pode-se dizer que serão desenvolvidas 
competências ao nível da compreensão e integração 
de outras culturas e simultaneamente ampliarão a sua 
percepção estética.
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Mas existem diversas formas de ver o que nos 
rodeia e encarar a arte. Se se tiver em conta o tipo 
de socialização a que cada um está sujeito, ter-se-á 
diferentes modos de ver a mesma imagem, e se a isto 
se juntar o que a escola proporciona como referenciais, 
estar-se-á a construir uma comunidade cultural 
que percepcionará o que a rodeia de determinada 
maneira. As questões relacionadas com a estética 
e a percepção visual deverão ser 
abordadas na sala de aula. 

As mudanças que se realizaram quer no campo 
artístico, quer no campo da sociedade da informação e 
comunicação, que é a nossa, faz com que se encare o 
ensino artístico de outra forma em que a cultura visual 
se torna o estudo e a descodificação dos produtos 
culturais mediáticos. Ainda Hernandéz (2000) refere 
que, “(…) diante da cultura visual, não há receptores 
nem leitores, mas construtores e intérpretes na medida 
em que a apropriação não é passiva nem dependente, 
mas interactiva e de acordo com as 
experiências que cada indivíduo tenha experimentado 
fora da escola. Daí a importância, a posição de ponte 
que a cultura visual exerce: como campo de saberes que 
permite ligar e relacionar para compreender e aprender, 
para transferir o universo visual de fora da escola (do 
aparelho de vídeo, dos videoclips, das capas de CD, 
da publicidade, até a moda e o ciberespaço, etc.) com 
a aprendizagem das estratégias para descodificá-lo, 
reinterpretá-lo e transformá-lo na escola.” (p. 136)

Procedimento metodológico

Senti então necessidade de sistematizar e de 
investigar a forma como o Diário Gráfico estava a 
ser utilizado pelos meus alunos e se proporcionava 
o desenvolvimento gráfico/plástico. Também se tornou importante observar 
como evoluíam as suas concepções artísticas e a 
importância dada ao objecto, imagem do dia-a-dia. 
A problemática do estudo foi assim posta em acção a 
partir da formulação da seguinte questão: 

- Será que a utilização do diário gráfico constitui um 
meio de desenvolvimento da expressão gráfico/plástica 
do aluno no 2º ciclo? 

Foram estabelecidos os seguintes objectivos de inter-
venção: promover a utilização do diário gráfico de uma 
forma sistemática; contribuir para a evolução das 

representações gráfico/plásticas dos alunos; fomentar o desen-
volvimento estético e desenvolver a percepção visual. 

Este estudo foi realizado entre 24 de Setembro de 2009 
e 11 de Fevereiro de 2010. 

Tendo em vista este estudo, em Fevereiro de 2009 foi 
feito convite ao Professor Eduardo Salavisa para vir 
até à escola falar sobre o Diário Gráfico com a turma. 
Assistiram assim a uma palestra acerca do Diário 
Gráfico no auditório da escola. Falou-se da importância 
do saber ver, olhar e observar o que nos rodeia, assim 
como o desenho como forma de expressão.

Já em Setembro, o Projecto foi apresentado à turma, 
explicou-se-lhes o que se pretendia investigar, dando 
relevância ao papel fundamental por eles desempenhado 
em todo o processo. A turma mostrou-se bastante 
entusiasmada e disponível. Foi-lhes pedido que fizessem 
um registo gráfico individual, 
da família, da sua casa e paisagem envolvente e que 
pintassem com as técnicas que entendessem. Estes 
registos tiveram como finalidade serem usados como 
termo de comparação com outros realizados ao longo 
da utilização do Diário Gráfico. Todos os alunos 
adquiriram um Diário Gráfico com o formato A5 ou 
A6. Nas aulas seguintes deu-se início às actividades 
a desenvolver no Diário Gráfico. Ficou estabelecido 
ser a quinta-feira o dia da semana que se trabalharia 
com o Diário Gráfico. Os alunos começaram por 
paginar o seu Diário, alguns sugeriram só paginar 
os números ímpares, o que foi aceite pela maioria. 
Comprometeram-se a não arrancar nenhuma página do 
mesmo, dando pois uma sequência numérica aos seus 
registos. Personalizaram também a capa do Diário como 
se pode observar na figura nº1. Para além da utilização 
dos materiais de pintura7 que os alunos tinham à 
sua disposição na sala de aula alguns propuseram 
utilizar tecidos, brilhantinas, cordéis, botões, penas.

As primeiras páginas foram decoradas com o seu nome 
ou letras do mesmo, dando continuação à personalização 
iniciada na capa, figura nº 2. Com a conclusão desta 
actividade os alunos mostraram os trabalhos uns 
aos outros e pronunciaram-se acerca da forma como 
decorreu e se tinham gostado do resultado final.

7 Os materiais que os alunos tinham sempre à sua disposição 
eram: Grafites diversas, lápis de cor, guaches, tintas acrílicas, lápis de 
cera, pastéis de óleo, pastéis secos, canetas de feltro, canetas de acetato, 
colas, jornais, papéis diversos, papel autocolante. O computador assim 
como projector de vídeo estiveram sempre disponíveis na sala de aula.

Fig. 1 – Capa personalizada.

Fig. 2 – Primeiras páginas.  
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Na aula seguinte os alunos comentaram uma poesia que 
estavam a ler em Português, propôs-se-lhes então, a 
leitura do poema de Fernando Pessoa “O Mostrengo”. 
Após a leitura do mesmo os alunos falaram das suas 
representações imagéticas acerca do que tinha sido lido, 
cada um sugeriu formas diferentes de representação do 
que lhe ia na mente. Partiram então para representações 
gráficas no seu Diário Gráfico, apresenta-se alguns 
exemplos nas Figuras nº3, nº4.

Alguns alunos usaram os pastéis secos e para muitos 
deles era a primeira vez que trabalhava com este 
material. Aperceberam-se das qualidades plásticas desta 
técnica, quiseram fazer misturas de cores e descobriram 
o potencial dos dedos como instrumento ideal para tal 
operação. No fim foi-lhes explicado que era necessário 
pulverizar com fixativo os desenhos para que o pastel se 
fixasse à folha de papel. Outros utilizaram o guache mas 
duma forma aguada pois queriam imitar a aguarela. 

Os alunos consultaram diversos sites na internet 
relacionados com a importância da imagem na 
nossa sociedade. Falou-se da internet como meio de 
comunicação, alguns referiram os outdoors e explicaram 
aos colegas o que eram, e que mensagens pretendiam 
passar, falou-se também da televisão como importante 
meio de comunicação. Fizeram-se observações 
quanto ao que cada um valorizava, quais eram os seus 
passatempos ou objectos favoritos e de que forma as 
imagens os podiam ou não influenciar. Resolveram 
representar no Diário Gráfico essas imagens utilizando 
recortes de revistas. Apresenta-se como exemplo as 
Figuras nº5 e nº6.

Em Inglês os alunos falaram da aproximação do 
Halloween. Quando chegaram à aula de E.V.T. comen-
taram o tipo de festa que poderiam fazer no fim-
de-semana e como se iriam mascarar. Pediu-se-lhes 
que desenhassem elementos relacionados com esta 
festividade. Os alunos pintaram as suas representações 
em casa, Fig.nº7 e Fig.nº8.

Mais tarde noutra aula, o aluno “A” comentou que o 
seu sonho era ser astronauta, poder voar, ser livre; a 
partir desta ideia foi lido um poema com o título “O 
astronauta”, os alunos seleccionaram palavras-chave 
como, “voar”, “viajar”, “espaço”, “liberdade”, “nave”, 
“céu”, “estrelas”, e a partir destas, fizeram registos no 
seu Diário. Fig.nº9, Fig. nº10.

Aproveitando as boas condições atmosféricas que 
se verificaram durante a semana, os alunos realizaram 
uma visita de estudo à zona histórica de Setúbal onde 
puderam observar influências do Barroco e visitar 
igrejas da época assim como o museu instalado na 
“Casa do Corpo Santo”8. Esta visita foi organizada pelas 
disciplinas de História, Educação Visual e Tecnológica e 
teve como guia, para além das professoras, uma técnica 
do museu. Foi proporcionada à turma uma nova visão 
das ruas de Setúbal, espaço visitado diariamente, mas 
tantas vezes ignorado. Um novo olhar sobre as fachadas 
dos edifícios, o confronto com crenças religiosas e todo 
envolvimento proporcionado pela Arte Pública da época 
Barroca. A turma identificou diversas características arquitectónicas da época, 
observaram fachadas cobertas de azulejo e foram con-
tadas histórias acerca das figuras de registo tão em voga 
após o terramoto de 1755. 

8 Casa do Corpo Santo - Museu de escultura e arte barroca em 
anexo à igreja do Corpo Santo, situado em Setúbal. O edifício setecen-
tista foi sede de antiga Confraria dos Navegantes.

Figs. 3 e 4 – Representação gráfica do “Mostrengo”

Figs. 5 e 6 – Exemplos de passatempos 
representados pelos alunos.

Figs. 7 e 8 – Representações do Halloween feitas pelos alunos.
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Como refere Hernandéz (2000), 

“Na educação escolar, é necessário realizar essa 
empreitada a partir de um cruzamento de olhares. Os do passado e os do presente, que se 
reflectem e se projectam nas imagens objecto e tema 
de pesquisa (sempre em grupo e em relação, nunca 
isolados) da época ou da sociedade, para organizar os 
diferentes olhares a partir de conceitos-chave.” (p.128)

Apresenta-se alguns registos gráficos nos seus Diários 
nas figuras nº11, nº12, nº13.

Durante os outros dias da semana os alunos fizeram 
registos do seu dia-a-dia, do que os marcou mais, 
dando assim asas à sua imaginação e liberdade de 
expressão. As figuras nº14, nº15, nº16 são exemplo do 
que os alunos registaram ao longo destes meses fora da 
aula. Na sala de aula estes registos foram mostrados à 
professora e colegas havendo troca de impressões acerca 
dos mesmos, assim como a descoberta permanente de 
formas de expressão e técnicas pictóricas.

A maioria dos alunos sentiu dificuldades na 
representação da figura humana. Uns 
diziam que eram os pés, outros as mãos, outros ainda 
não se sentiam satisfeitos com a forma como os seus 
desenhos saíam. Foram então convidados a posar uns 
para os outros, de forma a poderem observar com calma 
o que queriam representar. Ao princípio mostraram-se 
um pouco inibidos quer os que estavam a posar, quer 
os que estavam a desenhar. Mas aos poucos as mãos 
pareciam estar mais “soltas” como eles disseram, e 
tornou-se mais fácil captar traços fisionómicos. Os 
lápis foram deslizando no papel conseguindo registar pormenores e expressões que 
até ali lhes tinham parecido impossíveis de reter. Todos 
os alunos foram desenhados. No final, os registos foram 
mostrados uns aos outros, houve risadas e algumas 
críticas bastante positivas quanto aos resultados obtidos. 
Exemplos nas figuras nº17, nº18, e nº19.

Foi feito o balanço das actividades desenvolvidas nos 
Diários Gráficos ao longo do 1º Período. Os alunos 
pronunciaram-se acerca dos seus trabalhos, falaram do 
que os tinha entusiasmado mais, “o poderem representar 
o que quisessem”, e das dificuldades que tinham tido ao 

princípio, “principalmente o começar um desenho” 
tinha sido o pior disseram eles. Alguns comentaram que 
tinham “tido vergonha de mostrar os seus registos”, mas 
agora já não se sentiam assim pois estavam mais à 

Figs. 9 e 10 – No espaço. Figs. 11, 12 e 13 – Altar; anjos; fachada da Sé.

Figs. 14, 15 e 16 – Registos ao longo da semana.

Fig. 17, 18 e 19 – Representações da figura humana.

Figs. 20, 21 e 22 – O Natal.
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vontade. Como se aproximava a interrupção lectiva do 
Natal pediu-se-lhes que não deixassem de registar este 
momento festivo nos seus Diários. Quando regressaram 
em Janeiro a maioria apresentou a festa de Natal com 
a técnica de Pop Up. Exemplos nas figuras nº20, nº21 
e nº22. Esta forma de representação era do agrado 
dos alunos e tinha sido abordada no 5º ano, por isso a 
maioria dos alunos resolveu utilizá-la no Diário Gráfico, 
sendo que alguns finalizaram a pintura dos re-
gistos na aula.

Na aula seguinte perguntaram se iam fazer coisas 
diferentes no 2º Período, foi-lhes dito que havia uma 
surpresa, iriam desenhar música. Com um olhar 
desconfiado não queriam acreditar no que tinham 
ouvido. Era mesmo verdade, embora a maioria dissesse 
que isso era impossível. Foi ligado o leitor de CD e 
primeiro, com os olhos fechados, fizeram deslizar os 
lápis ao som de Eminem e de Mozart nas folhas do 
Diário. Foi uma excitação. Alguns não conseguiram 
descontrair e com os olhos semicerrados tentaram 
espreitar os rabiscos que surgiam nas folhas dos 
colegas. No final todos mostraram a música desenhada, 
tentaram encontrar semelhanças nos traços, chegaram à 
conclusão que cada um a ouvia de maneira diferente ou 
então sentiam-na de modos diferentes. Em seguida com 
os olhos e ouvidos bem abertos desenharam a música de 
Lenny Kravitz. A aula estava a ser o “máximo” segundo 
alguns, outros comentavam que era “um bocado difícil desenhar e ouvir música”. 
No final a turma gostou da experiência e chegaram à 
conclusão que afinal é possível desenhar “tudo”.

Os alunos visitaram o jardim mediterrâneo da 
escola e recolheram pequenos exemplares da flora que 
registaram graficamente nos Diários. Exemplos nas 
figuras nº25, nº26 e nº27.

No jardim aperceberam-se das formas das diversas 
plantas e da importância da luz na definição da forma 
assim como da cor. Já na sala tentaram representar para 
além da forma, a sombra projectada 
na folha branca.

Na quinta-feira seguinte foram até Lisboa, com eles 
foram os Diários Gráficos e uma imensa vontade 
de ver coisas diferentes. Pelas janelas do autocarro 
aperceberam-se do movimento da cidade, da grande 
quantidade de esculturas nas praças e rotundas, dos 
graffitis, dos enormes outdoors. Segundo eles, Lisboa 
era diferente e mais alegre. A primeira paragem foi no 

Museu Nacional do Azulejo. Tiveram oportunidade 
de ver azulejos de diversas épocas e compreender a 
sua origem e manufactura. Em seguida dirigiram-se 
para os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian 
onde observaram a natureza e diversas obras de arte 
pública aí colocadas. Comentaram os materiais de que eram feitas, se estavam 
bem ou mal enquadradas, quiseram saber em que 
época tinham sido executadas, falaram se eram do 
seu agrado ou não, enfim, falaram sem rodeios do que 
estavam a ver. A seguir ao almoço fizeram diversos 
registos do que os rodeava e no fim da tarde visitaram 
a exposição “O Fio Condutor” no Centro de Arte 
Moderna. Os alunos interagiram com os monitores dos 
dois museus visitados, questionando a realidade por 
eles percepcionada. Alguns acharam incrível, estarem 
expostos, quadros que só tinham alguns riscos a grafite. 
No entanto ficaram maravilhados com a pintura a 
caneta de feltro de uma obra de Derek Boshier, outros 
gostaram das obras de Helena Almeida em que ela 
usava a fotografia, o desenho e um fio. Ao verem as 
obras expostas de Ana Hatherly, lembraram-se que seria 
esta a artista que iriam trabalhar no 3º Período, tiraram 
diversas fotos às obras e questionaram a guia sobre a 
artista. Fizeram anotações no Diário e mostraram-lhe os 
seus registos do dia.

Na aula seguinte, os alunos mostraram os seus registos 
da visita de estudo uns aos outros e comentaram o 
que viram em Lisboa. O Museu do Azulejo para eles 
revelou-se interessante, pois conseguiram observar a 
evolução do azulejo através dos séculos. Os jardins da 
Fundação Calouste Gulbenkian foram considerados um 
espaço cuidado e “de calma”. Ao serem questionados 
do porquê dessa afirmação, responderam que dentro do 
jardim só se ouviam os pássaros, parecia que o barulho 
da cidade tinha ficado lá fora, era bom para relaxar e 
admirar as obras que lá estão.

Figs. 23 e 24 – Desenhar a música de Lenny Kravitz.

Figs. 25, 26 e 27 – Plantas do jardim da escola.

Fig. 28 – Museu do Azulejo.          Fig. 29 – A desenhar no CAM.    
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Quando lhes foi pedido que comentassem a exposição 
“O Fio Condutor”, as opiniões nem sempre foram 
unânimes. Para uns os trabalhos expostos eram de 
“qualidade”. Ao perguntar-se-lhes o que era isso de qualidade, responderam que tinham sido 
pensados; no entanto, outros questionaram se riscassem 
agora uma página do Diário se isso seria qualidade, 
pois ninguém sabia se o risco era pensado ou apenas um erro. Gerou-se uma 
discussão acerca da forma como teriam sido feitos os 
desenhos ali apresentados. Alguns fizeram comparações 
com o cuidado que cada um deles tem tido com os 
seus registos no Diário Gráfico. Esse cuidado era o 
mesmo que os artistas tinham ao fazer as suas obras, 
eles pensavam no que queriam representar e os artistas 
também, concluíram. 

Foi-lhes pedido que descrevessem as suas impressões 
da cidade de Lisboa. Foram todos unânimes em que 
era uma cidade alegre; perguntou-se-lhes porque 
faziam essa afirmação, disseram que tinha muita cor, 
muitos dos prédios estavam revestidos a azulejo, havia 
autocarros e eléctricos coloridos, publicidade por todo 
o lado, estátuas gigantes em rotundas e praças, muitos 
monumentos e muita gente nas ruas. Falou-se então do 
significado de Arte Pública, e todos falaram 
das suas experiências com este tipo de arte. Alguns 
referiram o graffiti como uma forma de Arte Pública. 

Ao compararem a Arte nas ruas de Lisboa e de Setúbal, 
concluíram que a sua cidade era muito “aborrecida”, não 
tinha monumentos que “distraíssem” as pessoas nem 
espaços cuidados como o jardim que tinham visitado 
em Lisboa. Na aula foi visionado um Power Point 
com diversos exemplos de Arte Pública. A partir desta 
discussão, um grupo decidiu tornar diversas cidades e 
espaços públicos mais alegres. Resolveram então criar 
um objecto artístico para esse local. Nas aulas seguintes, 
a partir de fotocópias a preto e branco tornaram espaços 
públicos mais alegres, colaram estes registos no Diário 
Gráfico. Exemplos destas intervenções nas figuras nº30, 
nº31, nº32.        

Nas últimas aulas os alunos foram convidados a realizar 
um retrato de família tal como na primeira aula, mas 
desta vez teriam de utilizar o recorte, a colagem e o 
desenho para fazerem os seus registos. Acharam a 

ideia óptima, e responderam ao desafio da seguinte 
maneira, exemplos dos registos nas figuras nº33, nº34, 
nº35 e nº36. Os alunos revelaram mais à vontade 
na representação da figura humana. Notou-se que 
estabeleceram uma relação de certo modo afectiva com 
as imagens por eles recortadas para a representação da 
sua família. Muitos seleccionaram imagens dos seus 
ídolos musicais, da moda, cinema ou desporto. Mais 
uma vez se notou a importância que é dada à imagem 
e ao que os Media expõem. O completar da imagem 
tornou-se mais fácil, e as soluções encontradas pelos 
alunos foram do seu agrado. Todas estas actividades 
tiveram como finalidade ir ao encontro dos objectivos 
de intervenção1 definidos para este estudo.

Ao longo de aproximadamente cinco meses foram 
proporcionadas aos alunos diversas experiências 
ao nível visual, sensorial e motor. Estas experiências foram desenvolvidas 
dentro e fora da sala de aula. Os alunos tiveram a 
possibilidade de ver e reflectir sobre o que lhes é dado a 
observar no dia-a-dia, e compreender a arte na educação 
como estudo das representações culturais. Hernández 
(2000), afirma que:

“(…) quando um estudante realiza uma actividade 
vinculada ao conhecimento artístico, 
a pesquisa evidenciou algo que por óbvio muitos 
esquecem: que não só potencia uma habilidade manual, 
desenvolve um dos sentidos (a audição, a visão, o tacto) 
ou expande a sua mente, mas 
também e sobretudo delineia e fortalece sua identidade 
em relação às capacidades de discernir, valorizar, inter-
pretar, compreender, representar, imaginar, etc. o que o 
cerca e também a si mesmo.” (p. 42)

1 Objectivos de Intervenção: Promover a utilização do diário 
gráfico de uma forma sistemática; Contribuir para a evolução das re-
presentações gráfico/plásticas dos alunos; Fomentar o desenvolvimento 
estético; Desenvolver a percepção visual.

Figs. 30, 31 e 32 – Intervenções.
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Conclusão

O desenvolvimento do estudo foi um acreditar positivo 
em práticas educativas, que podem 
auxiliar o despertar interior dos alunos, para outra forma 
de percepcionar e compreender o que os rodeia no 
seu dia-a-dia. O Diário Gráfico mostrou-se um instru-
mento vital em todo o processo, levando-os a pôr de 
lado o medo de arriscar, e a riscarem no seu Diário as 
impressões que marcaram o seu quotidiano, ao mesmo 
tempo que foi o confidente ou objecto de “partilha” de 
emoções. A sua utilização levou realmente ao desen-
volvimento de competências na área da expressão 
gráfico/plástica. Por comparação com registos gráfi-
cos realizados ante-riormente, verificou-se uma clara 
evolução na forma como os alunos passaram
a expressar-se graficamente. 
Novas formas e modos de abordagem foram adoptados, 
assim como as técnicas de pintura passaram a ser varia-
das. Os seus trabalhos passaram a reflectir um modo de 
olhar e observar atento e pensado. 
Pode-se então considerar o Diário Gráfico como um 
recurso educativo.

Ao longo de cinco meses foram-lhes proporcionadas 
experiências visuais e manipulativas de diversa ordem, 
que os levaram a desenvolver capacidades expressivas. 
Conduziram também ao desenvolvimento de um 
percurso, onde se tentou motivá-los para assumirem 
determinadas atitudes e valores. Foi-lhes fornecido, ao 
mesmo tempo, ferramentas que pudessem auxiliar a sua 
maneira peculiar de ver e interpretar o que os cerca, de 
forma a reflectir-se no seu futuro como cidadãos críticos 
de um mundo cada vez mais visual e global. 

As visitas de estudo proporcionaram uma nova visão e 
reflexão sobre lugares para uns desconhecidos, enquanto 
para outros, revistos com outro olhar. Também o observar e falar de arte permi-
tiu-lhes abrir novos horizontes e conhecer outras formas 
de expressão. Não podemos esquecer que a capacidade 
de apreciar a arte, e o que está ao redor, não está só 
directamente relacionada com a sensibilidade de cada 
um, mas também com o conhecimento que cada qual 
tiver do assunto. Desenvolveram competências ao nível 
da compreensão entre a arte e a cultura, 
participando em diálogos que relacionavam estas 
temáticas. Trabalhou-se tanto a parte cognitiva como 
emocional. Referindo Eisner (1990), 

“ Acredito que fazer arte e proceder à sua percepção 

e compreensão exige um carácter cognitivo, e que 
requer modos sofisticados de pensamento e representa, 
de diversas maneiras, a apoteose da actividade cognitiva” (p. 425). 

A partir das conclusões deste estudo é possível então 
delinear novos caminhos tendo em vista a evolução 
da abordagem gráfico/plástica assim como da obra 
de arte. A utilização do Diário Gráfico revelou-se um 
recurso educativo que constitui um contributo para a 
prática do docente. Foi um meio despoletador de ideias, 
um instrumento capaz de captar e fazer a diferença, 
e tornar-se algo imprescindível no processo expressivo gráfico/plástico. 
A abordagem pedagógica à obra de arte possibilitou um 
melhor conhecimento da forma como os alunos destas 
idades a percepcionam. A este propósito Fróis (2005) 
faz referência a Howard Gardner (1980), em Artfull 
Scribbles, dizendo que:

 “as potencialidades expressivas são veiculadas através 
das propriedades plenas e expressivas dos meios 
gráficos utilizados. Quando esses meios funcionam 
de um modo pleno, o desenho ou a pintura exibem 
potencialidades, por exemplo, da linha, da cor, da 
textura ou do sombreado. As crianças tornam-se 
sensíveis aos aspectos estéticos 
na mesma altura em que o seu próprio trabalho 
parece tornar-se menos interessante do ponto de 
vista plástico como se o desenvolvimento de outras 
funções psicológicas inibisse a proficiência na área da 
expressividade plástica.” (p. 131)

Os alunos precisam de ver mais, observar e 
reflectir sobre o que vêem, para que possam escolher 
e pronunciar-se de uma forma assertiva sobre a 
“imagem” que constitui o mundo nos nossos dias. Cabe 
à escola, instituição de excelência, proporcionar-lhes 
o desenvolvimento dessas competências. Lá, estão 
os profissionais mais indicados, que poderão fazer a 
diferença na forma como apresentam a compreensão do 
mundo visual. No entanto, este estudo fez sentido ao ser 
aplicado nesta turma, todo o processo noutra realidade 
ou contexto poderá apresentar resultados 
completamente diferentes. Tendo esta realidade 
estudada como premissa, nada nos impede de envidar 
esforços para desenvolver um projecto idêntico, mas 
com uma maior abrangência. O ideal seria aplicar este 
tipo de estudo dentro do 2º Ciclo englobando os 5º e 

Figs. 33, 34, 35 e 36 – Família de alunos.
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6º anos de escolaridade. Seria assim proporcio-nado o 
desenho do percurso evolutivo dos alunos neste espaço 
temporal.

Posto isto, num futuro próximo este tipo de prática 
poderá ser alargado à escola ou Agrupamento 
mostrando a realidade estudada numa maior escala, de 
onde se poderão tirar ilações, tendo em vista mudanças 
significativas nas práticas educativas no que diz 
respeito à Educação Artística.
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Resumo/Abstract

As pinturas de Giuseppe Archimboldo provocam a imaginação de crianças e adultos 
de todos os tempos. A partir de um certo distanciamento visual das imagens criadas 
por ele, é possível visualizar novas figuras, gerando curiosidade e até certo ponto, 
estranheza. Procurei compreender as relações estabelecidas entre as identidades 
juvenis, suas expressões criativas na forma de retratos e autorretratos – produções 
artísticas corporificadas em construções tridimensionais, através de registros e 
fotografias das construções dos alunos. Assim, elaborei uma proposta de produção 
de releituras e/ou composições plásticas tridimensionais com elementos da natureza 
ou produzidos industrialmente, escolhidos e coletados pelos alunos de 6ª séries, na 
disciplina de Artes Visuais, em 2007. Produzindo retratos repletos de apelos sensoriais 
ao tato e olfato, recriaram com elementos do seu cotidiano figuras curiosas, exóticas e 
indagadoras, que remetem às formas criadas por Archimboldo.

Palavras-chave: Archimboldo, Artes Visuais, Criação, Releitura.

Na arte, as formas expressivas são sempre traduções de processos individualíssimos, 
denotando “formas de estilo, formas de linguagem, formas de condensação de 
experiências, formas poéticas” (OSTROWER, 1990, p.17). Nestas formas fundem-se, 
ao mesmo tempo, o particular e o geral, a visão do artista e a cultura em que ele vive. 
Assim, ele expressa, pela arte, suas vivências individuais no contexto sociocultural. 
Mas, ao mesmo tempo em que estas formas são particulares, quando o espectador se 
relaciona com elas, tornam-se dele também, ou seja, passam a fazer parte de quem com 
ela interage.

A individualidade de alguém não é um dado fixo nem tampouco é resultado de uma 
programação genética, ainda que esta contribua para a formação do indivíduo. “É um 
processo de desdobramentos, através de contínuas transformações e reestruturações. 
É um constante devir absorvido pelo ser”, assinala Ostrower (1990, p.6). De forma 
semelhante à autora, Dubar (1997, p.13) sugere que “a identidade é um produto 
de sucessivas socializações”, constrói-se na infância e é reconstruída ao longo da 
vida. A identidade não é construída sozinha, depende das próprias orientações e 
autodefinições do sujeito e da aprovação ou julgamento dos outros. 
Paul Klee revela em diários o seu mundo individual. Por meio de suas escritas, 
somos levados ao interior de sua vida pessoal e familiar, a reviver o seu 
crescimento artístico, a identificar a sua forte ligação com o 
cotidiano. Para Klee (1990, p.207), a individualidade é um organismo, pois com 
ela convivem, em “contato direto, coisas elementares de diferentes tipos. Ao tentar 
separá-las, as partes simplesmente morrem”. Klee, expressando-se por meio da 
poesia, aponta os diferentes personagens que o habitam e coexistem na tensão 
identitária.

Meu eu, por exemplo, é um todo absolutamente dramático. Ali aparece um ancestral 
profético. Aqui ruge um herói brutal. Ali, um bom vivant alcoólatra resolve ponderar 
sobre alguma coisa com um professor erudito. Mais pra cá, uma musa da poesia, que 
sofre de amor crônico, olha para o céu. Ali, papai dá um passo à frente, arrogante. 
Aqui intercede o tio indulgente. Ali, a tia tagarela faz suas fofocas. Aqui dá uma 
risada a criada obscena. E eu observo tudo com olhos arregalados, o lápis apontado 
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na mão esquerda. Uma mãe grávida também quer 
aparecer. “Ora”, eu digo, “teu lugar não é aqui. Você é 
divisível.” E ela vai desaparecendo aos poucos. 
(KLEE, 1990, p.207)

Conforme se percebe nas palavras de Dubar (1997) e de 
Klee (1990), a identidade é formada nas inter-relações 
objetivas e subjetivas construídas no decorrer da vida 
de cada pessoa. Nesse sentido, Larrosa (2000) apresenta 
que a experiência de si é o resultado de um complexo 
histórico de fabricação de identidades, conjugando 
as verdades incorporadas pelo sujeito, às práticas 
comportamentais e as formas de subjetividade que 
constroem a sua interioridade. 
Lenir de Miranda, no livro-de-artista “Autobiografia 
de todos nós” afirma que a obra evoca também a 
autobiografia do receptor, a partir do autor. [...] Desde 
que estamos todos envolvidos a partir do surgimento 
de cada obra há uma confissão, entrega, nos elementos 
do código. [...] Todos os fragmentos significam para 
ambas as partes, autor e receptor. Pois o significado das 
palavras e das imagens não está nas palavras e imagens, 
mas nas pessoas em suas circunstâncias. (MIRANDA, 
1994, p.7)

Assim, podemos pensar: “Como libertar-se do 
sorriso da Mona Lisa? O que nós temos a ver com esta 
obra? Por que ela ainda nos fascina?” A Mona Lisa é tão 
envolvente e empática porque produz questionamentos 
acerca de sua figura; dúvidas que não fazem parte 
da obra, mas que pertencem a todos os sujeitos. A 
Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci, já utilizada à 
exaustão pela mídia, tornou-se a nossa (de todos) Mona 
Lisa, passível de ser reproduzida a qualquer instante, 
produzida em série, virando por exemplo, modelo em 
bolsas, roupas e demais artigos. Todas iguais, em várias 
texturas e materiais. Se antes a figura do autor-artista 
era marcada por características formais, na maioria das 
vezes visi-velmente perceptíveis, personalíssimas, hoje 
emergem em massa, sendo difícil a identificação de sua 
origem. Atualmente é cada vez mais difícil situar onde 
ou quem fez determinada obra considerando apenas 
as formas artísticas nela presente, pois as referências 
culturais globalizadas influenciam produtores e 
consumidores. Todos temos acesso a diferentes culturas 
além da nossa, identificando-nos ou não com elas, e 
que vão produzindo nossa identidade permeada por 
um estilo impessoal, se considerarmos as múltiplas 

influências que recebemos.
As identidades pessoais estão 
sendo descentradas, provocando deslocamento e 
fragmentação, ocasionando, por vezes, uma perda do 
“sentido de si”. Isso se deve às mudanças estruturais 
pelas quais as sociedades modernas passam a partir do 
final do século XX. Hall (2005) apresenta-nos a ideia de 
que a descentração dos indivíduos, tanto do seu lugar no 
mundo social e cultural, quanto de si mesmos, constitui 
uma crise de identidade. 
E a identidade é questionada quando é colocada em 
dúvida, ou seja, quando deixa de ser tida como estável.
O sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa, 
essencial ou permanente. A identidade é definida pela 
História e Cultura e não pela Biologia. A multiplicidade 
de identidades possíveis mostra que a ideia de 
identidade unificada e coerente é uma fantasia, e que 
se pensamos ter sempre a mesma identidade é porque 
“construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou 
uma confortadora narrativa do eu” (HALL, 2005, p.13).

Uma experiência com Archimboldo na escola – 
recriações tridimensionais

No mês de setembro de 2007 realizei uma 
experiência de ensino com pesquisa numa turma de 
alunos da 6ª série. Foi desenvolvida na escola onde 
trabalhei1 como professora de Artes Visuais, na cidade 
de Pelotas, RS, Brasil. Procurei compreender as 
relações estabelecidas entre as identidades juvenis, suas 
expressões criativas na forma de retratos – produções 
artísticas corporificadas em construções tridimensionais. 
Assim, elaborei um plano de trabalho que consistia 
em observação e análise de 
reproduções de imagens de Giuseppe Archimboldo2, 
e posterior produção de releituras e/ou composições 
plásticas tridimensionais com elementos da natureza 
ou produzidos industrialmente, escolhidos e coletados 
pelos alunos. O início do trabalho coincidiu com o 
começo da primavera e procurei conjugar a observação 
da natureza circundante com as representações 
propostas por Archimboldo. As fotografias3 das 

1  Atuei na Escola Municipal de Ensino Fundamental Almi- Atuei na Escola Municipal de Ensino Fundamental Almi-
rante Raphael Brusque de fevereiro de 1991 à julho de 2010.
2  Também conhecido como Arcimboldo.
3  As fotografias das produções dos alunos foram tiradas pela 
pesquisadora.
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construções dos alunos e os registros em caderno de 
campo foram utilizados como elementos de pesquisa e 
motivadoras de reflexão a respeito da obra de arte como 
propiciadora da curiosidade e criação artística na escola.
A escolha do artista não se deu de forma aleatória. 

Há muito tempo que me interesso por sua obra, e 
tenho observado que ela produz interesse e curiosidade 
nos alunos, promovendo sincronia com estes leitores 
visuais. Percebo, concordando com Ferrés (1996), que 
quanto mais o professor conhecer o objeto estudado, 
maior será a sua capacidade de questionar e 
abraçar as interpretações dos estudantes. Assim, também 
o aluno será capaz de selecionar e escolher as imagens e 
interpretá-las. Dessa maneira, conseguirá analisar outras 
imagens do seu entorno: embalagens, sites da internet, 
personagens de HQ, blogs, capas de caderno, revistas e 
outras produções contemporâneas.

A leitura inicial sobre as obras de Archimboldo foi 
aberta e pedi que se manifestassem, expressando 
suas idéias e sensações, para depois, ir aprofundando 
e trazendo outros dados formais ou históricos. 
Elaborei, a partir das sugestões de Hernández (2000), 
questionamentos sobre a imagem estudada, utilizando 
os saberes que os alunos já têm e podem expressar em 
confronto com os saberes do professor:

Por que estamos vendo esta imagem? Por que a 
professora escolheu a obra para mostrar aos alunos?
Quem legitimou esta produção como obra de arte? Por 
que ela é vista por muitas pessoas?
Por que a obra está no museu, no livro ou disponível na 
internet, e não em outro lugar? 
Sugira outra obra que poderia estar no seu lugar.

Hernández (2000) sugere que uma área de conhecimento 
como a Arte deve ser questionada, assim, desde cedo 
devemos incentivar uma postura crítica em relação aos 
sistemas da cultura, para que os jovens sejam capazes 
de fazer suas escolhas e reconhecer a importância das 
produções artísticas como um fato histórico e cultural, 
distanciando-se da hegemonia cultural.
Apresento, a seguir, alguns dados sobre Archimboldo, 
um pouco de sua história e características formais de 
sua obra.
O artista renascentista nasceu em 1527, em Milão, 
Itália e foi aluno de Leonardo da Vinci. Durante 25 
anos foi pintor da corte, artesão e organizador de 
festas de muitos imperadores italianos do século 16. 

Seu trabalho também incluía a realização de quadros 
da família real. Nas horas vagas de trabalho criou um 
estilo de pintar que o separaria dos outros artistas para 
sempre. Foi, então, que começou a fazer retratos de 
pessoas, mas não de forma realista, e sim composições 
com figuras de animais, vegetais e outros objetos 
naturais, que conjugadas, produziam imagens de 
rostos, como numa ilusão de ótica, utilizando somente 
pincéis e tintas. Abóboras, pepinos, cebolas, plantas, 
animais e objetos povoam suas pinturas, provocando a 
imaginação de crianças e adultos de todos os tempos, 
numa espécie de colagem que faz menção 
ao gênero da natureza-morta. Embora conhecido por 
usar frequentemente elementos naturais, Archimboldo 
costumava utilizar imagens de panelas, potes, vasos 
e ferramentas na criação das suas inusitadas figuras. 
Em sua série de retratos mais famosa intitulada As 
Quatro Estações (Fig. 1, 2, 3 e 4) utilizou pela primeira 
vez imagens da natureza, na qual apresenta vegetais 
característicos de cada estação do ano para compor as 
fisionomias humanas (KRIEGESKORTE, 1993).

A partir de um certo distanciamento visual das 
imagens criadas por Archimboldo, é possível visualizar 
novas figuras, gerando curiosidade e até certo ponto, 
estranheza. Exótico e propositor de jogos visuais e 
ilusórios foi esquecido durante muito tempo pelos 
historiadores, sendo resgatado à memória somente no 
início do século XX, talvez como reflexo do interesse 
que o Surrealismo teve por ele. Por volta de 1920, as 
representações acerca do inconsciente e da simbologia 
dos sonhos ganharam forças com os artistas surrealistas. 
“O sonho, a magia e o lúdico das telas archimbolescas e 
maneiristas assumiram as palavras chaves e demiúrgicas 
das artes de agora” (ARAÚJO, 2007).

É grande a influência da obra de Archimboldo na 
publicidade, no design e nas Artes Visuais em geral. 
Inúmeras releituras e recriações 
de suas obras estão disponíveis na internet. Escolhi 
algumas que foram apresentadas aos alunos (Fig. 5 e 
6). A figura 6 provocou rápida identificação: É o Alien! 
Respondi: É, parece o Alien! E perguntei: Mas o que 
estamos vendo também? E rapidamente, sucederam-
se as identificações dos legumes que compunham a 
imagem: berinjela, vagem, abobrinha... Verifiquei que 
muitos alunos não conheciam todos os legumes, pois 
alguns não faziam parte de sua experiência cotidiana. 
Porém, quando apresentei a obra intitulada Água 
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(Fig. 7), que contém peixes, conchas e outros animais 
marinhos, houve rápida identificação com os elementos 
naturais com os quais os alunos convivem, fruto de suas 
vivências na região pesqueira, onde vivem e se localiza 
a escola.

Refletindo sobre as produções dos alunos – leituras, 
releituras e criações

A proposta pedagógica possibilitou-me a reflexão 
sobre as identidades juvenis e as relações estabelecidas 
entre professores e alunos nos contextos escolares. 
Percebo que através da Arte é possível despertar nos 
alunos a vontade de experimentar e 
conhecer, de expressar sua vontade de ser, 
viver e aprender, contribuindo para o seu processo de 
formação identitária.
Sabemos das dificuldades encontradas pelos professores 
de Artes Visuais nas escolas, sem espaços físicos 
e materiais propícios para o uso em sala de aula. 
Isso fez parte da minha experiência pessoal como 
professora na escola pública, porém, como num desafio 
profissional, busquei extrapolar os limites impostos pela 
própria organização e espaço da sala de aula, os quais 
colaboravam para o engessamento do processo criativo. 
As construções propostas pelos alunos utilizaram os 
espaços internos e externos da sala de aula e o clima 
da primavera com sua vivacidade e alegria contribuiu 

para que a experiência se produzisse de forma idêntica. 
A temperatura agradável proporcionou que os alunos se 
dispusessem no chão pavimentado do pátio, local para 
onde a maioria se dirigiu. Alguns, poucos, trabalharam 
dentro da sala de aula utilizando as classes e o chão.
A partir do estudo, análise e observação de obras 
de Archimboldo, propus que criassem composições 
plásticas tridimensionais com elementos da natureza, 
de forma a produzirem retratos. Estes, poderiam ser 
autorretratos ou retratos de outras pessoas, como os 
amigos, os colegas, a família. O trabalho seria feito na 
próxima semana, para tanto, deveriam organizar-se com 
antecedência. Reservei um tempo da aula para que eles 
planejassem a atividade e os materiais escolhidos. 

Eles trouxeram objetos, alimentos e materiais do seu 
ambiente familiar como também elementos da natureza 
com os quais convivem diariamente. Decidiram fazer o 
trabalho em grupo. Chamou-me a atenção o interesse e 
participação dos alunos na atividade, dividindo-se em 
grupos e escolhendo os materiais a serem utilizados.
Com o trabalho em grupo, os processos 
de construção identitárias 
são vivenciadas nas inter-relações. Juntos, através das 
diferentes linguagens, criamos o nosso mundo pessoal e 
social. Maturana (1998) sugere que o mundo que todos 
veem é um mundo que nós criamos com os outros. 
Este mundo interno é constituído por pensamentos, 
conceitos, representações mentais, simbologias e a 

Figs. 1, 2, 3 e 4 - Archimboldo – Outono, Inverno, Verão e Primavera (1563)

Figura 7 - Archimboldo – 
Água (1566)

Figura 6 - Till Nowak – Salad (2006)Figura 5 - William Skiling – Vertumnus (1975)    
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percepção de si e dos outros. 
A autopercepção (percepção de si) está relacionada com 
a reflexividade, ou seja, com a capacidade de termos 
consciência acerca de nós mesmos. A vivência em grupo 
possibilita a cada um perceber-se como indivíduo, 
ao mesmo tempo em que presta atenção ao outro. 
Conhecendo-nos melhor, temos mais possibilidades 
de ver o mundo externo e as outras pessoas com mais 
clareza, ou, pelo menos, temos elementos para conhecer 
nossas idiossincrasias através das inter-relações que 
mantemos com os outros e com nós mesmos.
Foi possível perceber através do trabalho criativo, 
características que identificam os jovens como 
pertencentes aquele contexto. Como o local é uma 
região pesqueira, além de vegetais, frutas e produtos 
culinários, trouxeram conchas, escamas de peixe, areia, 
estabelecendo vínculos com o seu entorno e valorizando 

a materialidade dispersa no meio ambiente (Fig. 8 e 9).
Percebi, que de certa forma, estavam fazendo uma 
recriação e/ou releitura das formas de Archimboldo, 
pois além da tridimensionalidade envolvida, buscaram 
trabalhar com planos construídos a partir da própria 
materialidade, como no caso da areia. Perguntei se 
eles costumavam brincar com estes materiais no seu 
dia-a-dia. Eles disseram que sim, mas fazer na escola 
é melhor e diferente, ficamos felizes de trabalhar em 
grupo. Então, a partir de uma leitura significativa 
de imagens bidimensionais foi possível extrapolar 
criativamente, construindo retratos tridimensionais (Fig. 
10, 11 e 12). 
De forma semelhante ao que pode ser afirmado em 
relação à produção de Archimboldo, não há
oposições, mas cumplicidade entre o mundo da 
imaginação e o mundo dado. Os bichos, plantas, 
objetos e outras colagens que compõem os retratos são 
elementos instigadores das cinco sensações, bem como 
metáforas de sensações possíveis: leve, alto, baixo, 
pesado, áspero etc. Como charada, as colagens só se 
deixam compreender pela interação dos signos, que 
isolados são descontextualizados e banais e, somente na 
união, produzem sentido. (ARAÚJO, 2007)

A leitura de imagens se torna significativa quando 
estabelecemos relações entre o objeto de leitura e 
nossas experiências de leitor, como propõe Pillar 
ao afirmar que “o nosso olhar não é ingênuo, ele 
está comprometido com nosso passado, com nossas 
experiências, com nossa época e lugar, com nossos 
referenciais” (1999, p.16). Assim, devemos estar 
atentos às experiências cotidianas dos alunos e também 
a familiaridade destes com a arte, estabelecendo uma 
estreita relação com o seu contexto próximo. 
Os estudos contemporâneos na área de educação 
e arte “[...] vêm centrando-se na importância do 
contexto: a cultura em que a pessoa vive, os valores 
da família, tipos de escolarização, ambientes, objetos, 
etc...” (ROSSI, 2003, p.21). Além das atribuições de 
significados e interpretações relativas ao seu contexto 
próximo, as crianças deverão ter contato com obras 
de arte de diversos períodos históricos e tendências 
estéticas.
A releitura é um tema discutido na leitura de imagens, 
e considero de difícil compreensão por parte de 
professores e alunos. Alguns professores apresentam 
obras de arte para os alunos copiarem, quanto mais 
próximo e parecido com o original, melhor; e chamam 

Figs. 8 e 9 – Retratos utilizando elementos da natureza, 
areia e conchas – Grupo 1

Figs. 10, 11 e 12 – Retratos tridimensionais – Grupo 2
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esse tipo de trabalho de releitura, de forma equivocada. 
A releitura exige um processo de criação, fazer pessoal 
e transformação com base em uma referência visual, a 
qual deve ser estudada e debatida pelos alunos e 
professor.
Observei que vários alunos utilizaram partes de suas 
vestimentas para compor os retratos, como um boné 
(Fig. 13). Materiais escolares participaram na cons-
trução de partes dos rostos misturados a alimentos e 
frutas (Fig. 14 e 15). Este processo de coletar e montar 
fisionomias, por vezes causa estranheza ao espectador 
– o que é que estou vendo mesmo? São tesouras, potes, 
canetas? Esta foi uma frase pronunciada pela secretária 
da escola em visita à nossa sala de aula. 
Assim, podemos relacionar as construções feitas pelos 
alunos com a obra de Archimboldo, principalmente em 
relação à percepção que está sempre à deriva e “fora do 
lugar”, é volúvel porque as telas também o são. Tanto o 
olhar, como o leitor poderão, nessa brincadeira, compor 
partes, juntar fragmentos, associar imagens para montar 
o quebra-cabeças. 

As telas de Arcimboldo, tornam-se assim 
[...] composições que oferecem uma pista socialmente 
aceitável, para que, de seu avesso e entre as frestas 
interrogativas, surjam outras imagens, que, no entanto, 
não se apresentam claramente legíveis, porque são 
virulentas e fugidias. (ARAÚJO, 2007, grifos do autor)

Percebo, nas composições feitas com objetos do 
cotidiano, como as canetas, as tesouras, as réguas e 
o boné, o envolvimento pessoal com o trabalho, ou 
seja, o aluno pretende deixar uma parte de si presente 
na composição, fazendo parte da criação artística e 
possibilitando uma compreensão acerca de si mesmo. E, 
ao ler estas novas imagens criadas a partir de elementos 
pré-existentes, podemos perceber o quanto necessitamos 
de “[...] compreender, [pois] precisamos decodificar, e 
se apenas decodificamos sem compreender, a leitura não 
acontece” (PILLAR, 1999, p.11). A autora nos mostra 
que na leitura de imagens, conjugamos sensibilidades 
e cognição, pois estamos captando e compreendendo 
dados advindos do objeto, suas “características formais, 
cromáticas, topológicas; e informações do leitor, seu 
conhecimento acerca do objeto, suas interferências, sua 
imaginação. Assim, a leitura depende do que está em 
frente e atrás dos nossos olhos” (p. 12).
Outras possibilidades de construção foram utilizadas 

pelos alunos. A partir da imagem de Archimboldo, 
Retrato reversível de um homem com frutas (1590)4, 
os jovens se sentiram mobilizados a criarem os seus 
retratos conversíveis, ou seja, mudando as formas de 
posição e utilizando-as de maneira diferente daquela 
que habitualmente fora colocado, perceberam que 
produziriam novas imagens (Fig. 16 e 17). De forma 
semelhante, essa situação pode nos mostrar que estamos 
em constante formação, recompondo e recriando as 
nossas identidades. 

“Somos humanos de outras maneiras, diferentes 
daquela definida, durante séculos, como a verdadeira 
humanidade. Há muitas maneiras de sermos humanos e 
não apenas uma, universal, racional...” 
(COSTA, 2002, p.150). 

A descoberta de inusitadas e novas relações entre 
coisas aparentemente diferentes amplia a nossa visão de 
ser humano, pois é nesta vivência que nos 
recriamos a cada dia, pois saber de si, crescer, descobrir 
seu potencial e realizá-lo é uma necessidade interna. 

4  “Perdido e à deriva, o olhar tenta capturar e nomear os di- “Perdido e à deriva, o olhar tenta capturar e nomear os di-
versos animais que compõem a alegoria do elemento água e o possível 
retrato do imperador que se tenta traçar. Peitoral delineado com [caran-
guejo] gigante e tartaruga, ombro enfeitado com um polvo e pescoço 
arrematado com um colar de pérolas preciosas do mar. Detalhes e jóia 
que formam a roupa do imperador, signos do poder e do privilégio” 
(ARAÚJO, 2007).

Figs. 13, 14 e 15 – Composição utilizando diversos 
materiais – Grupo 1
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É algo tão profundo, tão nas entranhas do ser, que a 
pessoa nem saberia explicar o que é, mas sente que 
existe nela e está buscando-o o tempo todo e das mais 
variadas maneiras, a fim de poder identificar-se na 
identificação de suas potencialidades (OSTROWER, 
1990, p.6)

Os materiais utilizados eram carregados de 
subjetividades. Questionei-os a respeito do uso de 
alimentos nas construções, o que poderia gerar um 
desperdício de recursos. A maioria disse que pediu à 
mãe para trazer, e que alguns alimentos já estavam 
com o prazo de validade vencido. De qualquer forma, 
preocupei-me, mas percebi, que para eles não havia 
diferença entre um lápis ou uma batata, ou seja, eles 
estavam usando o material como se fosse de uso 
artístico, e era! Aqueles materiais todos tinham história: 
o feijão, a cebola e o limão. O feijão, a tia havia dado; 
a cebola e o limão eram cultivados na horta que tinha 
em casa, segundo depoimento de um aluno. Produzindo 
retratos repletos de apelos sensoriais ao 
tato e olfato, recriaram com elementos do seu cotidiano 
figuras curiosas, exóticas e indagadoras, que remetem as 
formas criadas por Archimboldo.
Para entendermos mais as crianças e os adolescentes 
precisamos mergulhar no seu cotidiano, na aparente 
rotina vivenciada por todos nós, onde eles tecem seus 
projetos existenciais, transformando o seu lugar[...] na 
realidade social. Pode-se, portanto, dizer aqui que o 
cotidiano é uma espécie de ateliê existencial, onde os 
adolescentes provam suas potencialidades criativas, 
criam novas formas de estar no mundo, novas formas 
de solidariedade e de representatividade social [...]. 
(MAGRO, 2002, p.67)

O ateliê existencial proporcionado pela Arte surgiu 
a partir das formas criadas pelos jovens como 
possibilidades de atuação no seu contexto. Remetem-
nos para a multiplicidade de identidades construídas a 
todo momento. Constituem um painel multifacetado de 
sentidos, de subjetivações, das experiências juvenis. As 
identidades equivalem a um conjunto de representações 
e imagens de si. Para valorizar a expressão destas 

representações é preciso privilegiar os tempos internos 
dos jovens, que correspondem aos processos de 
crescimento e amadurecimento, os quais passam. 
Sabemos que o desenvolvimento de uma pessoa jamais 
se dá de modo linear. O processo é dinâmico e ocorre 
em múltiplos níveis, que interagem e se influenciam 
reciprocamente. E, em cada fase podem 
se revelar novas facetas. Assim a personalidade vai se 
configurando mais nitidamente na medida que descobrir 
em si forças e formas novas de enfrentar os desafios e 
as oportunidades da vida, seus conflitos e suas riquezas. 
Nestes desdobramentos, a crescente complexidade das 
experiências de vida não desestrutura a coerência da 
pessoa. Ao contrário, pode-se dizer que, quanto mais o 
indivíduo (ser in-divisível) for capaz de se diferenciar, 
tanto mais ele se estrutura em sua coerência interior. 
(OSTROWER, 1990, p.7)
Na fase inicial da adolescência, os alunos mostram 
uma sensibilidade aguçada à arte, preocupando-se com 
representações que envolvem expressividade, equilíbrio, 
estilo e composição individuais. A criatividade acontece 
nas múltiplas possibilidades culturais vividas por eles 
e se concretiza nas formas artísticas. Ao mesmo tempo, 
eles precisam vencer a forte crítica de si mesmos, que 
pode, mais tarde, bloquear a sua expressão artística. 
Durante a adolescência, o jovem está desenvolvendo 
habilidades de raciocínio crítico apurado. 

Exatamente por essa razão, ele pode adotar uma 
opinião muito mais crítica de seu próprio trabalho, 
comparando-o desfavoravelmente com o que indivíduos 
altamente hábeis realizam. (GARDNER, 1999, p.184).

Assim, compete ao professor estimular o jovem para 
que ele próprio reconheça as suas potencialidades como 
possibilidade de conquistar o que ainda não conhece, e 
que quer saber, construindo sua identidade. Precisamos 
afirmar que a valorização do jovem e a sua inserção 
no processo de ensino e aprendizagem possibilita-
lhe o entendimento de que é um dos protagonistas 
do processo educativo, com seu potencial criativo e 
intelectual em desenvolvimento. 

Figs. 16 e 17 – Tentativas de recriar Cabeças reversíveis – Grupo 3
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Resumo/Abstract

Neste artigo apresenta-se uma reflexão a partir de uma vivência no âmbito do estágio 
que integra o Mestrado em Ensino das Artes Visuais do 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto. O confronto, enquanto estudante-estagiária, 
com um caso de surdez numa das turmas onde decorreu o estágio veio destacar a 
importância do diário de campo na comunicação entre professores e alunos e na 
facilitação da aprendizagem de conteúdos da disciplina em causa. O diário de campo 
surgiu, assim, como uma possível estratégia na relação professores e alunos surdos e 
como foi colocado ao serviço da promoção do sucesso, quer relativamente ao trabalho 
dos professores, quer na vida escolar dos alunos surdos. De forma mais detalhada é 
analisada a relação do desenho, da mão, da língua gestual e verbal, pontos comuns 
que os aproximam e que dão sentido ao uso de um diário de campo como estratégia 
pedagógica. Apresentam-se, também, as iniciativas concretizadas na escola e as 
repercussões positivas geradas.

Palavras-chave: diário de campo, estratégia pedagógica, relação professor, 
aluno surdo.

Encetar uma investigação numa realidade que não nos é próxima e da qual não 
temos um conhecimento particular nem uma experiência direta é, de facto, um 
desafio que por vezes nos pode intimidar mas que encerra em si uma imensidão 
de possibilidades de estudo. A surdez é um vasto e bastante complexo campo de 
investigação. Não se pretende aprofundar a questão da surdez enquanto deficiência 
auditiva, nem os problemas que este défice pode acarretar quer do ponto de vista 
social, quer do ponto de vista educativo e escolar, mas antes analisar como é feita 
a abordagem de um professor de artes visuais junto de uma aluna com este tipo de 
défice, destacar a pertinência do uso de um diário de campo no contexto escolar, 
avaliar até que ponto pode melhorar a relação professores e alunos surdos, e de que 
modo o próprio professor se forma no exercício deste dispositivo de expressão, de 
comunicação e de formação. A mobilização de um diário de campo junto dos alunos 
de uma das turmas em que decorreu o estágio ligado ao mestrado acima referido, 
surgiu assim, como uma possibilidade de relação mais próxima entre professor e o 
aluno surdo, e de esbatimento de barreiras de entendimento e de formação. 

O diário gráfico/diário de campo utilizado pelo aluno e pelo professor 

Os alunos da área das artes visuais habitualmente são identificados pelos cadernos de 
desenhos com que preenchem os momentos “vazios” da sua rotina diária: à espera 
de um autocarro ou metro, quando aguardam alguém, enquanto estão sentados a 
relaxar, etc. Nesses cadernos tudo é susceptível de ser colocado. Nada é proibido, há 
um sem número de experiências que podem assumir diferentes linguagens coladas, 
aguadas, riscadas, pintadas, escritas, rasgadas, dobradas, etc. Nesse caderno podem 
ser colocadas todas as ideias, sentimentos e desabafos. É uma espécie de catarse que 
assume diferentes tamanhos e papéis. Pode ser na forma de um caderno, ou folhas 
soltas, folhas com linhas, quadrados ou simplesmente lisas. O diário gráfico responde, 
de facto, aos desígnios de cada indivíduo. 

O DIÁRIO DE CAMPO COMO ESTRATÉGIA 
PEDAGÓGICA NA RELAÇÃO PROFESSOR 
ALUNO SURDO

Faculdade de Psicologia e 
Ciências de Educação da 
Universidade do Porto e 

Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto

marvulpiliares@hotmail.com

Márcia Daniela da Silva
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Normalmente o diário gráfico está 
associado aos estudantes que estão numa área artística, 
direccionando-se mais para a prática do desenho, 
sendo que o registo diário ou, pelo menos regular, 
é fundamental, quer no desenvolvimento prático, 
quer criativo de um qualquer artista. A prática e a 
realização gráfica de um diário gráfico pode prever 
uma intervenção mais ingénua, acessível a todos e em 
que as circunstâncias da aprendizagem sistemática e 
regular estão ausentes ou referir-se a uma intervenção 
mais complexa e aprimorada, sinónimo de uma prática 
mais regular. Muitos são aqueles que utilizam um 
caderno como registo de informação, de ideias, onde 
coleccionam um sem número de vontades, gostos, 
panfletos, bilhetes de cinema, cartas com contas para 
pagar, não se apercebendo que o fazem como um 
diário gráfico onde inscrevem indiscriminadamente 
uma necessidade de traduzir, através do registo dos 
gestos quotidianos, o seu pensamento e a forma como 
assumem viver a vida. Tendo em consideração que o 
diário gráfico, para além da sua faceta de registo mais 
ou menos espontâneo ou mais ou menos elaborado, 
implica uma vertente mais criativa e artística, adoptaremos a designação de diário 
de campo para dar conta do dispositivo metodológico 
desenvolvido em contexto de sala de aula e em 
articulação com o trabalho de investigação no âmbito 
do mestrado, já que o diário de campo favorece uma 
vertente mais pedagógica, muito mais ajustada quer à 
formação quer à investigação. Na situação particular 
de estágio que aqui está em foco foram destacados 
os aspectos mais significativos do uso desse diário 
de campo, analisando como pode ser estreitado um 
abismo comunicacional entre duas realidades diferentes: 
a ouvinte e a não ouvinte. A mobilização do diário 
de campo foi muito relevante, até pela forma como 
permitiu alimentar uma interação sem constranger o 
outro, encetando o diálogo. 

O modo descomprometido como o diário de campo 
foi usado, conduzindo a uma aproximação significativa 
com a aluna surda, permitiu que a estratégia pedagógica 
docente assumisse um carácter prático comum mas 
muito capaz. A verificação na prática da estratégia 
pedagógica a que me propus numa das duas turmas que 
estagiei conduziu-me a uma aproximação dividida em 
duas vertentes específicas: uma vertente direccionada 
para uma aproximação dos alunos em geral e outra 
vertente especificamente voltada para uma aproximação 
concreta, o de uma aluna surda existente numa das 
turmas de estágio. A estratégia pedagógica que 
adoptei no sentido do uso do diário de campo como 

uma ferramenta capaz, quer pedagogicamente, quer 
metodologicamente, conduziu-me a uma aproximação 
mais individual e mais frequente de modo a 
compreender a realidade surda e avaliar a necessidade e 
a pertinência desse diário de campo. Pretendi alcançar 
todos os alunos de modo a relacionar as respostas dadas 
quer por alunos ouvintes, quer pela aluna surda, e assim 
gerir essa informação, pretendendo saber até que ponto 
o diário de campo resulta mais, menos ou de forma 
igual.  

O desenho, uma linguagem, o diário de campo. 

O desenho, mais do que qualquer outro código, 
funcionou como um excelente fio condutor, demonstrou 
ser uma comunicação capaz de colmatar a ausência 
de um código linguístico comum. O desenho 
estabeleceu um elo que se foi fortificando, há medida 
que foi demonstrando ser possível estreitar um hiato 
comunicacional. Há uma componente pedagógica, 
didáctica e metodológica associada ao desenho que 
a maioria dos profissionais deve descobrir para tirar 
partido dele e principalmente usá-lo com o sentido de 
instruir e não de entreter. Pode-se brincar instruindo 
e deste modo, constrói-se alguma coisa, depositamos 
algum sentido e algum saber no outro que o recebe. 

Se o diário de campo for usado com 
esse intuito de construção e principalmente de cada 
vez que recorrermos a ele, se conseguirmos fazer um 
trajecto congruente, capaz de mostrar os recuos e 
avanços, se conseguirmos avaliar os pontos onde há 
falhas e melhorar, no sentido de ajudar o aluno, isso já 
será um excelente progresso. O diário de campo pode 
ser uma hipótese viável se ajustável a cada um e um 
diário de campo possui essa ductilidade. 

Que relação eu encontro entre a surdez e o desenho? 
Indubitavelmente, um dos pontos que os aproxima é 
a observação. Desenho é observação e para os surdos, 
observar é fundamental para a compreensão do meio 
que os envolve. Eles estão mais atentos aos pormenores 
que nos escapam porque temos mais um sentido que não 
lesa a nossa relação com o mundo e achamos sempre 
que a nossa falta de atenção agora pode ser recuperada 
no momento seguinte. O surdo, como faz um esforço 
para compreender uma realidade dominante que é a 
linguagem verbal, observar comporta em si mais de 
metade da compreensão. Outro ponto comum é o uso 
da mão. Primariamente, o desenho usa a mão. É certo 
que há quem desenhe com outras partes do corpo que 
não a mão, mas há que convir que a mão é de facto a 
extensão do pensamento, escrevemos, desenhamos, 
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fazemos a maioria das tarefas diárias com as mãos e 
desenhar passa por ai também. A surdez encerra em si a 
necessidade vital da mão como veículo comunicacional 
com o mundo circundante, um mundo repleto de 
palavras, sons e intenções que esbarram de frente com 
palavras silenciadas pelos gestos rápidos e intencionais, 
com a necessidade fulcral de entendimento num mundo 
de ouvintes que impera. 

A mão é uma necessidade comum, quer ao desenho, 
quer à surdez; faz parte da infância de uma criança 
surda como uma necessidade primordial para a 
apreensão e conhecimento do mundo. As mãos de 
um não ouvinte desenham palavras, expressões com 
gestos certeiros, sinais que se desenham no ar e se 
perpetuam num olhar atento, observador, capaz de 
captar com muita precisão o mais ínfimo pormenor. 
Nesse desenho de mãos que é a língua gestual nasceu 
a minha questão: como fazem os professores que não 
sabem língua gestual – porque a sua formação não a 
contempla – e lhes cabe a árdua tarefa de 
explicar, ensinar, passar os conteúdos de uma disciplina 
a um aluno surdo? A realização deste estágio usando a 
aplicação desta estratégia do diário de campo tornou a 
experiência ímpar. Tenho consciência que este tipo 
de abordagem não é muito simples, o desconhecimento 
do código de língua gestual dificulta o caminho, mas 
mostra-se entusiasmante apresentar a viabilidade 
do desenho como um código capaz de superar essa 
barreira da linguagem e desvendar os meandros de uma 
realidade onde as palavras são o silêncio, do silêncio 
nasce o gesto e dos gestos se desenham as palavras. 

As imagens são fundamentais para a construção 
mental de qualquer criança e se de facto não se 
verificar outro tipo de aprendizagem ou que a mesma 
se detecte mais tardia – como se constata em alguns 
casos de surdez – a imagem é o ponto de ligação com 
o mundo. Segundo os relatos de Emmanuelle Laborit 
no livro “O grito da Gaivota”, as imagens fazem as 
coisas e aqui residiu um motivo forte para a introdução 
de um caderno de bordo com surdos. Pelo que pude 
analisar nas aulas de Desenho no decorrer do estágio, 
este como veículo da mensagem mostrou-se de facto 
muito promissor, sendo uma ferramenta auxiliadora, 
permitindo que menos informação se perca e menos 
conflito se gere. Há que tomar uma certa reserva no que 
concerne ao campo da subjectividade, os conceitos que 
são de carácter subjectivo, tornam-se mais difíceis de 
explicar, pois a sua compreensão não está associada a 
imagens que veiculam um entendimento simples e com 
menos possibilidades de gerar ambiguidades. 

Numa palestra que organizei intitulada “Educação 
através da Arte, duas perspectivas”, com a orientação da 
professora cooperante na escola onde realizei o estágio, 
um dos dois professores convidados, com um trabalho 
de investigação forte no campo dos diários gráficos, 
trouxe-nos à razão um pouco do que ele considera 
ser o diário gráfico. O professor comentava um dos 
desenhos de Luc Tuymanns, que representa um espelho 
retrovisor, e acrescenta que os nossos diários gráficos 
são como espelhos retrovisores 
porque reflectem à frente o que vamos deixando para 
trás. Acontece-me o mesmo quando olho para o diário 
de campo que ‘construí’ ao longo deste estágio e em 
cada relatório, desenho, palavra, ou outros remeto-me 
ao momento de aula. Os espaços de aulas são “espaços 
problemáticos” (Clarck, 1978:3) e permitiram-me 
analisar e avaliar situações em contexto de aula. 

Outro dos convidados, um professor surdo que tem a 
arte ao serviço da educação dos surdos, mostrou-nos 
a realidade do desenho ao serviço da educação e a 
importância do diário de campo na sua profissão e no 
seu dia-a-dia.
O objectivo principal desta conferência foi despertar 
o interesse dos alunos para o desenho como elemento 
unificador de duas realidades diferentes: a ouvinte e 
a surda, concluindo que sem palavras podemos dizer 
muito, porque o desenho por si só sustenta-se per-
feitamente. Os comentários foram bastante positivos 
e animadores quer da parte dos alunos, quer dos 
professores, tendo sido considerado um momento 
gratificante. 

As minhas primeiras investidas com o diário de campo 
não assumiram o mesmo carácter dos resultados 
obtidos mais tarde. Inicialmente, comecei por fazer 
uns desenhos ingénuos no meu caderno, um pouco a 
medo, e fundamentalmente, tive alguma apreensão 
porque temia não obter qualquer retorno da aluna. Tive 
receio da possibilidade de insucesso na aposta do uso 
do diário de campo, no entanto, a primeira investida foi 
animadora, o que me motivou mais ainda. Esta revelou-
se bastante positiva para uma aproximação entre mim 
e a aluna surda. Começou por ser um desenho ingénuo 
no meu caderno de campo. Assim que a confiança 
foi aumentando e à medida que a aluna foi apelando 
mais à minha ajuda, fui-me sentindo mais próxima, 
uma possibilidade para poder alcançar o seu reservado 
mundo através do desenho. 

Quis fazer uma primeira tentativa com a aluna e 
avaliar o retorno. Foi um desenho de interrogação 
acerca da primeira interrupção do ano lectivo para 
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gozarem as férias de Natal. Na Figura 1 mostra um 
desenho simples, recorrendo à linha como expressão 
da ideia base que é saber como foram as festas. Para 
além do desenho, associei um simples gesto de Ok e 
uma expressão facial de interrogação. Gestos e expressões transversais a surdos e 
ouvintes que são usadas no quotidiano que expressam 
sentimentos reconhecíveis pela maioria das pessoas 
que os usam indiscriminadamente, sem necessitarem, 
mas por norma os portugueses, bem como alguns 
povos europeus (e não só), ‘falam muito com as mãos’, 
como se diz habitualmente na linguagem popular. A 
aluna respondeu com prontidão, percebeu a mensagem 
e esboçou um sorriso, o que me fez compreender 
que tinha iniciado um processo complexo mas muito 
auspicioso. Desde então, foi mais acessível estar junto 
da aluna, mostrar a minha disponibilidade, a aluna 
aceitá-la com agrado e dispor dela daí em diante, sem 
que necessário fosse questioná-la. A própria aluna surda 
vinha requerer a minha ajuda. Não havia uma relação 
próxima ao ponto de lhe solicitar o diário gráfico 
e intervir nele. 

Ainda tão-pouco tinha pensado em fazer qualquer 
tipo de abordagem no meu próprio diário de campo. 
Esta ideia surge após uma reunião que tive com o 
professor que participou na conferência, também 
professor de Desenho. Com uma experiência capaz de 
saber a profundidade e proximidade que a intervenção 
correctiva de um professor pode criar num aluno quando 
se faz essa mesma correcção no próprio diário, sugere 
que eu adopte um procedimento idêntico visando que 
essa atitude pudesse repercutir-se de um modo muito 
positivo. 
De facto, constatou-se isso mesmo. 
As minhas intervenções foram mais sistemáticas, as 
solicitações da aluna à minha ajuda foram regulares 
e gerou-se uma relação muito mais cúmplice do 
que anteriormente não existia. O diário de campo permitiu que a aluna sentisse que se 
movia num campo que é o meu, que eu permiti que ela 
se movesse sem medos, sem repreensões. Foi paulatina 
esta mudança comportamental, mas foi nascendo 
harmoniosamente e com confiança. 

A simples correcção como ilustra a Figura 2, associada 
ao gesto certeiro, como segurar o lápis, indicando 
a medida relação do objecto e comparar a largura e 
altura, ver quantas vezes essa medida “cabe” uma na 
outra. Estes foram recursos usados e que demonstraram 
ser eficazes. Esta conquista de confiança foi aos 
poucos ganhando terreno, a minha presença foi sendo 

bem aceite por parte da aluna surda e aos poucos fui 
acompanhando as traduções da intérprete face a uma 
unidade, ou algum ponto das propostas. Fui tentando 
complementar com recurso à imagem aquilo que ia 
sendo traduzido em Língua Gestual. 
Em meados de Março, antes de terminar o segundo 
período apresentei uma unidade de trabalho, Unidade 
7 – Espaço e Tridimensionalidade. Nesta unidade 
de trabalho os alunos tinham três aulas destinadas 
ao desenho de análise de um espaço e três aulas 
destinadas à metamorfose desse espaço. Este espaço 
previamente analisado pelos alunos, seria transformado 
na representação dos conceitos de barulho e silêncio. 
Foi feito um acompanhamento individual, cada aluno 
tem uma percepção diferente, apresenta dificuldades 
diferentes e portanto colmatar as dúvidas logo no 
momento em que surgem foi primordial para construir 
um trabalho assente em regras basilares 
do desenho, principalmente quando se trata das 
primeiras abordagens. Deste modo pretendi suprir as 
dificuldades de representação, que em alguns casos 
eram evidentes e profundas. 

Nestas duas aulas pretendia-se uma abordagem mais 
séria e pensada do espaço, o estudo e contexto com 
apontamento da convergência perspéctica, detecção 
dos pontos de fuga, linha do horizonte e a descoberta 
dos elementos geométricos na realidade que estavam 
a observar. Foi interessante verificar que, conforme 
a aluna surda ia representando o espaço, ia ficando 
entusiasmada com o trabalho. Numa dessas aulas, 
a aluna com um entusiasmo esboçado veio ao meu 
encontro mostrar o estudo que tinha feito do espaço 
que escolheu. Apresentou um estudo equilibrado, 
com a referência dos pontos de fuga e respectiva 
estruturação bem conseguida. Foram várias as aulas 
em que o diário de campo foi usado com um sentido 
correctivo e instrutivo, foi uma mais-valia verificar que 
o diário de campo mostrou um dos caminhos possíveis 
de representação para a aluna surda e que gerou uma 
acção positiva por parte desta. Estes resultados foram 
verificados também em alguns alunos ouvintes.

Como já referi, os estudos do espaço destinavam-
se à representação dos dois conceitos: o barulho 
ou confusão e o silêncio. Este desafio foi 
particularmente interessante para a aluna surda, que tem 
uma percepção destes dois conceitos muito diferente 
dos restantes colegas ouvintes. Na apresentação da 
proposta da unidade 7, não foi necessário incentivar 
os alunos ao uso do diário gráfico porque os próprios 
alunos questionaram a possibilidade de o usar numa 

Figura 1-Aula de 04.01.2011 / Primeira abordagem com a aluna surda Figura 2-Relações de medida
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primeira representação do espaço que escolheram para 
satisfazer o primeiro requisito da proposta. O desenho 
demonstrativo e correctivo usado, quer pela professora 
cooperante, quer por mim, não necessitou de qualquer 
didascália a acompanhar os esquissos exemplificativos. 
Valiam por si só. Essa situação ocorreu com a aluna 
surda, houve intervenção no próprio diário dela, ela 
entendeu as correcções tendo demonstrado progressos 
significativos. No decurso destas aulas, vários alunos 
estiveram acompanhados dos seus diários gráficos e as 
intervenções da parte da professora cooperante eram 
feitas muitas vezes aí. O uso do meu diário de campo 
para reflectir com eles acerca das suas representações 
nesta unidade foi de facto importante, umas vezes no 
canto da folha de trabalho como habitualmente se faz, 
ou então colocava à disposição o meu diário de campo 
e fazia as considerações necessárias nele. O diário de 
campo foi sem dúvida uma ferramenta de trabalho 
indispensável. 

O diário de campo presente durante o meu estágio 

Assim que iniciei o estágio, fui acompanhada do 
meu diário, nas primeiras aulas onde existia um certo 
retraimento normal a quem chega de novo. Alunos 
pouco receptivos e da minha parte restava saber que 
postura havia de assumir numa aula que não era para 
ser conduzida por mim. Fica-se sem rumo e com 
receios, embora tivessem sido logo aligeirados pela 
professora cooperante, mas nos momentos mais tensos, 
o meu refúgio foi o meu diário, onde fui fazendo uma 
espécie de exposição catártica. Passava toda a tensão 
de uma professora estagiária em solo movediço para 
aquele que era o meu tronco de salvação, o meu diário 
de campo. Foram estes momentos que me levaram a 
uma introspecção e seguida exposição no diário de 
campo acerca das práticas docentes, da conduta dos 
alunos e na própria condução da aula pela professora 
cooperante. O meu diário de campo foi um palco expositivo de situações de aula, tensões 
vividas pelos alunos com os colegas, tensões vividas 
com os alunos no modo como gerem as unidades de 
trabalho, nas questões de tempo, nas minhas situações 
de conflito interior, na preparação de uma unidade, 
nos esquemas que organizei para a realização da 
conferência, cartaz de divulgação da conferência, 
contactos, reuniões, desenhos de relaxamento em 
momentos de espera, etc. Tudo foi possível neste 
diário que me permitiu desnudar os medos comuns 
neste estágio. Esta relação com o diário, assumindo 
um carácter mais voltado para a minha estratégia 
pedagógica com esta vertente tão peculiar de analisar 
o diário de campo como uma ferramenta capaz de 

estreitar a relação professor e aluno surdo. A relação 
que advém desta proximidade e mobilidade num espaço 
que é o nosso e damos a partilhar com alguém que 
até provavelmente, julga não ser partilhável, esse acto 
conduz o outro, a uma proximidade maior. 

No início foi complicada a aproximação porque eu 
tinha incertezas acerca de uma realidade diferente da 
minha, tinha receio de não conseguir aplicar a estratégia 
a que me propus pela falta de comunicação e, acima 
de tudo, imaginei que talvez não fosse possível o 
desenho ter uma forte componente educacional e não 
resultar como um meio de comunicação entre surdos e 
ouvintes. De facto, provou ser uma fonte inesgotável de 
potencialidades. Pode assumir-se como imagem, encerra 
em si hipóteses que veiculam significados diferenciados, 
assim como as palavras e a sua dualidade linguística. 
O desenho assume o cunho de quem o pratica, 
deixando várias possibilidades de expressão para um 
mesmo significado. As hipóteses de sucesso face à 
ausência da palavra em detrimento do uso da imagem/
desenho para testemunharmos a nossa pretensão 
revelaram ser significativamente possíveis. Foram 
várias as situações de aula em que a comunicação 
entre mim e aluna surda passaram pelo desenho, como 
único modo de interacção e os conceitos, ainda que 
por vezes fosse difícil e de um modo muito primário, 
foram transmitidos. Com os restantes colegas, todos 
ouvintes, a explicação passava também por exemplificar 
através de um pequeno desenho num canto da folha 
mas, nestes casos resulta de um outro modo. A imagem 
aqui resultou como um complemento à audição e às vezes até, em casos extremos de 
desconcentração, funcionou exactamente como com 
a aluna surda, só não produziu os mesmos resultados, 
atendendo a que a motivação do aluno era diferente. 
No caso da aluna surda, a imagem foi uma fonte de 
compreensão importante. A leitura labial em simultâneo 
com a representação do conceito, complementada 
com a escrita de palavras-chave que fui associando à 
imagem, permitiu que a aluna surda, tivesse acesso à 
informação e aos conceitos mais complexos, o caso 
dos conceitos abstractos. O poder da imagem revelou-
se de extrema importância não só para os surdos, mas 
fundamentalmente para eles. 

Nesta exposição que fiz é notória a versatilidade 
e a preponderância de um diário, seja ele gráfico 
ou de campo, na vida de um profissional. Por vezes 
desorganizado ainda que datado, o diário vai sendo 
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a nossa fuga, o nosso lembrete móvel que nos ajuda 
a organizar o pensamento. Deste espaço de partilha 
tornou-se possível a interacção de diferentes 
realidades, uma comunicação salutar e o desenho 
revelou-se uma ferramenta muito possível de responder 
aos desígnios de uma comunicação interrompida pela 
falta de um código comum; tornou-se assim um dos 
códigos possíveis de comunicação. Foram muitas 
as situações em que o desenho foi o recurso para 
explicar uma perspectiva mal resolvida, uma aguada 
mal aplicada, uma gradação ambígua e um pequeno 
desenho no canto da folha de trabalho assemelhado a 
um pensamento solto que se perpetua no tempo e que se 
espera que surta efeito nos trabalhos posteriores. Actua-
se do mesmo modo com os alunos ouvintes e com a 
aluna surda, no entanto, com esta incide-se muito mais 
no gesto e inevitavelmente no desenho. Nesse simples 
gesto demonstrativo, incutimos nele uma motivação 
própria que se patenteia nos traços gráficos em resposta 
às dúvidas dos alunos. Neste gesto existe uma relação 
mimética entre 

configurações utilizadas e configurações de outro 
género registadas pela visão ou ainda de outras 
modalidades perceptivas e da própria tendência da 
elaboração perceptiva em colocar estas duas ordens de 
estímulos em relação. (Massironi, 1996:108).

Deve ponderar-se sempre as anotações gráficas que 
incrementamos nos alunos porque os conteúdos a 
comunicar podem influenciar na sua intervenção. 

“A imagem apresentada ou representada está submetida à determinação de «verdade» (Massironi, 1937:109). 

Talvez fosse importante reflectir sobre a prática docente 
e a sua postura com estes alunos em particular e, talvez 
o recurso a exemplos práticos, usando a imagem para 
uma melhor compreensão dos conteúdos permitisse 
afastar a imagem enfadonha que algumas disciplinas 
carregam consigo. O diário foi um complemento à 
minha intervenção enquanto profissional, permitiu 
uma maior aproximação, mobilidade e principalmente 
permitiu-me analisar os recuos e avanços enquanto 
docente. Não só permitiu avaliar o meu desempenho, 
como analisar os medos, as incertezas do caminho 
que tinha de adoptar face a um problema e avaliar as 
estratégias que fui adoptando, para dar resposta às 
diversas solicitações e desafios apresentados pelos 
alunos. Tanto com os alunos ouvintes, como com a 
aluna surda, os resultados foram idênticos, a estratégia 

foi a mesma. No entanto, surtiu mais efeito na aluna 
surda porque qualquer correcção que fazíamos ela 
mantinha a sua atenção voltada para a nossa acção. Aqui 
o saber não basta, há que saber – fazer. O que fazemos 
é um exemplo do que pode ser feito pelo aluno. Eles 
assumem de imediato o que fazemos e está bem daquela 
forma. Deste modo, a reprodução é imediata, daí 
revelar-se de extrema utilidade saber – fazer. 

Reflexões finais 

Nesta breve reflexão gostaria ainda de acrescentar 
que a prática artística, engloba naturalmente o desenho, 
é uma prática que está a ser encarada com mais 
seriedade por parte das escolas e de diversas entidades, 
com responsabilidade na educação que cada vez 
mais procuram o desenho como um modo de incutir 
determinados valores basilares na educação do ser 
humano e são elementos edificadores da personalidade 
dos jovens. Nos dias que correm, a relevância das artes 
no sistema educativo, é bastante acentuada e centra-se, 
fundamentalmente, no desenvolvimento de diversas 
dimensões do sujeito. Na escola, está incumbida 
a tarefa de proporcionar o acesso ao património 
cultural e artístico, abrindo perspectivas para a 
intervenção crítica. 
“…se em vez de riscarmos uma linha à toa, no muro, 
escrevermos uma palavra ou desenharmos uma sigla. 
Todos são sinais mas, os sinais investidos de sentido e 
como tal utilizados, para comunicação, são signos” 

“…qualquer signo pode despertar em quem o recebe 
um sentido mais ou menos preciso conforme a sua 
experiência pessoal desse signo. Os signos têm, 
portanto, níveis de significância que dependem do seu 
uso social ou da experiência individual que deles se 
tem e o professor que elabora o seu discurso partindo 
do principio de que será entendido por todos os alunos 
da mesma maneira (da maneira que ele quer) está a 
cometer um grave erro pelo qual, muitas vezes, vai 
punir o aluno” (Lopes, 1990). 

O desenho é partilha, ainda 
que seja partilha comigo mesmo, um solilóquio, 
uma introspecção, um conhecimento individual mais 
profundo, fazer descobertas… O desenho é sempre uma 
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descoberta, pois há sempre um olhar diferente sobre 
um mesmo objecto, resulta daí a importância de um 
distanciamento capaz de permitir que o ver e o agir/
representar, seja o mais fidedigno possível do real. Pelo 
menos que o seja para nós em plena consciência que 
irá sofrer o olhar crítico, do outro… esperamos que 
seja sempre num sentido construtivo. Quanto mais 
cedo esta educação do olhar se tornar um hábito, mais 
cedo deixamos de ser acríticos em relação ao que nos 
rodeia e tomamos uma posição mais assumida e firme 
em relação ao mundo, sem medo de falhar, porque 
o erro também faz parte do desenho, e ensina-nos a 
falhar cada vez menos. Houve um investimento forte 
da minha parte em analisar esta vertente do diário de 
campo como estratégia pedagógica para conseguir 
uma aproximação mais forte com estes casos especiais 
de surdez e principalmente veicular os conteúdos de 
uma forma mais eficaz. Posso afirmar que o desenho 
foi um elemento primordial quer na aproximação à 
aluna surda, quer na transmissão dos conteúdos e que 
se revelou de facto bastante prometedor. Na realidade 
da surdez, pelo facto de usarem outro código 
linguístico que não a linguagem verbal, o 
acesso à informação fica um pouco comprometido. 
Não é por falta de vontade que isso acontece mas em 
boa verdade, toda a realidade escolar está concebida 
para ouvintes, que são a realidade dominante e os 
casos esporádicos de necessidades especiais, mais 
concretamente, a surdez, acabam por sofrer as 
condicionantes que a sua dificuldade não lhes permite 
ter acesso. 

O diário de campo revelou ser uma trilha possível no 
acompanhamento dos alunos por parte do professor e 
para além disso, este afirmou-se como um instrumento 
de trabalho importante no sucesso do trabalho do 
professor com alunos surdos e também no sucesso 
destes alunos. Se houvesse um incentivo para o uso 
do diário de campo desde da infância nestes casos 
de surdez em conformidade com o uso da Língua 
Gestual, penso que seria uma mais-valia no trabalho 
dos professores, as repercussões poderiam revelar-
se muito positivas na aquisição dos conceitos. O 
insucesso destes alunos a determinadas disciplinas 
que recorrem pouco à imagem e mais ao discurso 
talvez resultasse de um modo mais gratificante e com 
resultados progressivamente mais visíveis. A imagem 
tem uma importância muito forte para a compreensão 
dos conteúdos nestes alunos, resulta tão bem ou melhor 
como um texto bem redigido para um ouvinte. Pude 
comprovar esta afirmação aquando da tentativa de que 
uma imagem resultasse como explicação de um conceito 
abstracto, sem gesto associado na Língua Gestual. 

Sem dúvida, de outro modo tornar-se-ia bastante 
complicado veicular estes conteúdos e fazê-los 
compreensíveis numa realidade, onde a palavra não 
assume uma posição de destaque e um texto se torna 
muito difícil de compreender quando o mesmo é 
construído para ser lido por ouvintes. Este estágio 
demonstrou ser muito produtivo, permitiu-me conceber 
uma nova imagem do ensino das artes visuais, 
profissionalmente assumir-me como uma profissional 
mais segura e principalmente concluir que o diário de 
campo é uma mais-valia no contexto escolar. Talvez 
devesse ser promovido o mais cedo possível para 
que os alunos pudessem desfrutar da sua liberdade 
de expressão sem medo de falhar, assumindo os erros 
como um caminho para fazer cada vez melhor e 
principalmente, que os profissionais das nossas escolas 
assumam uma postura mais aberta, capaz de abranger 
alunos mais desfavorecidos pela diferença. 

A mobilidade que um diário possibilita e a cumplicidade 
existente no conteúdo lá depositado faz do diário, seja 
ele gráfico, de campo ou outro, um espaço de partilha, 
ainda que por vezes fique apenas partilhado entre o 
pensamento e a expressão gráfica. 

O diário de campo é um cúmplice perfeito 
para nele construirmos as nossas estratégias, 
desmontarmos as nossas preocupações e procurarmos 
as soluções num sem número de dúvidas aparentemente 
sem resposta. A regularidade do uso de um diário 
gráfico permitiu-me avaliar a possibilidade de usar um 
diário de campo durante o meu estágio e geri-lo de 
modo a pôr em prática a minha estratégia pedagógica 
e tirar ilações e resultados da sua aplicação. O diário 
de campo acompanhou o meu estágio, foi o meu 
fiel depositário dos dilemas que iam acontecendo 
no campo problemático do espaço de aula. Nele fui 
tentando construir uma caminhada de anotações, lem-
branças, estratégias, desenhos e fundamentalmente, 
fui partilhando com a aluna surda que muito ajudou 
na construção deste diário de campo. Este foi sendo 
construído numa linguagem que transcende a lin-
guagem escrita.

O desenho foi testemunha que usado com um fim 
comunicacional, deixa de parte muitas das ideias 
obsoletas em torno de si, como um passatempo ou então 
que apenas serve para preencher momentos mortos 
e entreter crianças desocupadas. O diário de campo 
funcionou como um elemento transitário entre a aula 
e a partilha da minha experiência e da experiência 
da aluna surda. Conseguimos que fosse o nosso elo 
de ligação, ainda que fosse um acto muito informal, 
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permitindo estimular a aluna a uma prática mais regular 
de desenhar, bem como usar o diário com uma intenção 
mais veiculada com o forte sentido de comunicação. 
Permitiu ainda analisar o diário numa vertente mais 
utilitária e não tanto para distracção.  
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Resumo/Abstract

Este artigo tem como objetivo discutir o caderno de viagem como ferramenta de 
percepção da cidade. O desenho, resultado de sensações, percepções e olhares críticos, 
permite uma concepção mais dilatada e reflexiva sobre o território, a paisagem, 
a cidade e a arquitetura. O artigo está dividido em três partes: primeiramente são 
destacados os pensamentos de Bosi (1998) sobre o olhar e de Merleau-Ponty (1994) 
sobre a percepção; a segunda parte discorre sobre o significado do caderno de viagem 
- um instrumento de revisão, de re-olhar - e a terceira parte traz o olhar sobre a cidade 
de São Paulo pela abordagem de dois casos específicos, o Memorial da América Latina 
e a Avenida Paulista, extraídos de cadernos de viagens dos alunos do Instituto de 
Arquitetura e Urbanismo da USP. O olhar sobre a cidade assume sua condição primeira 
de intencionalidade e no seu embate com a linguagem do caderno, que lhe dá forma, 
encontra as possibilidades expressivas de construir juízos críticos sobre o objeto de 
desejo desse olhar.

Palavras-chave: Caderno de viagem; Desenho; Percepção; Cidade; São Paulo.

Uma cidade, assim como uma obra de arquitetura, possui uma linguagem que pode 
permanecer aos olhos do sujeito como uma imagem criptografada. O desenho tem a 
capacidade de ir desvelando suas camadas e levar essa imagem a um espaço mental 
mais denso, podendo criar uma espécie de rede de relações entre um sistema de figuras 
e um mundo de pensamentos. 

Esse artigo explora essa capacidade do desenho, de um específico desenho. Aquele 
realizado no caderno de viagem, como resultado de um processo dialético entre 
o observador e o lugar. Uma mesma cena ou paisagem registrada por Le Corbusier 
varia significativamente de um registro de Siza Vieira ou de Delacroix. As diferenças 
revelam o potencial expressivo desse instrumento. Ao aproximar o desenho à mão livre 
da experiência do lugar, a fluidez entre o pensamento e o registro sem a intermediação 
de outros meios, é possível construir discursos sobre a cidade. Discursos que revelam a 
condição da experiência urbana definida pela relação entre o repertório do sujeito e as 
configurações espaciais em que está inserido.

Especificamente, discute a percepção da cidade por meio do registro gráfico de uma 
experiência estética proposta a um grupo de alunos da disciplina de Desenho de 
Arquitetura do primeiro período do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (CAU-IAU-USP). 
A partir de situações de estranhamento das espacialidades urbanas pretende-se rever 
as condições de atenção e discutir a possibilidade de uma ação perceptiva. Pretende-
se contribuir com o processo de formação em Arquitetura e Urbanismo e áreas afins 
retomando a importância e o significado do desenho no seu sentido mais amplo.

O olhar e o desenho

Alfredo Bosi (1988) aponta a distinção existente em diversas línguas na nomenclatura 
do órgão visual e do ato de percepção visual. Se na língua portuguesa olho e olhar 
mantêm uma relação entre si de grafia, o mesmo não acontece nos casos citados pelo 
autor. Assim lista ojo/mirada; oiel/regard; eye/look; e occhio/sguardo.
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“Creio que essa marcada diversidade em tantas línguas 
não se deva creditar ao mero acaso: trata-se de uma 
percepção, inscrita no corpo dos idiomas, pela qual se 
distingue o órgão receptor externo, a que chamamos de 
‘olho’, e o movimento interno do ser que se põe em busca 
de informações e de significações, e que é propriamente o 
‘olhar’.” (BOSI, 1988, p66)

O olhar, a partir dessa definição, caracteriza um processo 
marcado pela intencionalidade, pela vontade de capturar, 
de flagrar relações, de significar, o olhar conhecimento. 
Bosi considera a existência de uma ação que recebe 
estímulos externos de forma passiva, o ver, mas esta 
ação também pode ser informada pelo olhar. Utiliza dois 
exemplos para explicitar essa relação: uma pessoa que 
deixa a condição de cegueira afirma: “agora estou vendo”; 
outra pessoa que se interessa por astronomia, após a 
observação das estrelas afirma: “finalmente consegui ver 
a constelação de Cruzeiro”. Como coloca, “Ver-por-ver 
não é ver-depois-de-olhar” (BOSI, 1988, p.66)

No caso do homem contemporâneo, a condição dessa 
mediação entre experiências passa a se dar entre categorias 
distintas. A ligeireza das imagens midiáticas propicia um 
nivelamento das vivências em situações concretas com 
a mesma superficialidade do ver as imagens eletrônicas. 
Nesse sentido a condição da percepção do espaço 
depende também do abandonar essa condição de ver-
pelo-já-visto.

Segundo Merleau-Ponty (1994) o processo de percepção 
do mundo passa a se dar a partir do que os psicólogos 
chamam de experience error, ou seja, “construímos a 
percepção com o percebido”.  A questão aqui colocada 
aponta a substituição da experiência em si pelo uso dos 
registros de experiências anteriores, conduzindo a uma 
falta de distinção e compreensão das particularidades 
tanto das novas experiências quanto daquelas que já 
passadas. (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 25). 

É necessário recolocar uma condição de “atenção”, que 
não significa uma mera associação de imagens, nem o retorno a si de um pensamento 
já senhor de seus objetos, mas, como explica Merleau-
Ponty, “a constituição ativa de um objeto novo que 
explicita e tematiza aquilo que até então só se oferecera 
como horizonte indeterminado. Ao mesmo tempo 
em que aciona a atenção, a cada instante o objeto é 
reaprendido e novamente posto sob sua dependência.” 
(MERLEAU-PONTY, 1994, p. 59).

No entanto, para o autor, a questão da condição de 
uma percepção de fato das singularidades 
de um evento ou fato, a ação significativa que traz 

uma informação nova só pode se dar no território das 
linguagens. 

A operação de expressão, quando obtém êxito, não 
deixa somente ao leitor e ao próprio escritor um manual, 
ela faz existir a significação como uma coisa no coração 
mesmo do texto, ela faz viver num organismo de 
palavras, ela a instala no escritor ou no leitor como um 
novo órgão dos sentidos, ela abre um novo campo ou 
uma nova dimensão à nossa experiência.

[...] O pensamento não é nada “interior”, ele não existe fora do mundo e fora das palavras. (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 193)

No caso do desenho, além da função documental, se 
constitui como importante instrumento de interpretação, 
análise e compreensão de determinadas obras ou 
elementos, espaços e lugares. A representação gráfica 
extrapola o simples registro mecânico, é resultado de 
sensações, percepções e olhares críticos. O desenho 
pode permitir uma compreensão mais dilatada e 
reflexiva sobre o território, a paisagem, a cidade e a 
arquitetura.

“Qualquer representação gráfica, porquanto fiel à reali-
dade, proporcionada e precisa nos pormenores, particu-
larizada em cada uma das suas partes, é sempre uma 
interpretação e, por isso, uma tentativa de explicação da 
própria realidade.” 
(MASSIRONI, 1982, p. 69)

Toda representação está associada assim a um critério de 
escolhas, pois são muitas as informações e percepções 
existentes. O autor de um desenho, principalmente 
o de observação, acaba por escolher quais objetos 
representar, com quais características e o modo como 
traduzi-los para o papel.  Assim, para Massironi (1982), 
o processo representativo gráfico fica caracterizado pela 
dialética entre enfatismo e exclusão. 

No quadro histórico, o desenho foi se constituindo 
uma alternativa que ainda hoje subsiste. Alternativa 
entre o rigor e o imediatismo. No caso da arquitetura, 
entre uma tradição especifica que é aquela do desenho 
técnico e outra, que com a idéia de arquitetura 
conserva uma relação mais direta – se trata dos 
primeiros esboços ou do croqui. O desenho técnico 
(por muitas razões, recolocado na tradição vitruviana 
de expressão de uma vontade “científica”) possui um 
grau maior de abstração. Com ele vai se procedendo 
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através de cortes e projeções. Não colhe a imagem, 
mas seccionando, coloca em evidência relações 
internas e uma estrutura formal; uma geometria. Tomar 
distância da percepção é na verdade a força do desenho 
técnico. O desenho técnico uti-liza 
instrumentos, uma ortopedia. Funciona prolongando 
o instrumento primeiro inicial e absoluto que é a mão. 
Não importa agora que a natureza de tais prolongadores 
tenha mudado profundamente ao longo do tempo, se 
transformando, da régua e do esquadro ou da régua 
paralela e do tecnígrafo passou-se para o computador. 
Naturalmente considera-se a natureza do instrumento 
sua especificidade e potencialidade.  Mas pondera-se 
ainda mais, neste momento, o fato que este se coloca 
como filtro em relação à idéia, isto é, que distancie a 
forma da idéia até tornar essa conexão praticamente 
impossível. Nesse sentido está a preciosidade e a 
impossibilidade da eliminação do esboço.

Uma primeira característica do esboço, que 
determina a impossibilidade de sua eliminação é porque 
é feito a mão e ao mesmo tempo porque é veloz.  O 
esboço permite que a mão corra atrás da imprevisibi-
lidade e da descontinuidade do pensamento. Permite 
reconduzir a trama das formas e a uma substância mais 
profunda e mais longínqua. Katinsky (in ARTIGAS, 
1998) ressalta a importância da coleção dos croquis do 
edifício da FAUUSP na Cidade Univer-sitária, onde se 
pode verificar “progressões, marchas e contramarchas, 
próprias de um deambular por território desconhcido.” 
Katinsky considera que o esboço faz parte de um 
processo criativo em constante transformação: “[...] a 
criação no homem se alimenta, para se aperfeiçoar, da 
própria criação [...] é criando que se aprende a criar.” 
(KATINSKY in ARTIGAS, 1998, p. 14).

O desenho de observação guarda uma proximidade com 
o esboço. Ambos trazem em si o mesmo procedimento, 
a grafia direta entre o pensar e sua representação. A desenvoltura do traço, se no caso 
do esboço permite uma relação direta e dialética com 
o pensar novos objetos, no caso do desenho de obser-
vação permite que a mão acompanhe a experiência do 
lugar. Dessa maneira, o desenho de observação torna-se 
um elemento fundamental na constituição da condição 
de estabelecer um olhar, segundo a definição de Bosi 
(1988), desempenhando a função da linguagem como 
operação de expressão, abrindo “um novo campo ou 
uma nova dimensão à nossa experiência”, como definiu 
Merleau-Ponty (1994). 
A característica primeira e indispensável do desenho 

rápido, a mão livre que é empregada nos cadernos de 
viagem, é a sua velocidade. Esse desenho permite que a 
mão corra atrás da imprevisibilidade e descontinuidade 
do pensamento. Permite reconduzir a trama das formas 
observadas para uma substância mais profunda e mais 
longínqua. 
Na relação entre obra e desenho, ou entre cidade e 
desenho é necessário partir da compreensão de que 
a obra é por tendência hermética, um mundo que se 
apresenta cifrado e com poucas condições de falar. 
Este se propõe tão carregado de consistência e de 
experiências e tempos acumulados que se torna 
mudo. Os desenhos, ao contrário, se apresentam e são 
propostos como sombras que abrem possibilidades e 
permitem a leitura da obra de pontos de vistas múltiplos; 
decompõem a sua compactação. Oferecendo não 
uma só evidência, mas tantas. O desenho passa a ser 
uma espécie de terreno de conflito. E nisso está a sua 
grandeza e sua dignidade. 

Caderno de viagem

As viagens, principalmente para os arquitetos, são 
fontes de estudos e contribuem para a formação 
cultural e intelectual dos observadores mais atentos. 
Os desenhos, registrados a grafite, com uso ou não da 
cor, com uso de materiais diversos, como aquarela, 
colagem, expressam uma primeira impressão do lugar 
que se deseja recordar. A prática de elaborar um caderno 
de viagem foi adotada por nomes consagrados como 
Delacroix, Frida Kahlo, Picasso, Edward Hopper, 
Le Corbusier, Hugo Pratt e mais recentemente por 
arquitetos como Siza Vieira, entre outros.

O caderno de viagem contém 
desenhos mais rápidos e outros mais elaborados. Cada 
um desses desenhos insiste em um aspecto arquitetônico 
do edifício ou da cidade: sua originalidade, a tecnologia 
empregada ou o modo como o edifício se insere no 
tecido urbano. Por meio do desenho de observação 
é possível captar as relações entre os elementos 
construídos, suas proporções e a interação com a escala 

Figura 01 – Caderno de viagem, Pinacoteca de São Paulo.                
Fonte: MARUYAMA, 2009.
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humana. O viajante torna-se um receptor – usuário do 
espaço, destinatário da mensagem, reações e sinais a 
serem registrados e interpretados para o entendimento 
do significado que atribui a este espaço, ao freqüentá-lo.

O caderno de viagem tem, dentre suas importâncias, 
duas principais contribuições na formação do arquiteto: 
para quem o faz, serve como memória de suas 
impressões, reflexões e análises de lugares e edifícios; 
para quem os lê, os diversos desenhos registrados são 
importantes fontes de informação para a compreensão 
sobre a arquitetura, a cidade, seus usos e ocupação, por 
diferentes olhares e em momentos históricos distintos.

Um dos exemplos mais citados são os cadernos de 

viagens do arquiteto Le Corbusier. 
Segundo Lancha (2006), entre os vários desenhos de 
sua trajetória, Le Corbusier registrou a cidade de Pisa. 
Ele o fez em dois momentos distintos: no primeiro em 
1907, quando registrou detalhes arquitetônicos da Torre 
e no segundo, em 1911, quando retornou de sua viagem 
ao Oriente. Neste segundo momento, seus desenhos 
tornaram-se mais rápidos, mais soltos e mais sintéticos: 

“tira partido da pressão do lápis sobre o papel reve-
lando através das sombras, a força do edifício. Enfoca a 
relação entre os edifícios e não mais o edifício isolado 
e seus detalhes singulares [...] seu desenho deixa de ser 
uma coleção de fragmentos [...]” 
(LANCHA, 2006, p.54).

Outro arquiteto que possui seus desenhos de viagens 
publicados é Álvaro Siza Vieira. Ele registra além 
da edificação, a ambientação e as pessoas do lugar, 
incluindo parte de seu corpo para indicar sua presença 
nos lugares por onde visitava. Siza Vieira aponta uma 
questão fundamental na relação entre o caderno de via-
gem e a experiência do lugar na 
seguinte passagem:

“Haverá melhor do que sentar numa esplanada, em 
Roma, ao fim da tarde, experimentando o anonimato 
e uma bebida de cor esquisita – monumentos 
e monumentos por ver e a preguiça avançando 
docemente? [...] Num intervalo de verdadeira Viagem 
aos olhos, e por eles a mente, ganham insuspeita 
capacidade. Apreendemos desmedidamente; o que 
aprendemos reaparece, dissolvido nos riscos que depois traçamos. (SIZA 
VIEIRA, 1997, p.13)

A percepção é definida como uma experiência inscrita 
em um território outro da tomada de consciência direta 
do que se olha. O desenho, realizado no caderno de 
viagem, teria então como função a produção de uma 
representação capaz de tornar visíveis as relações que 
apenas foram intuídas. Em outras palavras, o registro 
do lugar próximo da experiência do mesmo configura 
um instrumento de revisão, de re-olhar, para se poder 
inferir algo significativo sobre aquilo que toca durante a 
vivência do lugar.

Figura 02 – Caderno de viagem, Estação da Luz, São Paulo. 
Fonte: MENEGHEL, 2010.

Figura 03 – Caderno de viagem, Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, 
São Paulo. Fonte: ADÃO, 2010.
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Linguagem do caderno de viagem

No contexto apresentado, o caderno de viagem pode 
ser caracterizado mais que o puro registro de um lugar, 
um edifício, um momento, por meio da representação 
do desenho. O processo de significação presente nesse 
meio se dá pelas qualidades plásticas do registro, as 
quais abarcam a questão dada com a qualidade gráfica 
que o traço assume, os materiais utilizados, a presença 
da palavra escrita, como ênfase das impressões, e pelo 
tamanho do caderno, determinando o campo do de-
senho. O material pode ser o lápis, a caneta, o pincel. 
No entanto, a base geral vincula-se aos instrumentos que 
privilegiam o traço. O caderno de viagem opera sempre 
como suporte para o desenho. 
O material é utilizado na definição da qualidade 
plástica do traço. As linhas em si ganham expressivi-
dade seja pelas variações de espessura ou tom seja pela 
sobreposição de várias linhas. 
Próximo à ligeireza do esboço, ao longo da história, o 
caderno de viagem serviu como exploração da sig-
nificância expressiva de materiais como os crayons, as 
aquarelas e outros recursos de colorização rápida, que 
anteriores ao século XX, eram apenas um esboço para 
a obra final, desenvolvida posteriormente em materiais 
tidos como mais nobres. O uso da cor pode ser justi-
ficado quando se deseja realçar algum espaço, 
algum detalhe, indicar um percurso ou transmitir uma 
idéia complementar. 
A escrita, usada espaçadamente ou às vezes em páginas 
inteiras, evidencia características próprias do objeto ou 
do lugar observado. A escrita compõe o desenho, não 
é meramente um texto com significado lingüístico, ela 
pode tornar-se uma textura que dialoga graficamente 
com o desenho (Figura 04). Por exemplo, na cultura 
japonesa, a escrita não é somente um conjunto de 
ideogramas que possui um significado; a execução do 
kandi é uma arte; e como em uma pintura, o conjunto 
tem ritmo e harmonia. No caso do caderno de viagem, 
a caligrafia, a densidade marcada pela quantidade de 
palavras, a sua diagramação, reproduzem a percepção 
do olhar. O texto passa a ser uma imagem verbo-visual. 

O caderno de viagem pode ter diferentes tamanhos; 
Le Corbusier usava o formato 18 x 11 centímetros, com 
folhas lisas e outras quadriculadas.  Em um primeiro 
momento o tamanho do caderno vincula-se à necessi-
dade de portabilidade, ou seja, um objeto leve e de fácil 
manipulação para ser levado sem pro-blemas a todos 
os cantos por onde o viajante passar. A conseqüência 
primeira relaciona-se à adoção por cadernos de pequeno for-mato, resultando 
quase sempre em variações do padrão A5 ou A6, próxi-
mos aos formatos dos ca-dernos Moleskini. O campo 
definido então induz a desenhos mais ligeiros já que 
estes não necessitam de um grau de definição muito 
grande. Essa redução informacional permite que por 
meio daquilo que não foi registrado se torne mais evi-
dente a seleção crítica do que se registrou. Outro ponto 
que interessa nesse caso é a utilização do campo como 
elemento expressivo. 
O caderno pode ser usado na vertical ou na horizontal. 
Os vazios, brancos deixados nas páginas, possuem suas 
razões: ora marcam uma ausên-cia, ora servem para evidenciar determinadas figuras. 
Variando livremente a orientação é possível perceber 
que os vazios e os cheios, e a relação com os limites 
“enquadram a imagem”, próximos a janela do olhar, 
aquilo que se foca, aquilo que a percepção registra 
como significativo da experiência do lugar.  As quali-As quali-
dades plásticas do registro, nos cadernos de viagem, se 
diferenciam de desenhos realizados em folhas avulsas 
justamente por se constituírem um conjunto. 
A sequencialidade das folhas do caderno, em um primei-
ro momento, é uma referência da duração da experi-
ência, da temporalidade dos fatos e eventos ao longo 
da viagem. No entanto, como visto anteriormente, a 
atividade do registro das impressões de um determinado 
lugar não se encerra no registro em si, mas o processo 
de leitura, de re-olhar, é fundamental na construção do 
conhecimento a partir de tais vivências. A sequência das 
folhas do caderno se aproxima da montagem cinematográfica. 

Figura 04 – Caderno de viagem, São Paulo.                                       
Fonte: KOTCHETKOFF, 2009.

Figura 05 – Caderno de viagem, espaço interno (Museu de Arte 
de São Paulo). Fonte: ARRUDA, 2010.
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A questão da montagem como um sistema signi-
ficante pode ser caracterizada por meio do princípio da 
montagem cinematográfica desenvolvido por Sergei 
Eisenstein (1990) a partir da observação dos processos 
linguísticos próprios do ideograma chinês.  
A questão é que a cópula (talvez fosse melhor dizer a 
combinação) de dois hieróglifos da série mais simples 
deve ser considerada não como sua soma, mas como 
seu produto, isto é, como um valor de outra dimensão, 
outro grau; cada um separadamente corresponde a um 
objeto, a um fato, mas a sua combinação corresponde a 
um conceito. De hieróglifos separados foi fundido – o 
ideograma. Pela combinação de duas descrições é obtida 
a representação de algo graficamente indescritível. 
(EISENTEIN, 1990, p.36)
O cineasta está analisando o processo de significação 
de conceitos abstratos por meio da aproximação de 
duas figurações concretas. Utiliza como exemplo a 
aproximação do símbolo da faca ao símbolo do coração 
na representação de tristeza. 

A lógica de montagem por aproximação de 
representações de objetos concretos 
encontra no caderno de viagem um terreno fértil para 
explorar as condições significantes. Não só os lugares 
vivenciados são revistos como experiências isoladas, 
mas o conjunto de tais experiências também são 
resignificados na fruição do caderno acabado. 

Esse processo de linguagem contamina o próprio 
registro, que abandona em certos momentos o espaço 
unificante da perspectiva renascentista e passa a 
operar na aproximação de diversos pontos de vista. O 
desenho de observação, pela montagem, se afasta da 
figuração direta e se aproxima das poéticas da colagem, 
incorporando outros materiais, como fragmentos de 
impressos, bilhetes de transportes urbanos, folders dos 
lugares visitados, entre outros. 

Representações urbanas

A disciplina Desenho de Arquitetura, oferecida aos 
alunos do primeiro ano do Curso de Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, foi adotada como o espaço 
para a presente discussão.

A opção metodológica fundamenta-se na relação 
entre os objetivos da pesquisa e da própria disciplina, 
bem como o contexto interdisciplinar que esta se insere, 
representado principalmente pela atividade da Viagem 
Didática. 

Durante o desenvolvimento da disciplina Desenho de 
Arquitetura procura-se que os alunos aprendam, além 
das habilidades específicas, a pensar por meio do desenho e a entender o 
que significa a construção de um olhar. Tal objetivo 
passa pela abordagem do desenho como depuração 
da informação contida em uma imagem, ou seja, 
por seu caráter sintético, o desenho necessariamente 
ressalta certos aspectos do objeto, em detrimento 
de outros, constituindo-se assim o ato de desenhar 
em uma educação do olhar. O caráter sintético do 
desenho obriga o aluno a discriminar e refletir sobre as 
informações contidas em uma dada imagem ou objeto. 
Tal abordagem permite que atividade de desenho seja 
parte essencial no processo da configuração de um olhar 
informado e que informa. A observação detida e atenta 
para o registro sobre o papel se coloca como alternativa 
ao olhar ligeiro das máquinas fotográficas digitais, 
onde não existe mais a necessidade de um processo 
de seleção e recorte a priori. (SANTOS e CASTRAL, 
2009).

O CAU-IAU-USP tem em seu projeto pedagógico, 
viagens a cidades cuja história, arquitetura e 
planejamento contemplem os objetivos das diversas 
disciplinas. Esta atividade está inserida em um contexto 
interdisciplinar que inclui desde a história da arquitetura 
e do urbanismo e o projeto de edificações, como 
também serve de exercício para a prática 

Figura 06 – Caderno de viagem, Pinacoteca de São Paulo.                
Fonte: VILLA, 2010. discussão. 

Figura 07 – Caderno de viagem, Vista aérea de São Paulo. 
Fonte: MENEGHEL, 2010.
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da percepção e da representação gráfica deste olhar. 
Pretende-se com estas viagens programadas, sensibilizar 
o aluno para um novo olhar da realidade, sobre a cidade; 
pretende-se capacitá-los a analisar criticamente as 
situações e lugares vivenciados. No caso do primeiro 
ano do curso, a Viagem Didática tem como destino a 
cidade de São Paulo. 

O município de São Paulo possui atualmente 10.886.518 
habitantes (IBGE, 2007). Trata-se de uma configuração 
urbana complexa e espacialmente diversificada. A 
cidade foi fundada em 25 de janeiro de 1554, contando, 
dessa forma, com uma história recente se comparada 
às cidades européias, no entanto, ela é cenário de uma 
multiplicidade cultural em constante transformação. 
Esse espaço cosmopolita tem problemas urbanos como 
déficit habitacional, segregação urbana e ocupação 
de áreas de proteção ambiental, mas também guarda 
encantos; e são os olhares mais atentos que conseguem 
ver e captar seus detalhes. É possível conhecer São 
Paulo e sua história, passando pelo Páteo do Colégio, 
dos padres jesuítas, pela Estação da Luz ou percorrendo 
as grandes avenidas e centros financeiros na Av. Paulista 
e na Av. Berrini.  Nas áreas centrais densamente 
ocupadas, na cota do pedestre, não se pode ter uma 
compreensão desta complexidade. Esta construção só 
se torna possível do alto, como mostra o desenho feito 
do lanternim do edifício Altino Arantes, popularmente 
conhecido como “Banespão”. 

A maioria dos alunos vem da cidade de São Carlos 
ou de cidades de pequeno e médio porte (até 500 
mil habitantes) do interior do Estado de São Paulo, 
e não têm por hábito o contato com a metrópole. O 
estranhamento provocado pelo novo e a imersão neste 
contexto urbano possibilita que a experiência seja 
caracterizada mais próxima de um embate, de uma 
tensão com o repertório dos alunos.

Dois casos específicos foram adotados para discutir 
diferentes procedimentos de significação da experiência 
urbana por meio dos recursos de linguagem próprios 
do caderno: a visita ao Memorial da América Latina e à 
Avenida Paulista.

Memorial da América Latina 

A idéia do caderno de viagem como uma montagem 
cinematográfica está presente em duas sequências 
de páginas que representam a vivência no Memorial 

da América Latina (1989), de Oscar Niemeyer. 
Neste projeto o arquiteto ocupou a área destinada ao 
memorial configurando um grande plano seco com 
locação periférica dos edifícios, constituindo uma 
espacialidade destinada às manifestações públicas, como uma tradicional praça italiana.  
O conjunto apresenta um forte contraste com 
o entorno formado pelos edifícios industriais dessa área 
de São  Paulo. 

Os alunos tiveram um tempo de permanência 
considerável neste espaço, podendo assim 
passar da surpresa e encantamento de uma nova espacialidade para uma visão crítica da 
situação urbana como um todo.

Os desenhos de Pacheco (2010) representam a 
sequência de quatro páginas duplas dedicadas ao 
registro do Memorial. Inicialmente têm-se os elementos 
escultóricos (passarela e mão) como chave de entrada 
para os registros sobre esse conjunto arquitetônico. Nas 
duas páginas seguintes a aluna percorre detalhes das 
edificações (plano de vidro e pórtico de sustentação 
da cobertura da biblioteca). Na quinta e sexta 
páginas, a aluna desenha a espacialidade interna da 
biblioteca. A sequência de registros indicia o percurso 
recorrente no Memorial, ou seja, entra-se na praça, 
se aproxima dos edifícios e por fim adentra-se nos 
mesmos. Porém, as duas últimas páginas dedicadas ao 
Memorial surpreendem pela contraposição dos registros 
figurativos anteriores com uma imagem sintética Apenas 
uma linha de horizonte-piso e alguns bancos vazios. 

A última página funciona como uma inversão de um 
discurso que se construía com as imagens anteriores. 
Ao dedicar a primeira página aos elementos escultóricos 
do conjunto, a qualidade plástica dos edifícios assume 
o primeiro plano da narrativa, principalmente pelo 
destaque ao ocupar todo o campo das folhas com tais 
imagens. Passamos a observar a relação entre curvas e 
retas, texturas dos planos. A inversão ocorre justamente 
no momento em que se espera a confirmação por 
parte da aluna do seu interesse por essas qualidades. 
A imagem final apresenta uma tênue relação entre 
elementos em um espaço abstrato, esvaziado de 
significado e uso. Dessa forma reconsideram-se os 
desenhos anteriores, do elogio da forma para uma crítica 
que aponta o esvaziamento de significado dos elementos 
construídos. 

Talvez essas questões não estivessem presentes no 
momento anterior ao registro da experiência, no entanto, 
pode-se acompanhar a vivência da aluna nesse processo. 
Uma relação com o espaço, que ao ser mediada pelo 

Figura 08 – Caderno de viagem, Memorial da América Latina. 
Fonte: SALMASO, 2010.
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processo dialético do uso das linguagens, caracteriza 
o campo de existência de uma experiência, de um 
pensamento.

A Avenida Paulista

A Avenida Paulista configura-se tanto pela sua estrutura 
fixa – uma seqüência de edifícios dispostos ao longo 
de um eixo, como pela sua estrutura móvel – pessoas e 
automóveis em plena atividade. Elementos justapostos, 
onde cada um preserva sua particularidade, mas só 
ganham sentido na medida das aproximações entre 
si. Uma colagem urbana de planos que se funde e 
confundem. 

É uma paisagem em constante transformação, marcada 
pelas relações humanas e físicas, onde o observador 
passa a fazer parte do cenário, na medida em que 
vivencia o espaço segundo diferentes aproximações. 
Em poucos cadernos de viagem têm-se algum registro 
de tal situação urbana pelo desenho da unidade espacial 
característica das perspectivas renascentistas. Quando 
aparecem, caracterizam pontos de vistas, momentos 
do percurso, que não se referem ao todo, mas às 
particularidades do conjunto. Como exemplo, o desenho 
onde o Museu de Arte de São Paulo (MASP) é utilizado 
como medida para a vista da Avenida Paulista. 

 Quando Li Bo Bardi projetou o edifício para 
abrigar o MASP (1968) pretendia criar uma janela, 
um belvedere, de onde se pudesse apreciar a vista da 
cidade e do Parque Trianon. Nos cadernos de viagem 
dos alunos, de certa forma, há um resgate da função do 
vão do MASP em servir de enquadramento, mas agora 
para a própria Avenida Paulista. Em alguns registros dos 
cadernos de viagem pode-se perceber que os alunos não 
concebem a Avenida Paulista como um elemento único, 
ela perde aquilo que a estrutura (a rua) e se transforma 
em uma justaposição de impressões isoladas dos 
edifícios seguindo a lógica da sua própria constituição 
(Figura 15). Nesses casos, o sentido da experiência se dá 
na impossibilidade de se produzir uma síntese.

No entanto, em outros registros, a Avenida Paulista 
aparece representada por meio da aproximação 
entre algo próximo a uma projeção superior da rua 
e uma série de perspectivas dos edifícios. Tal mapa 
perceptivo (Figura 16) revela a tentativa de propor uma 
unidade à experiência urbana que se deu na duração 
de um percurso. Uma relação entre duas direções da 

vivência. Uma faz referência ao caminhar, ao sentido 
do deslocamento. Outra dimensão faz referência aos 
elementos que atraem o olhar, sempre no sentido 
transversal da direção anterior. A retidão do traçado 
da avenida aponta para o horizonte. Os edifícios 
seqüestram o olhar para as laterais da avenida. 

As percepções da Avenida Paulista presentes nos 
cadernos de viagens, aqui discutidos, constituem 
um conjunto representativo do papel desse meio no 
processo significante das vivências urbanas. 

Considerações Finais

A urgência do traço, as qualidades plásticas dos 
materiais e textos, a lógica da montagem de certa 
maneira guardam proximidade estrutural com os 
cenários percorridos. O olhar sobre a cidade assume 
sua condição primeira de intencionalidade e no seu 
embate com a linguagem do caderno, que lhe dá forma, 
encontra as possibilidades expressivas de construir 
juízos críticos sobre o objeto de desejo desse olhar, seja 
pela montagem, seja pelo simples recorte na paisagem. 

O olhar não caminha mais ligeiro sobre a cidade, como 
o olhar do turista que nada vê, mas passeia em busca de 
algo significativo. Algo que lhe toque e se possa falar. 
Enfim, o aluno busca construir o discurso da cidade 
sobre a sua experiência entre os diversos discursos que 
compõe a condição urbana dos lugares que passa.
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Figuras 09 a 12 – Caderno de viagem, Memorial da América 
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Figura 13 – Caderno de viagem, Avenida Paulista. 
Fonte: BALHE, 2010.

Figura 14 – Caderno de viagem, Avenida Paulista.                             
Fonte: OLIVEIRA, 2009.

Figura 15 – Caderno de viagem, Avenida Paulista. 
Fonte: KOTCHETKOFF, 2009.
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Resumo/Abstract

O presente texto é um resumo da dissertação “Escrevendo no verso das folhas” do 
Mestrado em Ensino das Artes Visuais no 3º Ciclo do ensino básico e no ensino 
secundário. Parte de noções acerca de uma ideia emancipatória de escola, cada vez 
mais, comprometida com a diversidade da realidade, propõe-se o diário gráfico como 
experiência e reflexão a partir das vivências dos próprios alunos. Usando ou desviando 
as ferramentas da disciplina da qual emerge. O diário gráfico, enquanto extensão do 
corpo e pensamento diário do aluno, coloca-o no centro do conhecimento e do diálogo 
no ensino das artes visuais.  Assume-se campo e ferramenta criativa e heurística com 
a tarefa de renovar, compilar e experimentar. Possibilita sobretudo uma orientação, 
enquanto modo de compreensão ou problematização da prática pedagógica.

Palavras-chave: Diário gráfico, realidades, criatividade, heurística, transformação, 
mundos possíveis.

É vasto o terreno de problemáticas que constituem corpo e tema do diário gráfico 
(Capaccione: 1989; New: 2005; Salavisa). Essas problemáticas podem constituir uma 
ideia de mudança para a escola. Uma ideia que apela à identidade de cada aluno e de 
cada turma em qualquer disciplina. 

Pensar uma outra escola, como lugar para a emancipação, significa 
encontrar ferramentas pedagógicas que permitam a construção de “o tempo de um 
artista” (Alves: 2009), em que a escola possa constituir uma “comunidade de artistas” 
(Canário: 2006). 

O diário gráfico pode assumir-se como veiculo e sugestão para a transformação 
perante metodologias e modelos precisos de escola, redigidos por alguém que não 
pertence ao contexto onde vão ser aplicados. Assim, a nossa reflexão sobre o diário 
gráfico assenta numa perspectiva de investigação qualitativa (entre outros, Haguette: 
1995), que, no campo educativo (Sacristán: 2003), apela a uma ideia de escola atenta 
à diversidade, a disciplinas que se prolongam para lá dos seus domínios e conflituosa 
perante sistemas normativos. Uma escola consciente das suas “heterotopias”, onde 
cada estudante seja agente da sua aprendizagem, num espaço seguro para errar. 
Sublinhamos a possível interacção entre realidade e o ensino das artes visuais 
que leve, por sua vez, a didácticas que activem um conjunto vasto de saberes 
provenientes de vários domínios da realidade, sejam eles de nível técnico ou 
simbólico. Anunciamos e imaginamos as práticas artísticas contemporâneas para o ensino das artes visuais, nomeadamente 
pela amplitude que os seus processos podem conter. No ensino das artes visuais, 
a criatividade e o rigor colocam-se como processos, por vezes, divergentes, por 
vezes, convergentes. Seguindo a esteira de Irwin (2008), a confluência entre ensino, 
pesquisa e produção de arte, que a autora designa como ar/t/ografia, proporcionada 
por ferramentas como o diário gráfico, podem permitir uma política da criatividade 
(Lipovetsky e Serroy: 2008).

O diário gráfico reformula os conteúdos programáticos, assumindo-se contraponto 
à “previsão”, tendendo a uma nova organização e interacção dos saberes. Os 
conteúdos organizados e transmitidos pelo docente são assimilados com diferentes 
intensidades. Tendem a uma releitura e a um reposicionamento crítico, pessoal e 
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Diário Gráfico como ferramenta de trabalho no ensino das artes visuais
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simbólico dos próprios conteúdos através do diário. 
Constitui, assim, um instrumento de produção de sentido (Charlot: 2000) para o próprio 
sujeito. Aliás, atendendo a um outro ponto de vista, o 
referido diário poderá funcionar como um “espaço de 
digestão” onde se adquire, organiza e investiga aquilo 
que interessa a cada um, a motivação e o entusiasmo 
que a identidade única de cada aluno procura conhecer. 
Nesta ordem de ideias, o diário gráfico, enquanto 
instrumento de trabalho artístico, é uma dimensão do papel da arte no desenvolvimento humano 
(Dobbs: 1998).        

Perante necessidades reconhecidas às escolas a partir 
de vários autores, preservando e reflectindo uma escola 
cada vez mais livre nas especificidades daqueles que a 
constituem, a reflexão sobre diário gráfico assume-se 
preponderante no ensino das artes visuais. Não como 
solução, mas como uma das ferramentas possíveis para 
essa grande tarefa de inclusão. Uma plataforma que 
pondera cada vez mais o espaço, dimensão e diversidade 
das vivências de cada aluno. 
Neste sentido, sublinha-se o diário gráfico como 
ferramenta de trabalho, dada a multiplicidade de 
experiências que pode detonar, sugerindo vários níveis 
de análise para lá do campo disciplinar de onde surgiu. 
A partir dos diários gráficos dos alunos e de 
profissionais não circunscritos à esfera da arte, 
e também de artistas, procurou-se explanar as 
potencialidades que estão em trânsito no uso dessa 
ferramenta. 
Uma dessas potencialidades é o diário gráfico como 
ferramenta criativa e heurística. Num contexto de 
uma globalização e crescentemente informatizado, 
como num imenso hipertexto 
(Castells: 2004), que se estende cada vez mais às 
diferentes esferas da vida social, e também educativa, 
o diário gráfico afirma-se como corpóreo num 
desafio à substituição da materialidade manual pelas ferramentas digitais.  

Para além de se constatar a gestão que o aluno faz 
dos saberes que extraiu da disciplina, constituindo-se 
fundamental para o seu “ofício de aluno” (Perrenoud: 
1995), permite ao aluno assumir-se como portador 
de experiências fora do espaço físico e tradicional 
das aulas. Deste modo, a produção de conhecimento 
como site-specific fica claro para ambos os agentes 
intervenientes na acção pedagógica — docentes e 
discentes. A propósito de uma relação de orientação, 
é possível estabelecer níveis de diálogo acerca da 
simbologia que o rodeia o aluno e o comove, com 
a possibilidade de o alertar para a realidade que lhe 

é exterior, nomeadamente problemáticas de outros 
campos, articulando o seu mundo de vivências da vida 
com os mundos possíveis da sua criação. 
Outra potencialidade é a portabilidade 
do diário gráfico. Dessa especificidade, o aluno age 
como um narrador, um realizador de documentário, 
o aluno enquanto arqueólogo, o aluno inventor, o 
aluno rigoroso, a falência de ideias, a possibilidade 
do erro e do equívoco, o relembrar da disciplina. 

A criatividade (Boden: 1999) é um domínio 
necessário e susceptível de ser explorado através do 
diário gráfico. Nesse sentido, o diário gráfico pode 
ser terreno favorável a essa exploração, localizando 
aí uma contribuição para o ensino e educação. Essa 
contribuição não prevê o “domesticar de conceitos”, 
mas antes o circunscrever da construção de um terreno 
favorável ao seu exercício. Se o manuseio do diário 
revela muitas características daquilo que rodeia o 
seu portador, também revela a acção deste último 
em transformar aquilo que vê, através de registos 
provenientes de um pensamento que designamos de 
“lateral” (Bono: 2005). 
No diário gráfico é possível observar manifestações 
simbólicas dos alunos, visões e hipóteses de “mundos 
possíveis” à medida que desenvolvem os seus diários. 
O diário gráfico é ferramenta/hipótese da relação 
entre norma e desvio no ensino das artes visuais, 
nomeadamente no exercício do desenho, com 
potencialidades criativas e heurísticas. Esta relação 
desperta pensamentos laterais, seja 
a nível da representação seja a nível dos conteúdos. 
Deste modo, consideramos o seu uso preponderante para 
o exercício e reflexão do desenho e da(s) realidade(s).

Num momento actual, em que se discute nas artes 
visuais as necessidades ou falências técnicas e teóricas, 
esta questão problematiza-se no diário gráfico. Porque 
a ele podem concorrer múltiplos meios. No entanto, o 
desenho enquanto “gramática da realidade” assume-se 
preponderante na acção da representação, sobretudo 
nos processos mentais que se desenvolvem no exercício 
e questionamento da realidade. Numa dinâmica entre 
desfasamento e anacronismo (Agamben: 2010), entre 
a realidade e o imaginado, esta ferramenta 
providencia a cada estudante desbravar o seu próprio 
caminho. Em registos, o aluno produz e exercita, decifra 
e interpreta os signos da realidade, dando-lhe sentido, 
reinventando-a.  

As relações entre professor e aluno, professor/aluno e 
conteúdos programáticos são reescritas atendendo ao 
diário gráfico. Contraponto e desviando o lado mais 
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programático da disciplina, o diário gráfico é hipótese 
de trabalho, porta para a deriva e exploração de várias 
experiências de cada estudante. A experiência do 
conhecimento faz-se da interacção e participação directa 
com a realidade, para lá das insuficiências de meios e 
dos recursos (Beuys: 2010). O relato da diversidade 
do mundo, que se faz no diário gráfico por registos, 
participa nesta acção.  
Também, sendo inegável reconhecer as várias fases de 
desenvolvimento de uma criança, ou de um adolescente, 
seria revelador observar a inclusão e potencialidade do 
diário gráfico aos vários níveis de ensino. 
Neste momento, atendendo à experiência extraída de 
campo enquanto docente, relacionando o relato de 
outros professores e artistas, podemos afirmar que o 
diário expande-se para lá da experimentação técnica. 
É sobretudo um dispositivo de identidade, registo de 
uma relação pessoal daquele que se confronta com a 
diversidade inesgotável do mundo, sendo de encarar 
a hipótese do uso do diário em diferentes idades e 
contextos profissionais. 
O diário gráfico é um espaço de superação, de 
preenchimento e esvaziamento, onde a norma e o desvio 
coabitam na configuração de um conhecimento que 
acaba por dilatar o sentido do caderno que o suporta.
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RELATOS // ARTIGOS DE OPINIÃO

Todos sabemos, especialmente nós os professores, que transmitir conhecimentos 
não é tarefa fácil. Todas as estratégias são bem vindas. E uma que se tem revelado 
muito útil na nossa área, de Artes Visuais, é o uso do Diário Gráfico. Um pequeno 
caderno, facilmente transportável, com folhas em branco que pedem para serem 
preenchidas e uma capa que convida à confidência e ao registo descomprometido. 
Espaço onde o erro não é erro e onde o processo é mais importante que o resultado. 
Aliás como a viagem, onde o percurso interessa mais que o destino. Estes atributos 
fazem com que o Diário Gráfico se transforme num objecto indispensável: ora para 
relatar o nosso quotidiano, ora para memorizar o que quisermos que seja memorável, 
ora para reflectirmos por meio do desenho, ou para guardarmos as informações que 
necessitamos, ou simplesmente para passar o tempo ou para nos divertir.

Foi já há uns bons anos que o mestre Lagoa Henriques, na sua disciplina intitulada 
“Comunicação Visual”, apelava à observação de tudo o que nos rodeava, à cultura 
erudita e à popular, à obra de arte e ao acaso. E falou-nos do Diário Gráfico como um 
bom auxiliar. Referia-se muito a um dos seus mestres, o arquitecto Le Corbusier, que 
chamava ao seu caderno de “caderno de procura paciente”.

Quando, anos mais tarde, como professor, me deparei com o problema de “como 
ensinar a desenhar”, percebi que o mais importante era transmitir o gosto pela 
observação e pelo acto de desenhar. Com a prática vem o resto, 
a qualidade. Tal como tinha feito o mestre Lagoa quando nos levava, em grupo, à 
Trafaria, onde desenhávamos o que queríamos e onde confraternizávamos ao almoço 
num restaurante com mesa reservada previamente.

Este tipo de caderno, que se pode chamar de Diário Gráfico, tem uma grande 
tradição como companheiro de viagem de artistas e também de outras áreas onde 
o desenho é primordial. Nas grandes expedições a continentes pouco explorados, 
chamadas de “filosóficas” por terem como objectivo estudar várias disciplinas, era 
sempre essencial serem integradas por desenhadores a fim de registarem tudo o que 
achassem importante. E é por isso que podemos relacionar esse caderno com a viagem. 
Podemos imaginar que o nosso quotidiano é uma viagem. Podemos imaginar, 
como Delacroix quando viajou pelo Norte de África, que observamos as pessoas, os 
costumes, as paisagens, os pormenores, e registamos com desenhos rápidos e/ou textos 
curtos. Também John Ruskin, intelectual inglês, além de ter o hábito de transportar na 
bagagem um caderno, como era tradição no seu tempo, tinha a convicção que qualquer 
pessoa tinha a capacidade intelectual de desenhar.

É neste triângulo entre a viagem, o desenho e o vislumbre de qualquer pessoa saber 
desenhar que encontramos o interesse surgido com o Diário Gráfico.
Várias iniciativas têm acontecido mostrando claramente este interesse: exposições 
colectivas de autores de proveniências diversas, mesas redondas e conferências onde 
se debate o tipo de desenho realizado em cadernos (geralmente de observação, rápido, 
realizado em condições não ideais e em circunstâncias, por vezes, difíceis), encontros 
cujo único intuito é desenhar e partilhar experiências, onde têm aparecido muitas 
dezenas de desenhadores e/ou aprendizes de desenhadores, breves cursos onde se 
incute o gosto de desenhar. Além de edições de livros com reproduções de desenhos 
feitos em cadernos acompanhados por textos teóricos.

Formador em Diários 
Gráficos

Eduardo Salavisa

A IMPORTÂNCIA DO DIÁRIO GRÁFICO 
PARA A ACTIVIDADE DO DESENHO
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Fig.1 - Professor Lagoa Henriques com um grupo de alunos das Belas Artes , Trafaria, 1976

Sem dúvida que a blogosfera tem tido uma grande 
responsabilidade na expansão deste tipo de desenho. Os 
blogues são espaços onde as pessoas se sentem à vontade 
para editarem os desenhos que fazem diariamente e, 
com a resposta que recebem de outros desenhadores, 
são estimuladas a fazerem-no cada vez mais. Existem 
verdadeiras comunidades de desenhadores, a níveis 
regionais ou internacionais, que trocam experiências, 
virtualmente, ou em encontros reais.
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HOKUSAI, O VELHO LOUCO PELO DESENHO 1

Apesar do seu renome como artista gravador, desenhador e pintor, Hokusai (1760-
1849) era caracterizado pelos seus contemporâneos como um monge nómada algo 
excêntrico. Uma nota datada de 1835 escrita por um dos seus editores - Rozan Ko -, 
sobre o conjuntos das gravuras dedicadas ao Monte Fuji, mostra bem a admiração 
dos seus pares « Le vieil homme Hokusai l’a peint cent fois, et la perfection de ses 
dessins est imprégnée de vie.»2 Aparentemente alheio à fama, Hokusai adoptou 
diferentes nomes ao longo da sua vida. O assumir de um novo nome estava por vezes 
relacionado com a sua fixação (temporária) num novo local ou com uma nova série 
de trabalhos. Passo a citar 3 exemplos demonstrativos: - a célebre Vaga ao largo 
de Kanawaga (1830) é assinada com o nome Hokusai aratame Iitsu Hitsu, sendo 
que Iitsu significa “um novo ano” ou “mais um ano”; posteriormente, aos 75 anos 
escreve um breve texto auto-biográfico usando o nome Gakyôrojin ou seja, o velho 
louco por desenho; e, nos últimos anos de vida (auto)denominou-se Hokusai Manji – 
literalmente Hokusai Dez mil anos3.

Em 2008 a Editora Hazan publicou um fac-simile da edição de 1840 de “Cem vistas 
do Monte Fuji”4. Este é um objecto luxuoso que prima pelo detalhe cuidado: um 
(bom) papel de arroz ligeiramente amarelado que valoriza a restrita paleta de cores, 
uma capa externa que se fecha atando 3 fitas de tecido vermelho escuro. A edição 
compreende 3 volumes encadernados com capas soltas, que se distinguem pelas 
inscrições em relevo, ao qual se junta um compêndio sumário com texto genérico 
sobre a obra de Hokusai, assim como breves comentários explicativos designando 
especificidades de cada uma das gravuras.

Tal como na edição de 1840, os três volumes compilam na realidade 102 vistas do 
Monte Fuji; elemento que domina um grande número de composições mas que em 
certas pranchas é apenas um apontamento na linha do horizonte, uma sombra no 
reflexo ondulante da água5, uma silhueta desvelada por entre os fios de uma teia 
de aranha6 ou recortada por uma floresta de bambus7. Este conjunto de imagens testemunha também as várias etapas da viagem feita por Hokusai 
e o seu encontro com muitos outros viajantes; o que inclui também a observação dos 
momentos de descanso e alegre convívio ou, o cavalo que pasta por baixo de uma 
chuva de folhas de Outono8 e a complicada atrelagem de carros e charretes. 

Nestas pranchas encontramos cenas da apanha de cogumelos no Outono e de lenha no 
Inverno, assim como da floração das cerejeiras carregadas de rebentos quase em flor 
e a abundância dos arrozais. Dir-se-ia que Hokusai mapeia o mundo e tudo o que o 
rodeia é observado com igual interesse. Em termos do desenho devemos aludir ao 

1  Tradução do título da nota de apresentação escrita por Nelly Delay no volume: HOKUSAI – Les  
cent vues du Mont Fuji. Paris, Hazan, 2008
2 “O velho homem Hokusai pintou-o cem vezes, e a perfeição dos seus desenhos é impregnada de 
vida” (tradução livre)  HOKUSAI – Les  cent vues du Mont Fuji. Paris, Hazan, 2008 (página 21)
3  FORRER, Matthi – Hokusai. S/L, Bibliothèque de l’Image, 1996.
4  Em 1840 foram impressas duas versões de Cem vistas do Monte Fuji, uma apenas a preto/cinzen- Em 1840 foram impressas duas versões de Cem vistas do Monte Fuji, uma apenas a preto/cinzen-
to outra com preto/cinzento e um tom claro de cor-de-rosa. É esta segunda versão que se encontra re-editada 
pela Hazan.
5  Gravura número 37, volume II
6  Gravura número 72, volume III
7  Gravura número 34, volume II
8  Gravura número 19, volume I
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grande detalhe e dinamismo das composições, assim 
como a uma tensão permanente entre a fragilidade dos 
personagens e a (monumental) escala da paisagem. 
Apontamos ainda a constante procura de uma linha expressiva que sintetize matérias e texturas 
da superfície ondulante dos elementos naturais e 
primordiais aos quais são muitas vezes atribuídas 
conotações simbólicas: a água (do rio, do mar, da 
chuva), a bruma, o vento, o trovão, as mais imponentes 
árvores e as flores mais efémeras, todo o tipo de animais 
míticos e reais e os mais pequenos e frágeis insectos. 
Cem vistas do Monte Fuji é sobretudo uma meditação 
sobre o mundo que o (nos) rodeia, sobre a resiliência 
da vida quotidiana, as tarefas próprias às diferentes 
estações do ano e, sobre o poder deslumbrante e 
ameaçador da natureza.
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TESTEMUNHO DE UMA AÇÃO DE FORMAÇÃO 
EM DIÁRIOS GRÁFICOS

Foi com muito entusiasmo, que me envolvi, mais de perto, num movimento 
artístico que atualmente vai ganhando uma nova dimensão e emerge, um pouco por 
todo o lado, como uma apaixonante prática e disciplina a que os artistas se obrigam 
diariamente, não só nas suas reflexões académicas de pesquisa e investigação, mas 
também no deleite pessoal e muito individual (intimista) que cada um guarda, em 
forma de registo gráfico, as suas memórias e recordações mais íntimas. A nosso 
ver, os fazedores de Diários Gráficos iniciam-se por paixão à primeira vista, depois 
por estudo e investigação, mais tarde por disciplina e vocação 
e, por fim, por uma enorme compulsão. São artistas no seu melhor: por vezes 
não só na qualidade dos seus trabalhos/desenhos mas muito pelo espírito e alma 
que transbordam. Um bem-haja a este fascinante mundo de artistas desenhadores 
compulsivos que vai ganhando, cada vez mais, adeptos. Obrigado por existirem. A 
humanidade ganha uma representação da realidade bem mais colorida…

Foi com o propósito de um maior envolvimento com a temática dos diários gráficos 
que me inscrevi na ação de formação sobre os diários gráficos promovida pela 
APECV e idealizada por Eduardo Salavisa, um nome já incontornável quando 
se fala dos diários gráficos no contexto nacional, não só pelo seu dinamismo na 
promoção e produção de eventos relacionados com os diários gráficos como pela 
obra já publicada. O contributo de convidados como Isabel Baraona, Margarida 
Boto e Mónica Cid emprestaram a esta formação perspetivas, 
práticas e conhecimentos diversificados que só vieram enriquecer a partilha de 
experiências. Devo dizer que foi muito gratificante a frequência desta ação de formação sobretudo devido ao estímulo, nela incutido, para uma prática que 
todo o artista plástico devia disciplinar no seu quotidiano. 

Assim, como registo de um testemunho passo a relatar os dias e os momentos que 
constituíram a ação de formação em Diários Gráficos:

No primeiro dia, Eduardo Salavisa apresentou-nos uma série de cadernos seus e 
de outros colegas bem como de reproduções (Fac-símiles) de diários gráficos de 
artistas conceituados como Picasso e Corbusier – muito interessantes e inspiradores. 
Simultaneamente apresentou/projetou algumas dessas imagens exemplificando no 
pormenor as mais representativas de estilos ou géneros diferenciados.

Seguiram-se depois uma série de exercícios práticos tais como: desenhar o colega 
do lado, após um diálogo de apresentação recíproca, para assim fazermos a 
nossa integração dentro do novo grupo de trabalho, e cada um 
dos presentes apresentou o seu colega do lado aos restantes elementos do grupo 
(primeiramente, através de um diálogo de circunstância, deram-se a conhecer alguns 
aspetos do seu percurso de vida e, por último, a apresentação de um desenho/retrato 
desse colega); ficámos de desenhar, igualmente, um aspeto (recanto ou pormenor) da 
sala onde nos encontrávamos.

A 12 de Março, iniciámos a manhã com a presença da colega Margarida Boto que 
nos introduziu, com muito empenho e emoção, na utilização da técnica das colagens 
como forma de registo diário de uma vivência ou viagem, ou mesmo uma impressão, 
que se quisesse guardar. Explicou que seria, inclusive, uma forma de contornar a 

representação de desenho em Diário Gráfico ou de Viagem 
para aqueles que se sentem menos confiantes no traço do desenho. Todavia, nada 
impediria, até se valorizaria e mais gratificante seria, se acrescentássemos, em tons 
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de continuidade e complemento, algum desenho a essas 
colagens. Assim, exercitámos alguns processos de co-
lagem: uma colagem livre que representasse o presente e 
o passado; uma outra que introduzisse um complemento 
de pintura a uma colagem (devo dizer que, dos trabal-
hos que efetuei, foi do que mais gostei); uma outra que 
introduzisse o desenho como complemento à colagem 
efetuada; uma quinta e última colagem, nesta sessão, foi 
com uma sobra de recorte (pedras de um colar) ao qual 
adicionei mais desenho e aguarela.
Da parte da tarde, iniciámos os trabalhos com Eduardo 
Salavisa.

Mais umas técnicas foram introduzidas: através de 
umas manchas arbitrárias a aguarela ou com outro tipo 
de coloração a tinta teríamos que, posteriormente, e 
sem o sabermos por antecipação, fazer resultar naquelas 
manchas um eletrodoméstico qualquer; uma segunda 
tarefa seria, igualmente através de duas manchas, agora 
dispostas na horizontal, provocar através do desenho, 
uma paisagem que as mesmas nos sugerissem; um 
outro desenho, já não sei se iniciado pela mancha 
se pelo desenho, uma simbiose dos dois 
processos, resultou na representação de colegas; 
depois seguiram-se alguns desenhos de modelo, “a 
vítima” recaiu na disponibilidade do Eduardo: um 
desenho com o modelo sentado, já não sei se iniciado 
pela mancha se pelo traço…; um outro rápido demais 
que não resultou…; dois pormenores das mãos; mais 
uns desenhos bastante rápidos, sem levantar a caneta 
esferográfica, uns com a mão esquerda outros com 
a direita, do interior da sala. Lá fora…, no jardim 
do museu (Nacional de Arte Antiga) procurava-se 
a concentração para mais três desenhos: desenhou-
se o Tejo com um pormenor do cais e das 
outras margens (Cacilhas e Montijo) e um barco, pelo 
meio, atravessando… (nada de especial – o desenho, 
evidentemente); uma cadeira de esplanada e mais um 
outro desenho de uns colegas sentados nas pontas de um 
banco de jardim tendo por fundo as paredes do museu, 
entre nós, um fontanário central, circundante.

Seguiu-se um desenho extra: um rosto de memória e 
quatro símbolos como entidades de uma história por 
narrar (questões ambientais).

No dia 26 de Março, às 10 horas, o grupo de trabalho 
marcou presença com a Isabel Baraona. Esta mostrou e 
falou das distinções entre livro de artista, livros de ima-
gens, de estampas e diários gráficos. Muito interessante 
a conceção de livro de artista (e eu com alguns e sem 
saber… ou melhor, sem pensar muito no assunto…).

Passados alguns dias, e sem um registo diário escrito, 
fizeram com que a memória dos intervenientes, a sua 
contribuição, mas essencialmente as técnicas usadas 
que foram bastantes e profícuas se desvanecesse. Foi 
graças ao Diário Gráfico que a memória recuperou 
muitos dos acontecimentos. Por aquele motivo, já não 
me recordo com quem iniciámos uma série de desenhos 
com recurso à mão esquerda. Para mim foi um espanto! 
Gostei efetivamente do resultado: um desenho expressivo e com um traço sem o reflexo de 
outros condicionalismos concetuais e mentais. Desenhei 
o rosto de uma colega. Novamente, o rosto da colega, 
a esferográfica, sem levantar a caneta. Um outro, 
simultaneamente com as duas mãos (lápis à esquerda 
e caneta à direita). Mais, um outro a duas mãos em 
simultâneo. Um outro com as duas mãos, juntas, a duas 
canetas. Um rosto desenhado a duas mãos (esquerda 
e direita): com a esquerda a parte de cima e com a 
direita a parte de baixo da cabeça – ficaram em páginas 
separadas… Um olho a duas mãos em uníssono, em 
páginas distintas, e com dois marcadores de cor. Rostos 
de colegas a marcador fino de cor. Um auto retrato (com 
pouca convicção… já cansado!). Por último, uma vista 
aérea da sala com a identificação dos colegas.

A 2 de Abril o grupo passou a manhã com Margarida 
Boto. Um primeiro desenho no exterior (no jardim do 
museu) para desenharmos algum pormenor e colarmos 
algo recolhido no jardim – ficaram representadas duas 
palmeiras com uns pedaços, da mesma, colados. Na 
sala, procedemos a umas colagens que os 
colegas do lado tratariam de concluir com desenho 
– resultaram numas guitarras com Carlos Paredes. 
Seguidamente, a parte mais exaustiva e que resultou 
numa série de colagens representativas de vários 
temas: comida, passatempo, livro, aversão, conforto, 
animal, transporte, tempo climático, lugar, música, 
roupa, sapatos, objeto que nos acompanha. Dada a 
imensidade de colagens, foi proposto realizá-las em casa 
(esta tarefa, deveras interessante, devia ter sido apenas 
sugerida como fornecimento de tópicos para exploração 
e ficar apenas três, ao gosto de cada um, e a título de 
exemplo, para executar no momento).

Da parte da tarde, nesse mesmo dia, o grupo teve en-
contro com a Mónica Cid, que trouxe uma série bastante 
razoável de Diários Gráficos que são autênticas obras de 
arte… Mostrou alguns exemplares seus e outros livros 
que são sua referência, como escolas, no processo de 
desenhar (The Natural Way to Draw, de Nicolaides). 
Segundo a Mónica, este livro evidencia uma técnica 
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ótima para captar o movimento e os volumes. Gostei 
muito! Falou da necessidade de exercitar o desenho 
como se exercitou a escrita desde os tempos de escola. 
Da relação entre desenho despreo-cupado e desenho preocupado na finalização, 
falou-nos do desenho a ocupar… Depois, para concluir, 
seguiu-se uma tarefa de desenho nos espaços do museu 
que consistia em escolher uma ou mais pinturas e 
captar-lhes a estrutura, o movimento, as linhas de força 
ou outra qualquer dinâmica que nos sensibilizasse. Esta 
tarefa consistia na reprodução simplificada de pinturas 
segundo aquelas perspetivas de análise. 
Devo dizer que já estava esgotado e não consegui en-
contrar nenhuma pintura que me absorvesse a necessária 
concentração para realizar um trabalho como gostaria. 
Ainda asim, fiz dois desenhos de simplificação formal 
de duas esttuas… Seguiram-se mais uns desenhos 
breves de circunstância. Como se diz e se sabe… é 
preciso desenhar, desenhar, desenhar.

Em forma de conclusão e comentário final, esta Ação de 
formação correspondeu às minhas expectativas, relem-
brou-me a importância de uma observação mais atenta 
do quotidiano e da necessidade prática 
diária do desenho: pôs-me, efetivamente, a desenhar. 
Relembrou-me, ainda, diversos aspetos importantes a 
pôr em prática nas didáticas educativas. 

Neste sentido, os impulsionadores desta Ação atingiram 
os seus objetivos. Fazer um relatório, à distância de 
umas semanas, só foi possível graças à existência do 
Diário Gráfico, entretanto realizado, caso contrário a 
memória já não conseguiria abarcar os factos.

Por último, na capa foram efetuadas umas colagens… 
de uma carrinha em viagem como um convite a uma 
viagem neste diário…

Capa do Diário Gráfico e alguns desenhos
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AS ILUSTRAÇÕES SÃO PALAVRAS PINTADAS 
DE POESIA…

Passar na montra da livraria ou nas bancas do livro infanto-juvenil e não reparar na 
capa, nas ilustrações, nas suas imagens, é quase impossível…
Realmente, a imagem assume-se, na actualidade, como uma atracção a tudo e ao 
próprio objecto livro. É, na verdade, uma força motriz para oferecer ao principiante 
leitor, o poder de sedução, um encorajamento à aquisição, um ver para querer….
A ilustração do livro infantil é o estratagema inteligível que aproxima o artista gráfico, 
o pintor, o cineasta, que convertem o texto literário em figurações e cenas significativas 
que resumem o texto-palavra a uma apreensão motivadora e enriquecedora.
Neste contexto visual incluiu-se, obviamente, a competência e a sensibilidade dos ilus-
tradores, tão necessária para fazer entender às crianças e jovens leitores os pormenores 
e excertos que o texto oferece.
Assim sendo, a ilustração deve conferir a expressividade gráfica desejada, recorrendo 
aos meios técnicos adequados, de modo a potenciar a observação do momento narra-
tivo e a própria poesia do texto.

De facto, a ilustração sensível e perspicaz deve retratar o instante do discurso, a tensão 
narrativa, a dramaticidade das palavras. 
Contrariamente ao que se pensa, a sensibilidade plástica da ilus-
tração não diminui, de forma alguma, a qualidade literária: estas devem fundir-se para 
um reforço e convencimento à leitura.

Deste modo, beneficia a educação visual/estética que obviamente prende o olhar, 
desperta o prazer, desencadeia a recordação, encoraja ao raciocínio.
Podemos, pois, dizer que a narrativa com a ilustração em conjunto é lida como um 
texto, em que se citam e se representam acções, atitudes, sentimentos, modos de ver. 
Ora, a imagem na sua qualidade polissémica tem um papel fundamental, direcciona 
um pensamento, aponta sentidos, encaminha passos e modos de ler.
Poeta da imagem, o ilustrador deve assumir-se como um construtor de representações 
fragmentadas que se ligam em partes. No entanto, pode por vezes, distanciar-se do 
texto para adoptar um outro olhar. Por que não?
A ilustração é também, um ponto de vista, é a composição, é a perspectiva, é a forma, 
é a textura do papel, é a cor, o pormenor… princípios que ocupam o ilustrador no seu 
processo criativo. 
Vemos, então, que as imagens constituem também um espaço privilegiado para 
o ilustrador revelar a linguagem da composição, a montagem visual, 
a aparente  fragmentação da ilustração é ilusória.  Cada quadro estático e isolado deve 
reforçar a narrativa como um todo.

Assim, a ilustração reforça que a própria palavra pode ser recodificada nou-
tra linguagem e lida de outra maneira.
Lúdica por natureza a ilustração infanto-juvenil deve explorar o visível e o invisível do 
texto, as metáforas, os momentos ausentes, os que acontecem ou não, os tangíveis ou 
não… Enfim, as ilustrações são palavras pintadas de poesia.

Agosto / 2010

Professor/ Artista plástico

Fernando Saraiva
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DIÁRIO GRÁFICO – UMA NECESSIDADE

Há dias uma aluna das turmas do estágio que estou a realizar na Escola Artística 
Soares dos Reis, aquando de uma visita a uma exposição sobre diários gráficos, 
comentava que após o trauma da anorexia nervosa que sofreu, o Dário gráfico 
representou um confessionário fulcral nessa fase da sua vida. Hoje olha para esses diários compostos de palavras, de desenhos e outras 
situações que não quis revelar – são muito íntimas - confessa que sente medo pois não 
consegue descortinar como foi capaz de expurgar tudo aquilo.

Este comentário revelou-me que de facto, um diário gráfico pode ser muito útil e 
deveria ser utilizado desde cedo, ainda que não fosse em consciência de diário gráfico.

Durante a minha adolescência era usual ter um diário onde escrevíamos o que se 
passava de mais importante durante o dia. Hoje não creio que isso ocorra porque 
é mais fácil passar horas com um telefone ao ouvido numa espécie de catarse com 
o amigo da escola, ou ao telemóvel com a colega que conheceu no fim-de-semana 
passado, ou ainda, no Facebook. Nos dias que correm tudo nos conduz ao espasmo 
social, as amizades escondidas por detrás de um ecrã porque as relações humanas são 
complicadas cara a cara.

O diário gráfico como assume a identidade que quisermos pode 
ajudar a libertar tensões, a exaurir sentimentos de exaustão, de descontentamento como 
também, pode ser um lugar onde se revela segredos, onde se esgota a alegria, onde se 
deixa levar pelos caminhos de um pensamento que tenta encontrar rumo.

O diário gráfico é um lugar livre que não nos pune, não nos repreende, ouve-nos 
em silêncio e deixa-nos partir para a descoberta sem cobrar no regresso. As 
palavras, os desenhos, as folhas rasgadas, os papéis colados, as aguadas, tudo toma 
o seu lugar, tudo dialoga sem senão, o erro aqui tem o lugar primordial sem que seja 
punido ou chamado atenção.

Um diário gráfico devia ser assumido como um elemento primordial antes e após o 
início da vida escolar. O desenho naif de uma criança que incursa com os primeiros 
traços ingénuos mas, tão reveladores da sua vontade, do seu desejo, deviam fazer parte 
de uma pequeno diário gráfico de vida. Mais tarde, com outro olhar, mais crítico, mais 
amadurecido, menos ingénuo, esse diário gráfico será uma parte vital da sua evolução. 
Fará parte da sua vida como um álbum de fotografias que guardamos com um afecto 
tal que nunca mais nos desvinculamos.

O diário gráfico é uma necessidade, pois é nele que deixamos os nossos 
passos, que o recordamos com a saudade presa a um determinado momento que 
ali ficou registado, ao nosso jeito, daquela forma porque aquele momento assim o 
permitiu.

Janeiro / 2011
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