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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.

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 

1  A Imaginar procura, a seu tempo, introduzir nas suas re-
dações 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 nos-
sos colaboradores a exigência que será uma confirmação num futuro 
próximo.

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 
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 
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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.



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.

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



Resumo/Abstract

Através do recurso a metodologias e conceitos sócio-semióticos, são aqui abor-
dados 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 semi-
ótico 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 po-
tencial semiótico.

O DIÁRIO GRÁFICO ENQUANTO RECURSO 
E DISCURSO SEMIÓTICO

Instituto Superior da Maia
Licenciado em Comunicação 

Multimédia, Instituto Superior da Maia

Tiago Cruz



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.

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



En el ámbito de la Educación artística, y en el contexto de hoy en día, pretendemos re-
lacionar 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 contexto de la en-
señanza 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 San-
tiago de Compostela. Desde ámbitos con mecanismos de funcionamiento, objetivos y 
contenidos diferentes (Universidad y Centro Gallego de Arte Contemporáneo) busca-
mos 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 pensamiento. 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, agu-
jeros, golpes, errores, objetos, miradas, oasis...

ESCRITURAS DE LO INVISIBLE DESDE EL 
OASIS: VIAJE POR UN PROCESO DE INCERTEZAS, 
PESQUISAS Y EXPERIENCIAS. 

 Cristina Trigo 
Martínez 

Coordinadora del servicio 
de actividades y proyectos 

educativos del Centro Galego 
de Arte Contemporánea 

(CGAC) Santiago de 
Compostela.

Licenciada en Historia del Arte

+

Mª Jesús 
Agra Pardiñas

Universidad de Santiago de 
Compostela, USC (CGAC, 

Santiago de Compostela)

Resumo/Abstract



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).

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



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.

DEL VIAJE AL ARTE

Mariapaola Piscitelli

Professora de Biologia e 
Ciências Naturais 

Doctoranda en la Facultad 
de Bellas Artes de Barcelona 

(España); su tesis aborda la 
relación entre el viaje y la 

creación artística.



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.

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.



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.

O DIÁRIO GRÁFICO, UM RECURSO DIDÁCTICO

Modos de ver, observar, expressar

Mestrado em Ensino de Educação 
Visual e Tecnológica

Maria de Lurdes Pessoa



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.
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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.
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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.
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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, en-
quanto 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 ferra-
menta criativa e heurística com a tarefa de renovar, compilar e experimentar. 
Possibilita sobretudo uma orientação, enquanto modo de compreensão ou 
problematização da prática pedagógica.
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