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RESUMO 
Autor: Filipa de Burgo de Lima Ramos 

 

 

O presente relatório de Prática de Ensino Supervisionada consiste na 

sistematização do projeto pedagógico desenvolvido com alunos do 12º ano, do 

Curso Geral de Artes Visuais, no âmbito da disciplina de Desenho A. Os alunos, com 

idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, revelavam um ritmo de trabalho 

lento nos exercícios propostos e imaturidade na observação e representação. A 

intervenção teve como objetivo melhorar as competências de observação e de 

registo gráfico, através da mediação de vários exercícios e da experimentação de 

distintas técnicas expressivas em suporte de Diário Gráfico. Deste modo, pretendeu-

se ainda motivar os alunos para uma prática regular do desenho e a descoberta de 

uma expressão gráfica própria. 

O projeto contou com um total de 16 sessões semanais de 90 e de 135 

minutos, e incluiu um leque diversificado de aulas temáticas, 3 visitas de estudo, 

uma masterclass, um workshop, e uma exposição final.  

Para uma prática consciente e informada, recorreu-se às investigações no 

campo do desenvolvimento cognitivo e psicossocial do adolescente, a técnicas de 

agilização do pensamento criativo, a um conjunto variado de experiências temáticas 

e técnicas – entre outras estratégias – para a promoção de uma atividade 

pedagógica fértil e centrada no desenvolvimento do aluno.  
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ABSTRACT 
Author: Filipa de Burgo de Lima Ramos 

 

 

This Supervised Teaching Practice report is made up of the systematization of 

the pedagogic project developed with 12th grade students, of the General Visual Arts 

Course, in the Drawing A subject. The students, with ages ranging from 17 to 18, 

showed a slow work pace in the proposed exercises and immaturity in observation 

and representation. The intervention aimed to improve their skills of observation and 

representation, through the mediation of various exercises and experimenting with 

different expressive techniques using the Sketchbook. This project sought to further 

motivate students toward a regular practice of drawing and discovery of their graphic 

expression. The project had a total of 16 weekly sessions of 90 and 135 minutes 

each, and included a wide range of themed classes, three field trips, a masterclass, a 

workshop, and a final exhibition.  

For a conscious and informed practice, we resorted to the theories of cognitive 

and psychosocial development of adolescents, to the streamlining techniques of 

creative thinking, to a varied range of experiences and techniques – among other 

strategies – to promote a fertile teaching activity, focused on student development. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

O presente relatório de Prática de Ensino Supervisionada, redigido no âmbito 

do Mestrado de Ensino de Artes Visuais, assume-se como uma apresentação da 

unidade curricular e dos dados relativos ao desenvolvimento do estágio pedagógico, 

pertinentes para uma compreensão detalhada de todo o processo.  

Esta exposição é composta por três momentos de investigação e reflexão. O 

primeiro é relativo à fundamentação teórica necessária para a implementação 

informada e contextualizada deste projeto. O segundo é referente à metodologia, 

focando as questões base para a planificação da unidade didática e o conhecimento 

de uma realidade educativa especifica. O terceiro momento, dirige-se à 

apresentação dos resultados, nomeadamente à concretização do projeto e à 

avaliação dos resultados. Por último, será feita uma reflexão conclusiva, onde 

constarão as considerações finais sobre os diversos elementos inerentes ao projeto 

relevantes para a concretização dos objetivos propostos. 

 

Assim, esta exposição inicia-se com enquadramento teórico necessário para a 

implementação da unidade didática. Neste momento, está primeiramente 

contemplada uma análise ao panorama educativo na realidade pós-moderna. 

Seguidamente, serão apresentados os contributos das Artes para a Educação, de 

acordo com Elliot Eisner, os diversos paradigmas da educação artística que 

compõem a raiz do ensino artístico nos dias de hoje, e uma análise às ambições e 

preocupações pedagógicas das Artes no século XXI.  

Terminado este contexto inicial focado na educação, na escola e no ensino das 

artes na pós-modernidade, direcionamos a nossa atenção para o processo de 

aprendizagem do aluno. O segundo capítulo é então dedicado ao estudo do 

desenvolvimento do adolescente, recorrendo para tal às teorias do Desenvolvimento 

Psicossocial de Erik Erikson e do Desenvolvimento Cognitivo de Jean Piaget. Será 

feita ainda uma introdução à Teoria da Instrução e ao Método da Aprendizagem por 

Descoberta, de Jerome Bruner. Por fim, em síntese estarão contempladas as linhas 
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orientadoras que estas teorias demarcam no campo da ação educativa, com o 

complemento auxiliar das pesquisas de Viktor Lowenfeld.  

 

Posteriormente, será dedicada uma breve nota sobre o Desenho, focando os 

vários métodos de ensino e a sua evolução ao longo dos tempos. Esta indagação 

servirá de introdução ao capítulo subsequente, consagrado ao estudo do Diário 

Gráfico, o instrumento central desta intervenção. Neste será feita uma definição do 

conceito, tocando as questões antagónicas do seu carácter privado e público, o seu 

potencial criativo e a sua evolução histórica. No desfecho, será evidenciada a 

emergência da necessidade de redescobrir o desenho de observação. 

Para finalizar o primeiro momento de enquadramento teórico, dedicamos um 

capítulo à Criatividade, ao seu significado, processo, etapas e aptidões, examinando 

os métodos e técnicas de agilização do pensamento criativo. 

 

O segundo momento refere-se à metodologia e planificação da unidade 

didática. Inicialmente, realizar-se-á uma caracterização da escola, seguida da 

caracterização da turma, tanto a nível socioeconómico e cultural, como a nível 

socioeducativo. Nestes parâmetros, a consulta dos documentos que sustentam e 

orientam a ação pedagógica, nomeadamente o Projeto Educativo, Regulamento 

Interno, Projeto Curricular de Turma, entre outros, e as diversas conversas com o 

corpo docente e os alunos da escola, foram essenciais para o conhecimento da 

realidade educativa em questão. Continuamente apresentar-se-á o problema central 

desta pesquisa e o objetivo desta intervenção, tendo em conta as necessidades da 

turma. Feita uma alusão à Metodologia de Investigação-Acção, que pautou este 

projeto, apresenta-se a unidade didática e os conteúdos abrangidos por esta. Por 

último, serão apresentadas algumas das estratégias escolhidas, como a 

experimentação e motivação, a criatividade, masterclass e workshop, visitas de 

estudo e o blogue da turma.  

 

No terceiro momento – de apresentação, análise e discussão de resultados – 

serão primeiramente expostas as questões inerentes à concretização do projeto, 

designadamente a descrição sumária das aulas, visitas de estudo, masterclass, 

workshop e outras atividades. Depois, serão apresentados os métodos e técnicas de 



 

  3 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

avaliação utilizados. Por fim, será feita uma apreciação dos dados da avaliação 

recolhidos, nomeadamente pela leitura comparativa dos mapas mentais e da análise 

dos Diários Gráficos. 

    

Em conclusão, será apresentada uma reflexão de toda a prática pedagógica, 

onde serão evidenciados os pontos fortes e os constrangimentos deste projeto, 

aferida a pertinência das estratégias selecionadas, o cumprimento dos objetivos 

propostos, assim como a eficácia da intervenção.  
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PRIMEIRA PARTE | ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 
1.1. A Pós-Modernidade e o Panorama Educativo 
 

“O grande ensino é aquele que desperta dúvidas, que encoraja a dissidência e 

 que prepara o aluno para a partida.” 

 
George Steiner (2003, p.88) 

 

Assistimos sem dúvida a uma mudança no panorama educativo como um eco 

de uma sociedade em constante transformação, que impõe uma redefinição do 

papel da escola, assim como dos seus agentes educativos. A nova escola, por um 

lado inclusiva e por outro competitiva, está preocupada com a educação para todos 

e com a formação ao longo da vida, de modo a apresentar-se como um local 

potenciador do desenvolvimento pleno na formação de cidadãos ativos, conscientes 

e integrados harmoniosamente numa sociedade civil e democrática. Como tal, e de 

modo a responder ao acelerado desenvolvimento científico e tecnológico da 

chamada sociedade da informação, torna-se fundamental a valorização do juízo 

crítico (Fernandes, 2000).  

Deste modo, a pós-modernidade exige ao docente uma renovação de 

identidade, tornando-o mais autónomo e interventivo: “o professor, não deixando de 

ser também um especialista conhecedor de técnicas científicas através das quais 

explica e justifica o porquê da sua ação didática, atua de uma forma prática, crítica e 

reflexiva, intuitiva e artística” (Pacheco, 2001, p.50). Estando o professor no centro 

da ação educativa, só de um modo reflexivo e interrogador das suas práticas, 

finalidades e conteúdos, será possível que se torne um agente promotor de 

mudança e inovação curricular, capaz de gerir e adaptar o currículo ao contexto 

onde está inserido, adequando-o às necessidades reais dos seus alunos.  

Dado que o currículo constitui a espinha dorsal do sistema educativo, este 

deve focar-se assim no processo e não no produto, de maneira a revelar-se como 

“(...) uma construção permanente de práticas, com um significado marcadamente 

cultural e social, e um instrumento obrigatório para a análise e melhoria de decisões 

educativas” (Pacheco, 2001, p.19). Ao repensar o currículo, conhecendo as 
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finalidades principais que são realizadas, este pode assumir-se verdadeiramente 

como uma “estrutura de suporte à aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nas 

suas diferentes dimensões – cognitiva, relacional, moral, cívica e psicomotora – num 

processo que se quer aberto, crítico e socialmente participado” (Fernandes, 2000, 

p.44). Esta abordagem contemporânea do currículo faz com que este seja entendido 

como um corpo de aprendizagens reconhecidas como socialmente necessárias 

(Roldão, 2000) e aproxima-o a uma perspetiva projectual, flexível e aberta ao 

contexto em que se insere, respeitando as suas vicissitudes e contemplando um 

conjunto de valores, conteúdos e experiências. 

Das diversas leituras efetuadas neste âmbito, destacam-se ainda os 

seguintes pontos que, na óptica do professor, poderão valorizar a prática lectiva para 

o séc. XXI: a forte articulação da teoria e da prática, o reforço da interdisciplinaridade 

e integração do conhecimento nas suas distintas áreas, a permeabilidade ao 

contexto e observação consciente da realidade na qual participa, e a realização de 

autoavaliação sistemática das atividades desenvolvidas para regular a 

aprendizagem. Tendo em conta estas questões transdisciplinares, o professor, 

enquanto mediador e potenciador de novas experiências encontra-se numa 

dimensão mais holística, participativa e profícua dos diversos níveis de 

desenvolvimento curricular. 

 
1.1.1. Os Contributos das Artes Para a Educação 
 

No panorama educativo, as reformas curriculares que durante muito tempo 

polarizaram a componente artística da científica, separando estas duas esferas do 

conhecimento humano, deixaram marcas visíveis nos dias de hoje. É certo que 

ambas as áreas se regem por valores e metodologias distintas, criando um eterno 

debate apoiado em antiquadas crenças antagónicas entre a razão e a emoção, 

ensino e talento, objetividade e subjetividade, utilidade e futilidade. Estas são 

segundo Eisner (2008), responsáveis pela incredulidade do valor das artes na 

educação e do público em geral, e uma vez que a educação vive essencialmente do 

seu carácter científico, nas práticas e domínios, as artes tendem a ficar 

marginalizadas.  
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Dada esta complexa conjuntura, qual é o valor das artes na educação do 

século XXI? O autor defende assim que existem seis princípios fundamentais, que 

demonstram a relevância das artes na plena formação do indivíduo.  

O primeiro diz respeito à capacidade de criar, operar e experimentar relações 

qualitativas e de tecer juízos sobre estas. Uma vez que nas artes não existem regras 

A priori, os julgamentos vivem num hiato normativo, em que todas as componentes 

são relevantes na construção de um produto. Como refere o autor: “as artes 

ensinam os alunos a agir e a julgar na ausência de regras, a confiar nos 

sentimentos, a prestar atenção às nuances, a agir e apreciar as consequências das 

escolhas, a revê-las e, depois fazer outras escolhas” (Eisner, 2008, p.10).  

O segundo contributo das artes refere-se à formulação de objetivos. No campo 

científico, o processo é linear, composto pela conceptualização do objetivo, 

formulação dos meios, implementação e avaliação de resultados, e assim 

sucessivamente. Já no campo artístico, esta relação não é tão sequencial, e os fins 

podem mesmo seguir os meios. Aqui a ação pode promover metas diferentes das 

esperadas, e contaminar todo o processo, potenciando uma nova resposta. Este 

vive da oportunidade das características que emergem no desenrolar da ação. Na 

sala de aula, a flexibilidade e a abertura à mudança devem ser assim as palavras de 

ordem. Ao orientar o aluno num processo que promove a descoberta, a surpresa e a 

experimentação de novos caminhos, o professor potencia uma experiência mais 

rica. Este deve reforçar a importância da “viagem“ em detrimento do “destino”, de 

modo a que o aluno embarque numa aprendizagem consciente e significativa, 

conduzida pela sucessão de interrogações e respostas com as quais se foi 

deparando. 

A terceira lição das artes para a educação é a simbiose da forma e do 

conteúdo. Uma vez que a mensagem está patente na relação forma-conteúdo, é 

necessário “criar uma forma cujo conteúdo está adequado a um propósito” (Eisner, 

2008, p.12). Num pensamento análogo ao de Marshall McLuhan, com o seu medium 

is the message, na obra Understanding Media (1964), Eisner defende aqui que o 

que se faz é tão importante como o modo de o fazer. No campo educativo é 

indispensável para o professor ter noção que o que ensina tem de ser conjugado 

com a forma como este ensina, numa relação entre dois fatores inseparáveis. 
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O quarto princípio, em linha com o anterior, diz respeito à tangibilidade do 

conhecimento e a expressão do mesmo, pois “nem tudo o que é conhecível pode ser 

articulado de forma proporcional” (Eisner, 2008, p.13). Assim, enquanto as ciências 

se dedicam a explicação do significado, as artes são livres para o revelar. Neste 

sentido, o autor refere que o nosso conhecimento não se mede exclusivamente por 

meio das palavras, existindo uma dimensão profunda, manifestada pela expressão. 

É nesta dimensão que o professor deve ser sensível, permitindo espaço para a 

expressão da intuição pessoal e a exploração da identidade de cada aluno, num 

processo aberto e em permanente construção.  

O quinto fundamento, concerne à articulação do pensamento com a matéria-

prima. Na área artística, esta relação é fundamental e dita desde logo as limitações 

possíveis, das qualidades físicas às potencialidades estéticas. Cabe ao artista 

explorar essas capacidades, manipulando-as para um fim. A experimentação é 

assim um fator muito importante para o registo pois “novas possibilidades para 

questões de representação podem estimular as nossas capacidades imaginativas e 

gerar formas de experiência que, de outra forma, não existiram”, (Eisner, 2008, 

p.14). Um novo material, além das suas inerentes restrições, fomenta novas 

maneiras de pensar e atuar, e é necessário conhecê-lo e dominá-lo bem, para 

alargar os seus limites. No campo educativo, podemos pensar no desenvolvimento 

curricular como um material a explorar em função dos alunos, espelhando as 

distintas formas de pensamento que se podem promover, adequando-as ao meio. 

Na sala de aula, o professor pode criar assim um ambiente ajustado às 

necessidades da turma, e permitir a experimentação de materiais e novas formas do 

fazer artístico, de modo a promover a evolução pessoal e artística dos alunos. Deste 

modo, numa versão optimizada, para o autor, a educação seria “o processo de 

aprender a tornar-se arquiteto da nossa própria educação” (Eisner, 2008, p.14). 

Por último, mas não menos relevante, Eisner reforça a importância da 

satisfação estética que o trabalho promove. O seu carácter desafiante, pelo domínio 

da matéria pura, absorve o artista no ato criativo, tornando o espaço, o tempo, artista 

e criação, um só. Aliada à satisfação está uma forte experiência estética, tão 

marcante nas artes mas transversal às mesmas. Na sala de aula, esta experiência 

pode passar pelo aguçar da curiosidade dos alunos, pela instigação de um 

pensamento crítico, inconformado e atento, e pela aspiração de conhecer mais. Esta 
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tríade permitirá uma formação mais sólida, que no futuro possibilitará ao indivíduo, 

ultrapassar qualquer obstáculo com o qual se depare, descodificar o mundo e criar 

um sentido próprio neste. 

 

Na opinião do autor, a atual conjuntura torna este conjunto de seis contributos 

das artes para a educação, de especial relevância. A necessidade de juízo crítico 

sob a ausência de regras, em territórios ambíguos, que reclamam soluções 

imaginativas nunca foi tão necessária. A resposta única e fechada não encontra 

lugar num mundo em constante mudança. A flexibilidade é uma nova exigência do 

meio, volúvel e incerto, tornando o objetivo orientado pelo processo.  

Em síntese, estes princípios defendem um pensamento analítico na 

inexistência de fórmulas e normas rigorosas, encorajam a flexibilidade valorizando o 

processo em detrimento do produto, reconhecem o valor da unidade da forma e 

conteúdo, exigem que se pense a partir dos limites e vicissitudes do meio, e 

apreciam a satisfação estética como razão de labor. Este seriam os fundamentos de 

uma renovada escola da pós-modernidade, que ilustraria na sua insígnia as palavras 

exploração, surpresa, distinção e metáfora em detrimento de descoberta, controlo, 

padrão e literalidade. A sua prática, demonstraria uma “cultura educacional que tem 

uma maior focalização no torna-se do que no ser, dá mais valor ao imaginativo do 

que ao factual, dá uma maior prioridade ao valorizar do que ao avaliar e, considera a 

qualidade da caminhada mais significante, do que a velocidade a que se chega ao 

destino” (Eisner, 2008, p.16). Esta escola seria a materialização de uma nova visão 

preparada para os desafios do futuro.        

 
1.1.2. Um Olhar Sobre os Diversos Paradigmas da Educação Artística 
 

É certo que a Educação Artística têm evoluído como reflexo de uma sociedade 

em crescente progresso, no campo Educativo, na Estética e na Psicologia. Para 

compreender o seu rumo nos dias de hoje, e descobrir quais as melhores práticas, 

metodologias e finalidades, é no entanto indispensável lançar um breve olhar sobre 

o seu passado e compreender as suas raízes. Neste ponto, sob a voz de Efland 

(1995), tomamos como referência as suas quatro correntes da educação artística, 

resultantes da intersecção de teorias no domínio da Estética e da Psicologia. 
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Através de uma sistematização e análise, o autor circunscreve a influência destas 

duas áreas no campo da educação artística ao longo do séc. XX. 

A primeira corrente, denominada Mimético-Behaviorista, articula a estética 

mimética com a psicologia comportamental. Assumindo o princípio aristotélico da 

arte como imitação da natureza, e o comportamento como algo que obedece a 

estímulos específicos, este modelo pedagógico tem como ações centrais a imitação 

e a repetição. Ao aluno era solicitado a cópia fiel de um modelo, onde este 

aprimorava as suas competências de observação e representação. O professor por 

sua vez, assumia-se não como um mediador de experiências, mas como um 

exemplo incontornável, cujas atitudes e ações instruíam o aluno e serviam de 

inspiração para o mesmo. Esta corrente foi durante muito tempo a base do ensino 

nas academias de arte. 

 O segundo modelo, Pragmático-Reconstrucionista, declara o valor instrumental 

da arte e da educação, como meios de intervenção numa realidade em constante 

transformação. A aprendizagem é assim uma construção aditiva e significativa das 

interrogações do meio, tendo por base o método de resolução de problemas, que 

promove novas experiências e a assimilação constante de conhecimentos. Segundo 

Sousa (2007) esta corrente emergiu das ideias de John Dewey (1959-1952), 

expostas na obra “A Arte Como Experiência” publicada em 1934, no período entre 

as duas grandes guerras, onde uma renovada consciência social e um papel mais 

ativo dos alunos era valorizado, para contribuir para uma necessária mudança na 

realidade.  

O terceiro paradigma, designado de Expressivo-Psicanalítico, caracteriza-se 

pelo centralismo no sujeito e por potenciar a expansão das suas capacidades 

expressivas, moldando-se em torno dos seus interesses e expectativas. Inspirada na 

psicanálise e na psicologia do desenvolvimento, a educação artística assume aqui o 

papel de promover o desenvolvimento afectivo do aluno. Ao valorizar a originalidade, 

o professor respeita a individualidade do estudante, de modo a que cada um 

encontre a sua força expressiva. O aluno é assim entendido como um artista, 

gozando de plena liberdade, numa aprendizagem que é uma construção pessoal 

intuitiva e subjetiva. Neste movimento de expressão livre, é preciso mencionar os 

nomes de Herbert Read (1893-1968) e Viktor Lowenfeld (1903-1960), os mentores 
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do movimento da Educação pela Arte, que surgiu no fim da Segunda Guerra 

Mundial. 

Por último, a corrente Formalista-Cognitiva, apoia-se na doutrina formalista, 

que consagra as qualidades estruturais da obra de arte, e na psicologia cognitivista, 

sustentada nos processos mentais (como a memória, percepção, imaginação, 

linguagem entre outras). Este modelo atribui à Arte uma valência própria, tal como 

acontece com qualquer outro domínio disciplinar, sendo a aprendizagem o processo 

de aquisição de estruturas mentais. O professor assume aqui uma postura de 

medidor de conhecimento, que organiza os conteúdos e fornece aos alunos 

competências para estes serem capazes de compreender e realizar produções 

artísticas. Nesta corrente, destacam-se os nomes de Rudolph Arnheim (1904-2007), 

Ralph Smith e Jerome Bruner (n.1915), muito marcantes na sistematização teórica.  

 

É importante referir que estas quatro correntes, embora tenham surgido em 

momentos distintos, também coexistiram, e que ainda nos dias de hoje, muitos 

professores optam por uma prática que se enquadra num ou noutro paradigma. O 

mesmo professor pode ainda adaptar as diversas correntes, consoante a tarefa a 

desenvolver com os alunos. Com a rápida evolução social e tecnológica, as 

exigências, posturas e objetivos da educação artística tem vindo a mudar em 

consonância, mas não necessariamente a sua práxis, ainda presa aos modelos e 

circunstâncias do passado. Neste sentido, vários pedagogos e investigadores têm 

alertado para a relevância das artes para o desenvolvimento pleno do indivíduo. 

 
1.1.3. O Lugar das Artes na Escola do Séc. XXI 
 

A pós-modernidade tem vindo a reclamar novas propostas pedagógicas das 

áreas científicas e artísticas e procurar novos modos de ensino, de maneira a que o 

aluno seja considerado no seu todo nas diversas disciplinas. Deste modo, o ensino 

das artes parece ter encontrado espaço para florescer. De acordo com Fróis (2000, 

p.201): “uma das finalidades da arte é contribuir para o apuramento da sensibilidade 

e desenvolver a criatividade dos indivíduos” algo que as ciências exatas parecem 

menosprezar. A educação artística torna-se assim fundamental para o pleno 
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desenvolvimento humano, potenciando as suas competências afectivas, cognitivas e 

expressivas.  

 

Eisner (2004) reforça a dimensão humana do indivíduo como criador de 

significados, e a arte como um amplo reflexo de formas de os criar, transformar, 

partilhar e explorar. No campo educativo, a ação pedagógica recairá na leitura das 

obras, na descoberta de significados, completando leitura mais literal e objetiva das 

ciências. A criação artística alicerça-se na capacidade de análise, invenção e 

composição de relações qualitativas com o meio. No caso das artes plásticas, a 

base é a forma visual e será através desta, das suas características e 

especificidades, que se desconstruirá o conjunto de significados e se apreciará a 

teia de relações subtis que esta desperta e estabelece. A percepção estética é 

necessária para desconstruir e compreender o sentido da obra de arte, tendo por 

base a leitura informada das qualidades formais que lhe são inerentes. Como meio 

de estruturar e categorizar as obras, a percepção permite criar e articular 

significados e conhecimentos que o sujeito encerra em si.  

Dada a sua natureza subjetiva, o processo artístico apela diretamente à 

experiência corpórea do sujeito, e assim torna-se vital no campo educativo a 

promoção da sensibilidade para ativar plenamente os processos somáticos no 

indivíduo. A educação artística é também deste modo responsável por aperfeiçoar 

os juízos sobre as relações qualitativas da obra de arte, tornando o sujeito sensível 

às ténues nuances que esta apresenta. Embora a arte seja o paradigma por 

excelência da experiência estética, esta no entanto não se limita às artes. Qualquer 

objeto, contexto ou cenário pode ser palco para despertar no indivíduo esta rica 

experiência, produto do confronto do sujeito com o seu meio envolvente. 

Consequentemente, a educação artística terá como objetivo ajudar os alunos a 

legitimar a sua importância e a adquirir a capacidade de formular esteticamente 

qualquer aspeto do mundo.  

 

Segundo Acaso (2009), as vozes de Efland, Freedman, Stuhr, Clark e Emery 

têm juntado esforços para mudar o ensino das artes, adaptando-as às necessidades 

da Pós-Modernidade, tendo em conta a emergência das novas tecnologias, o fulgor 

do neocapitalismo e do hiperconsumismo e a hegemonia da linguagem visual. 
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Vivemos sem dúvida numa das épocas mais visualmente estimulantes de sempre, e 

no meio de tanto ruído visual, como podemos ajudar a filtrar e avaliar o que é bom 

ou mau, útil ou inútil? Na era da imagem, onde a nossa imaginação vive do que nos 

rodeia, a cultura visual surge como uma área indispensável nos dias de hoje e um 

desafio para os professores. Acaso, descreve que “la cultura visual es el conjunto de 

productos visuales que pueblan nuestra cotidianidad y dan origen a la identidad del 

indivíduo contemporáneo”1 (Acaso  2009, p.161). Deste modo, esta é vital nos 

currículos para colmatar falhas no ensino artístico, de modo a que os alunos tenham 

apoio na elaboração crítica e na leitura de significados.  

A era Pós-Moderna tem demonstrado a existência de numerosas verdades, 

que suscitam diversas interpretações. A obra de arte desmultiplica-se em infinitos 

olhares, não encerrando em si uma verdade absoluta. Se a obra de arte é uma obra 

aberta, o professor deve mostrar várias possibilidades de leitura de ação, 

desconstruindo o processo artístico e apoiando-se nas relações que as pessoas 

estabelecem com a obra de arte. Ana Mae Barbosa (2005), defende assim uma 

Proposta Triangular para a educação artística, que envolve as ações de conhecer, 

fazer e refletir, num processo que permite ajudar na construção de significados e na 

desconstrução de sentidos. 

Atualmente, existem vários novos modelos emergentes, numa tentativa de 

responder às exigências que a educação artística reclama numa sociedade de 

informação. Contudo, não há fórmulas mágicas e receitas perfeitas que respondam 

na totalidade a um processo em constante mudança. Estes novos paradigmas 

possuem no entanto, princípios comuns, previamente enunciados ao longo deste 

capítulo. Embora distintos, estes parecem encontrar-se numa importante ação: 

promover o juízo crítico, para construção de significados múltiplos, de modo a que 

os alunos sejam críticos e conscientes da realidade com que se depararem. A 

Educação Artística no século XXI parece ser assim tanto uma arte como uma 

ciência, que envolve subjetividade, abertura de espírito e respeito por diversas 

perspetivas e leituras. Mas esta também necessita de métodos e didáticas próprias, 

que valorizem a consciência, a expressão e a autonomia dos alunos, e que ajudam 

em muito o professor na árdua e nobre missão que é ensinar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Nota de tradução livre: “A cultura visual, é o conjunto de produtos visuais que povoam o nosso 
quotidiano e dão origem à identidade do indivíduo contemporâneo” (Acaso  2009, p.161).  
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1.2. O Desenvolvimento do Adolescente 
 

"A adolescência é a idade dos anseios cósmicos e das paixões privadas, de preocupações 

sociais e agonias pessoais. É a idade da inconsistência e da ambivalência." 
  

 Haim G. Ginott (1982, p.28)   

 

Terminado o enquadramento referente à escola pós-moderna, às 

preocupações dos docentes e ao lugar do ensino artístico no séc. XXI, iniciamos 

agora um capítulo dedicado ao estudo do aluno, neste caso em concreto do 

adolescente, o agente ativo para o qual este projeto pedagógico foi planeado.  Aqui, 

estabelece-se uma breve análise sobre o desenvolvimento do adolescente, à luz da 

Teoria Psicossocial do Desenvolvimento de Erik Erikson e da Teoria do 

Desenvolvimento Cognitivo de Jean Piaget. Seguidamente, será exposta a Teoria da 

Instrução de Jerome Bruner e num momento final, será feita uma síntese dos 

contributos destes autores para o ensino e para a educação artística, apoiada ainda 

na obra de Viktor Lowenfeld.  

 
1.2.1. Teoria Psicossocial do Desenvolvimento de Erikson 

  

A Teoria Psicossocial do Desenvolvimento, defendida por Erikson (1904 - 

1994), oferece um olhar sobre a evolução do indivíduo, tendo em conta a teoria 

freudiana e a Psicologia do Ego. Nesta teoria, os seres humanos são entidades em 

permanente construção, através da cultura envolvente, não esquecendo no entanto, 

os instintos que são a base da personalidade. Esta teoria permite-nos enquadrar o 

adolescente no quinto estágio de desenvolvimento definido como “Identidade versus 

Difusão de Identidade” (Erikson, 1972). Esta fase, que vai desde cerca dos 12 anos 

aos 18 anos, pressupõe a construção da identidade, não simplesmente como um 

produto pessoal, mas também cultural. O adolescente é confrontado com as 

diversas exigências do meio e com os novos papéis que a vida adulta estabelece. 

Num conflito entre o ego e a sociedade, a construção da identidade recairá num 

processo de comparação que alia as autoimagens do passado, com uma nova 

identidade, a visão de si no futuro.  
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Neste estádio, os adolescentes terão de resolver duas grandes questões: a 

consolidação do conhecimento de si próprios, nos seus diferentes papéis sociais 

(enquanto filhos, irmãos, estudantes, entre outros) e a integração da diversidade de 

autoimagens numa identificação social. Segundo Madi (1980), a mente dos jovens 

caracteriza-se pelo pensamento ideológico, que requer novos modelos e que 

aproxima os seus ideais às pessoas e instituições que conhecem. No reverso da 

medalha, a difusão de identidade assume-se como a incapacidade de responder a 

crenças sociais e ideológicas, que restringem a total liberdade do indivíduo ativo. As 

mudanças são também um fator nefasto, que aumentam os níveis de ansiedade, 

dada a vulnerabilidade dos adolescentes. Madi (1980) refere ainda que uma crise de 

identidade, que pode ser provocada por uma infância infeliz ou por causas 

presentes, reflete-se muitas vezes numa incapacidade nas escolhas educacionais 

ou profissionais, e na alienação pessoal. A resolução do conflito de identidade, a 

missão deste estádio, denominada de fidelidade, representa a capacidade de manter 

valores morais, éticos, ideológico e sociais. Assim, o jovem estará apto para 

responder a si próprio “Quem sou eu?” e “Qual o meu lugar neste mundo?”. 

 
1.2.2. Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget 
 

Outra teoria relevante para esta investigação é a perspetiva do 

Desenvolvimento Cognitivo, estudada por Piaget (1896-1980). Ao colocar o enfâse 

no processo, preferindo uma abordagem qualitativa em detrimento de uma análise 

exclusivamente de resultados, Piaget propõe um conhecimento que se constrói ao 

longo do tempo, sendo este apoiado primeiramente em reflexos básicos, de 

natureza inata (Sprinthall & Sprinthall, 1990). Estes reflexos provocam esquemas de 

ação, que por sua vez se organizam em estruturas cada vez mais complexas, 

permitido uma melhor e crescente adaptação ao meio. Assim, o indivíduo piagetiano 

apresenta-se como epistémico e idealizado em permanente confronto com o mundo 

envolvente, e desse modo, forçado a desenvolver operações lógicas resultantes de 

uma equilibração e regulação interna.  

São os estádios de desenvolvimento cognitivo que permitem a classificação de 

ações e operações em função de certos critérios formais, e que servem de 

instrumentos de análise dos comportamentos tipo de uma população de sujeitos 
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estudados. Os estádios, de construção progressiva e sucessiva do desenvolvimento, 

permitem no entanto a existência de ritmos diferentes (a idade assume-se 

meramente como indicador e não como critério) e uma estrutura de conjunto 

integrativa. Deste modo, podemos referir que o adolescente situa-se no último 

estádio, denominado de Operatório Formal, que normalmente se desenvolve a partir 

dos 11 anos. Este prima pela hegemonia do pensamento de conceitos e relações 

abstractas e pelo raciocínio hipotético-dedutivo (Sprinthall & Sprinthall, 1990). Uma 

vez que agora o jovem é capaz de refletir sobre o que não existe numa realidade 

física, há uma libertação do concreto. Com raciocínio formal, surge a capacidade de 

representar sentimentos, de lidar criticamente com o pensamento e de criar teorias 

próprias, através de ideologias próximas. Esta possibilidade manifesta-se num 

idealismo típico e nas reflexões filosóficas sobre si e o mundo em seu redor, num 

processo que visa a exploração da identidade, da ética e da sociedade. 

 
1.2.3. Teoria da Instrução de Bruner 
 

A Teoria da Instrução de Jerome Bruner (n.1915) baseia-se no Método de 

Aprendizagem por Descoberta, que se apoia nos fundamentos da psicologia 

cognitivo-gestaltista. Pela heurística, Bruner (1960) sublinha a importância da 

estrutura geral na aprendizagem para uma maior retenção na memória. O ensino 

deve promover a descoberta (o insight ou intuição), organizando os conteúdos do 

mais simples, concreto e particular para o complexo, abstrato e geral. A sua teoria 

pressupõe quatro princípios: motivação, estrutura, sequência e esforço. A 

motivação intrínseca diz respeito aos impulsos do indivíduo, como a curiosidade, o 

impulso para adquirir competências e o impulso para a reciprocidade (relativo ao 

trabalho cooperativo) que o disponibilizam para a aprendizagem. A motivação 

intrínseca é aquela que atribui às aprendizagens um carácter realmente 

significativo, e um valioso recurso para o professor orientar. Por outro lado, a 

motivação extrínseca, depende do reforço e das necessidades externas. Neste 

âmbito, deve ser incrementado pelo professor um encontro entre os fatores 

culturais, pessoais e motivacionais dos alunos, de modo a promover novas 

experiências de apoio à aprendizagem, consolidadas pela motivação intrínseca.  
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Quanto à estrutura cognitiva, esta diz respeito à optimização da organização 

dos conteúdos. O professor pode expor o assunto de três formas distintas: pela 

representação motora (para ações específicas), pela representação icónica 

(recorrendo a imagens) e pela representação simbólica (pela linguagem). Bruner 

sublinha ainda a importância de resumos, esquemas e gráficos que sistematizam 

eficazmente a informação (Sprinthall & Sprinthall, 1990). Relativamente à sequência, 

esta deve focar primeiro a representação motora, seguidamente a icónica, 

encerrando o processo com a representação simbólica.  

O reforço refere-se ao feedback do desempenho dos alunos, assim como o 

prazer de aprender pela descoberta, numa dimensão interna do próprio aluno.  

Esta teoria defende a importância do método indutivo e do diálogo pela 

formulação de perguntas. Esta dota o aluno de um papel mais ativo na sua 

aprendizagem, desenvolvendo a criatividade e o prazer na aprendizagem, o insight, 

e a capacidade de resolução de problemas. É ainda eficaz para a melhoria da 

autoestima e na regulação do locus de controlo interno, referente à atribuição de 

causa de sucesso ou fracasso do aluno.  

 
1.2.4. Linhas Orientadoras Para a Educação  
 

Erikson e Piaget, através das suas investigações, deixam aos professores um 

precioso legado para a optimização do sistema de aprendizagem, que em muito 

beneficia tanto professores como alunos. Para tal, e tendo como base a investigação 

desenvolvida por Piaget, subentende-se que o professor terá de valorizar o processo 

de resposta em detrimento do seu produto final. Quanto às atividades propostas, 

estas deverão ser adequadas ao nível de desenvolvimento das crianças e dos 

jovens – criando por exemplo oportunidades para os adolescente resolverem 

problemas a partir de um raciocínio lógico e sustentado – de modo a potenciar o seu 

pleno desenvolvimento. A promoção de uma atitude proactiva por parte do aluno 

deve ser tida em atenção, assim como o respeito pela ampla diversidade de níveis e 

ritmos de desenvolvimento possíveis numa só turma.  

Da Teoria Psicossocial do Desenvolvimento de Erikson, extraímos a 

importância da questão da identidade na formação do adolescente, e como temas 

próximos aos seus interesses podem motivar à aprendizagem. Este processo deve 
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valorizar a descoberta de si e do outro, reforçando o papel social do aluno na vida 

em sociedade.  

O campo das artes parece atuar preponderantemente na descoberta da 

identidade. Uma vez que o adolescente está nesta fase mais consciente de si e mais 

crítico em relação ao mundo, a Arte oferece o solo por onde os sentimentos dos 

adolescentes podem despontar, ajudando a construir a sua própria identidade.  

Neste ponto é importante referir o contributo de Lowenfeld (1970) para a 

teorização do desenvolvimento criativo dos alunos. Para o autor, os adolescentes 

situam-se num período de decisão e de crise, ligado invariavelmente à questão da 

sua própria identidade. Deste modo, as atividades pedagógicas devem visar a 

procura de respostas que os ajudem a descobrir-se a si mesmos. Uma vez que os 

alunos são excessivamente críticos e sensíveis à sua imaturidade no desenho, cabe 

ao professor atuar de modo a auxiliá-los a ultrapassar as suas frustrações em querer 

representar o mundo o mais realisticamente possível. Dado que aos olhos dos 

alunos, os seus trabalhos devem ser belos e visualmente apelativos, o professor 

deve reforçar que com esforço e dedicação, bons resultados são atingidos 

desmistificando a ideia de talento inato e valorizado a virtuosidade do trabalho. 

Uma vez que a adolescência é uma fase especialmente profícua na 

consciencialização do mundo em seu redor, haverá uma maior predisposição do 

aluno para descobrir os elementos visuais, como a expressão da linha, a densidade 

da mancha, os valores de luz e de cor e as texturas que a realidade presenteia. É 

necessário agir de modo a motivar os estudantes, indo de encontro aos seus 

interesses particulares, transformando a aprendizagem num processo apelativo e 

potenciador do seu desenvolvimento pessoal. A atmosfera da sala de aula deve ser 

assim aberta e participativa, de modo a promover experiências de criação artística e 

uma confiança na relação professor-aluno.  

Como meio de consolidação de conteúdos e processos, a reflexão deve estar  

prevista, assim como a realização de trabalhos de grupo e individuais. Quanto à 

experimentação técnica e de materiais, esta deve ser feita de modo sistematizado 

para promover a expressão artística, tão valiosa no desenvolvimento do indivíduo.  

Estas são algumas das linhas orientadoras que a Psicologia da Educação 

mapeou para uma prática pedagógica informada, ciente e preocupada com o pleno e 

efetivo desenvolvimento dos jovens. 
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1.3. O Desenho e o Diário Gráfico 

"O Desenho é a probabilidade da arte" 
 

Jean-Auguste Ingres (in Brownell, 1901, p.36) 
 

1.3.1. Breve Nota Sobre o Desenho 
 

A definição de Desenho compõe um leque complexo de significados, existindo 

no entanto, definições que tocam pontos comuns nomeadamente na representação 

formal e na importância da observação. Outros conceitos intimamente ligados ao 

desenho são a invenção imaginativa, a concepção e investigação técnica, eco de um 

desenho livre e criativo para procurar aspirações mais profundas que o mero 

exercício de cópia. De acordo com Rodrigues: 
 

“Ao observarmos o fenómeno do desenho, deparamos de imediato com utilidades 
práticas e diversas, quer por ele ser metodologia e, assim, tanto educar a capacidade 
de expressão como permitir, num sentido objetivo e direto, a realização de obra 
plástica, quer por ser também um precioso instrumento de análise, quer ainda por 
veicular um pensamento geométrico” (Rodrigues, 2003, p.44) 

 

Deste meio de interrogação pessoal e da realidade, ressaltam vários géneros 

possíveis, que demonstram a natureza subtil e difícil que é a arte de desenhar 

(Marques, 2010). A expressão infantil é o primeiro, que compõe pela garatuja a 

descoberta do mundo dos símbolos. Por sua vez o desenho espontâneo, 

acompanha a imaginação do sujeito durante a sua vida, encontrando refúgio nas 

margens dos cadernos, nos guardanapos, em blocos de notas, entre outros lugares. 

O desenho efémero assume-se como esboço inicial de um projeto por amadurecer, 

num breve apontamento em pequeno formato, que prima pelo seu carácter 

transitório e experimental. O desenho autónomo é por excelência de expressão 

artística, espelho de um longo processo de aprendizagem e autoconhecimento, que 

abarca um amplo conjunto de técnicas, temas e estilos. Numa vertente mais 

objetiva, o desenho científico vive em função da comunicação de uma informação 

específica, pelo rigor e clareza da mensagem, aliando inventividade na composição 

gráfica e uma observação cuidada. Na mesma linha, surge o desenho técnico, cuja 

expressão também se pauta pela precisão e objetividade, sendo atualmente 

realizado quase exclusivamente em computador. Por último, o desenho integrado, é 
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uma forma de representação auxiliar às outras expressões artísticas como a pintura, 

escultura, design e arquitetura. 

Os elementos estruturais do desenho, como o ponto, linha, valor de luz e cor, 

organizam-se assim em composições que vão do esquisso ao esboço, e do contorno 

ao detalhe.  

 
1.3.1.1. O Ensino do Desenho 
 

Quanto ao métodos didáticos do desenho, estes podem ser variadíssimos, 

ajustados de acordo com o que se quer trabalhar. É importante mencionar que estes 

vêm reforçar a dimensão democrática e acessível do Desenho – de um modo mais 

livre ou mais condicionado – contradizendo a velha máxima de que para desenhar é 

preciso ter talento e que a inspiração chega como uma oferenda divina. Com estes 

métodos, intensifica-se a noção de que um exímio desenhador é perseverante na 

sua prática, treinando com fervor e atenção. De acordo com Marques (2010, p.12), 

“os métodos surgem habitualmente sob a forma de métodos combinados. Partindo 

da classificação geral dos métodos didáticos, os métodos são dedutivos e indutivos, 

lógicos e intuitivos, passivos e ativos, dogmáticos e heurísticos, analíticos e 

sintéticos”. Seguidamente, apresentamos uma seleção de alguns métodos que 

marcaram invariavelmente o ensino do desenho ao longo da história. 

O Método Autográfico, tal como o nome indica, dá primazia ao processo de 

autodescoberta gráfica. Dado seu carácter heurístico, este permite a evolução desde 

a garatuja, típica da expressão infantil, ao desenho mais realista, rigoroso e objetivo, 

que emerge na adolescência e matura ao longo da vida adulta. Este sistema é 

especialmente incidente nos meios artísticos, onde a criatividade pessoal pode florir, 

potenciando o valor do trabalho de projeto, pela investigação e experimentação. 

O Método da Cópia é muito associado ao ensino académico de desenho e à 

ilustração científica. Este incide especialmente na destreza do desenhador e nas 

capacidades de observação e memorização. Utilizado muitas vezes como desenho 

preparatório para as grandes Artes, este foi um dos métodos mais populares ao 

longo da história da arte. A era da reprodutibilidade da imagem ditou a decadência 

deste método, hoje encarado como pouco criativo, obsoleto e restrito.  
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Por sua vez, o Método Geométrico, foi fundamentado no Tratado “Princípios do 

Desenho, ou Método Breve e Fácil para Aprender esta Arte em Pouco Tempo”, 

descrito por Gérard de Lairesse e publicado em 1719. Sob um olhar analítico, as 

formas geométricas assumem-se como o primeiro passo para o desenho, que vai 

ficando progressivamente mais complexo, explorando vários tipos de linha e 

traçados. 

O Método Académico, ilustra o conjunto de regras pedagógicas em relação à 

disciplina de desenho, de aulas de modelo vivo, focadas na execução técnica em 

detrimento de uma composição inventiva. Estas seguiam os dogmas estéticos da 

Antiguidade Clássica. 

Relativamente ao Método Diagramático, este identifica-se pela construção 

geométrica, que tira partido da métrica, estrutura, escala e volumes do motivo. Pela 

simplificação e esquematização, a análise objetiva centra-se na abstração 

geométrica como meio de captar a realidade. Na mesma linha geométrica, o Método 

Esquemático, parte da estrutura da forma, sem a contemplação direta do modelo. 

Através deste primeiro registo, apoiado na simetria e repetição, o desenho encontra 

uma forma elementar, para depois encontrar-se numa forma mais específica e 

complexa. 

O Método Estimográfico, bastante comum no ensino geral do desenho no séc. 

XIX, recorre do papel quadriculado para, entre linhas e quadrados, se recriar a forma 

proposta pelo professor. Progressivamente, a linha torna-se ponto, e o ponto 

desaparece dando lugar a expressão livre da mão e do olho.  

Numa oposição ao academismo do ensino, o Método dos Borrões, defendido 

por Alexander Cozens na obra “A New Method of Assisting the Invention in Drawing 

Original Compositions of Landscape” publicada em 1785, toma os acasos das 

manchas de tinta como palcos para possíveis paisagens. Este método projetivo, 

realça a imaginação do desenhador, encontrando uma analogia com a arte informal 

e o expressionismo abstrato do séc. XX. Na mesma vertente oposta ao ensino 

tradicional do desenho, surge o Método Natural, de Kimon Nicolaedes,(1891-1938) 

mais plástico, intuitivo e ativo, e livre de qualquer amarra geométrica. A observação 

direta valoriza aqui as qualidades expressivas da forma, numa série de exercícios 

como o desenho cego, desenho modificado de contornos, estudo de contorno 

rápido, estudo da gestualidade e da memória, entre outros.  
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O Método da Lateralidade, apresentado por Betty Edwards (publicado em 

1979), tem por base o pensamento verbal e analítico, característico do hemisfério 

esquerdo do cérebro, e o hemisfério direito, dedicado ao visual e perceptivo. Este 

método pretende tornar o desenho acessível a todos os públicos, com um conjunto 

específico de exercícios, que ativam e inibem certas zonas do cérebro. Este 

conjunto é constituído por exercícios como “desenho cego de contornos”, “desenho 

modificado de contornos”, “desenho de espaços negativos”, “desenho em 

perspetiva” (com recurso da “Janela de Dürer”), entre outros exercícios, que 

promovem uma aprendizagem gradual. No campo da ilustração científica, este 

método é especialmente relevante.  

Por fim, digno de menção ainda é o Método de Projeto, que surge ligado aos 

modernos cursos superiores de Belas-Artes, constituindo-se como o método 

primordial da didática do desenho artístico. Pela experimentação e investigação, a 

criatividade e a expressão pessoal encontram aqui um lugar para se desenvolver. 

Este processo ativo, é composto por três etapas: concepção, desenvolvimento e 

resolução de projeto. A primeira diz respeito à pesquisa de referências e ensaios 

necessários para desencadear o projeto. A segunda fase concerne à exploração do 

tema, recorrendo para tal, a vários ensaios de expressão e composição. Por último, 

a terceira fase é a de concretização, onde se põem em prática todas as técnicas 

selecionadas para o efeito. Assim, com uma fase final dedicada ao desenvolvimento 

de um projeto individual, o desenho é fonte de uma investigação própria mais 

aprofundada nos interesses e ambições gráficas de cada um, permitindo que o aluno 

adquira uma formação artística especializada, tanto a nível de competências no 

desenho como a nível da sua capacidade crítica. 

Em contexto nacional, seria tardio o ajuste entre o que se produzia fora das 

portas da Academia e o ensino dentro das portas da mesma (Calado, 1988). O 

Naturalismo, que chegou serodiamente, fez-se também demorar, marcando a 

estética vigente na transição do século XX. Em geral, o ensino de desenho nas suas 

mais distintas variantes, ainda se serve da sua origem histórica, conservando 

algumas das suas raízes académicas. Neste sentido, é interessante verificar que 

tanto o desenho de estátua como o desenho de modelo vivo subsistiram às reformas 

que se estabeleceram ao longo do séc. XX, embora com os devidos ajustes, e que 

se mantêm até aos dias de hoje. O sistema retrógrado, pautado pelo dogmatismo e 
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a falta de inventividade (característicos do académico desenho de cópia e de 

estampa), parece contudo ter dado lugar a um ensino que valoriza uma estética 

mais livre, o carácter experimental, tendo em atenção os interesses pessoais dos 

alunos, dando espaço a uma exploração gráfica mais individual embora orientada. 

Com a observação direta do real, das formas naturais e humanas a este associadas, 

surgiu também uma valorização da forma gráfica em si e da expressividade dos 

seus elementos. 

Atualmente encontramos diversos espaços dedicados exclusivamente à  

divulgação do desenho, tanto em museus e galerias, assim como diversas 

plataformas de investigação em torno do mesmo, como reflexo da sua importância 

no seio das artes. Em contraponto, o seu ensino sofreu no entanto as mudanças 

associadas ao seu estatuto. Dada a sua natureza complexa e expressiva, e o seu 

carácter universal, o desenho é agora entendido simultaneamente como a pedra 

basilar das Artes, e como uma forma de expressão autónoma, sendo em ambos os 

territórios, o ponto de contacto entre a ideia na mente do criador, e a realidade física, 

pronta para a receber. Nas Academias de Arte, o desenho sempre foi o cerne dos 

cursos artísticos, pela sua índole transversal e multidisciplinar. A recente criação de 

uma licenciatura e mestrado de Desenho, e a incorporação curricular nas escolas da 

disciplina de Desenho A, no Curso Geral Científico-Humanístico de Artes Visuais, 

veio reivindicar e legitimar o estatuto da expressão gráfica enquanto forma de arte 

autónoma essencial na aprendizagem, encerrando a longa viagem da consagração 

do desenho. Com a disciplina de Desenho A, na formação artística dos jovens, 

encontramos um palco onde a imaginação, a criatividade e observação se 

materializam pela plasticidade das linha e das formas, num processo de exploração 

gráfica extremamente importante para a apreensão do mundo. Adaptando as 

metodologias da prática pedagógica e da sua didática, com uma sensibilidade à 

mudança do paradigma do desenho, nas suas múltiplas potencialidades face à 

crescente tecnologia, este encontra uma nova identidade por descobrir e desvelar, 

cujos frutos da sua formação estão ainda hoje por colher.  

Encerrado este enquadramento sobre a natureza complexa do Desenho e os 

seus métodos didáticos mais marcantes, passamos de seguida ao enquadramento 

do objeto de estudo deste relatório, o Diário Gráfico. 
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1.3.2. Diário Gráfico Como Instrumento de Contemplação do Desenho 
 
 

“O desenho é como um catalisador da memória e do imaginário.  

A viagem torna-se aquele caderno” 

 
Pedro Salgado (in Salavisa, 2008, p.34) 

 
 

Tanto no campo científico e como no artístico, o Diário Gráfico tem despertado 

a curiosidade intelectual do público em geral, dada a sua natureza interdisciplinar e 

transversal. Este facto é no entanto contraditório em termos de investigação, cuja 

teorização parca deixa por circunscrever a importância do mesmo nos dias de hoje.  

As nomenclaturas dadas ao objeto diferem, consoante o uso primordial dado, 

coexistindo todavia diversos termos: diário visual, caderno de esboços, diário de 

viagem, livro de bordo, caderno de campo (para as áreas científicas), álbum de 

desenhos, bloco de notas, sketchbook, entre outros. Diário Gráfico parece ser a 

designação mais unânime, utilizada frequentemente no meio académico e artístico.  

Tendo em conta as noções de forma, função e conteúdo, a dificuldade de 

encerrar o conceito de Diário Gráfico de um modo mais holístico acresce 

grandemente. Um pequeno caderno portátil parece responder à interrogação da 

forma física do Diário, deixando por responder às questões de função e conteúdo. 

As suas possibilidades são infinitas e como tal, as respostas multiplicam-se, não 

existindo um consenso geral. Segundo Jennifer New (2005), a utilização do Diário 

Gráfico articula-se invariavelmente com quatro ações fundamentais: observação, 

reflexão, exploração e criação. De acordo com a autora:  
 

“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” 2 (New, 2005, p.10).  
 

O Diário Gráfico assume-se como um valioso instrumento, cujas ações 

centrais, assentam num processo dinâmico de autodescoberta e de exploração do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Nota de tradução livre: “A observação e reflexão são os embriões de quase todos os diários visuais. 
São seguidos por diários de exploração e criação. Os diários de exploração podem ter um carácter 
mais literal (o registo de uma viagem) ou figurativo (uma investigação lúdica). […] Muitos diários 
podem pertencer a mais de uma destas categorias” (New, 2005, p.10).  
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mundo, pela representação e comunicação do universo único e privado do autor. 

Para Eduardo Salavisa (2008), este apresenta-se como um caderno transportável, 

que serve de suporte ao registo gráfico, por observação direta ou de imaginação e 

memória, podendo ser auxiliado pelo recurso da escrita e outras técnicas 

complementares, como a colagem. A sua natureza pluridisciplinar transforma-o 

numa ferramenta multifacetada ao serviço do desenho, que possui uma autonomia 

própria que vive numa dimensão potencial, de onde poderão emergir outras obras. 

Dada a sua reduzida dimensão e a facilidade de transporte, o Diário Gráfico 

permite um registo deambulatório com diversos usos e aplicações, ajustadas à 

necessidade e disposição do desenhador. Os materiais, por sua vez, primam pelo 

seu carácter prático: das canetas aos lápis, às aguarelas e pincel com depósito de 

água, estes são alguns dos instrumentos de trabalho preferidos, facilmente 

ajustáveis ao motivo do desenho.  

 

Segundo Rosengarten (2010) o Diário Gráfico possui diversas modalidades, 
entre as quais: arquitetónica, naturalista, histórica, etnográfica, crónica e jornalística. 

Todas estas vertentes enunciadas possuem vicissitudes e uma história próprias, 

podendo ser compreendidas dentro de duas esferas: uma mais objetiva, centrada no 

que é exterior ao desenhador, e uma mais subjetiva, relativa ao autor e ao seu meio 

circundante.  

Numa dimensão mais objetiva, o Diário Gráfico pode ser usado enquanto diário 

de campo, especialmente fadado para trabalhos de índole científica. Este é o 

suporte das primeiras impressões recolhidas de um espécime ou lugar, de modo a 

explicar visualmente aspetos particulares da sua morfologia, estruturas, organização 

e relações de diversas ordens. Esta é a primeira fase do desenho científico, naquilo 

que é um longo, rigoroso e metódico processo, com vários posteriores estudos, 

medições e reconstruções. O Diário Gráfico pode também assumir uma viagem 
como objeto de estudo. Por cenários urbanos ou rurais, no próprio país ou no 

estrangeiro, a reportagem do lugar fica gravada nas folhas do caderno. O centro da 

atenção é o exterior, ofuscando-se a vida privada do autor. Os desenhos de viagem 

são um testemunho de passagem, filtrados pelo enquadramento e perspetiva do 

artista. 
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Numa esfera mais subjetiva, o Diário Gráfico apresenta-se como um diário 

visual, espelho do quotidiano ou trabalho do desenhador. Pondo a banalidade sobre 

um escrutínio microscópico, o conhecido e habitual ganham novas nuances e uma 

magia por desvelar. Este é um confidente íntimo, que guarda os pontos de vista do 

desenhador sobre as relações sociológicas que o rodeiam, numa composição infinita 

de olhares, desde o mais preciso e técnico ao mais livre e expressionista. A 

serendipidade3 é aqui a palavra de ordem, num desenho que nasce da dinâmica 

entre a casualidade e a evocação de um eco visual no interior do artista. Assim, 

constrói-se um jogo de justaposição de novas formas, evocadas em função das 

anteriores, que reclamam a contemplação, a memória, a imaginação do indivíduo e 

as suas potencialidades gráficas. 

Composto por diversos fragmentos, o Diário Gráfico acaba por delinear assim 

uma discreta crónica narrativa das vivências do seu autor. Objetos, pessoas, locais, 

pormenores, ideias e outros breves apontamentos, em sucessão compõem uma 

viagem espácio-temporal que se encerra no caderno. Como reforço desse 

testemunho, muitos autores optam por incorporar alguns elementos como bilhetes, 

guardanapos e cartões-de-visita, tornando a viagem pelo caderno visualmente mais 

estimulante.  

 

Todas estas dimensões, do público ao privado, passando pelo laboratório 

criativo, possuem no entanto princípios comuns. Mais objetivo ou mais subjetivo, o 

Diário Gráfico solicita em geral rapidez e espontaneidade, como forma de imortalizar 

percursos e experiências, comunicando-os de forma a aproximar o indivíduo e o 

objeto representado. Neste dá-se primazia ao desenho e ao que a visão encontrou 

de relíquia a preservar nas folhas de papel, como espaço de cristalização do 

efémero.  

Entre imagem e palavra, o diário cria uma micro narrativa, que prende o 

momento a um contexto especifico. Esse é feito de contingências múltiplas, as 

fragilidades do local – meteorológicas, lumínicas, movimento do objeto, conforto, etc. 

– que contaminam o desenho, tornando-o único e sentido: 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  A expressão “serendipidade” deriva da palavra inglesa “serendipity” , que significa uma descoberta 
realizada por um feliz acaso. 
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“Para o artista, esta é a maior e mais sedutora ambiguidade do caderno gráfico: no 
nosso desejo de capturar e conservar um momento fugaz, sentimos mais 
intensamente a passagem do tempo; sentimos que, ao mergulhar mais profundamente 
numa cena, somos também fortemente impedidos de nela participar. Assim detidos, 
começamos de novo.” (Rosengarten4 in Salavisa, 2011) 

 

Oscilando entre a obra de arte e o livro, o Diário Gráfico é único devido ao seu 

carácter cumulativo e de improviso, num processo que pressupõe uma regularidade 

no desenho. Este hábito desenvolve a atenção do olhar interpretativo, que 

decompõe a realidade, e a destreza do traço, melhorando as competências 

fundamentais do desenho. Quanto à sua metodologia, esta está intimamente ligada 

ao uso e registo pessoal de cada artista. No entanto, de acordo com Salavisa, 

existem procedimentos transversais:  
 

“Uma metodologia usada desde sempre é executar o desenho em várias fases: uma 
primeira observação, somente com alguns registos e, se necessário, apontamentos 
escritos, é completada depois, se for preciso de memória, e por fim, num sítio já mais 
resguardado, aperfeiçoada, juntando-se todos os elementos essenciais” (Salavisa, 
2008, p.19) 

 

Outros artistas, como o arquiteto Siza Vieira, preferem sorver no local todos os 

estímulos necessários para a concretização total do desenho. Le Corbusier é outro 

exemplo de um autor que optava por finalizar os desenhos no lugar, desenhando-o 

em múltiplas perspetivas e revisitando-o diversas vezes. Incansável desenhador 

possuía uma visão analítica, que compunha o que designava ser um “desenho 

taquigráfico”, que não primava pela virtuosidade estética do desenho, apostando por 

sua vez num registo mais esquemático, com recurso à escrita.  

 
1.3.2.1. Privado Versus Público 

 

O Diário Gráfico consegue ser simultaneamente ambivalente e sedutor: é por 

um lado um artefacto intimista, mas por outro, clama o seu desvendamento. Sobre 

este aspeto, Rothman refere: 
 

“It is regrettable that the personal artwork that Sketchbooks contain are rarely made 
public. Within sketchbook pages, one can trace the development of an artist’s process, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Citação do ensaio de Ruth Rosengarten “Dos Olhos Para As Mãos, E Volta: O Diário Gráfico De 
Artista” (2011), in Salavisa (2011). 
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style, and personality. Sketches emit freshness and vitality because they are the first 
thoughts and are often not reworked. Raw ideas and small sketches are the seeds for 
bigger projects. Sketchbooks ultimately become the records of artist’s lives. They are 
documented visual diaries” 5 (Rothman, 2011, p.12) 

 

Dado o seu carácter essencialmente privado, é um local de refúgio para um 

registo que se impõe à vontade. Muitos artistas, como Frida Kahlo, usaram os 

Diários Gráficos como janelas para a sua alma, refletindo os seus sonhos e 

preocupações, contornando limitações físicas de saúde. Outros preferiram por 

absorver o mundo e cristalizar momentos de inspiração nas páginas dos seus 

cadernos. Aliada à força da expressão da génese de uma ideia ou impressão, está a 

espontaneidade, o instinto, e liberdade da ação do desenho, o reflexo do íntimo do 

desenhador, materializado em linha e mancha.  

Assim, o Diário Gráfico é um ensaio de identidade, uma narratividade pessoal 

plasticamente ilustrada. Neste ponto, Jennifer New (2005, p.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”6. Este é realizado para  prazer do artista, 

pois não é um objeto comerciável, o que o relega para uma condição mais marginal 

do mercado. O seu formato frágil não é dado a questões de exposição em galerias e 

museus, pois as suas folhas pedem um manuseamento pessoal que pode pôr em 

causa a integridade física da obra.  

Atualmente, de modo a contornar este problema, as novas tecnologias da 

imagem e da informação permitem a proliferação de meios de divulgação em 

formato editorial, noticioso, e online, através de portfolios digitais, redes sociais e 

blogues. Com o devir de uma cultura de blogosfera, onde o diário assume um 

suporte digital, a materialidade do caderno perde-se em detrimento da sua 

transmutada imagem digital que permite atingir um amplo público. O autor é assim 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  Nota de tradução livre: “É lamentável que o trabalho artístico pessoal que os Diários Gráficos 
possuem, raramente seja revelado ao público. Nas folhas do Diário Gráfico, pode-se  seguir o 
desenvolvimento do processo, o estilo e a personalidade de um artista. Os esboços emitem uma 
frescura e vitalidade porque são os primeiros pensamentos e normalmente não são retocados. As 
ideias puras e os pequenos esboços são as sementes para projetos maiores. Os Diários Gráficos 
acabam por tornar-se o registo da vida dos artistas. Estes são diários visuais documentados” 
(Rothman, 2011, p.12) 
 
6 Nota de tradução livre: “Os diários visuais são criados numa linguagem secreta de símbolos. 
Intencionais ou não, estes são os mapas privados que apenas os seus executores poderão seguir”  
(New, 2005, p.12). 
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livre de editar os conteúdos que quer ver publicados, e pode consentir que os seus 

observadores comentem os seus desenhos, num proveitoso diálogo aberto de 

partilha de experiências e pontos de vista. 

 
É importante referir que o Diário Gráfico não é um processo que vive 

exclusivamente numa dimensão íntima do desenhador. Enquanto recurso semiótico, 

este é também o produto de uma esfera pública, que visa a comunicação de algo. 

Num estranho híbrido entre o público e o privado, os Diários Gráficos vivem numa 

dimensão social, que desperta a curiosidade do observador. 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.”7 (Ramos, in Pink, 2006:149). 

 

Segundo New (2008, p.16), “The appeal many journals have for outside 

readers lies in voyeurism. A journal that lacks this eavesdropping characteristic can 

be disappointing”8. A curiosidade e a atenção de um público, mesmo que pequeno, 

num objeto tão pessoal como o Diário Gráfico, pode motivar certos artistas a 

melhorar o seu traço e a procurar novos cenários, superando-se a si mesmos. 

 
1.3.2.2. Diário Gráfico Como Laboratório Criativo  
 

É essencialmente o seu carácter privado e lúdico que permite ao artista sentir-

se livre para explorar. Como refere Salavisa (2008, p.14): “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, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Nota de tradução livre: “Durante a pesquisa em trabalho de campo, descobri que um olho treinado e 
uma mão hábil são instrumentos úteis para documentar tanto os aspectos materiais da cultura como 
as variadas instâncias da vida social. No entanto, desenhar não é meramente uma atividade 
documental mas ainda uma importante e criativa ferramenta para interagir e relacionar seres 
humanos, de diferentes culturas e línguas” (Ramos in Pink, 2006, p.149). 
 
8 Nota de tradução livre: “O apelo de muitos diários para o leitor reside no voyeurismo. Um diário que 
falhe nesta característica bisbilhoteira pode ser decepcionante.” (New, 2008, p.16) 



Primeira Parte | Enquadramento Teórico 

  29 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

consequentemente, criativos”. O Diário Gráfico enquanto caderno de artista é então 

um recurso auxiliar do trabalho de atelier. Este é um laboratório de experiências, o 

suporte das notas, das ideias iniciais e de projetos por florir, sobre garatujas e 

colagens para os ilustrar. Este “companheiro flexível dos artistas” (Rosengarten, 

2010, p.1) é um espaço de ensaios, indo da ideia mais primordial, em forma de 

rabisco ou esboço, a registos mais elaborados e complexos. À escala de um bolso 

ou de uma mochila, o diário assume-se como tubo de ensaio, dando lugar à 

experimentação de materiais, enquadramentos e registos que permitam alargar os 

limites de criatividade. Desde a deambulação onírica a uma observação cuidada, 

tudo é mote para imortalizar o momento no diário, um atelier portátil, um laboratório 

e um arquivo, recetáculo de memórias. Como espaço de liberdade criativa e 

experimentação, o Diário Gráfico é o local de excelência para a exploração técnica 

sem fronteiras e a investigação de uma linguagem própria e o autoconhecimento 

gráfico. De facto, este é um objeto comum entre artistas de diversas áreas, pois 

representa uma incubadora do ato criativo, plena de observações espontâneas do 

quotidiano e inquietudes estéticas. Como refere Juan Molina: 
 

 “El cuaderno es espacio de la idea; por encima de las funciones de archivo, de lugar 
del proyecto, de regla mnemotécnica, o de inventario imaginario; el cuaderno es ante 
todo ese espacio abstracto de la propia 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 propia acción de dibujar”9 (Molina, 2005, p.134).  
 

O diário não almeja nem reclama a perfeição, é espelho de um processo, de 

um desenvolvimento do espaço-tempo de existência do caderno, onde o erro e a 

melhoria são bem-vindos. Assim, o que é valorizado é o processo do desenho em 

detrimento do produto final. Neste sentido, de acordo com Salavisa (2008) a 

apologia do erro é uma estratégia indispensável para a evolução pessoal do 

desenhador. Consequentemente, as páginas que não agradam à vista devem ser 

mantidas para não alterar o seu sentido, pois o caderno assume-se como uma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Nota de tradução livre: “O caderno é o espaço da ideia; para além das funções de arquivo , de lugar 
de projeto, de regra mnemotécnica, de inventário imaginário; o caderno é essencialmente todo esse 
espaço abstrato da própria ideia de desenho onde convergem todos os seus nomes. O espaço de 
interferência, onde os esboços se transformam em rascunhos, em croquis, em projetos para um 
futuro quadro, onde se justapõem as notas, as dimensões, sobre o espaço confuso do caminho 
percorrido pelo desenvolvimento da própria acção de desenhar.” (Molina, 2005, p.134). 
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narrativa de um tempo específico, representativa das dificuldades gráficas sentidas, 

fracassos e vitórias. O diário é assim um convite à introspeção, de refletirmos sobre 

o nosso olhar e sobre as nossas práticas enquanto desenhadores. 

O facto de se tratar de um caderno reforça a noção de sequencialidade e 

permite uma leitura linear da evolução do traço, permitindo ainda que se adicionem 

posteriormente mais informações, como novos desenhos, apontamentos, colagens, 

entre outros elementos relevantes.  

 
1.3.2.3. Diário Gráfico Ao Longo da História 
  

Embora o Diário Gráfico tenha sido largamente utilizado em diversas épocas, 

especialmente desde o período do Renascimento, dado o seu carácter frágil e 

intimista, poucos foram os que sobreviveram intactos ao passar dos tempos. Muitos 

acabaram por ser desarticulados, sendo os desenhos vendidos separadamente, mas 

felizmente chegaram até aos dias de hoje exemplares de Dürer, Da Vinci, Joshua 

Reynolds, Rembrandt, Turner, Picasso, Hopper, entre muitos outros artistas.  

É no séc. XIX, mais precisamente no Romantismo, que o Diário Gráfico se 

torna um precioso instrumento para a expressão pessoal do artista e modo de 

investigar as propriedades da natureza e da cultura de um local. Segundo 

Rosengarten (2010), a era da exploração representa um marco na evolução do 

Diário Gráfico, enraizada no desejo e curiosidade em compreender os mitos e o 

exotismo a espécie humana. As excursões aos novos mundos, denominadas de 

“científicas” e de “filosóficas”, utilizavam o desenho como proveitoso recurso na 

comunicação de informação, enquanto a fotografia – até então dispendiosa e pouco 

prática – não se estabeleceu em plena força. Deste modo, o desenho sistematizado 

de fauna e flora adquire uma nova dimensão, constituindo-se como informação de 

valor científico, regida por cânones próprios e uma formação muito objetiva. 

A expansão das potências coloniais moveu toda uma massa social de 

diplomatas, missionários, exploradores e viajantes em busca do desconhecido. Com 

as expedições napoleónicas ao Egipto, muitos foram os desenhos feitos numa 

tentativa de registar fidedignamente aquela exótica realidade, oculta pelos grãos de 

areia do tempo e da história. As condições de trabalho estavam longe de ser as 

ideais, mas o contributo do desenho não deixava de ser valioso. No caso da 
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iconografia brasileira, a obra Voyage Pictoresque et Historique au Brésil (da década 

de 1830), realizada por Jean-Baptiste Debret, membro da Missão Artística Francesa 

de 1816 para a fundação da Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro, foi 

fundamental para conhecer os nativos e costumes locais. Destaca-se ainda o caso 

do pintor Delacroix, que em 1832 embarcou numa missão diplomática para Espanha 

e Norte de África. Esta expedição resultou num conjunto de cerca de sete cadernos, 

recheados de registos que seriam mais tarde imortalizados sobre pinceladas de 

óleo, em telas de grande dimensão. Aliando letra à linha, os desenhos eram 

acompanhados de diversas anotações, apresentando-se como fiéis cartografias 

diárias do desconhecido meio envolvente.  

 

Com a revolução industrial e a hegemonia da máquina os limites do globo 

pareciam ao alcance de todos: o progresso das redes de transportes estreitou os 

limites da Europa e democratizou o acesso aos locais, permitindo a viagem de lazer 

à classe média-alta. A viagem torna-se quase um ritual de passagem das classes 

abastadas, como forma de prazer e autorrealização. Com a Grand Tour, vigente 

essencialmente no séc. XVIII e XIX, a formação escolar ganha uma dimensão mais 

rica. Esta jornada, essencialmente por França ou Itália, possuía uma vocação 

didática e constituía-se como uma espécie de primeiro passo iniciático. A logística 

da viagem pautava o trajeto de paragens técnicas, proporcionando bons momentos 

para desenhar. Esta era sobretudo uma oportunidade de crescimento e 

enriquecimento cultural, que tornava possível uma aprendizagem sociológica, 

antropológica, política, artística e literária in loco. Durante dois a três anos, o jovem 

viajante, de meio social abastado, contava com uma equipa de apoio (perceptor, 

criados, administrador de bens, médico e por vezes um pintor) nesta descoberta de 

novas e diferentes maneiras do Homem viver e se organizar em sociedade. 

 

A industrialização foi também a grande responsável pela evolução dos 

materiais artísticos que facilitaram a utilização do Diário Gráfico de viagem. Com a 

crescente portabilidade dos cadernos de desenho, o desenvolvimento do lápis de 

cor (por Nicholas-Jacques Conté, a pedido de Napoleão, devido à crise da 

importação de grafite inglesa), a proliferação de estojos de aguarela, e com a 

otimização da produção de papel, a atividade artística adquiriu um novo nível de 
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excelência e potencial por explorar. Para os registos, tornou-se comum na educação 

burguesa da época, a utilização de cadernos de desenho, que serviam para 

experimentar e explorar formas a desenvolver posteriormente nas telas ou noutros 

suportes. Como médiuns de trabalho, as aguarelas e as grafites eram os materiais 

privilegiados, pela facilidade com que podiam ser transportados e aplicados, e por 

permitirem um registo rápido da impressão do lugar.  

 

No meio académico, a cópia do desenho e da gravura foi sendo substituída 

pela contemplação direta da natureza. O êxodo do artista do atelier provocou uma 

relação privilegiada com o desenho, encarando de frente o motivo de representação. 

 A nível nacional, a obra “Cinco Artistas em Sintra” (1855), de João Cristino da 

Silva, demonstra o gosto pelo desenho ao ar livre, utilizando o Diário Gráfico como 

suporte. Aí, o próprio autor, juntamente com os pintores José Rodrigues, Francisco 

Metrass e Tomás da Anunciação e ainda com o escultor Victor Bastos, exploraram 

as novas práticas do desenho ao ar livre, opondo-se ao retrógrado ensino artístico 

da Academia de Belas-Artes. Num apelo a um contacto privilegiado com a natureza, 

as impressões cativadas sur nature, seriam alvo de desenvolvimentos futuros numa 

tela alva, na quietude do atelier. Muitas das obras pictóricas de Gauguin, também 

dependeram dos seus inúmeros estudos realizados sobre os seus Diários Gráficos, 

tendo os nativos do Taiti como personagens centrais. Henri Matisse terá igualmente 

aproveitado o mesmo cenário para reportar a sua estadia na Polinésia, ocupando-se 

das vistas da janela do seu quarto. Outro exemplo mais contemporâneo digno de 

nota é o caso do Sheep Sketchbook (1972), de Henry Moore, dedicado à 

observação de ovelhas que rodeavam um dos seus estúdios, representadas pela 

densidade da linha, numa técnica que tira partido da pressão exercida com a caneta.  

Muitos outros artistas como Ingres, Constable, Van Gogh, Cézanne, Seurat, 

Monet, Degas, Paul Klee, Francis Bacon, deixaram os testemunhos visuais, da sua 

vida e do seu trabalho em cadernos que sobreviveram até aos dias de hoje.  

 

Com as novas tecnologias de informação e da imagem, alguns artistas 

mudaram o seu modo de ver e de desenhar a realidade no Diário Gráfico. O artista 
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inglês Simon Faithfull, autor do projeto Limbo10, adotou um pequeno aparelho 

eletrónico como Diário Gráfico, que lhe permite elaborar pequenos desenhos de 

observação em formato digital e a sua difusão em tempo real nas redes sociais. 

Outro exemplo é o de Ricardo Cabral11, artista que conjuga a fotografia e programas 

de edição de imagem, num minucioso processo que vai desde o escrupuloso registo 

do local no seu caderno, ao tratamento do desenho digitalizado, com acerto de cor 

fotográfico. É curioso verificar que o Diário Gráfico foi sempre um reflexo da 

evolução pessoal, histórica e cultural do meio e dos seus paradigmas tecnológicos 

inerentes. No meio escolar e académico este tem vindo a reclamar o seu lugar, 

numa prática já sedimentada entre a grande maioria dos artistas. Não obstante dos 

avanços da Ciência no âmbito do registo e difusão de imagem, o Diário Gráfico 

continuou a representar uma fonte preciosa de informações, no campo científico 

(como na Biologia, Geologia, Geografia, Etnografia, Antropologia) e nas artes, 

interferindo no processo criativo de diversos artistas, potenciando a descoberta de si 

e do outro, pela mão e pelo olhar. 

 
1.3.2.4. Redescobrir o Desenho de Observação 

 

Na era das tecnologias da imagem e da informação porquê desenhar? Serão 

as competências do desenho manual suficientes para manter o desenho vivo nos 

dias que correm? James Richards (2010) defende que a utilização excessiva da 

digitalização deixou um sentimento nostálgico, emergente quando o público é 

confrontado com a arte do desenho manual. A redescoberta dos elementos gráficos 

do desenho ganha vigor, tanto como forma de expressão humana, quer como forma 

impulsionadora do processo artístico. Um pouco por todo o pensamento criativo, o 

desenho encontra espaço por onde se sedimentar, não fosse o mesmo o espelho 

das primeiras impressões que nos surgem na mente. Com o avanço tecnológico, 

perdeu-se a espontaneidade e frescura criativa, e a capacidade de materializar as 

ideias de modo manual tornou-se cada vez mais rara. Segundo Richards (2010): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 O projeto Limbo visa a difusão em tempo real de obras para ambiente Web. mapeando o percurso 
e o quotidiano do artista. Para mais informações sobre o projeto, consultar: 
http://limbo.simonfaithfull.org/   
 
11 Para mais informações sobre as diversas obras do artista e compreensão do seu processo 
artístico, consultar o site: ricardopereiracabral.blogspot.pt 
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“Observar e desenhar atentamente um objeto revela os segredos desse objeto, 
imprimindo as suas formas, proporções e detalhes na mente do 
observador/desenhador de maneira tal que o objeto passa a fazer parte de quem o 
desenha, ao mesmo tempo que a pessoa que observa/desenha vai acumulando um 
repositório riquíssimo de imagens mentais, imagens estas que vêm a construir o Diário 
Gráfico interno do pensador criativo” (Richards, 2010, p.16) 

 
O desenho oferece assim a possibilidade de o artista criar um banco mental de 

imagens e momentos fugidios, num processo de harmonia entre a mente, o olho e a 

mão. Um motivo que é vivido graficamente, encontra na memória um registo mais 

duradouro. Foi sorvido pela visão e assimilado numa dimensão mais profunda do 

que o simples ato contemplativo. Ao desenho realizado, associam-se uma série de 

conceitos intrínsecos ao instante (estado de espírito, tempo, companhia, entre 

outros). Estes são gravados e são ativados quando se dá uma catalisação da 

memória, revivendo-se todas as sensações que lhe estão aliadas. 

Em pleno século XXI, como podemos redescobrir o desenho de observação? 

Com a fotografia, votada à expressão hiper-realista, objetiva e fidedigna do mundo, a 

aura da obra de arte que Walter Benjamin (1992) tanto elogiou parecia condenada. 

Embora constitua uma forma bastante rápida de captar a realidade diante da lente, 

esta pode contudo ser sempre manipulada, e como tal, a sua credibilidade é 

discutível. É interessante verificar que a fotografia, tida inicialmente como um bom 

auxiliar da visão, aumentava, na opinião de John Ruskin, (1971) a distância do 

observador à realidade, pois tornava o olhar menos atento e crítico. A sua anunciada 

morte (Mirzoeff, 2009), deixa lugar para a redescoberta do desenho de observação, 

que é o retorno ao gosto pelo real. Aqui, o desenhador não rouba um instante, este é 

parte intrínseca do mesmo e a sua contemplação é plena da experiência corpórea 

do local. Na representação da realidade, a dificuldade estará em desenhar aquilo 

que o observador vê diante de si e não aquilo que este pensa que conhece. Desde o 

ponto de vista, às anotações e legendas que prendem o aqui e o agora à folha, todo 

o diário é uma extensão física da realidade, transfigurada sobre os olhos do 

desenhador. Assim, o Diário Gráfico assume-se como algo personalizado, cujo 

carácter vernáculo e informal alarga os limites da expressão da realidade humana. 

Este é livre das rédeas miméticas, independente para se abstrair da representação 

realista do objeto retratado, manifestando-se como um documento de um registo 

pessoal e subjetivo, ao serviço da observação, reflexão, exploração e criação. 	  
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1.4. A Criatividade 
 
 

“The principle goal of education is to create men who are capable of doing new things, not 

simply of repeating what other generations have done – men who are creative, inventive and 

discoverers. The second goal of education is to form minds which can be critical, can verify, 

and not accept everything that is offered”12  
 

Jean Piaget (in Persky, 1991, p.97) 
 

O conceito de criatividade é vasto e largamente debatido, não existindo no 

entanto um consenso geral. A investigação em torno da criatividade além de 

extremamente complexa, pode então ser entendida de modo pluridisciplinar, estando 

a sua identidade balizada entre vetores culturais, espaciais, temporais, cognitivos, 

valores, crenças entre outros. Presente em diversas áreas, a mesma palavra reflete 

contudo significados diferentes, tornando a sua definição algo difícil de 

circunscrever.  

É notória a dificuldade em encontrar modelos teóricos que expliquem 

plenamente a criatividade e promovam a sua operacionalização de forma explícita. A 

psicanálise freudiana entende-a como uma forma de expressão que se aproxima do 

pensamento infantil, ou como uma forma de exprimir pulsões sexuais e agressivas. 

Por outro lado, humanistas como Rogers e Maslow, defendem que a ação criativa 

como autorrealização ocorre em indivíduos com saúde mental otimizada, e que 

noutros casos, existe um tipo especial de criatividade articulada com problemas 

mentais. Para os behavioristas, como Skinner, a criatividade é meramente uma 

resposta a um estímulo, enquanto para os cognitivistas, tal como Weisberg, esta é 

uma aptidão que pode ser ensinada. Existem ainda outras teses de Diamond e 

Ferguson, que defendem o ponto de vista fisiológico da criatividade, como meio de 

organização mental e de funcionamento cerebral. 

Para muitos autores como Barron (1988), Mackinnon (1962), Perkins (1981) e 

Stein (1953), a criatividade é definida como a habilidade de produzir algo novo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Nota de tradução livre: “O principal objetivo da educação é criar indivíduos que são capazes de 
fazer coisas novas, não repetir simplesmente o que outras gerações fizeram – indivíduos que são 
criativos, inventivos e descobridores. O segundo objetivo da educação é formar mentes que 
conseguem ser críticas, que podem avaliar, e não aceitar tudo o que lhes é oferecido” (Jean Piaget in 
Persky, 1991, p.97)  
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original e inesperado, apropriado, útil ou adaptado, consoante as condicionantes do 

problema. Boden (1994) por sua vez, define-a como algo que instaura um processo 

de rutura com o panorama conceptual da área onde o produto da criação emerge. 

Outros autores, como Csikzentmihaly (1996), entre outras abordagens, dedicou-se 

ao estudo da personalidade criativa, definindo-a como complexa, através de um 

conjunto de traços de personalidade que permite identificar atitudes e 

comportamentos que diferem da população standard. Aqui, ressaltam notoriamente 

a curiosidade, a tolerância a ambiguidade, a predisposição para correr riscos, 

perseverança, independência e rebeldia.  

Gardner (1993) por sua vez, esclarece que ser criativo é alguém que soluciona 

problemas regularmente, alargando um domínio – pela criação de novos produtos ou 

questões – e que recebe a aceitação de um ambiente cultural. O seu foco de ação, 

abrange um largo espectro de campos, nomeadamente os aspetos cognitivos e 

motivações do indivíduo, a área de operacionalização e os procedimentos utilizados 

para proferir juízos de originalidade (Gardner, 1994). Com estas três dimensões é 

possível entender de modo mais fundamentado o estudo da criatividade.   

É certo que o conceito de criatividade tem sofrido alterações ao longo da 

história, sendo analisada sobre diversas abordagens. Até aos anos 70, a criatividade 

era entendida sob o ponto de vista da personalidade, assistida em estudos 

psicométricos para identificar os elementos criativos em vários domínios. Com a 

influência da psicologia cognitiva emergente na década de 70, a criatividade passou 

a ser analisada no âmbito dos componentes do processo criativo, resolução de 

problemas e tomadas de decisão (Sternberg 2003). Neste sentido, Sternberg e 

Lubart (1996) defendem um modelo interativo e componencial, no qual a criatividade 

é assumida com a capacidade de resolução de problemas de uma fonte externa. 

Consequentemente, este processo cognitivo diz respeito à recetividade aos 

problemas, à identificação de dificuldades, à descoberta de múltiplas respostas 

avaliadas adequadamente.  

Nas últimas décadas, a evolução tem ido ao encontro de modelos integrativos 

e sistémicos, que refletem a complexa natureza dinâmica da criatividade. Esta visão 

partilhada por vários autores como Csikszentmihayi, Gardner, Sternberg e Lubart, 

remete-nos para uma perspetiva multidimensional e multivariada da criatividade, 

preocupada com os elementos responsáveis para a sua ocorrência.  
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Com a Teoria do Investimento Criativo de Sternberg e Lubart (1991), os 

autores sugerem que a criatividade necessita de seis recursos interdependentes: 

habilidades cognitivas, conhecimento, estilos cognitivos, personalidade, motivação e 

contexto. As habilidades intelectuais pressupõem a existência de competências de 

síntese (que permite visualizar o problema de outros ângulos), análise (para 

estruturar o problema, encontrar recursos e avaliar ideias) e prática (para promover 

o trabalho). O conhecimento é respeitante ao conjunto de conhecimentos base que 

possibilitam a pessoa progredir o campo. Os estilos cognitivos são modos 

preferenciais de pensamento que o indivíduo utiliza para ativar as suas capacidades. 

A personalidade frisa a importância de alguns atributos personalísticos para o 

funcionamento criativo (como correr riscos, fugir ao convencional, entre outras 

características). A motivação por sua vez, reincide nos objetivos intrínsecos ou 

extrínsecos, que são essenciais para o indivíduo estar motivado na execução de 

uma tarefa criativa. Por último, o contexto é responsável por avaliar os produtos 

criativos, assumindo-se como um palco onde é proferido um julgamento social, onde 

a criatividade pode ser potenciada ou inibida. Estes seis fatores são elementos 

dinâmicos e interativos propulsores da criatividade, que compõem um perfil próprio 

para cada indivíduo, e estimulam ou impedem a ação criativa. Estes podem 

favorecer as estimulações psíquicas ou sociais para ajudar a conceção e 

desenvolvimento de ideias numa área específica. Os autores ressalvam que estes 

fatores não agem de modo isolado, e que atuam interativamente, potenciando-se de 

modo mútuo.  

É ainda importante referir que algumas componentes possuem limites abaixo 

dos quais a criatividade não é possível. No entanto, pode existir uma compensação 

parcial entre as componentes de modo a equilibrar o nível de dois ou mais 

componentes. Assim, a criatividade possui uma natureza propulsora (Sternberg, 

2003), pois a pessoa criativa decide assumir a liderança para modificar o campo de 

conhecimento, levando-o mais longe. Tendo em conta estes seis recursos, a 

ocorrência da criatividade estará subordinada à atitude, capacidade e investimento 

do sujeito.  

O conceito pode ser ainda submetido a uma análise multidimensional, 

defendida por MacKinnon (1975) que divide a criatividade em quatro esferas de 

estudo: indivíduo, o processo, o produto e o contexto. A esfera do indivíduo 



Primeira Parte | Enquadramento Teórico 

  38 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

concerne às suas características; a do processo foca-se nas ações desenvolvidas, a 

dimensão do produto orienta-se para os resultados obtidos, enquanto que o contexto 

dá primazia à cultura e às pressões exercidas pelo exterior. 

Outros autores como Feldman, Gardner (1994) e particularmente 

Csikszentmihalyi (1997), apontam para uma abordagem sistémica da criatividade, 

composta por três elementos centrais: o indivíduo, o campo e o domínio. O primeiro 

é referente ao indivíduo, que capta informação e utiliza símbolos de uma área, 

transformando-as através de processos cognitivos, traços de personalidade e de 

motivação, e que impõe novidade no campo simbólico. O segundo sistema é o 

campo, a disciplina que se refere ao saber cultural – enquanto conjunto de regras 

simbólicas e procedimentos – que abarca as produções criativas e que pode ser 

transmitido. O terceiro sistema, o domínio ou âmbito, é formado pelo diverso 

conjunto de pessoas que controlam e influenciam uma área, ou seja, pelo conjunto 

de peritos que legitimam a inovação. O sistema do indivíduo é no entanto permeável 

a influências do campo e do domínio, e pode provocar alterações nestes dois 

sistemas. Assim, a criatividade pode ser entendida fenómeno sistémico e integrativo, 

como um processo que atua na modificação de um campo simbólico ou cultural, 

fruto da interação dinâmica entre as valências do contexto e as oportunidades e 

particularidades dos indivíduos (Candeias, 2008). Consequentemente, os processos 

individuais e contextuais que articulam a pessoa, o campo e o domínio, são 

responsáveis por facilitar ou inibir a criatividade (Csikszentmihalyi, 1996). Deste 

modo, os vários contextos – familiar, escolar, cultural e social – são fundamentais 

como solo para desencadear o processo criativo.  

 
1.4.1. Criatividade Como Criação Artística e Como Produção de Ideias  
 

Segundo Aznar (2006), a criatividade está intimamente ligada ao ato criador, e 

constitui-se como uma capacidade passível de se promover e desenvolver. Dada a 

sua natureza multidisciplinar, esta é representada em diversos campos da atividade 

humana, das artes às ciências, e encontrada nos mais diversos e variados 

indivíduos. Para o autor, o processo criativo assume-se como o confronto entre duas 

dimensões mentais, uma dedicada à adaptação à realidade, recorrendo a 

mecanismos dedutivos, e outra inclinada a voar, afastando-se desses mecanismos 
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dedutivos, almejando a produção de composições imponderadas e alheadas. Assim 

a criação de algo novo será o devir do encontro dessas duas esferas, uma força do 

imaginário que encontrou um modo de se materializar. O território do imaginário é no 

entanto amplo, sendo necessário referir que existem caminhos diferentes consoante 

o destino pretendido: a criação artística ou a produção de ideias.  

A imaginação apresenta-se como a capacidade de gerar imagens sem vínculo 

a uma representação real. De mãos dadas com a memória, a imaginação irá mais 

longe, sonhando e combinando outras realidades imagéticas. Esta é livre e a sua 

comunicação desestruturada, corporalizada em desenhos, sons, associações e 

escrita sem regras ou censura. A expressão do sentimento encontra no imaginário 

um porto de abrigo, que reside na dimensão emocional do cérebro. A infância, uma 

fase da vida tão embalada pelo universo imaginário, é plena de afetividade. 

Contudo, esta baliza-se em convenções sociais, que restringem a sua liberdade, 

chamando-a à razão e à contenção das emoções. Qual é então o valor da 

expressão do imaginário? O autor defende que por um lado, é um meio de desvelar 

o fértil interior do indivíduo. Por outro, é um processo lúdico e recreativo, que exerce 

uma espécie de efeito psicoterapêutico. Estas são duas breves justificações que 

fundamentam a importância do ensino das artes, para o desenvolvimento integral 

dos alunos em todas as áreas.  

É importante ressalvar que Aznar (2006) defende que a criatividade como fonte 

de expressão do imaginário não pode ser equivocada como mecanismo de produção 

de ideias. Assim, a produção de ideias deveria ser denominada de inventividade e 

não criatividade. Quanto à criação artística, esta constitui um percurso individual, 

que parte do imaginário interior do artista. Esta é a simbiose do diálogo interno com 

o suporte da criação, a imaginação prestes a ser materializada. A criação artística 

não é assim uma forma pura de expressão do imaginário: é um compromisso entre a 

técnica ao serviço da liberdade de expressão. É o complexo reencontro com a 

realidade, a descida dos céus, num discurso dirigido para o outro. Enquanto a 

procura de ideias dá resposta a um problema externo, com um objetivo vincado, a 

criação artística preocupa-se com a voz inconsciente que ressoa dentro do artista, 

um desassossego sem função, em nome da arte pela arte. Assim, para o artista esta 

é uma procura subjetiva e do lado do recetor a comunicação e fruição emotiva. O 

artista estará em processo de rutura com o real, propondo novos olhares e pontos 
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de vista. O produtor de ideias é por sua vez uma ponte com o real, um investigador 

de respostas plausíveis. Para este, a criatividade representa a capacidade de 

inventar novas soluções, a um dado problema. A ideia é, para Todd Lubart (2003, 

p.10), “a capacidade de realizar uma produção nova e ao mesmo tempo adaptada 

ao contexto na qual se manifesta”. Assim, para potenciar novas e proveitosas ideias, 

é necessário compreender sobre que ações a criatividade se mobiliza e desenrola.  

 
1.4.2. Movimento Ternário da Criatividade 
 

Quanto ao processo criativo, Aznar (2005) defende que este tem por base um 

movimento ternário, que assenta em três ações, impregnação, divergência e 

convergência. A primeira diz respeito à impregnação dos dados e das 

condicionantes dos problemas. Em relação ao imaginário, não há impregnação, há 

simplesmente um movimento ascendente de fuga ao real. Quando se trata da 

criação artística, esta fase parte do interior do artista. Relativamente à criatividade 

na produção de ideias, esta é imprescindível para a compreender todas as 

componentes do problema para se poder de seguida divergir. 

A divergência, por sua vez, diz respeito ao afastamento e desestruturação da 

realidade, que poderá ser em maior ou menor grau. Neste sentido, um afastamento 

pequeno não permitirá convocar a função imaginária, habitando um território onde 

não se seguem os habituais caminhos neuronais. Quando a divergência atua com 

maior força, apela-se irremediavelmente ao imaginário. Mergulhando até ao 

inconsciente, esta fase é o produto de um conflito interior com a consciência de um 

problema exterior por resolver.  

Por último, a convergência, constrói a ponte entre as composições 

imaginárias com as condicionantes do problema, para sugerir novas estruturas. Este 

é o ponto fulcral para a invenção de ideias, o culminar das anteriores fases 

preparatórias. Este regresso do inconsciente à realidade, representa a 

reorganização do caos. Na procura de novas ideias, são tidos em conta dois pontos: 

as condicionantes iniciais do problema proposto, e o produto da divergência, todo o 

conjunto fragmentado de ideias e associações por florir. O resultado do cruzamento 

destes dois polos, será a solução, nova e adaptada ao desafio lançado. No limbo 

dialético entre as ideias errantes e o pragmatismo da realidade, surge aquilo que 
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Kohler (1945) denominou de insight. Este é a compreensão, o discernimento, o 

momento “eureka!” que representa a descoberta aparentemente imprevista, o fruto 

amadurecido pela reorganização dos diversos elementos do problema. Esta 

descoberta, representa o reequilíbrio psicológico de um processo de incerteza e 

desassossego, pela libertação de tensão acumulada.  

É necessário referir que a crítica possui em todo este processo uma vital 

importância: primeiro pela sua suspensão na fase de divergência para que a 

imaginação voe; depois pela sua introdução, no estádio de convergência, para que a 

melhor solução surja.  

 
1.4.3. Etapas do Processo Criativo 
 

Segundo o modelo clássico de Wallas (1926), o processo criativo pode ser 

dividido em quatro etapas essenciais: preparação, incubação, intuição e verificação. 

Estas etapas vivem da relação dinâmica entre pensamento divergente e 

convergente, passando pelos diversos níveis de consciência, pré-consciência e 

inconsciência. A primeira fase consiste na impregnação consciente do sujeito sobre 

os dados do problema. Aqui, a procura de informação é vital, pois só com um grande 

conhecimento do campo é que emergirá uma ideia criativa. De acordo com 

Csikszentmihalyi (1996) os problemas podem ter, no entanto, naturezas diversas e 

como tal várias condicionantes. Assim, a sensibilidade aos problemas e o 

conhecimento do campo de ação é fundamental para que o sujeito construa uma 

ideia criativa, que vive em simbiose e interferência com o meio e com a opinião 

externa. 

A segunda fase, a incubação, pressupõe um afastamento temporário do 

problema a um nível pré-consciente (Romo, 1997). De tempo indeterminado, esta 

etapa precisa de estímulos exteriores para solucionar o problema. Deste modo, a 

informação recolhida na fase anterior é tratada de modo não consciente. Ao 

mergulhar neste limbo entre a consciência e o inconsciente, a mente perscruta 

ideias, lembranças, experiências ou emoções que ofereçam resposta ao problema. 

A analogia livre é o motor dos processos pré-conscientes, pois permite reorganizar 

fragmentos dispersos em novas combinações percetivas ou concetuais, trazendo-as 

posteriormente à superfície (Boden, 1993). É nesta fase que a associação, a junção 
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e a síntese, ganham liberdade para construir novas ideias, fluindo sem censura. A 

fusão de conceitos possibilitam a composição de uma nova estrutura, com 

especificidades próprias, sustentada sobre o significado e o contexto envolvente 

(Boden, 1999). 

A terceira fase, a iluminação, também denominada de intuição, corresponde ao 

momento súbito de emergência da ideia à consciência. Este insight é a 

compreensão de uma ideia plausível que possa solucionar o problema. O efeito 

surpresa, característico desta fase, é o reflexo da atividade combinatória que 

permitiu a produção de uma ideia. 

A última fase, diz respeito à verificação, ou seja à decisão da pertinência da 

intuição anterior. Esta é a fase mais longa do processo, requerendo um grande 

conhecimento dos critérios do campo e do âmbito. É o período de convergência, 

onde o indivíduo recorre a novas intuições de modo a selecionar a melhor opção 

para o seu problema (Csikszentmihalyi, 1996). 

 
1.4.4. Aptidões Criativas 
 

Uma vez que a criatividade abarca diversos territórios, não se cingindo 

simplesmente à expressão artística, esta pode ser fragmentada em várias 

habilidades que lhe são inerentes. Quanto à estrutura intelectual, Guilford (1956) 

identificou diversas aptidões criativas como a fluidez, flexibilidade, elaboração e 

originalidade.  

A fluidez ou fluência é a capacidade da produção abundante de ideias 

encontradas para solucionar um dado problema, quer individualmente quer em 

grupo. A flexibilidade permite passar de uma ideia para outra, tendo várias 

perspetivas possíveis de uma questão. Esta é possível graças à ação continua dos 

processos pré-conscientes, que permitem abandonar hábitos cognitivos e 

equacionar novos caminhos. Ao admitir múltiplos pontos de vista, fomenta-se a 

capacidade de reorganizar elementos de uma situação e a formação de novas 

estruturas. A elaboração trata da especificação dos detalhes que contribuem para a 

ideia geral, ou seja, delimita uma ideia de modo a transformá-la em algo concreto e 

operacional. A originalidade apresenta-se como a capacidade de gerar algo novo, de 

projetar ideias inéditas e produzir respostas únicas diferentes de todas as anteriores.  
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Estes quatro fatores normalmente apresentam-se em elevado grau num 

sujeito criativo, embora seja possível a predominância de apenas alguns destes 

fatores. Outras aptidões dignas de nota são: análise, síntese, abertura mental, 

sensibilidade aos problemas e redefinição. 

A capacidade de análise é relativa a decomposição da realidade em diversas 

partes, ou seja `fragmentação do problema de modo a entender as suas 

componentes. A síntese apresenta-se como uma função mental presente em todos 

os sujeitos em maior o menor grau, e é um traço específico dos seres criativos, que 

permite compreender o essencial da questão. A abertura mental, aproxima-se da 

flexibilidade, inclinando o sujeito para a busca e o questionamento. A sensibilidade 

aos problemas permite identificar falhas e carências, compondo um traço indicador 

da conduta criativa. A redefinição é a capacidade para descobrir novas funções 

diferentes das usuais. 

Uma vez que a criatividade possui vários fatores integrantes e componentes 

interativos, estes são passiveis de mudança e estimulação, pelo treino com técnicas 

e métodos adequados.  

 
1.4.5. Métodos e Técnicas de Agilização do Pensamento Criativo 
 

Se a criatividade é um complexo processo dinâmico, de que forma podemos 

estimular a ação criativa? De acordo com Aznar (2006), existem técnicas 

específicas, desenvolvidas ao longo da metade do séc. XX por várias escolas 

internacionais (americana, francesa, inglesa e russa) e princípios fundamentais a 

promover. O primeiro consiste na suspensão de juízo crítico, ou do juízo de valor, de 

modo a enfatizar a livre expressão. Para que tal aconteça é necessária a realização 

de muitos exercícios, num período largo de tempo. Outras técnicas facilitam o 

aventurar-se em respostas menos convencionais e na tomada de riscos. Por último, 

existem também técnicas para a expressão, ou seja, a libertação do potencial de 

cada um, que valorizam o processo em detrimento do produto final.  

Uma vez que pensamento criativo luta por produzir novos trilhos, este depara-

se com dois obstáculos: a facilidade da persistência da memória que impede uma 

livre divergência, e a tendência de seguir ideias pré-concebidas. As ideias novas são 

assim novos caminhos, que olvidaram a memória de outros percursos e recusaram 
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as estruturas que subsistiram. Dados estes obstáculos, é inevitável a utilização de 

técnicas especificas, umas para desordenar os circuitos pré-existentes e outras para 

gerar novas estruturas.     

Para potenciar o pensamento divergente, num menor grau, é vital a suspensão 

do julgamento, como defende Osborn (1954). Esta cessação da crítica é 

desenvolvida por técnicas de associação livre, como o brainstorming (oral, escrito ou 

figurativo), que ignoram os pequenos passos que encadeiam um conceito ao outro. 

Assim, o brainstorming, assume-se como um instrumento para produção coletiva de 

ideias que segue quatro princípios fundamentais: suspensão do juízo crítico, a 

quantidade aumenta a qualidade, a combinação de ideias e o dar asas à 

imaginação. Este opera com uma mecânica de associação, relativa a palavras ou 

imagens para conceber ideias. Esta técnica é especialmente relevante para explorar 

a originalidade, uma vez que esta é relativa à produção de respostas únicas. 

Relativamente à sensibilidade aos problemas, existem diversos exercícios que 

visam melhorar o produto, modificar os aspetos do mesmo e à análise de 

consequências. O ponto de partida consiste na fragmentação do problema. Esta 

técnica muito eficaz, defendida por Koestler (1964) tem por base a análise das 

diversas partes de um problema (tema, elementos físicos, funções, contexto, etc.), 

para que este possa ser entendido com outro ponto de vista e submetido a diversos 

tipos de alterações. A lista de atributos (Crawford, 1954; Davis, Maske e Train, 1967) 

é um dos exercícios possíveis, e de extrema utilidade e simplicidade para produzir 

ideias criativas de modo a transformar ou otimizar algo. Esta lista descrimina os 

atributos de um produto, como o tamanho, a forma e a cor, para que depois seja 

mais simples modificar cada uma das componentes. 

Para estimular o pensamento analógico, enquanto capacidade de encontrar 

relações inusitadas, o treino e análise da metáfora é uma técnica eficaz. Existem 

também técnicas de bissociação, que de acordo com Koestler (1964), permitem 

equiparar soluções de dois domínios referenciais completamente distintos. Assim, 

existem duas opções possíveis: pela analogia, procuram-se as semelhanças noutras 

situações existentes; e por outro lado, com o acaso, um método defendido por De 

Bono (2004), o efeito aleatório obrigará a um encontro facilitador do pensamento 

lateral.  
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Num campo mais profundo do pensamento divergente, para o favorecimento 

de produções inconscientes, existem técnicas projetivas, que recorrem a fotografias 

abstratas, coleções de objetos, cartas simbólicas entre outros artefactos, num 

produtivo diálogo entre o indivíduo e o grupo. Após um treino aprofundado, o grupo 

pode ainda ser submetido a uma sessão, individual e coletiva, de sonho acordado, 

profícuo e favorável à conceção de ideias. Numa expressão mais livre, no 

reencontro com pensamento pré-linguagem, as técnicas não-verbais, gestuais, de 

expressão gráfica ou plástica, podem representar também uma excelente técnica de 

apoio à divergência. 

É necessário referir que o potenciamento da expressão do imaginário e das 

aptidões criativas, contribui grandemente para o desenvolvimento pessoal do 

indivíduo, e que treino da produção de ideias coopera no desenvolvimento de uma 

atitude positiva em relação ao meio envolvente, permitindo ultrapassar os obstáculos 

com que o sujeito se depare. 
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SEGUNDA PARTE | PLANIFICAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 
O presente capítulo dedica-se à apresentação do problema detetado para a 

investigação e planificação da unidade didática, as questões de partida, o objetivo 

da intervenção, assim como a metodologia escolhida, os métodos, técnicas e 

estratégias adotadas em função da população (escola) e da amostra (turma). Como 

tal, torna-se indispensável num primeiro momento, a apresentação dos dados 

relativos à caracterização da escola e da turma, para se compreender o palco desta 

intervenção pedagógica. 

 
2.1. Caracterização da Escola 
 

A Escola Secundária da Portela (E.S.P.) situa-se no concelho de Loures, e 

pertence ao Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide, sendo sede de 

agrupamento. De carácter público, é a única escola secundária da freguesia, 

possuindo também o 3º ciclo do ensino básico. Esta está inserida num bairro 

residencial de classe média, com elevada densidade populacional. A população 

escolar é constituída por cerca de 1000 alunos, e cerca de 150 funcionários entre os 

quais docentes, efetivos e contratados, e pessoal auxiliar (conf. Apêndice 1, Quadro 

2) 

A missão pedagógica da escola está definida no Projeto Educativo (conf. 

Anexo 1). Como lema, a escola assume o princípio de educar para a formação 

científica, a cidadania e a autonomia, preocupando-se também com o reforço do 

nível geral de sucesso escolar, ajudando o aluno a desenvolver hábitos e métodos 

de estudo, e a equipar a escola de acordo com uma sociedade tecnológica e 

informatizada. Como documentos base da ação educativa, destaca-se ainda o 

Regulamento Interno (conf. Anexo 2). A E.S.P. conta também com uma Associação 

de Pais e Encarregados de Educação ativa e cooperante, e com diversas parcerias 

com entidades locais (como a Junta de Freguesia, Biblioteca Paroquial, Direção 

Regional de Reinserção Social, entre outras). 

De dimensão média, a escola distribui-se em oito pavilhões, caracterizados por 

cores e funções diferentes. O complexo escolar inicial tem sofrido pequenas 

alterações estruturais (assinala-se contudo a adição do pavilhão gimnodesportivo) e 
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as instalações e equipamentos têm vindo a ser melhorados. Preserva-se no entanto, 

o antigo poço vestígio da antiga quinta que ocupava o local, servindo agora como 

“Galeria 600”, um espaço de exposições, coordenado pelo departamento que lhe dá 

o nome. Embora pequena, a galeria e zona envolvente servem também de palco ao 

ar livre para peças de teatro no dia da escola, assim como local para promoção de 

outros projetos pontuais. 

Quanto à oferta curricular, a escola apresenta sobretudo cursos científico-

humanísticos, vocacionados para a continuação de estudos superiores, 

nomeadamente o curso de Ciências e Tecnologias, Artes Visuais, Ciências 

Socioeconómicas e Língua e Humanidades, contando ainda com o Curso 

Tecnológico de Desporto. Tal como todas as escolas públicas, os cursos científico-

humanísticos da E.S.P. seguem o modelo do currículo nacional no plano de 

estudo13. Relativamente à vertente artística, a estrutura curricular está ilustrada no 

(conf. Apêndice 1, Quadro 8) Este curso é gerido pelo grupo das Artes Visuais, que 

agrega as disciplinas de Área Projeto, Desenho A, Educação Visual, Geometria 

Descritiva A, Imagem e Comunicação (oferta de escola para o 7º e 8º ano) e Oficina 

de Artes. Para além da sua oferta curricular, a E.S.P. possui vários clubes para 

dinamização do espaço escolar, de modo a ocupar os tempos livres de uma forma 

saudável e proveitosa, e como meio de prevenção de comportamentos desviantes. 

Este conjunto de clubes, contribui para o enriquecimento afectivo, social e cognitivo 

no campo das artes, desporto escolar, ciências, matemática e teatro. 

 

Em síntese, podemos afirmar que esta escola orgulha-se tanto dos seus alunos 

e dos seus resultados académicos, como do seu corpo educativo e dos seus 

esforços na promoção de um ensino eficaz. A sua taxa mínima de abandono escolar 

na transição do 3º ciclo para o secundário, e os bons resultados dos seus alunos 

nos Exames Nacionais, são mais dois parâmetros de regozijo. A prática colaborativa 

entre pares é um dos seus pontos de força, assim como a estreita relação com os 

alunos com base na confiança e na responsabilização. É também interessante 

verificar que todos os pavilhões exibem trabalhos realizados pelos alunos, como 

decoração exterior e interior, sobre a forma de pinturas murais, painéis de azulejos, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Este é constituído pela componente de formação geral (comum a todos os cursos), componente de 
formação específica (de estreita articulação com a formação científica particular ao curso), área 
projeto (de base interdisciplinar), e a disciplina (facultativa) de Educação Moral e Religiosa. 
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esculturas, entre outros suportes. Este facto constitui uma assumida 

responsabilidade do grupo das artes, para a divulgação do seu curso. Digno de nota 

é também a aposta nas novas tecnologias, nomeadamente nos equipamentos que 

apetrecham as salas de aula (todas possuem computador com acesso à internet e 

videoprojector), e ainda nos recursos de apoio didático na web, como o site, a 

galeria virtual e plataforma moodle. 

Como pontos menos positivos temos a necessidade de manutenção geral de 

todo o complexo escolar (pintura e aperfeiçoamento das instalações), a falta de 

alguns materiais de apoio para as atividades práticas de certas disciplinas, e a 

carência de mais auxiliares de ação educativa, de modo a melhor servir toda a 

comunidade escolar. Outro aspecto relatado pelos professores foi a necessidade de 

formação, para uma prática pedagógica optimizada. 

Para uma maior compreensão da atmosfera, problemas e pontos de força da 

Escola Secundária da Portela, consta em anexo uma entrevista à professora 

cooperante Teresa Ferreira, que relata em primeira mão, a sua experiência como 

docente neste estabelecimento de ensino (conf. Anexo 3). Consta também em 

anexo, um documento (conf. Anexo 4) que ilustra com maior pormenor os diversos 

aspectos relativos à E.S.P., realizado no inicio deste projeto. 

 

 
2.2. Caracterização da Turma 
 
2.2.1. Caracterização Socioeconómica e Cultural  
 

A turma 12º F pertence ao curso geral Científico-Humanístico de Artes Visuais. 

A turma é composta por 27 alunos, integrando ainda dois alunos assistentes, sendo 

70% do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos (conf.  

Apêndice 1, Quadro 3 e 4). 

 A grande maioria dos alunos provêm dos agrupamentos de escolas da Portela 

e Moscavide, existindo apenas uma aluna transferida da Escola Secundária de 

Odivelas (conf. Apêndice 1, Quadro 5). Em relação ao agregado familiar, a maioria 

(44.4%) é constituída por pais e irmãos, sendo o nível médio de habilitações 

literárias dos pais o ensino secundário (conf. Apêndice 1, Quadro 6 e 7). 



Segunda Parte | Planificação do Projeto Pedagógico 

  49 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

A nível do contexto socioeconómico, a turma é homogénea, sendo 

essencialmente de classe média-baixa. A maioria dos alunos tem acesso a recursos 

informáticos e internet, e utiliza as redes sociais regularmente. Apenas alguns 

alunos costumam ir a museus, por vezes com a professora da disciplina de Desenho 

A, fora do horário lectivo.  

Quanto aos tempos livres, os alunos manifestam interesse pela música 

(reggae, grunge, techno, pop, entre outros), levando este hábito para a escola, 

tocando guitarra nos intervalos e ouvindo música durante o desenvolvimento de 

certas tarefas na sala de aula. No entanto, os alunos não possuem muitos hábitos 

de leitura, preferindo ocupar as suas horas livres em atividades desportivas como o 

surf e skate, em idas ao cinema e concertos. Existe ainda na turma um grupo 

ativista, preocupado em despertar uma consciência de proteção ambiental. 

 
2.2.2. Contexto Socioeducativo 
 

A maior parte dos alunos já se conhece de anos anteriores e moram próximos 

uns dos outros. Esta conjuntura permite a existência de um espírito de cooperação e 

companheirismo, embora exista uma clara divisão entre três grupos, com interesses 

e aproveitamento escolar distintos. Em geral, os alunos pretendem prosseguir os 

seus estudos em áreas diversas como Arquitetura, Design (comunicação, interiores 

e moda), Artes Plásticas (pintura e escultura), Dança, Fotografia e Multimédia, 

preferindo instituições de ensino superior públicas na área de Lisboa. Esta decisão 

precisa no entanto de ser fundamentada com um maior conhecimento da oferta de 

cursos mais adequados ao perfil e média de ingresso. 

No plano de estudos, estão previstas as disciplinas de Português, Aplicações 

Informáticas, Educação Física, Oficina de Artes e Desenho A, sendo a última 

organizada por turnos, em dois blocos de 90 minutos, à 3ª e 4ª feira durante a tarde 

e três blocos de 45 minutos à 6ª feira (conf. Apêndice 1, Quadro 8 e 9). 

O aproveitamento dos alunos é satisfatório. A turma é heterogénea, existindo 

alunos com boas classificações (com quatro alunos propostos para o Quadro de 

Valor e Excelência da escola), quatro alunos com retenções ao longo do percurso 

escolar (um no 1º ano, dois no 8º e um no 11º ano), e outros alunos com maior 
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dificuldade, mas que com esforço obtiveram aprovação na maioria das disciplinas. O 

ritmo de trabalho é lento mas os alunos são dedicados na realização das tarefas. 

Relativamente ao comportamento, há que assinalar que não há problemas de 

indisciplina, e que os alunos são respeitadores e motivados e que mantêm boas 

relações com o corpo docente e restantes membros auxiliares. Como pontos menos 

fortes é importante referir a pouca autonomia geral na realização de tarefas, alguma 

falta de pontualidade, e que certos alunos têm problemas de concentração, 

dispersando em persistentes conversas paralelas, o que perturba o normal 

funcionamento da sala de aula. Embora existam estes problemas, a turma apresenta 

potencial para bons resultados no futuro. 

Em relação a problemas de saúde, existe uma aluna asmática e portadora da 

doença Osteogénese Imperfeita. A aluna desloca-se em cadeira de rodas eléctrica, 

podendo contudo caminhar muito esporadicamente e com assistência. Esta aluna é 

acompanhada pela Professora do Ensino Especial, que salientou o facto de a aluna 

se encontrar numa fase mais estável e de menor risco para a ocorrência de 

fracturas, embora possam ocorrer com muito maior facilidade do que na população 

normal. Esta aluna possui o estatuto N.E.E, P.E.I. e A.P.A à disciplina de Português. 

Outro aluno apresentou um atestado médico por sofrer de problemas cardíacos, 

embora realize as atividades de Educação Física. O aluno usa um relógio especial o 

qual o informa sobre os batimentos cardíacos por minuto, sendo o próprio 

responsável por autorregular o seu ritmo cardíaco que não deve ser superior a 130-

140 por minuto. Existem mais dois alunos que sofrem de asma e um aluno com 

epilepsia. 

Para mais informações sobre a turma, consultar o Plano Curricular de Turma 

(conf. Anexo 5) 

 
2.3. Problema de Investigação e Objetivo da Intervenção 
 

As diversas visitas à escola e conversas com a professora cooperante na 

preparação deste projeto, permitiram aferir os problemas pertinentes para esta 

intervenção. Pela observação das aulas, verificou-se que a turma possuía um ritmo 

de trabalho lento nos exercícios propostos e revelava imaturidade na observação e 

registo. A professora cooperante mencionou ainda que, comparando os resultados 
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da turma no início do 12º ano com os anteriores níveis de escolaridade, a qualidade 

gráfica dos exercícios tinha vindo a decair, instalando-se nos alunos um sentimento 

de apatia e conformismo com as suas capacidades gráficas.  

 

Dada esta conjuntura, tornou-se necessário a implementação de um projeto 

para o desenvolvimento das competências de observação e representação, que 

motivasse à prática frequente do desenho e à descoberta de uma linguagem gráfica 

própria. Poderia a utilização regular do Diário Gráfico aperfeiçoar as capacidades de 

observação e de desenho? Tendo esta interrogação como ponto de partida, esta 

unidade didática teve como objetivo melhorar as competências de observação e de 

registo gráfico através da mediação de vários exercícios e da experimentação de 

distintas técnicas expressivas em suporte de Diário Gráfico. Assim, o diverso 

conjunto de exercícios propostos visou conduzir várias ações de modo a: 

 
• Desenvolver modos próprios de expressão e comunicação visuais, através da 

experimentação e domínio de diversas técnicas do desenho; 
 

• Procurar soluções originais e diversificadas na representação gráfica, tanto nos 

esboços e apontamentos como em desenhos mais demorados e complexos; 
 

• Melhorar a observação do registo gráfico, conhecendo as articulações entre 

percepção e representação do mundo visível; 
 

• Promover o gosto e a prática do desenho de uma forma continuada e autónoma. 

 
É importante ressalvar que os alunos já estavam de algum modo familiarizados 

com o conceito de Diário Gráfico, embora não o utilizassem de forma regular. Os 

seus anteriores diários, iniciados no 10º ano, permaneciam na sua grande maioria 

inacabados. Estes eram cadernos de argolas de tamanho A4, que dada a sua 

natureza frágil e pouco prática para um registo deambulatório, eram normalmente 

esquecidos em casa. As folhas dos cadernos revelavam poucos desenhos, embora 

muito premeditados. Era visível a apreensão dos alunos em apresentar registos 

mais detalhados, recorrendo por vezes a fotografias ou imagens de revistas, não 

apostando em soluções criativas ou na experimentação de técnicas diversas. O 

antigo diário representava para os alunos, uma diminuta zona de conforto para 
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desenhos “bonitos” e dignos, no seu entender, de serem partilhados. A excessiva 

preocupação com a qualidade dos registos traduziu-se numa escassa quantidade de 

desenhos. Digno de nota foi também o facto dos Diários Gráficos serem na sua 

esmagadora maioria idênticos – em tamanho, formato e marca – sem qualquer sinal 

de personalização, que os dotasse de alguma exclusividade e individualidade.  

 

Uma (re)introdução e (re)interpretação do conceito de Diário Gráfico parecia 

vital para motivar os alunos a redescobrirem o gosto pelo desenho, e a encontrarem 

neste um espaço de autodescoberta gráfica. Tal como a palavra diário indica, este 

pressupõe a criação de hábitos regulares do desenho, numa prática constante, 

essencial para o desenvolvimento das capacidades apuradas de representação e 

observação. O apelo a uma dimensão pessoal, tão marcante na adolescência, 

reforçaria o elo com o Diário Gráfico, num processo de descoberta pessoal e do 

mundo. 

 
2.4. Metodologia  de Investigação-Acção  
 

A presente intervenção pedagógica tem por base a metodologia de investigação-

acção. Esta, segundo Fróis, Marques e Gonçalves (2000, p.205) “(...) baseia-se na 

ideia de que uma ação deve ser sempre seguida por uma reflexão autocrítica 

objetiva e uma avaliação de resultados”. Tendo um contexto específico como ponto 

de partida, esta metodologia é de extrema importância pois permite “(...) a produção 

de conhecimentos sobre a realidade, a inovação no sentido da singularidade de 

cada caso, a produção de mudanças sociais e ainda, a formação de competências 

dos intervenientes” (Guerra, 2000, p.52).  

Tal como o nome indica, este processo alia a teoria, (o conjunto de 

conhecimentos necessários A priori) e a ação (a prática num contexto particular), 

pressupondo a planificação, ação, avaliação e teorização. 

 Feita a análise dos dados da população e da amostra, e detectado o problema 

de investigação, procede-se agora a uma breve apresentação da unidade didática, 

do âmbito dos conteúdos e das estratégias de ensino que foram utilizadas. 
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2.5. Apresentação da Unidade Didática 
 

A unidade didática aqui exposta consistiu na implementação de Diário Gráfico 

em contexto de sala de aula, como ferramenta pedagógica para motivação e 

aperfeiçoamento das competências gráficas e dos diferenciados métodos do 

desenho relevantes para a disciplina de Desenho A. Esta visou a aquisição de 

melhores aptidões técnicas e estéticas de desenho, aliando criatividade e 

experimentação técnica na sua elaboração, de modo a estimular os alunos ao hábito 

regular da prática do desenho. Deste modo, o projeto teve como mote a realização 

de diversos registos gráficos, tendo como suporte o Diário Gráfico, em aulas com 

temas variados, realizadas tanto no complexo escolar como fora do mesmo.  

A planificação da unidade didática (conf. Apêndice 2) contou inicialmente com 

duas sessões dedicadas à agilização do pensamento criativo, introduzindo a 

criatividade e os seus diversos aspectos – conceito, componentes, etapas, aptidões 

e técnicas – e aplicando diversas técnicas para potenciar a criatividade, em vários 

exercícios.  

Numa segunda fase do projeto de intervenção, dedicada à introdução ao tema, 

recorreu-se à participação em aula de uma figura de renome na área, o professor e 

artista plástico Eduardo Salavisa, numa masterclass de enquadramento teórico, que 

incluiu um workshop prático. Posteriormente, após uma síntese de conteúdos 

apresentados, os alunos começaram a personalizar a capa dos seus diários.  

A terceira fase deste projeto consagrou-se ao desenvolvimento da unidade em 

diversas aulas, com temas de desenho diversificados, nomeadamente figura 

humana, elementos naturais, ilustração, espaço, e técnicas mistas. Assim, 

pretendeu-se potenciar o uso do Diário Gráfico como uma versátil ferramenta de 

desenho de observação, tanto na escola como fora da mesma. Nesta fase 

realizaram-se ainda visitas de estudo ao Museu Berardo, para a realização de uma 

oficina de Diário Gráfico em torno da coleção permanente, à Feira de Arte 

Contemporânea de Lisboa e à Fundação Calouste Gulbenkian.  

A experimentação técnica esteve patente em todas as aulas como forma de 

motivação e de desenvolvimento de uma linguagem gráfica própria. Para aumentar o 

ritmo de trabalho dos alunos, foram realizados ainda diversos exercícios 



Segunda Parte | Planificação do Projeto Pedagógico 

  54 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

cronometrados. No final da unidade didática, realizou-se uma exposição de 

trabalhos dos alunos para toda a comunidade escolar. 

A última fase do projeto incidiu na avaliação e divulgação de trabalhos. O 

primeiro momento desta fase foi de avaliação dos trabalhos produzidos. 

Seguidamente, foi efetuada uma reflexão, por análise comparativa, de todo o 

processo, incidindo nas dificuldades e facilidades sentidas, na evolução gráfica de 

cada um e nos pontos de interesse. Concluída a auto e heteroavaliação, procedeu-

se à preparação da exposição final dos trabalhos. Assim, dedicou-se uma aula para 

a seleção de trabalhos e outra para a montagem da exposição. A exposição final 

representou o apogeu de todo o processo, como meio de visualizar a evolução de 

cada um e de apresentar a toda a comunidade escolar o trabalho desenvolvido. 

 
2.6. Âmbito dos Conteúdos 
 

A unidade didática em questão pretendeu explorar o Diário Gráfico e todos os 

seus conteúdos inerentes (conceito, tipologias, técnicas e autores de referência), 

articulando-o com a criatividade (conceito, dimensões, etapas, técnicas e 

estimulação de aptidões criativas).  

Nesse sentido, dado o amplo território de exploração temática do Diário 

Gráfico, os conteúdos abrangidos nesta unidade didática acabam por ser 

transversais a todo o Programa de Desenho de 11º e 12º ano (conf. Anexo 6), sendo 

estes desenvolvidos com diferentes níveis de profundidade.  

Deste modo, podem ser destacados os Materiais, com especial enfâse nos 

meios atuantes (riscadores, aquosos e seus formatos), os Procedimentos, com foco 

primordial na componente técnica e nos seus ensaios – principalmente nos estudos 

de formas naturais, artificiais, contextos e ambientes, cabeça e corpo humano – e 

ainda Sintaxe (cor, movimento e tempo) e Sentido.  

 

Para uma compreensão mais detalhada da estrutura das aulas, do seu tema de 

exploração e dos conteúdos abrangidos, indicamos a referência do Quadro 1 

(representado na página 55), onde está ilustrada a divisão e sequência dos mesmos: 

 

 



Segunda Parte | Planificação do Projeto Pedagógico 

  55 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

 
 

 
Aula | Tema 

 

 
Conteúdo 

 
1ª e 2ª Aula| Agilização do 
Pensamento Criativo 
 

• Criatividade: Conceito, Dimensões, Etapas, Técnicas e Aptidões 
Criativas  

 
3ª e 4ª Aula| Introdução ao Tema 
 

• Diário Gráfico: Conceito, Tipologias, Técnicas e Autores 

5ª Aula| Oficina de Diário Gráfico do 
Museu Berardo: 
 

• Estruturação e apontamento (esboço) 
• Estudo de formas artificiais (objetos artesanais e industriais) 
• Estudo de contextos e ambientes (espaços interiores e exteriores) 
• Estudo do corpo humano (anatomia e cânones) 
 

6ª Aula| Desenho de Figura 
Humana 
 

• Estruturação e apontamento (esboço) 
• Estudo do corpo humano (anatomia e cânones) 
 

7ª Aula| Visita de Estudo à Feira de 
Arte Contemporânea 
 

• Estruturação e apontamento (esboço) 
• Estudo de formas artificiais (objetos artesanais e industriais) 
• Estudo de contextos e ambientes (espaços interiores e exteriores) 
• Estudo do corpo humano (anatomia e cânones) 
 

8ª Aula| Desenho de Observação 
de Modelos Naturais 
 

• Estruturação e apontamento (esboço) 
• Estudo de formas naturais (de grande e de pequena escala) 
 

9ª Aula| Visita de Estudo à 
Fundação Calouste Gulbenkian 
 

• Estruturação e apontamento (esboço) 
• Estudo de formas artificiais (objetos artesanais e industriais) 
• Estudo de contextos e ambientes (espaços interiores e exteriores) 
• Estudo do corpo humano (anatomia e cânones) 
 

10ª Aula| Desenho de Espaço 
 

• Estudo de contextos e ambientes (espaços interiores e exteriores) 
 

11ª Aula| Desenho de Ilustração 
 

• Visão diacrónica do desenho 
• Imagem: plano de expressão ou significante 
• A imagem como objeto plástico 
• Interpretação, projeção, sugestão e expectativa 
• Imaginação 
 

12ª Aula| Desenho com Técnicas 
Mistas  
 

• Materiais: meios atuantes riscadores e aquosos 
• Técnicas: Modos de registo (traço, mancha, misto) 
 

13ª Aula| Avaliação 
 

• Critérios de Avaliação: 
• Criatividade: originalidade e elaboração 
• Execução gráfica 
• Exploração técnica 
• Empenhamento nas tarefas propostas 
• Autonomia na resolução de problemas 

 
14ª Aula| Mapa mental 
 

• Diário Gráfico 
• Mapa Mental 
 

15ª Aula| Seleção de Trabalhos 
 

• Critérios de seleção: 
 
• Criatividade: originalidade e elaboração 
• Rigor na execução gráfica 
• Diversidade de técnicas 

 
16ª Aula| Montagem da Exposição 
Final 
 

• Curadoria de espaço 
 

Quadro 1. Conteúdos por Aula 
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2.7. Estratégias de Ensino  

 
2.7.1. Experimentação e Motivação 
 

Intrinsecamente vinculado ao objetivo geral da unidade didática, a 

experimentação técnica e temática foi um fator determinante no sucesso da mesma. 

Para tal, foi planificado um conjunto diverso de aulas, regidas por uma temática 

diferente, que explorasse o Diário Gráfico nas suas múltiplas vertentes. Cada aula 

era composta por vários exercícios, que visavam a plena experimentação temática e 

técnica. Para desenvolver o ritmo de trabalho dos alunos, foram também incluídos 

exercícios cronometrados, de duração variável. Deste modo, dedicaram-se 

inicialmente duas aulas à agilização do pensamento criativo, explorando algumas 

técnicas, como mapa mental, cenários futuristas, lista de usos, entre outras. O 

núcleo de aulas subsequentes consagrou-se à introdução e desenvolvimento do 

Diário Gráfico, incluindo uma masterclass com Eduardo Salavisa, workshop, visitas 

de estudo e trabalho tanto no interior, como no exterior da sala de aula.       

Para articular a já referida tríade pedagógica de conhecer, pensar e fazer, 

defendida por Ana Mae Barbosa (2005), as aulas contaram com uma introdução 

teórica inicial, com a apresentação em PowerPoint, vídeos e exemplos de qualidade, 

seguindo-se o trabalho prático. O desenvolvimento da unidade foi então feito em 

diversas aulas, com temas de desenho diversificados, para se potenciar o uso do 

Diário Gráfico como uma versátil ferramenta de desenho de observação, tanto na 

escola como nas visitas de estudo. Assim, a experimentação técnica esteve patente 

em todas as aulas como forma de motivação da expressão artística e de 

desenvolvimento de uma linguagem gráfica própria.  

No final da unidade didática, realizou-se uma exposição de trabalhos dos 

alunos para toda a comunidade escolar. Esta foi encarada como uma forma de 

motivação, que serviu para estimular os alunos a terem orgulho e brio no seu 

trabalho, de pensarem em questões de curadoria, e de receberem um valioso 

feedback externo dos seus trabalhos. 

 



Segunda Parte | Planificação do Projeto Pedagógico 

  57 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

2.7.2. Criatividade 
 

Outro parâmetro vital para a motivação dos alunos e uma estratégia de ensino 

é o estímulo da criatividade. De acordo com a perspetiva de Vygotsky, a criatividade 

é caracterizada como sendo "a capacidade humana que permite ao homem lidar não 

apenas com o passado ou reagir ao presente, mas também a aptidão desenvolvida 

para lidar com a mudança e com o futuro" (Vygotsky in Gajdamaschko, 1999, p.695). 

Portanto, esta é uma ferramenta psicológica complexa, que só pode subsistir no seio 

das relações sociais dos indivíduos com o mundo, existindo na mente humana em 

rede com outras competências da mesma natureza. Esta estrutura mental é flexível 

e irá variar de acordo com as ferramentas sociais disponíveis e utilizadas por um 

dado grupo. O uso criativo da imaginação depende essencialmente de um conjunto 

rico e variado de experiências vividas, sobre as quais a imaginação pode trabalhar. 

Através do método dialéctico, Vygotsky observa ainda que o comportamento criativo 

evolui pela conjugação de dois tipos de processos de mudança: revolucionárias e 

evolutivas. Estas processam-se de modo radicalmente diferente. As primeiras são 

rápidas, imediatas e destroem a estrutura anterior para se poderem criar novas 

relações mentais. As segundas são lentas e resultam de processos lentos de 

maturação de ideias. Estas mudanças tomam um caminho processual e projetam as 

transformações em formas mentais distintas, desde a infância até à vida adulta. Na 

criança, a criatividade revela-se como uma aptidão para o jogo simbólico. Através de 

uma mudança revolucionária, resultante da interiorização de novas ferramentas 

psicológicas como o discurso interno e o pensamento abstrato, revela-se no 

adolescente a imaginação. Posteriormente, e de forma evolutiva, operam-se 

mudanças que levam à maturação da criatividade na sua forma criadora.  

Tendo conhecimento desta teoria, como pode o professor despertar a 

criatividade nos seus alunos? Alguns princípios tidos em conta foram a tolerância a 

opiniões distintas e o encorajamento de soluções invulgares aos problemas 

lançados, de modo a estimular os alunos a confiar nas suas próprias apreciações. 

Outra forma de reforçar a confiança nas suas capacidades consistiu em apresentar 

os conteúdos artísticos não como algo de realização extraordinária, mas como algo 

tangível e acessível, intensificando o facto que todos podem ser criativos em 

diferentes níveis. Outras alternativas passaram por colocar o aluno em busca de 
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novas hipóteses, ao perguntar à turma se alguém podia propor uma forma diferente 

de colocar uma questão em debate, ou simplesmente orientar para o aluno uma 

dúvida por ele colocada, de modo a que este encontrasse por si a resposta.  

A estas estratégias, juntaram-se ainda as técnicas de agilização do 

pensamento criativo, utilizando instrumentos de acordo com técnicas propostas por 

Michel Fustier, Tony e Barry Buzan, Michael Michalko e Gary A. Davis. Assim, 

promoveram-se sessões de brainstorming (Osborn,1953) em debates de turma e 

realizaram-se: Lista de Palavras e Lista de 40 Usos (de Michael Michalko, 2002), 

Lista de Atributos (desenvolvida por G. Davis, 1999), Cenários Futuristas, Ponto de 

Vista de Sirius e exercícios de estilo (desenvolvido por Michel Fustier, 2001) e ainda 

mapas mentais (desenvolvido por Tony e Barry Buzan, 1996).  

Relativamente à primeira atividade, a Lista de Palavras, podemos defini-la 

como um exercício de suspensão do juízo crítico que trabalha a aptidão criativa de 

fluência. O objetivo é conseguir um nível de divergência maior, partindo de uma 

palavra inicial, pela associação de novas palavras e de novos conceitos. Deste 

modo, o exercício é realizado faseadamente, em períodos de tempo cada vez mais 

restritos, solicitando-se um maior número de respostas. 

Para estimular as aptidões criativas de flexibilidade e de elaboração, a 

realização do exercício Lista de Atributos foi também necessária. Esta lista assume-

se como uma estrutura vantajosa para desconstruir um problema. O ponto de partida 

é geralmente um objeto simples, cujos atributos físicos (como o material, cor, 

dimensão, textura, etc.) são descritos numa lista. Esta lista possibilita a organização 

de informação para se compreender como se pode melhorar a função do objeto, 

sendo uma técnica eficaz para a optimização do mesmo. A Lista de 40 Usos, por 

sua vez, é uma atividade que pode ser entendida como uma extensão da anterior. 

Esta pressupõe um leque variado de respostas para novas utilizações de um objeto, 

oscilando entre o mais real ao mais absurdo, sem que exista censura na resposta. 

Num campo mais metafísico, optou-se ainda pela realização do exercício 

Cenários Futuristas, para desenvolvimento da flexibilidade, ou seja, a capacidade de 

analisar um problema sob diversos pontos de vista. Este oferece a oportunidade de 

promover o pensamento abstrato, algo que é, de acordo com Teoria do 

Desenvolvimento Cognitivo de Piaget, especialmente importante para adolescentes 

e jovens adultos. Este exercício parte de uma premissa fictícia, deduzindo as 
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consequências da mesma. Assim, partindo de uma questão inicial e compreendendo 

a sua problemática inerente, o objetivo é encontrar as consequências possíveis em 

função dessa circunstância. Outro exercício que trabalha a flexibilidade, é o Ponto 

de Vista de Sirius. Este confronta os alunos com um problema absurdo ou irreal, e a 

sua resolução assenta na sua desconstrução pela definição das suas 

condicionantes. Através destas, diversas respostas seriam propostas e a solução 

mais conveniente seria escolhida pelo grupo. Embora mais complexos, estes 

exercícios são muito úteis para estimular o lado criativo dos alunos, a partir da 

exploração da aptidão de flexibilidade. 

De natureza mais literária, optou-se pela realização da atividade de exercícios 

de estilo, que é especialmente relevante para potenciar um pensamento metafórico 

e para a escrita criativa. O objetivo é encontrar palavras com o mesmo significado e 

que mantenham o sentido das frases, sem que existam repetições. Assim, para a 

uma frase inicial, propõe-se diferentes novas frases de natureza mais poética e 

alegórica.  

Por último, mas não de menor importância, temos de referir a utilização de 

mapas mentais (Buzan, 1996) como uma estratégia potenciadora do pensamento 

criativo. Estes representam diagramas em torno de um conceito central, que 

produzem, ilustram, organizam e classificam ideias. São um meio de estruturar e 

memorizar informação, muito úteis para a compreensão de um problema e para a 

sua resolução. Os mapas mentais foram essenciais para ajudar os alunos a atingir 

um pensamento divergente, fundamental para o processo criativo, e para a aferição 

do seu conhecimento ao longo do desenvolvimento da unidade didática, através de 

uma análise comparativa. 

Todas estas técnicas foram essenciais para a estimulação das competências 

criativas, nomeadamente a fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade, 

(Guilford, 1950) que são fundamentais para um aluno de artes e para o pleno 

desenvolvimento do indivíduo.  

 
2.7.3. Masterclass e Workshop 
 

Outra estratégia muito marcante no desenvolvimento da unidade didática foi o 

abrir das portas da sala de aula a uma figura ilustre tanto no desenho como na 
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investigação em torno do Diário Gráfico: Eduardo Salavisa. Aceitando amavelmente 

o desafio para (re)introduzir o conceito de “Diário Gráfico” à turma, a sua visita 

representou uma motivação redobrada para os alunos e uma forma de estes 

perguntarem na primeira pessoa as vicissitudes do que é ser um desenhador do 

quotidiano. Esta foi uma oportunidade de excelência para trocar experiências, 

aprender novas técnicas e manusear exemplares únicos, de acesso restrito. Deste 

modo, o que seria uma aula normal, transformou-se numa masterclass, que aliou 

teoria – autores, obras e contextos – e prática, com um conjunto de exercícios 

sugeridos.  

É ainda necessário mencionar que, para além da interação com autores de 

excelência, foi importante realizar um workshop fora da sala de aula, desenvolvido 

pelo serviço educativo de um grande museu com muitas atividades, o Museu 

Berardo. Com esta oficina, os alunos contactaram com uma forma diferente de 

trabalhar, tanto na mediação dos exercícios como no pano de fundo dos mesmos. 

Ambas as atividades foram muito valiosas para os alunos, permitindo o contacto 

com experiências diversificadas e enriquecedoras do seu percurso escolar e 

artístico. 

 
2.7.4. Visitas de Estudo 
 

Através de visitas de campo, promove-se um ambiente de ensino-

aprendizagem complementar ao espaço de sala de aula. Estas permitem despertar o 

interesse num conteúdo mais específico, potenciando uma aprendizagem 

interdisciplinar e a articulação curricular. Assim, o ensino ativo articula-se com uma 

componente lúdica, potenciadora de novas experiências. Para a unidade didática em 

questão, as vistas de estudo requereram uma preparação prévia.  

Em relação ao Museu Berardo, o contacto com o serviço educativo foi 

fundamental para a planificação de uma atividade que fosse de encontro com os 

objetivos de aula, objetivos estes comunicados antes da realização da visita.  

No caso da Fundação Calouste Gulbenkian, de carácter mais livre, foram 

concebidos uma série de exercícios que tiravam partido do espaço envolvente e dos 

elementos a representar, de modo a optimizar a visita.  
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Relativamente à visita Feira de Arte Contemporânea, esta representou uma 

oportunidade de confrontar as mais recentes obras no mercado de arte, que 

serviram de suporte do desenho em Diário Gráfico.    

 
2.7.5. Blogue 
 

Digno de nota como estratégia de ensino, foi também a criação de um blogue 

da turma, uma vez que o recurso às novas tecnologias em contexto de sala de aula 

tem permitido outras abordagens no ensino que vão de encontro às motivações, 

interesses e gosto dos jovens alunos e são uma proposição de uma atuação 

pedagógica pós-moderna, que nos propõe a confluência de meios de expressão. 

Deste modo, o blogue de turma, embora privado, assumiu-se como uma espaço de 

partilha de experiências e de referências. Esta plataforma virtual de interação entre 

alunos e professor, serviu de apoio as aulas e como registo das mesmas, mostrando 

as apresentações audiovisuais realizadas em aula (PowerPoint), fotografias do 

desenvolvimento dos trabalhos, visitas de estudo e outras informações úteis.  

Este arquivo de aula, de carácter privado mas de acesso fácil aos seus 

membros, revelou-se muito útil na comunicação. Ao possibilitar a apresentação de 

diversos recursos multimédia e a rápida edição, atualização e manutenção de 

conteúdos, o blogue foi sem dúvida uma ferramenta muito útil de apoio às aulas, e 

uma síntese de todo o processo. 
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TERCEIRA PARTE | CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

3.1. Descrição Sumária das Aulas 

 
1ª Aula | Agilização do Pensamento Criativo 
  

A primeira fase da unidade didática foi dedicada à criatividade, mais 

precisamente à estimulação da mesma nos alunos através de técnicas de agilização 

do pensamento criativo. A primeira aula decorreu excepcionalmente com os dois 

turnos em conjunto e foi iniciada com uma apresentação em conjunto com a 

professora cooperante. Esta apresentação visava compreender as ambições 

académicas dos alunos e as suas expectativas no futuro, abrangendo ainda a 

planificação e os objetivos deste projeto.  

Feita a exposição, procedeu-se à introdução do conceito de criatividade. Uma 

série de perguntas foi colocada inicialmente aos alunos: “O que é Criatividade? O 

que é ser criativo? Somos todos criativos de igual modo? Uma pessoa poderá ser 

criativa em várias áreas ou apenas numa? Como se avalia a criatividade?”. Estas 

perguntas serviram para promover um debate inicial e introduzir o tema. Para 

introduzir novos conceitos no debate, visionou-se o vídeo “Where Good Ideas Come 

From” de Steven Johnson (conf. Anexo 7). Embora de curta duração, o vídeo, 

visualmente muito apelativo e sucinto, introduziu vários conceitos que foram 

seguidamente desconstruídos. Com recurso ao PowerPoint, definiu-se o conceito de 

criatividade, explicitou-se a dinâmica do processo criativo, focando os seus territórios 

e objetivos de ação, os princípios fundamentais das aptidões criativas e as técnicas 

para potenciar a criatividade (conf. Anexo 8). 

Terminada esta breve introdução teórica, seguiu-se a componente prática da 

aula, dedicada à agilização do pensamento criativo. Esta componente lançou um 

conjunto diverso de desafios para os alunos resolverem individualmente e em 

pequenos grupos. O primeiro exercício – Lista de Palavras – funcionou como 

“quebra-gelo” de modo a trabalhar a fluência. Uma vez que a introdução da quota e 

do tempo nestes exercícios são fundamentais para focar da atenção, foi pedido aos 

alunos que, individualmente e em cinco minutos, escrevessem 5 palavras 

associadas à palavra “caderno”, sem tecer qualquer juízo de valor sobre a 
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pertinência da mesma. Terminado o tempo disposto para a realização do exercício, 

compararam-se os diversos resultados da turma, e pediram-se 10 novas palavras 

associadas ao mesmo conceito, também em cinco minutos. Depois de uma 

discussão de resultados, concluiu-se que, ao princípio, os alunos revelaram-se 

constrangidos, limitando-se a palavras relacionadas apenas com a estrutura do 

caderno. Imediatamente a seguir, propôs-se uma nova palavra para análise – 

“quotidiano” – sobre a qual teriam de ser escritas 10 palavras em 5 minutos, e 

adicionadas mais 15 palavras, em 8 minutos. Para encerrar o exercício, interrogou-

se o nível de dificuldade na realização do mesmo e após a discussão de resultados 

entre a turma, concluiu-se que a palavra “quotidiano”, embora parecesse mais 

complexa dado o seu carácter mais abstrato, permitiu a manifestação de palavras de 

natureza distinta, como ações, objetos, rotinas, interesses, obrigações entre outras.  

É importante referir que a escolha das palavras “caderno” e “quotidiano” foi 

pensada como meio de articular o Diário Gráfico de modo subtil na sala de aula, 

servindo também de aquecimento para o exercício de Mapa Mental, a realizar na 

segunda aula.  

O segundo desafio, denominado Lista de Atributos, tinha como objetivo o 

trabalho de flexibilidade e elaboração, tendo uma mochila como objeto de análise. 

Partindo da mesma, foi pedido que os alunos, descrevessem oralmente os atributos 

físicos – material, cor, dimensão, textura, entre outros – para, seguidamente, 

sugerirem alterações que melhorassem a sua função. Numa divergência conjunta 

cada vez maior, a mochila “real” aproximava-se de uma renovada mochila todo o 

terreno, equipada com o que de mais moderno há para a fruição do utilizador. Entre 

“mochila-tenda-de-campismo”, “mochilas-de-massagem” e “mochilas-banco”, mais 

ou menos exequíveis, as respostas dos alunos eram cada vez mais numerosas e 

fantasiosas... E aquela mochila que serviu de exemplo nunca mais foi a mesma. 

Passados os vinte minutos para a realização do exercício, na reflexão final frisou-se 

a importância da Lista de Atributos como uma técnica eficaz para a optimização de 

um objeto, serviço ou produto, algo fundamental para os profissionais de design, 

arquitetos ou artistas plásticos.  

Em linha com o exercício anterior, foi pedido que respondessem em vinte 

minutos a uma Lista de 40 Usos para uma gaveta. Organizados em pequenos 

grupos de quatro a cinco pessoas, os alunos anotaram as suas respostas para 
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seguidamente as lerem em voz alta. Gavetas-casa, gaveta-banheira, gaveta-

maquete, gaveta-mesa, gaveta-transporte, foram algumas das criativas soluções 

encontradas pelos alunos. A palavra “gaveta” foi substituída por “caneta” e em vinte 

minutos, rapidamente começaram a surgir novos usos para aquele objeto tão banal 

na vida escolar: caneta-termómetro, canetas-cotonete, caneta-gancho, caneta-

escova-de-dentes, entre outras. Uma vez mais, seguiu-se um momento para análise 

das diversas respostas e das contrariedades na realização da atividade, inferindo-se 

que o pensamento dos alunos estava cada vez mais divergente.  

A última atividade da aula, intitulada Cenários Futuristas, lançou duas 

questões: “E se não existissem relógios?” e ”E se não existisse vontade de dormir?”. 

Para responder a estas duas questões, expostas faseadamente e realizadas em 

cerca de 25 minutos cada, os alunos integrados em pequenos grupos teriam de 

aplicar o método de resolução de problemas, tendo em conta a situação pedida. 

Primeiramente, teriam de definir o porquê de não existirem relógios ou vontade de 

dormir, para depois, em função dessa circunstância, relatarem uma sucessão de 

consequências possíveis. Assim, em resposta à primeira questão, surgiram as 

seguintes conclusões: as lojas estariam abertas 24 horas por dia, não poderia haver 

sol, as pessoas chegavam sempre atrasadas para os seus compromissos, entre 

muitas outras respostas.  

Relativamente à segunda questão, os alunos referiram que as pessoas seriam 

mais produtivas, o corpo humano seria diferente (com os membros inferiores muito 

desenvolvidos), as discotecas não fechariam, as pessoas não sonhariam e 

deixariam de ser fabricadas camas e objetos similares, entre outras possibilidades.  

Este exercício promoveu um grande momento de descontração, principalmente 

no momento de partilha de conclusões, no qual os alunos se revelaram 

positivamente irrequietos, motivados e divertidos com o exercício. Esta atividade foi 

muito importante para o desenvolvimento de competências que podem ser 

facilmente extrapoladas para o processo artístico, pois permite enquadrar um 

problema estético e circunscrever as condicionantes do mesmo.  

Antes do toque de saída que dava por concluída a primeira aula, promoveu-se 

um momento de reflexão final, tocando os diversos exercícios realizados. Foi 

fundamental os alunos partilharem o seu ponto de vista sobre esta experiência e 

revelarem onde se sentiram mais à vontade e onde tiveram mais dificuldades no seu 
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desempenho. Em suma, nestes 135 minutos, podemos concluir que foi necessário 

reajustar a duração de alguns exercícios ao ritmo de trabalho dos alunos, que não 

foi constante, sendo mais célere nuns exercícios e mais demorado noutros. Como 

ponto positivo podemos referir uma boa disposição e divergência geral, existindo no 

entanto alguma dispersão nas tarefas realizadas em grupo e algum ruído de fundo. 

 
2ª Aula | Continuação da Agilização do Pensamento Criativo 
 

A segunda aula foi realizada por turnos, algo que permitiu uma maior interação, 

acompanhamento, e concentração nas tarefas propostas. Logo de início os alunos 

mostraram-se curiosos em relação às atividades que seriam desenvolvidas nos 90 

minutos de aula.   

Para a primeira atividade, com a duração de 20 minutos, reorganizaram-se os 

alunos em pequenos grupos de três e quatro pessoas, e pediu-se para encontrarem 

uma solução para o seguinte problema: “Como explicariam a um extraterrestre o que 

é um piano?”. Este exercício necessitou de mais diretrizes, existindo um bloqueio 

inicial para a resolução do mesmo. Tal como no último exercício da aula anterior, 

chamou-se a atenção que, para estruturar uma resposta viável, teriam de definir as 

condicionantes do problema: como comunica o extraterrestre? Que sentidos possui? 

Depois de um breve momento de espanto, os alunos começaram a oferecer 

soluções para este novo dilema. Após a definição da natureza física do 

extraterrestres, os porta-voz dos grupos partilharam as suas soluções, concluindo-se 

que a maioria dos alunos optou por uma demonstração táctil, visual e sonora do que 

seria um piano, desconstruindo o conceito do mesmo, nas suas diversas 

componentes físicas e recorrendo a vários exemplares reais.  

Apelando ao poeta no interior de cada um, a atividade seguinte teve como 

objetivo a prática de exercícios de estilo, através da reconstrução de frases, de 

modo a que o sentido das mesmas se mantivesse, mas de modo a que as palavras 

não fossem repetidas. Dispondo de 20 minutos para a concretização da tarefa, foi 

proclamada a seguinte frase: “Se este vento persiste, amanhã choverá!”. 

Rapidamente os alunos começaram a desconstruir as frases, propondo as 

seguintes: “no dia posterior a hoje, se entretanto a brisa forte não cessar, haverá 

uma violenta precipitação”, “no dia seguinte a este vai chover se esta ventania 
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continuar”, e “se Éolo não parar de soprar, amanhã os Deuses chorarão”, entre 

outras. Seguidamente, foi lançada uma nova frase: “Os teus lindos olhos fazem-me 

morrer de amor“. Esta teve decididamente mais impacto, e como tal, um maior 

número de respostas, entre as quais: “eu faleço de paixão ao ver o espelho da tua 

alma”, “os teus olhos são faíscas que atiçam a chama que me queima o coração” e 

“os teus espelhos da alma fazem-me parar o coração”. Esta foi a atividade de maior 

sucesso, o ambiente estava descontraído e as respostas foram criativas e divertidas. 

No entanto, os alunos manifestaram o interesse em começar a desenhar, algo que 

levou a que o exercício seguinte tivesse de ser readaptado. Este exercício final 

serviu de transição para a aula seguinte e como meio de diagnosticar o 

conhecimento dos alunos relativamente ao Diário Gráfico. Deste modo, em trinta 

minutos e recorrendo a palavras ou desenhos, foi pedido que estes fizessem um 

mapa mental – também conhecido por árvore de ideias – sobre o que consiste o 

conceito de Diário Gráfico. Como suporte teriam uma folha branca A3, para 

preencherem livremente com os materiais, técnicas e composição que desejassem. 

Este momento foi pautado por um grande silêncio de concentração na tarefa; muitos 

dos alunos continuaram a tarefa no intervalo, com entusiasmo e dedicação. No final, 

os mapas foram entregues para futura avaliação.  

Em síntese, perguntamos aos alunos o que acharam dos diversos exercícios 

de agilização do pensamento criativo: uma aluna referiu que “pegamos em coisas 

simples, objetos do nosso quotidiano e criamos ideias absurdas, mas que acabam 

por fazer sentido no fim”, inferindo-se ainda que uns exercícios foram mais 

estimulantes que outros, mas que em geral foram todos interessantes e importantes 

para estimular a criatividade.  

 
3ª Aula | Introdução ao Tema por Eduardo Salavisa 
 

A terceira aula foi dedicada à introdução do conceito de Diário Gráfico. A aula 

teve como convidado especial o artista plástico e professor Eduardo Salavisa, 

grande fomentador e investigador a nível nacional do Diário Gráfico.  

A apresentação “O Diário Gráfico e a Viagem” serviu como suporte visual ao 

discurso de Eduardo Salavisa. A apresentação começou com a introdução do 

conceito e com exemplos de artistas como Delacroix, Matisse, Picasso, Le Corbusier 
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e Henry Moore. Seguidamente, foram referidos autores contemporâneos, que se 

inserem numa vertente mais experimental, focando diversos estilos de registo e 

técnicas distintas de autores como Lapin, Francisco Vidal, Luís Ançã e João 

Catarino.  

Num campo mais 

reflexivo, com o Diário 

Gráfico como suporte 

ao objeto plástico ou 

campo de ação, 

mostraram-se exemplos 

de Javier de Blas, Rita 

Cortez Pinto, Mônica 

Cid, Cruzeiro Seixas, 

Pedro Salgado, Siza 

Vieira, entre outros. Ao 

longo da aula foram 

surgindo questões 

como a tipografia em 

harmonia com o 

desenho, a importância de datar um registo e de personalizar a capa, o público 

versus privado, o enfâse no processo em detrimento do produto e a importância da 

prática regular do desenho e ainda a aceitação do erro.  

Em suma, o Diário Gráfico foi entendido como uma sucessão de factos, como 

uma viagem, um percurso visual, onde há espaço para experimentar e errar.  

Finalizado este momento para enquadramento do tema da unidade didática, os 

alunos tiveram a oportunidade de manusear exemplos de Diários Gráficos de 

Eduardo Salavisa e de Lapin, fac-similes de Picasso e Fernando Lemos, e foram 

desafiados a desenharem.  

Foram propostos três exercícios: desenho de contorno cego, desenho de 

contorno modificado e desenho contínuo, sem interromper a linha. Os resultados 

foram comparados e a aula terminou com um agradecimento geral pela profícua 

visita do professor Eduardo Salavisa.      

 

Fig. 1 a 4 | Masterclass de Eduardo Salavisa: imagens da aula e 
exemplares de apoio 
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4ª Aula | Continuação da Introdução ao Tema 
 

A aula seguinte iniciou-se com uma rápida reflexão e síntese da aula anterior, 

com recurso a PowerPoint para reforçar as questões iniciais (conf. Anexo 9).  

Aproveitando a motivação para começar a criar, segunda parte da aula foi 

dedicada à personalização da capa do Diário Gráfico. Com recurso a desenhos e/ou 

colagens, a capa teria de ser transformada de modo a refletir a personalidade do 

aluno; o tema e técnicas ficariam ao seu critério e o exercício poderia ser concluído 

em casa (conf. Anexo 10). A grande maioria dos alunos optou por concluir o 

exercício fora do tempo lectivo, de modo a poderem incorporar mais elementos e a 

finalizar todo o processo com maior rigor. Este exercício revelou-se muito importante 

para que os alunos começassem a criar um vínculo pessoal com o Diário Gráfico. 

 
5ª Aula | Visita de Estudo ao Museu Berardo 
 

A visita de estudo à Coleção Permanente do Museu Berardo teve como 

objetivo a realização de uma oficina de Diário Gráfico, para criar um trajeto pictórico 

pela exposição, em torno de obras selecionadas, com apontamentos, desenhos e 

colagens, utilizando os Diários Gráficos dos alunos. Para um acompanhamento mais 

personalizado, a turma foi dividida em dois grupos, com um mediador cada. Aos 

grupos, foi pedido que realizassem uma série de exercícios, partindo de várias obras 

de arte da coleção. O número de exercícios foi ajustado ao rendimento do grupo e 

como tal, a experiência foi similar mas a quantidade de exercícios variou.  

Deste modo, o primeiro grupo realizou 8 exercícios, começando pelo contorno 

cego, tirando partido das silhuetas de uma obra de arte. O segundo exercício foi por 

sua vez, um registo de observação, onde se pretendia um olhar mais demorado 

sobre o contraste lumínico e a textura do objeto. O terceiro desenho visava a 

representação da noção de peso, através da mancha e da sombra. No quarto 

exercício foi pedido que representassem o espaço negativo de uma escultura. Esta 

tarefa revelou algumas dificuldades na sua execução, pois a tendência natural dos 

alunos era desenhar o contorno do objeto e não o espaço negativo do mesmo, mas 

ao fim de alguns minutos de concentração os resultados foram os pretendidos. O 
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exercício seguinte foi um desenho de pormenor a dois tempos: 30 segundos e 

depois 5 minutos. O exercício posterior foi um desenho de composição, que 

representasse uma síntese visual de uma sala da exposição. Seguidamente, foi 

pedido que memorizassem uma obra de arte, e que a desenhassem de olhos 

fechados, durante cerca de 30 segundos. Em último lugar foi pedido aos alunos que 

se sentassem em torno de uma escultura de grande dimensão, e que desenhassem 

parte da escultura, passados uns segundos, deixando o Diário Gráfico no chão, 

continuariam o desenho no Diário Gráfico situado à sua direita, e assim 

sucessivamente. Este cadavre-exquis promoveu um momento de descontração e o 

entendimento do Diário Gráfico como um espaço experimental e de interferências 

mútuas. 

 O segundo grupo 

realizou 6 exercícios, 

começando o seu 

percurso pela exposição, 

com desenho de espaços 

negativos. O segundo 

exercício recaiu na 

representação de volume 

recorrendo a várias obras 

utilizando a mancha. 

Os exercícios que se 

seguiram foram realizados 

numa folha A3, para 

libertar o traço. Deste 

modo, foi pedido um desenho de espaço total, que ocupasse a folha toda. Depois foi 

pedido um desenho de perspetiva, com um ponto de vista à escolha do aluno. O 

exercício seguinte foi desenho cego. Por fim, lançou-se o desafio aos alunos que 

desenhassem com a mão contrária.  

A oficina durou cerca de duas horas, sendo intercalada com um breve 

enquadramento teórico sobre as obras em questão. O saldo final foi bastante 

positivo, pois os alunos estiveram sempre motivados e envolvidos nas tarefas (conf. 

Anexo 11). 

   Fig. 5 a 8 | Imagens da oficina de Diário Gráfico realizada em 
torno da coleção permanente do Museu Berardo 
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6ª Aula | Desenho de Figura Humana 
 

A aula foi dedicada à representação de figura humana. Inicialmente, foram 

propostos alguns exercícios de aquecimento e de concentração, tendo como 

referência o Método da Lateralidade, de Betty Edwards (2001). O primeiro exercício 

foi de contorno cego e visava o desenho da mão contrária em dez minutos. Para a 

sua execução, foram distribuídas pequenas velas de cera branca, cujo traço sobre a 

folha do Diário Gráfico parecia invisível. Deste modo, os alunos não conseguiriam 

observar a sua ação, reforçando-se deste modo a concentração e o alinhamento 

motor entre a mão e o olhar. Terminado o tempo para a tarefa, o desenho foi 

pincelado por uma aguada à base de café, que tornou o desenho visível.  

Seguidamente repetiu-se o mesmo processo, desenhando-se por sua vez com 

a mão contrária. A dificuldade foi geral mas os alunos empenharam-se na tarefa. 

Verificou-se que alguns desenhos assemelhavam-se à mão retratada e que outros 

necessitariam de mais tempo e concentração para um resultado melhor. O exercício 

seguinte foi de contorno modificado, cujo objetivo era representar o rosto de um 

colega, despendendo 90% do tempo a observá-lo, desenhando sem olhar para a 

folha, e apenas 10% a verificar e corrigir o desenho. 

Após a conclusão da tarefa foi proposto que, em dez minutos, se desenhasse o 

rosto de outro colega, desta vez sem levantar o lápis da folha, tirando partido da 

pressão exercida como meio expressivo. Os resultados neste exercício foram mais 

aproximados do modelo, embora alguns alunos referissem que tiveram algumas 

dificuldades em não interromper a linha.  

Fig. 9 e 10 | Imagens da aula de desenho de figura humana: exercício de retrato 
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O último conjunto de exercícios visava o registo rápido e cronometrado de 

retrato. Aos alunos foi pedido que tivessem em conta os materiais e técnica e os 

ajustassem ao colega representado. Antes do início de cada desenho, era indicado o 

tempo para a realização do mesmo, para que pudessem escolher os materiais. De 

seguida, começaram-se os exercícios com os seguintes tempos: três minutos, trinta 

segundos, cinco minutos, dois minutos, cinco minutos, um minuto e dois minutos. No 

final, compararam-se resultados e aferiram-se as adversidades sentidas na aula 

(conf. Anexo 12). Os exercícios revelaram-se complexos mas desafiantes e a 

experiência do desenho com cera e aguada despertou a curiosidade dos alunos.  

Antes do toque de saída foi pedido que em casa, os alunos fizessem o seu 

autorretrato, com auxílio de um espelho, um autorretrato composto por objetos e 

lugares com os quais o aluno se identificasse, e a representação do seu quarto, ou 

espaço similar (conf. Anexo 13 e 14). 

 
7ª Aula | Visita de Estudo à Feira de Arte Contemporânea 
 

 A visita de estudo à Feira de Arte Contemporânea, foi organizada no âmbito 

das disciplinas de Desenho A e Oficina das Artes. A turma foi acompanhada por 

duas professoras e pelas duas 

estagiárias, sendo no entanto o 

percurso pela feira de carácter 

livre. Antes de iniciarem o seu 

itinerário, foi--lhes pedido que 

aproveitassem esta visita de 

campo para registarem os 

pontos de interesse. Deste 

modo, os alunos juntaram-se 

em pequenos grupos com os 

colegas com os quais sentiam 

maior afinidade e procuraram 

as obras que lhes causaram maior interesse. Os apontamentos foram surgindo nos 

Diários Gráficos, um pouco por toda a feira, bebendo inspiração das obras de 

diversos artistas (conf. Anexo 15). 

Fig. 11 a 14 | Visita de estudo à Feira de Arte 
Contemporânea de Lisboa 
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8ª Aula | Desenho de Observação de Modelos Naturais 
 

A aula dedicada à observação de modelos 

naturais envolveu muita preparação A priori, com 

a recolha de diversos elementos naturais para 

desenhar, tanto marítimos como vegetais, desde 

raízes, folhas, sementes, bagas, troncos a búzios 

e conchas. Para uma observação optimizada, a 

sala de aula foi organizada em função dos 

modelos, dispostos num corredor central, com as 

mesas de trabalho em seu redor. No início, 

realizou-se uma apresentação em PowerPoint 

(conf. Anexo 16), onde se explorava o Diário 

Gráfico como diário de campo, enquadrando-se 

os autores de referência, algumas regras do 

desenho científico e o projeto do Grupo do Risco, 

em vídeo (conf. Anexo 17). O tema criou um 

grande impacto à partida e a vontade de desenhar 

era notória, com muitos alunos a escolherem os 

modelos muito antes de ser lançado o desafio. A 

tarefa era desenhar no mínimo um elemento de 

cada um dos cinco núcleos: conchas e búzios, 

raízes, folhas, bagas e sementes, e ainda ramos e 

troncos. Os alunos teriam de selecionar o modelo 

e, individualmente ou em pequenos grupos, 

representá-lo tendo em atenção a forma, cor, 

dimensão e textura (conf. Anexo 18). A aula 

decorreu calmamente e os alunos estiveram 

motivados e concentrados na atividade. Esta aula 

serviu particularmente para o treino de um olhar 

mais rigoroso e contemplativo, e como preparação para o trabalho de campo a 

desenvolver na aula seguinte, na visita de estudo à Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Fig. 15 a 18 | Imagens da aula de 
desenho de elementos naturais 
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9ª Aula | Visita de Estudo à Fundação Calouste Gulbenkian 
 

 Como visita de campo para estudo de 

elementos naturais, realizou-se uma visita de 

estudo à Fundação Calouste Gulbenkian, com a 

professora cooperante e duas estagiárias. O 

propósito era conhecer o espólio de Livros de 

Artista da coleção  da biblioteca da fundação, e 

desfrutar dos jardins como espaço de desenho. 

Assim, a turma foi dividida em dois grupos, e 

enquanto um visitava a pequena sala do acervo de 

Livros de Artista, o outro desenhava nos jardins.  

Antes de iniciarem o seu percurso livre pelo 

espaços exteriores, foi solicitado que os alunos 

fizessem vários registos de movimentos de 

elementos naturais – nuvens, água, patos – e que 

tirassem partido das diversas texturas da 

vegetação envolvente. Individualmente ou em 

grupos, os alunos dispersaram por diversos 

recantos dos jardins, escolhendo os melhores 

locais para imortalizar nos seus diários. O tempo 

passou a voar em ambos os turnos e os resultados 

foram diversificados, tirando proveito de um 

panorama que a simples sala de aula não poderia 

proporcionar (conf. Anexo 19).  

 
10ª Aula | Desenho de Espaço 
 

A décima aula foi dedicada ao desenho de espaço. Dada a importância da 

variedade de cenários úteis ao desenho, a aula decorreu tanto no interior 

(corredores, salas de aula e espaços comuns) como nas instalações exteriores do 

complexo escolar (recreio). Deste modo, foram criados uma série de exercícios num 

peddy-paper. Os exercícios teriam um tempo limite para a sua execução e assim 

Fig. 19 a 22 | Visita de estudo à 
Fundação Calouste Gulbenkian 

 



Terceira Parte | Concretização do Projeto Pedagógico 

  74 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

que este terminasse, seria lançado o desafio seguinte. 

Assim, de modo faseado, os alunos teriam de gerir o 

seu tempo em função da escolha do local, técnica e 

tipo de registo, mostrando o resultado de uma tarefa, 

antes de passar para a conseguinte. O início da aula 

serviu assim para expor o tema da aula – desenho de 

espaço – e para explicar as regras do peddy-paper, e 

para avisar que os exercícios teriam de ser realizados 

utilizando ambas as páginas do Diário Gráfico. Neste 

momento, foram também evidenciados os fatores a ter 

em atenção nos registos pedidos: a perspetiva, as 

linhas estruturantes, de força, as escalas, dimensões e 

proporções, a linha do horizonte, o contraste, a cor e a 

textura entre outros elementos. Esta aula visava a 

compreensão da questão da visão serial, de um 

percurso com diversos espaços sucessivos e 

relacionados, pleno de estímulos e impulsos passíveis 

de serem desenhos (cor, textura, estilo, etc.). 

Terminada a apresentação, foi lançado o primeiro 

desafio: representar um espaço arquitectónico próximo 

de um elemento natural (vegetação, árvore, etc.), em 

dez minutos. Os alunos, individualmente ou em 

grupos, rapidamente se dirigiram para o exterior e 

escolheram o seu local para desenhar. À medida iam 

terminando, perguntavam qual era o desafio seguinte: 

também no exterior e dispondo de dez minutos, teriam 

de representar vários planos (mínimo três), utilizando marcadores de espessuras 

diferentes para representar a distância e a proximidade. O exercício subsequente 

propunha a representação da entrada de um pavilhão, do seu exterior numa página 

e o interior na consecutiva, em quinze minutos e com os materiais que quisessem. O 

exercício seguinte tinha como objetivo a representação destacada de um elemento 

caracterizador de um espaço. O espaço podia ser interior ou exterior, e o desenho 

não deveria demorar mais de dez minutos. Concluída a atividade, foi pedido que se 

Fig. 23 a 26 | Imagens da aula 
de desenho de espaço exterior 

e interior 
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concentrassem num pormenor arquitectónico – uma chaminé, o lambril de uma 

janela... – e que o representassem com atenção, em dez minutos. No final da aula, 

os alunos voltaram à sala para troca de experiências e resultados (conf. Anexo 20). 

Verificou-se que o ritmo dos alunos não foi constante, existindo alunos mais céleres 

a resolver as tarefas e outros mais vagarosos na execução dos mesmos, mas que 

no geral o saldo foi positivo.  

Foi ainda pedido que para a próxima aula, os alunos selecionassem uma 

receita que tivesse alguma relação pessoal com eles (como um prato favorito ou 

uma memória querida), algo que suscitou à partida interesse na aula seguinte. 

 
11ª Aula | Desenho de Ilustração 
 

 A aula foi dedicada ao desenho de ilustração e 

começou com grande entusiasmo. Dado o carácter mais 

complexo da tarefa, a atividade foi planeada para 135 

minutos. Partindo das receitas escolhidas pelos alunos, foi 

lançado o desafio para que estes ilustrassem a sua 

receita, com os materiais que quisessem. Esta deveria ser 

realizada utilizando preferencialmente duas páginas 

sequenciais do diário, podendo no entanto ser continuada 

nas duas páginas seguintes. Como fonte de inspiração, foi 

apresentado inicialmente um conjunto de mais de 

duzentas ilustrações de receitas de inúmeros autores, 

projetada em sistema loop ao longo da aula. 

Adicionalmente, existiam à disposição para consulta 

diversos exemplares de ilustração, onde os alunos podiam 

encontrar soluções criativas para o seu problema. Antes 

de começarem o seu trabalho, foi referida a importância de 

comunicar uma mensagem, neste caso uma receita, e que 

para a sua ilustração poderiam centrar-se nas diversas 

ações para a concretização da mesma ou na imagem do 

produto acabado, tendo em atenção a articulação da 

imagem e da palavra. Aceleradamente, os alunos iniciaram 

Fig. 27 a 30 | Imagens da 
aula de ilustração de uma 

receita 
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os primeiros estudos para a sua ilustração, e os desenhos foram ganhando forma. 

Optando pela técnica com a qual se identificassem mais, as diversas fases de 

execução do prato iam ganhando vida, num ambiente descontraído e empenhado.  

 No final, a curiosidade natural foi de espreitar pelos diversos trabalhos 

realizados pelos colegas (conf. Anexo 21). É necessário referir que este foi em geral, 

o exercício favorito dos alunos. Como trabalho de casa, foi pedido aos alunos que 

ilustrassem a sua música favorita (conf. Anexo 22). 

 
12ª Aula | Desenho com Técnicas Mistas  
 

A décima segunda aula foi essencialmente 

direcionada para a experimentação técnica, através 

de um conjunto de exercícios distintos. O primeiro 

exercício proposto explorou o desenho de contraste, 

de materiais e da situação representada. Para tal, e 

tendo a sala de aula como pano de fundo, e 

utilizando duas páginas contíguas do diário, os 

alunos teriam de encontrar uma situação contrastante 

– pequeno-grande, claro-escuro, perto-longe – e 

representá-la de modo a que graficamente a situação 

transparecesse de modo contrastado. O exercício 

seguinte foi um desenho de composição de dois 

planos: um plano mais próximo, representando 

pessoas ou objetos, e outro plano, com um cenário 

diferente de fundo. O primeiro plano teria de ser 

representado com marcadores e o segundo com lápis 

e grafites. De seguida, propôs-se um exercício de 

desenho de luz e sombra. A representação de um 

objeto presente na sala deveria ser feita com tinta-da-

china aplicada com um palito. Assim, o desenho seria 

composto por linha e mancha, tirando partido da 

expressividade do palito enquanto instrumento de 

desenho. O último exercício pressupunha a criação 
Fig. 31 a 34 | Imagens da aula 

de desenho com técnicas 
mistas  
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de um híbrido de desenho, articulando-o com uma colagem. Para a realização da 

colagem, os alunos tinham à sua disposição diversos jornais e revistas de temas 

variados. Deste modo, e partindo de um registo feito por observação direta, pediu-se 

aos alunos para incorporarem nos seus desenhos uma colagem, criando uma nova 

composição. Nas duas páginas seguintes, os alunos teriam de inverter o processo, 

selecionando uma imagem e desenvolver um desenho em torno na mesma.  

A aula decorreu sem imprevistos, sendo os tempos de cada tarefa ajustados ao 

nível de complexidade da tarefa e ritmos dos alunos (conf. Anexo 23) 

 
13ª Aula | Avaliação 
 

A décima terceira aula serviu para aferir o trabalho realizado pelos alunos. Em 

conjunto com a professora cooperante foram definidos os critérios de avaliação: 

criatividade (originalidade e elaboração), execução gráfica, exploração técnica, 

empenhamento nas tarefas propostas, e autonomia na resolução de problemas. 

Para avaliação, o Diário Gráfico foi o elemento indispensável, assim como as 

anotações que foram feitas ao longo do decorrer das aulas. A avaliação foi feita 

individualmente, juntamente com o parecer da professora cooperante.  

Os alunos entregaram ainda uma reflexão individual (conf. Anexo 24), pedida 

na aula anterior, onde expunham as facilidades e dificuldades sentidas, os 

exercícios mais marcantes e de que forma é que as aulas promoveram alguma 

mudança no seu percurso gráfico.  

Em síntese, a avaliação global da turma foi satisfatória (conf. Apêndice 3), 

registando-se ainda que a grande maioria dos alunos passou a desenhar mais 

autonomamente do que antes.  

Para trabalho de férias, foi solicitado ao alunos que aproveitassem a época 

natalícia e a pausa lectiva para imortalizar nos seus diários apontamentos alusivos 

às festividades, os melhores momentos do ano 2011, assim como os últimos 

momentos do mesmo, e os seus desejos e objetivos a atingir em 2012 (conf. Anexo 

25).   
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14ª Aula | Realização de Mapa Mental 
 

Para aferição de resultados e sedimentação de conhecimentos, a aula foi 

dedicada à realização de mapas mentais. A tarefa seguia os moldes do mapa mental 

anterior: os alunos eram livres de escrever ou desenhar ações ou palavras, 

compondo a folha A3 livremente, tendo um total de 30 minutos. No final da tarefa os 

alunos foram confrontados com os dois mapas em simultâneo, de modo a que 

pudessem refletir sobre a sua evolução pessoal ao longo do desenvolvimento da 

unidade didática (conf. Anexo 26).  

Foi estimulante verificar que todos possuíam um léxico mais rico em torno do 

conceito de Diário Gráfico. O registo tornou-se mais expansivo e algumas 

experiências e técnicas aprendidas nas aulas foram incorporadas no próprio mapa. 

Assim, este exercício acabou por funcionar como síntese visual de todo o processo, 

suplementar ao próprio Diário Gráfico.  

 
15ª Aula | Seleção de Trabalhos 
 

A aula teve como objetivo a seleção de trabalhos para a exposição final. Aos 

jovens foi pedido que fizessem uma pré-seleção dos melhores desenhos do Diário 

Gráfico, nomeadamente das sessões dedicadas à figura humana, elementos 

naturais, espaço, ilustração, técnicas mistas, visitas de estudo, trabalhos de casa e 

registos livres. Em conjunto com a professora estagiária, os trabalhos finais foram 

selecionados para a exposição.   

De modo complementar, foi solicitado aos alunos que fotografassem três dos 

seus desenhos favoritos, incorporando o Diário Gráfico num espaço ou situação que 

valorizasse e favorecesse a percepção do desenho. Das várias fotografias 

registadas, as três melhores de cada um foram também selecionadas para a 

exposição (conf. Anexo 27). Nesta, cada aluno teria cerca de dez desenhos, 

significativos do seu percurso e expressão pessoal e três fotografias, numa projeção 

em PowerPoint, que foi estruturada posteriormente pela professora estagiária (conf. 

Anexo 28). A aula terminou em consenso geral e com a entrega dos Diários Gráficos 

para a sua digitalização.  
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16ª Aula | Montagem da Exposição Final 
 

A montagem da exposição preencheu os seis blocos de aula, uma vez que 

estavam a ser apresentados em simultâneo os trabalhos desenvolvidos na disciplina 

de Desenho A – Diários Gráficos e Livros de Artistas – e Oficina de Artes. Para a 

escolha do título da exposição, os alunos foram convidados a sugerir três nomes. “Is 

this Art?” foi o nome eleito – pelas professoras de Desenho A e de Oficina de Artes – 

espelhando o carácter exploratório e uma leitura dos trabalhos enquanto processo 

em desenvolvimento. Entre o limiar de uma obra autónoma ou algo por germinar, o 

título evoca uma série de interrogações – serão estes desenhos obras acabadas? 

Ou apontamentos de obras por nascer e desenvolver? – convidando o espectador a 

tirar as suas próprias ilações. 

Para optimizar o tempo 

disponível, os alunos 

organizaram-se em grupos, 

responsáveis pela execução 

das legendas, montagem dos 

trabalhos e receção dos 

encarregados de educação. 

 Os trabalhos de 

Desenho A, dada a natureza 

frágil e temática, foram  

expostos na Biblioteca – um 

local com vigilância 

permanente – num espaço 

organizado propositadamente 

para o efeito. Neste, constava a apresentação em PowerPoint dos Diários Gráficos, 

e os exemplares dos alunos, dispostos sobre mesas, de modo a que pudessem ser 

folheados. Os Diários Gráficos, devidamente acompanhados pelas suas legendas, 

estiveram expostos apenas no dia da inauguração, uma vez que a sua integridade 

física ficaria ameaçada por um manuseamento excessivo e menos cuidadoso de 

alunos menos responsáveis.  

 

Fig. 35 a 38 | Inauguração da exposição à comunidade 
escolar  
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Todo este processo decorreu como previsto e a inauguração começou à hora 

marcada: 19 horas. O pavilhão azul, onde os trabalhos estavam expostos, 

rapidamente se encheu de encarregados de educação, familiares, amigos e colegas.  

Na receção, a professora cooperante fez um discurso, apresentando as 

estagiárias e os projetos desenvolvidos, desafiando todos a descobrirem a 

exposição. Em distintos grupos, os alunos conduziram os seus convidados, 

enquadrando as suas obras e a dos colegas, com as aulas e visitas de estudo 

realizadas.  

Em conclusão, foi uma experiência gratificante e enriquecedora. Este momento 

representou o culminar de todo este projeto, a partilha de saberes e a visualização 

de resultados, num convívio agradável e animado.  
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3.2. Análise e Discussão de Resultados 

 
3.2.1. Métodos e Técnicas de Avaliação Utilizadas 
 

Na primeira fase da unidade didática, dedicada à agilização do pensamento 

criativo, foi fulcral diagnosticar os conhecimentos que os alunos possuíam 

relativamente à criatividade. Como tal, como instrumentos de avaliação, optou-se 

por uma rápida avaliação oral, pelo método de formulação de perguntas, acerca do 

conceito de criatividade. Em função das respostas, a apresentação foi ajustada aos 

conhecimentos dos alunos. Em relação aos exercícios efetuados, houve sempre a 

preocupação de incorporar um momento de diálogo com os alunos sobre a 

atividade, de modo a partilhar resultados e medir as adversidades sentidas.  

Para avaliação diagnóstica de conhecimentos relativamente ao Diário Gráfico, 

na preparação para introdução ao tema, utilizou-se o Mapa Mental, escrito e/ou 

desenhado. Este mapa mental seria o primeiro momento de uma análise 

comparativa, prevista na avaliação final da unidade didática.  

Na introdução ao tema, foram também formuladas perguntas de modo a 

diagnosticar de que modo os alunos entendiam o Diário Gráfico, algo que já lhes era 

familiar. Nesta fase, estava contemplado ainda um exercício de personalização da 

capa, que seria submetido a uma avaliação formativa. 

Na terceira fase da unidade – desenvolvimento – além de uma avaliação 

formativa, recaindo nos exercícios de aula e trabalhos de casa, existiu sempre 

também um diálogo com os alunos sobre as atividades (exercícios e visitas de 

estudo), o seu desempenho e o registo do mesmo.  

Na última fase, respeitante à aferição de resultados, a avaliação foi sumativa, 

dividindo-se em diversas etapas. Dedicou-se uma aula para o efeito, na qual foram 

analisadas as produções realizadas nos Diários Gráficos. Como critérios de 

avaliação foram definidos com a professora cooperante: a criatividade (25%), a 

execução gráfica (25%), a exploração técnica (25%), o empenhamento nas tarefas 

propostas (15%) e a autonomia na resolução de problemas (10%). Conjuntamente, 

foi também tida em conta a autoavaliação dos alunos, uma reflexão escrita do seu 

processo ao longo da unidade didática, frisando a evolução pessoal e pontos de 

interesse (conf. Anexo 24). 
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Foi também realizado mais um mapa mental, para uma análise comparativa e 

registo da evolução dos alunos. A discussão dos resultados foi uma autoavaliação, 

num debate oral. 

É ainda necessário referir que de acordo com os critérios de avaliação da 

disciplina de Desenho A (conf. Anexo 29), o Diário Gráfico estaria contemplado nos 

“trabalhos realizados em casa e participação em visitas de estudo”, com um peso de 

15%. No entanto, esta unidade didática, foi considerada um trabalho realizado em 

aula, estando prevista na avaliação do 1ª Período, tendo um peso de 20% na nota 

final do aluno.   

	  
3.2.2. Leitura Comparativa dos Mapas Mentais  
 

Com a realização de dois mapas mentais – o primeiro como avaliação 

diagnóstica e o segundo num momento final – foi possível efetuar uma análise 

comparativa (conf. Anexo 26). Esta permitiu uma apreciação da evolução do aluno, 

nomeadamente ao nível do léxico envolvente e da inclusão de novas ideias e 

conceitos em torno do Diário Gráfico. Aliando o desenho à palavra, nas folhas ficou 

espelhado um pouco do seu processo de aprendizagem e aquilo que valorizaram 

mais. Entre questões físicas, materiais, técnicas, temáticas, sentimentos, rotinas, 

experiências, exercícios, e outros conceitos, o mapa serviu como meio dos alunos 

confrontarem-se com o seu percurso e refletirem sobre o mesmo.  

Em síntese, promoveu-se um debate oral, que possibilitou à turma encontrar 

pontos de interesse comuns e manifestar as experiências e as dificuldades gerais 

sentidas.  

Neste parâmetro, podemos concluir que os alunos obtiveram melhores 

resultados no segundo mapa. Estes revelaram muito mais ramificações, 

demonstrando um processo de pensamento associativo mais rico, consciente e 

informado. Juntamente com uma maior fluidez, visível num maior número de 

respostas, estes apresentaram soluções mais originais na sua execução, optando 

por um desenho mais cuidado e livre. Digno de menção foi o facto de alguns alunos 

incorporarem algumas técnicas – colagem, aguarelas, entre outras – que 

desenvolveram ao longo do projeto e que marcaram o seu estilo gráfico. 
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3.2.3. Análise dos Diários Gráficos 
 

No decorrer do projeto, os exercícios desenvolvidos foram acompanhados e 

orientados, o que permitiu reajustar comportamentos e reforçar as qualidades 

estéticas do desenho. O momento de avaliação final foi fundamental para 

compreender o processo de cada um de modo mais sequenciado e abrangente. Nos 

cadernos constavam os exercícios realizados em aula, os registos gráficos das 

visitas de estudo e os desenhos produzidos em casa e durante os tempos livres, que 

foram também alvo de avaliação. 

 

Uma vez que os alunos já estavam de algum modo familiarizados com o Diário 

Gráfico, embora não o utilizassem de forma regular, com os seus antigos diários, foi 

possível estabelecer um ponto de comparação com o novo Dário Gráfico, começado 

no início deste projeto pedagógico. Tendo em conta os critérios de avaliação 

definidos previamente (criatividade, a execução gráfica, a exploração técnica, o 

empenhamento nas tarefas propostas e a autonomia na resolução de problemas), e 

o Diário Gráfico anterior como meio de comparação, foi mais simples verificar a 

evolução de cada um. Em conversa individual com o aluno, a avaliação decorreu 

calmamente com o folhear do caderno e com a partilha de experiências e de pontos 

de vista. Numa análise geral, os resultados dos exercícios não foram homogéneos.  

 

A primeira tarefa que consistiu na personalização da capa (conf. Anexo 10), 

que representou um importante processo de ruptura com os preconceitos ligados ao 

antigo Diário Gráfico e estabeleceu um marcante laço afectivo que motivou os 

alunos a desenharem mais. Uma vez que o exercício podia ser continuado em casa, 

este teve um grande envolvimento por parte dos alunos e as capas foram 

surpreendentes e criativas. Transformados num reflexo individual da personalidade 

dos alunos, as capas demonstraram as paixões, as rotinas e motivações artísticas 

dos mesmos, em composições que aliaram sobretudo o desenho à colagem. A 

liberdade dada à sua criação apresentou-se como uma vantagem cujo produto final 

foi na grande generalidade bastante boa. A citação de um dos alunos que se segue, 

demonstra o sentimento partilhado pelos colegas em relação a esta tarefa: “um dos 

exercícios que mais gostei foi o da construção da capa e contracapa, de forma a 
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personalizar o nosso diário, criando uma forte ligação para com ele e uma 

comunicação única e pessoal (...)” (conf. Anexo 24, p.1). Neste ponto em particular, 

é interessante referir o caso particular de um aluno que encarou esta tarefa como 

uma espécie de ato performativo, em homenagem à ambiguidade da privacidade do 

diário. O aluno colecionou assinaturas de desconhecidos na sua capa, forrada com 

folhas de uma lista telefónica pública. A medida que o seu caderno incluía mais 

desenhos, também a capa demonstrava mais assinaturas, num reflexo da sua 

evolução pessoal (conf. Anexo 10, fig. 47). Em síntese, é relevante mencionar que 

em todos eles se regista um reflexo da sua identidade, ainda que em construção, 

como refere Erikson. 

 

Em relação à visita de estudo ao Museu Berardo, esta representou um 

momento de aprendizagem fora da escola. De complexidade variável, os exercícios 

propostos pelos colaboradores do serviço educativo visavam sobretudo a 

experimentação técnica em registos variados (conf. Anexo 11). O leque amplo 

promoveu o contacto com alguns exercícios com os quais já estavam familiarizados, 

como os de contorno cego, observação e texturas, e novos problemas, como o 

cadavre-exquis e o desenho de espaço negativo. Este último necessitou de maior 

assistência e concentração, mas em geral, os alunos corresponderam às 

expectativas depositadas neles. O comportamento dos estudantes foi exemplar e 

estes demonstram empenho e interesse nos desafios lançados. 
 

Relativamente aos primeiros exercícios temporizados de retrato e figura 

humana (conf. Anexo 12), realizados em sala de aula, a maioria dos alunos 

apresentou dificuldades na sua concretização. Este era um facto já esperado, pois 

como diagnosticado e anunciado previamente, os alunos apresentavam problemas 

em cumprir os prazos estabelecidos para a realização das tarefas, possuindo um 

ritmo de trabalho lento. Especialmente concebidos para esse efeito, estes exercícios 

embora aliciantes, acabaram por ficar abaixo das espectativas da qualidade gráfica 

desejada, relativa à execução, exploração e à criatividade. No entanto, ao longo das 

tarefas propostas, assistiu-se a uma melhoria gradual dos resultados. Outro ponto 

digno de menção foi o facto de, não obstante as contrariedades, os alunos 

reconhecerem a importância deste exercício, como mencionaram nas suas 
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reflexões: “os desenhos de curto tempo (um minuto, dois minutos) foram bastante 

importantes na tomada de decisões rápidas (não só na escolha do modelo ou objeto, 

como na utilização do material)” e ainda “apesar de no inicio não me adaptar muito 

bem aos exercícios de tempo, tenho plena consciência que estes me ajudaram a 

aumentar a rapidez de execução de um exercício ou trabalho” (conf. Anexo 24, p.1  

e p.27). 

Como reforço do vínculo pessoal e meio de exploração da identidade, foi 

lançado o desafio de em casa, os alunos retratarem-se frente a um espelho, 

representarem-se através de objetos e/ou lugares com os quais se identificassem, e 

desenharem ainda o seu quarto, ou um espaço igualmente privado. Uma vez que 

aqui os alunos geriram o seu próprio tempo, os desenhos revelaram em geral uma 

maior dedicação e um registo gráfico de melhor qualidade.  

 

Reclamando um olhar atento e um registo minucioso, a aula dedicada à 

exploração do Diário Gráfico enquanto diário de campo, permitiu um ritmo de 

trabalho mais demorado. Este exercício demonstrou resultados bastante positivos: 

embora não tenham sido realizados tantos desenhos como previsto, a qualidade 

geral foi boa e os alunos estiveram concentrados na tarefa (conf. Anexo 18). A 

quantidade de motivos naturais para representação foi importante para uma escolha 

pessoal, adaptada ao gosto e potencial gráfico de cada um. Com esta tarefa 

reafirmou-se a convicção de que um registo mais demorado e concentrado é aquele 

à qual os alunos respondem melhor.  

 

A visita de estudo à Fundação Calouste Gulbenkian, promoveu numerosas 

situações de interesse do desenho de ar livre, com vários elementos naturais, 

relativos à fauna e à flora  (conf. Anexo 19). Uma das alunas referiu que “uma das 

experiências que mais gostei foi a ida ao Museu Gulbenkian em que foi-nos pedido o 

Diário Gráfico para utilizar na captação do interior e do exterior deste museu. Gostei 

bastante da ideia de captarmos o que víamos no jardim porque era maravilhoso, 

com vários espaços distintos que pudessem ser desenhados. Este era um espaço 

amplo, enquanto no interior tivemos que desenhar um pouco do espaço com 

perspetiva” (conf. Anexo 24, p.2). Os desenhos demonstraram o que cativou o olhar 

dos alunos, tendo em conta as noções de movimento, textura e perspetiva. Os 
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exercícios primaram pelo seu carácter livre e expressivo, sendo na sua grande 

maioria bem conseguidos. 

 

Tal como a visita de estudo à Fundação Calouste Gulbenkian, a ida à Feira de 

Arte Contemporânea de Lisboa, permitiu desenhar tendo como pano de fundo as 

mais recentes produções do panorama artístico, expostas em galerias nacionais e 

internacionais. Num registo livre, os alunos imortalizaram nos seus cadernos obras 

de artistas de referência para o seu próprio trabalho escolar, tirando partido da 

sinuosidade das formas, a interposição dos planos e das qualidades plásticas do seu 

próprio traço (conf. Anexo 15). Os desenhos foram satisfatórios, revelando os 

fragmentos visuais que despertaram a atenção do olhar. 

 

Relativamente aos exercícios de desenho de espaço, estes foram 

arquitectados em esquema de peddy-paper e lançados de modo sequencial. Com 

algumas diretrizes estipuladas por cada tarefa, a aula permitiu assim uma maior 

autonomia por parte do aluno, quer na escolha dos motivos de representação, 

técnica e materiais, quer na gestão livre do seu tempo. Dada a variedade de ritmos 

de trabalho, foram planeados cerca de dez exercícios de modo a que os alunos mais 

céleres tivessem sempre uma tarefa para realizar. A média prevista seria de cerca 

de cinco a seis exercícios e foi o que se verificou. Esta foi conseguida pela grande 

maioria dos alunos, demorando estes, no entanto, mais cerca de cinco minutos em 

cada exercício.  

O desenho correto da perspetiva necessitaria de uma observação mais atenta, 

mas a generalidade dos desenhos foi satisfatória (conf. Anexo 20). Num caso mais 

particular, o exercício de representação de planos com espessuras diferentes 

careceu de um acompanhamento personalizado pois alguns alunos não 

compreenderam o que foi solicitado e a sua tradução gráfica.  

 

Quanto ao desenho de ilustração da receita (conf. Anexo 21), o carácter 

complexo mas desafiante da tarefa foi um fator de interesse para os alunos, que 

admitiram ser o seu exercício favorito. Nas palavras dos mesmos: “falo agora do 

trabalho que cativou (penso eu) a turma no geral, que foi a ilustração da receita de 

culinária (...)”, “identifiquei-me com a ilustração da receita pois é uma área que me 
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dedico nos tempos livres e achei engraçado poder representá-la (...)”, e ainda “um 

dos exercícios que mais gostei (...) foi a construção de uma receita (pela 

originalidade do exercício e pela apresentação de imagens e exemplos bastante 

inspiradores)” (conf. Anexo 24,  p.3, p.5 e p.1). Outra aluna mencionou: “o que mais 

me surpreendeu foi a receita feita a desenho, porque são trabalhos diferentes que 

não pensamos no dia-a-dia e não nos surge na ideia de fazer-mos uma receita ou 

uma música em desenho, também por ser complicado mas são ideias diferentes e 

originais.” (conf. Anexo 24, p.6). 

Consequentemente, os resultados foram muito positivos e diversificados, e a 

linguagem própria de cada um encontrou espaço para ser demonstrada desde o 

registo mais simples ao mais complexo e detalhado. O comportamento foi 

semelhante em relação ao trabalho de casa, que consistia na ilustração da sua 

música favorita (conf. Anexo 22). Aí, a imaginação fluiu ao sabor da relação afectiva 

que estabeleceram com a mesma e com o desenho em sua homenagem. Neste 

ponto é importante mencionar a título de exemplo, dois fragmentos das reflexões 

dos alunos que espelham o que este exercício representou para a turma: “(...) o 

exercício como a ilustração de uma música foi deveras intrigante pois num sentido 

que é a audição transparece-lo para o papel torna-se desafiante” e “(...) que não só 

apela à nossa criatividade e reflexão como nos permite explorar o nosso 

pensamento, a nossa sensibilidade” (conf. Anexo 24, p.5 e p.1). Não obstante a 

complexidade e o carácter intrigante deste desafio, os produtos finais foram bastante 

positivos, reforçando a expressão pessoal e a natureza íntima do diário de cada um. 
 

Os exercícios dedicados à experimentação de técnicas (conf. Anexo 23), dado 

o seu carácter diversificado não obtiveram resultados idênticos. Os desenhos de 

contraste e de composição de dois planos requereram de explicações adicionais 

para esclarecimento geral e a exemplificação de cenários possíveis, mas transposto 

este primeiro obstáculo, os alunos resolveram a tarefa sem problemas. O desenho 

de luz e sombra com o palito e tinta-da-china, embora complicado de início, acabou 

por revelar algumas soluções positivamente surpreendentes. Quanto às colagens, 

estas permitiram pôr à prova a imaginação pela composição de novas situações. 

Com alguns ajustes no tempo, os resultados destes exercícios foram satisfatórios.   
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Em relação aos registos das efemérides das festividades de Natal e de Ano 

Novo (conf. Anexo 25), estes foram realizados com um olhar mais demorado, 

minucioso e objetivo. A nível da técnica, dado o seu carácter livre, esta foi de 

encontro ao que os alunos se sentiam mais acostumados ou interessados, primando 

essencialmente pela utilização de marcadores, lápis de cor e aguarelas. O mesmo 

sucedeu com os desenhos livres (conf. Anexo 30), realizados ao longo do projeto. 

Nestes, os alunos arriscaram mais nos materiais e na escolha das situações. Por 

vezes, estas eram de circunstância: desenho no interior do autocarro, em momentos 

de espera, na sala de estar, das férias, retratos de familiares e inquietações 

pessoais.  Nesta última vertente, os desenhos livres realizados fora do tempo lectivo 

foram um valioso fator de avaliação da intervenção, pois demonstraram que houve 

um aumento no registo gráfico nas horas vagas, como refere uma aluna: “a partir 

destes trabalhos desenvolvidos no Diário Gráfico, comecei a desenhar mais nos 

tempos livres, e a vê-lo, de uma maneira diferente da qual eu via o outro. Passei a 

interessar-me mais pelas diferentes técnicas que podemos utilizar, e pelo facto de 

podermos desenhar em qualquer lugar” (conf. Anexo 24, p.27).  

 

Em suma, é de realçar que os exercícios que demonstraram melhores 

resultados foram aqueles que os alunos estavam nitidamente mais motivados para a 

tarefa. O gosto pessoal, o desafio e a curiosidade foram sem dúvida relevantes na 

construção de um processo de aprendizagem mais sólido, aliado à personalidade e 

interesses de cada um. De modo mais descriminado, podemos concluir que os 

melhores resultados foram obtidos nos exercícios de personalização da capa e 

ilustração de uma receita. No reverso da medalha, situam-se os desenhos 

cronometrados de figura humana, onde o fator tempo foi determinante nos 

resultados menos positivos. 

Quanto às classificações em termos percentuais, 41 % dos alunos obtiveram a 

classificação de Satisfaz, 41% tiveram Bom e 18% alcançaram o Muito Bom, não 

havendo registo de classificações negativas (conf. Apêndice 3). Noutro ponto, 

podemos concluir que, pela observação dos Diários Gráficos e das reflexões 

pessoais, os alunos passaram a desenhar mais nos tempos livres e que 

experimentaram mais materiais, incorporando novas técnicas no seu registo gráfico. 
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Conclusão 
 

A criação de condições propícias ao ensino-aprendizagem é vital para o seu 

sucesso e como tal devem ser desenvolvidas circunstâncias para os alunos 

aprenderem com alegria e motivação na procura e descoberta de ideias visuais. Se 

a curiosidade é uma das características inerentes aos jovens, cabe ao professor 

saber conduzir e gerir esse processo da melhor forma. De acordo com Lowenfeld 

(1970), a Arte apela à criatividade e à expressão pessoal, um território que na 

adolescência é necessário para a criação de uma identidade e autoconceito 

saudáveis. Cabe então ao professor a tarefa de orientar a aprendizagem de modo a 

promover o são desenvolvimento dos alunos. Para tal é indispensável o 

conhecimento da realidade educativa e do espectro de distintos perfis que os seus 

alunos apresentam, de modo a criar uma intervenção pedagógica eficaz no seu 

percurso escolar.   

 

Para a planificação desta unidade didática, foi vital fazer um diagnóstico inicial, 

tendo em atenção os Diários Gráficos anteriores, vigentes desde o 10º ano. O facto 

de serem os mesmos, revelando um hábito de desenho pouco desenvolvido, aliado 

a um formato pouco prático (caderno de argolas tamanho A4), parecia apontar 

algumas das razões para o insucesso do seu uso. Estes eram utilizados muito 

restritamente, de modo exclusivo como suporte de trabalhos de casa, incluindo 

apenas alguns desenhos livres. Estes últimos eram muito premeditados, sendo 

essencialmente registos de cópia, de fotografias ou outras imagens. Outro facto que 

se observou foi o carácter homogéneo dos mesmos: todos possuíam as mesmas 

características, sendo impossível distingui-los sem ser pelas singelas assinaturas. 

Dada esta conjuntura, foi imperativo definir que a intervenção teria como suporte um 

novo Diário Gráfico, de inferior dimensão, e que seria necessário encontrar um leque 

de estratégias que motivassem os alunos para o desenho, de modo a melhorar as 

suas competências de representação e observação. 

 

Com as teorias Erikson (1972) e Piaget (Sprinthall & Sprinthall, 1990), foi 

possível compreender melhor o desenvolvimento do adolescente e atuar de modo a 

fomentar o seu desenvolvimento. Assim, o Diário Gráfico potenciou o espaço para 
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resolver a situação de desconforto criado pela questão da identidade, através de um 

processo de autonomização gráfica e expressão pessoal, que permitirá acolher a 

idade adulta de um modo decidido e consolidado. 

As investigações de Bruner (1960) e de Lowenfeld (1970) foram preciosas para 

direcionar as ações pedagógicas, equacionando os diversos fatores cognitivos e 

motivacionais. Embora a expressão artística abarque uma dimensão muito apelativa 

aos jovens, pela promessa de um processo rico em descobertas e pela sua 

liberdade criativa, o excessivo auto criticismo dos jovens adolescentes nas suas 

capacidades de representação gráfica, é um fator preocupante que facilmente os 

desmotiva na sua prática artística. Neste âmbito, foi necessário reforçar ao longo do 

projeto a importância do treino para o desenho e sublinhar que o talento não é inato, 

mas que pressupõe muito trabalho, uma observação atenta e disciplina pessoal. De 

um modo mais particular, o reforço positivo foi sempre um trunfo ao serviço da 

motivação extrínseca. Através de comentários construtivos, que valorizaram os 

pontos de força de cada um, gradualmente intensificou-se a tomada de uma decisão 

consciente de melhorar as suas competências no desenho, conquistando-se um 

maior envolvimento e autonomia. 

Em consequência, o enfâse foi dado ao processo e não obrigatoriamente ao 

produto acabado, e à importância de uma construção faseada, de modo a que não 

se suprimissem etapas, tão necessárias ao engrandecimento e sustentação da 

aprendizagem. Assim, ao valorizar o processo em detrimento do produto final e as 

várias experiências para a construção do desenho, os alunos atingiram resultados 

mais elaborados e ricos, tendo explorado diversas alternativas e optando pela 

melhor solução.  

Inerente ao desenvolvimento de qualquer processo, está a probabilidade do 

erro. Uma vez que este faz parte da aprendizagem, e que um erro cometido e 

verdadeiramente apreendido é um erro que não mais se repetirá, este incute um 

peso importante na ação educativa. Num exercício matemático, repetem-se os erros 

até erradicá-los por completo, enquanto na gramática, o exercício de cópia da 

palavra perpetua até não se ferir a língua portuguesa. Estes são comportamentos 

esperados nas áreas mais objetivas mas no campo da educação artística, onde as 

fronteiras de “bom” e “correto” parecem mais difusas, este raio de ação é difícil de 

delinear.  
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Deste modo, o erro tem de ser entendido não como uma frustração, mas como 

uma oportunidade de mudança, essencial para a aprendizagem, como defende 

Saturnino de La Torre (2007). No caso do Diário Gráfico, enquanto registo 

documental de um processo de autoaprendizagem gráfica, foi indispensável 

destacar que o erro, é uma parte integrante do caderno e que não deve ser alvo de 

rasura. Pelo contrário, este deve ser acompanhado de apontamentos do autor, que 

refletem sobre o que está incorreto ao olhar, para uma melhoria futura (Salavisa, 

2008). Esta noção foi vital para os alunos, sendo responsável por uma utilização 

otimizada do Diário Gráfico. Como menciona uma aluna: “ (...) tenho um balanço 

super positivo e agradável do Diário Gráfico, tenho agora em conta que nem todos 

os desenhos podem correr bem mas que não é por isso que devemos apagar ou 

arrancar a folha, é algo que faz parte da nossa aprendizagem” (conf. Anexo 24, p.7). 

 

Apresentadas algumas das estratégias que pautaram transversalmente esta 

intervenção, descrevemos de seguida, os passos dados ao longo da intervenção 

que permitiram uma renovação do olhar sobre o Diário Gráfico. 

Com os exercícios de agilização do pensamento criativo, no primeiro momento 

da intervenção, potenciou-se uma atmosfera aberta fomentando o diálogo e o 

debate, de maneira a que os alunos sentissem que o seu contributo era válido e 

precioso para toda a turma. Tendo em conta as investigações desenvolvidas por 

Bruner, estimulou-se o pensamento divergente e fomentou-se a recetividade a novos 

e inconformados pontos de vista, necessários para construir um pensamento crítico 

em relação aos conteúdos com que os alunos se deparem. Estas medidas, apoiadas 

ainda na resolução de tarefas em grupo, reforçaram o espírito de camaradagem, tão 

importante na sala de aula.  

Atualmente, a complexa conjuntura mundial apresenta problemas que 

requerem soluções humanas e criativas, e neste sentido a promoção da criatividade 

nas escolas parece essencial para cumprir este fim. A utilização de técnicas 

específicas para a agilização do pensamento criativo visou trabalhar a criatividade 

nas suas diversas aptidões, como a fluidez, flexibilidade, elaboração e originalidade, 

de modo a preparar os alunos para a instabilidade que a realidade em constante 

mudança oferece. Estas aptidões são transversais a vários contextos, e assim será 

certamente mais fácil ao indivíduo criativo adaptar-se e ultrapassar obstáculos 
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futuros, reforçando-se o papel ativo dos jovens na construção de uma nova 

sociedade e da sua própria identidade.  

A nível do desenho, este estímulo da criatividade permitiu abandonar hábitos e 

alargar o campo de ação criativa, incorporando novas técnicas, cenários e temas, 

que antes não seriam tidos em consideração. Esta agilização possibilitou assim a 

descoberta de soluções mais criativas, registos mais elaborados e completos e 

novas perspetivas do desenho.  

Lançado o convite para uma aprendizagem participativa e integrativa – onde as 

ideias e opiniões dos alunos são valorizadas – em vez de  um ensino “assistido” – e 

onde a criatividade se assume como elemento estrutural, será mais profícuo quer 

para o aluno, quer para o professor, tomar parte do processo ensino-aprendizagem.  

  

Criadas as condições para a recetividade e partilha de novos pontos de vista, 

preparou-se terreno para a masterclass dada por Eduardo Salavisa. Esta foi fulcral 

num primeiro momento deste projeto para cativar os alunos e renovar o seu 

interesse sobre o Diário Gráfico. Feita uma apresentação das diversas dimensões e 

modalidades possíveis, assim como de diferentes autores e as suas técnicas e 

temas preferidos, a turma teve a oportunidade de manusear raros exemplares, 

admirando de perto as qualidades estéticas dos desenhos. Recorrendo a uma figura 

de renome, foi possível os alunos contactarem diretamente com um exímio 

conhecedor do universo do Diário Gráfico, cuja sensibilidade enquanto professor, 

representou uma acrescida mais-valia ao alunos. Como refere uma aluna: “Quanto 

ao que mais me agradou sem dúvida que foi a palestra com Eduardo Salavisa, 

devido ao seu testemunho e à sua demonstração dos diversos autores que inclusive 

constam nos seus livros já publicados. O modo como conseguiu por palavras 

simplificar tudo o que envolve “o mundo” do Diário Gráfico permitiu-nos adquirir uma 

nova perspetiva quanto ao esboço e ao recurso do Diário Gráfico” (conf. Anexo 24, 

p.10).  

Após a masterclass e a aula seguinte, dedicada à introdução do conceito, 

assistiu-se a uma verdadeira mudança de atitude, fundamental para a utilização 

plena e realizada do Diário Gráfico. Feita uma sistematização de conteúdos 

apresentados na masterclass, para consolidação da aprendizagem, os alunos foram 

desafiados a personalizar as capas dos seus Diário Gráficos. Este primeiro passo 
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significaria desde logo a criação de um laço afetivo, tão importante para os jovens 

adolescentes, e um fator de motivação extra para vislumbrar no Diário Gráfico um 

convite a exploração da sua própria identidade. Ao intervir na capa do Diário Gráfico, 

este passou automaticamente a ser uma extensão pessoal e o suporte da sua 

expressão. Como relata um aluno: “Pessoalmente, achei o primeiro exercício 

(personalização da capa) dos mais interessantes, por apelar a nós mesmos, ou seja, 

o ato de procurar colocar o “eu” na capa, foi sem dúvida algo que fez com que me 

aproximasse bastante do diário” (conf. Anexo 24, p.27).   

 

Transposta esta etapa, que foi certamente um fator de sucesso desta 

intervenção, foi possível começar a desenvolver uma série de exercícios de 

exploração do Diário Gráfico. Este apresentou-se com um suporte que promoveu em 

si o desenvolvimento da expressão autónoma da representação, tocando no 

entanto, outros géneros relevantes para aperfeiçoar as competências dos alunos. 

Contudo, viveu ainda do seu carácter experimental e potencial, num processo 

contínuo e orientado de autoaprendizagem gráfica.  

Como contributo à escassa teorização do Diário Gráfico, com o apoio das 

diversas leituras efetuadas mencionadas anteriormente, podemos propor um modelo 

estruturante do seu conceito e das suas aplicações possíveis. Dado o seu alargado 

campo de ação, oscilando entre a observação rigorosa disciplinadora do traço e do 

olhar, e a imaginação livre, patente num processo de autodescoberta gráfica e 

criativa, este poderá ser balizada entre uma dimensão mais objetiva e outra mais 

subjetiva, subdividindo-se em quatro vertentes principais. A primeira dimensão será 

relativa ao Diário Gráfico de carácter informativo, documental e científico, focado no 

que é exterior ao desenhador. Aqui destacam-se as vertentes de Diário de Campo 

ou Diário de Viagem, que primam por uma observação cuidada e mais aproximada 

ao real, em detrimento de uma experimentação mais pessoal. A segunda dimensão, 

de índole subjetiva e privada, centra-se nos aspectos da vida do artista ou na sua 

própria obra, primando pelo seu carácter auto-narrativo, experimentalista e por uma 

maior liberdade criativa. Estas são características exploradas nas vertentes de Diário 

Visual do quotidiano ou Caderno de Artista, que se assume como um laboratório 

criativo de apoio à criação.  
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Com estas duas dimensões, como possíveis pontos de partida e eixos 

orientadores, será mais simples descriminar os diversos aspectos inerentes à 

identidade do Diário Gráfico, e encontrar distintas ramificações e novas vertentes 

para o mesmo em investigações futuras. 

Tendo em conta este modelo, e as diferentes modalidades do desenho, foi 

possível delinear um conjunto de aulas que permitisse a exploração destes vários 

elementos. Os desafios lançados foram assim organizados de modo temático, 

reclamando um registo desde o esquisso e esboço, passando ainda pelo desenho 

de contorno e de detalhe. 

O workshop promovido pelo serviço educativo do Museu Berardo, permitiu aos 

alunos interagirem com formas diferenciadas de trabalhar sobre o Diário Gráfico. 

Pela voz dos colaboradores do serviço educativo, os exercícios promoveram uma 

área de ação alargada, tendo a exposição permanente como pano de fundo. O 

contacto com outros modos de fazer e olhar, é especialmente útil na sistematização 

de uma metodologia de trabalho própria, essencial para jovens do 12º ano. 

Com a aula de desenho de figura humana, os alunos experimentaram alguns 

exercícios do Método da Lateralidade, (Betty Edwards, 2001) necessários para 

promover uma concentração inicial, seguidos de uma série de exercícios 

cronometrados, que incidiram no esquisso e esboço veloz, num desenho que 

primava pelo seu carácter efémero. 

A aula dedicada ao desenho científico foi especialmente relevante para 

explorar o Diário Gráfico na sua vertente de diário de campo, na modalidade 

naturalista, no qual ficaram registados diversos elementos vegetais, sob um olhar 

objetivo, lento, atento e dedicado. Nesta continuidade, a visita de Estudo aos jardins 

da Fundação Calouste Gulbenkian, promoveu o cenário idílico para investigar a 

fauna e a flora, fora dos limites da escola.  

Valorizando a modalidade arquitetónica, a aula de desenho de espaço focou as 

questões da perspetiva, as escalas, linhas estruturantes e outros elementos de 

evocação rigorosa tridimensional, num desenho de vocação mais técnica. Todo o 

complexo escolar representou o local de observação, e os alunos puderam escolher 

diversos espaços para resolver de modo mais criativo os seus exercícios. 

De carácter mais inventivo, descobrindo o Diário Gráfico como caderno de 

artista, a aula de ilustração deu ênfase à imaginação e à metodologia projectual, 
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incutindo a preocupação de planear previamente, com pequenos esboços, os 

diversos passos necessários para a concretização da ilustração de uma receita. 

Por fim, a aula dedicada à experimentação de técnicas mistas, viria a reforçar a 

construção de uma identidade artística pelo ensaio com novas matérias, de modo a 

descobrir o seu potencial, dotando o desenho de maior riqueza e profundidade 

plástica. 

Em relação às visitas de estudo (Museu Berardo, Feira Internacional de Arte 

Contemporânea de Lisboa e Fundação Calouste Gulbenkian), estas facultaram as 

saídas de campo indispensáveis para um projeto mais fértil e diversificado. Aqui o 

Diário Gráfico assumiu-se como um pequeno diário de viagem, onde o desenho 

espontâneo, encontrou margem para se imortalizar numa micronarrativa, composta 

por diversos fragmentos visuais.  

Destaca-se ainda a atenção dada ao desenho espontâneo, o mais 

característico registo em Diário Gráfico, que permitiu manifestar as inquietações 

gráficas dos alunos ao longo de todo o projeto, patentes nos seus desenhos livres. 

Estes registos encontram refúgio num Diário Visual do quotidiano, a crónica do seu 

dia-a-dia, que permitiu a elaboração de uma história pessoal do desenhador. 

Deste modo, foram trabalhadas simultaneamente as dimensões do Diário 

Gráfico mais objetivas, focadas no contexto exterior ao aluno, e as dimensões mais 

subjetivas, evidentes num processo de autodescoberta interior. 

 

A promoção de diversas situações do desenho, desde o esboço ao desenho 

científico, com graus de dificuldade variados e tempos distintos, foi também muito 

importante para o desenvolvimento das competências de representação e 

observação dos alunos. A variedade de motivos permitiu apelar aos interesses 

individuais e o contacto com vários métodos de trabalho e tipos de registos, 

fortalecendo a sua busca artística individual. Nas suas reflexões uma aluna refere: 

“Em pouco tempo e por culpa do meu Diário experimentei técnicas inimagináveis e 

materiais novos, que despoletaram em mim a paixão pela aguarela, da qual não me 

consigo libertar quando me dedico às páginas vazias do meu livro. Representei 

espaços que nunca achei capaz de retratar com o mínimo de qualidade e libertei 

totalmente o meu traço, que até então era contido e refreado pelo medo interior de 

expor os meus trabalhos” (conf. Anexo 24, p.12) Outra aluna refere: “gostei mesmo 
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muito do exercício da ilustração, identifiquei-me e ajudou-me a refletir sobre seguir 

isso futuramente” (conf. Anexo 24, p.13). Estes são dois dos muitos exemplos de 

como a experimentação orientada no Diário Gráfico foi relevante na construção de 

uma identidade pessoal e artística dos alunos. 

O leque diversificado de experiências, a pluralidade de soluções e meios 

escolhidos – que incluíram masterclass, workshop, visitas de estudo, aulas de 

interior e exterior e peddy-paper – valorizaram em muito o processo de ensino-

aprendizagem. Progressivamente, a perspetiva de alguns alunos sobre o Diário 

Gráfico foi mudando: “Para mim, o Diário Gráfico não passava de um simples livro, 

com a particularidade de podermos fazer desenhos. Aliás, durante estes dois últimos 

anos nunca me consegui ligar ao Diário Gráfico, desenhava onde calhava. Sempre 

tomei o diário como um sítio onde fazia desenhos bons e não experiências. Mas 

agora tenho uma perspetiva diferente sobre o assunto. (...) Percebi que o diário  

serve para experimentarmos novos métodos de desenhar, pintar, etc.” (conf. Anexo 

24, p.14). 

 

O culminar de todo o projeto ficou visível na exposição final, onde foram 

divulgados os trabalhos realizados. Como refere uma aluna: “No final percebemos o 

quão produtivos foram, pois a exposição ficou fantástica.” (conf. Anexo 24, p.28). 

Este momento representou uma valiosa partilha de experiências entre os alunos, 

amigos, familiares e a comunidade escolar. Esta foi uma estratégia muito importante 

para reforçar o apreço nas obras concretizadas, sedimentar os conteúdos e 

apresentar a evolução de cada um.  

Este percurso também ficou gravado no blogue privado da turma, que serviu de 

ferramenta de apoio didático, muito útil como suporte de divulgação das 

apresentações realizadas, na organização de conteúdos, no registo das aulas e 

como fonte de difusão das mais diversas iniciativas, artistas e obras que envolvem o 

universo do desenho e do Diário Gráfico.  

Embora tenham atingido públicos diferentes, tanto a exposição com o blogue 

de turma representaram meios prestáveis na sistematização das práticas dos 

alunos. Uma vez que vivemos numa sociedade onde proliferam estímulos que fazem 

com que a atenção e entrega ao trabalho sejam cada vez mais difíceis e superficiais, 

é importante cultivar hábitos e metodologias de trabalho eficientes e aprofundados. 



Conclusão 
 

  97 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

Neste sentido, foi dada a oportunidade aos alunos de se autoavaliarem, com o 

intuito de refletirem sobre o seu desempenho, as suas motivações, e as facilidades e 

dificuldades sentidas ao longo deste projeto. Estas ilustraram a importância de 

estruturar os processos de aprendizagem, de modo a promover a consciência dos 

mesmos e a sua comunicação de forma otimizada. Sem uma reflexão base, os 

conteúdos e as experiências tornam-se vazias e sem sentido. O professor deve 

então mediar o processo de modo a reforçar o insight, ou seja, promover uma 

aprendizagem consciente e significativa, e fomentar a utilização do juízo crítico. 

Através da reflexão, o aluno é capaz de compreender o sentido das tarefas numa 

dimensão mais holística, e verificar o impacto que estas tiveram no seu percurso. 

Esta medida é um significativo auxílio da aprendizagem, que permite aos alunos 

orientar os seus esforços para as metas que considerem necessárias e aos 

professores regularem a sua atuação em conformidade.  

 

Como qualquer projeto permeável ao contexto, esta intervenção contou ajustes 

de planificação. O maior constrangimento foi o fator tempo, numa dimensão mais 

restrita, relativa à concretização dos exercícios, e numa dimensão alargada referente 

à duração da intervenção. No primeiro ponto, este careceu de um ajuste inicial, 

sendo à partida o parâmetro mais complicado de gerir, pois constituía um dos 

problemas detetados A priori na turma. A dificuldade que se verificou foi a 

potenciação de um ritmo de trabalho mais acelerado versus um desenho final mais 

incompleto, que em geral desmotivava os alunos. 

Deste modo, os tempos tiveram de ser readequados às suas capacidades, 

encontrando um ponto de equilíbrio, que não comprometeu nenhum dos polos. 

Sucessivamente, o ritmo de produção foi aumentando, sempre com o reforço de que 

o importante seria o processo e não necessariamente o produto final. 

Relativamente ao segundo ponto, é essencial realçar que com uma maior 

durabilidade da intervenção, os resultados obtidos seriam ainda mais evidentes. Não 

obstante este facto, verificou-se pela observação dos Diários Gráficos e pelas 

reflexões dos alunos, que estes ficaram mais motivados e sensibilizados pela 

metodologia de trabalho, incorporando técnicas mais ricas e novas expressões no 

seu grafismo. Uma vez que a prática constante do desenho é vital para uma 

representação e observação mais cuidadas, uma maior durabilidade do projeto 
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jogaria a seu favor. Este é outro dos  contributos deste projeto para uma análise 

prospetiva. 

De modo a contornar o fator temporal, as estratégias aplicadas foram 

fundamentais para o êxito da unidade didática, e um meio de manter os alunos 

envolvidos, interessados, estimulados e curiosos em relação à sua própria 

aprendizagem. Ao reconhecer o Diário Gráfico como um instrumento de expressão e 

de contemplação – do mundo e de si próprio – os alunos encontraram um aliado 

recetivo às suas inquietudes, e um poderoso instrumento para a construção da sua 

identidade, enquanto indivíduos e enquanto artistas. Com a aposta na motivação 

para o desenvolvimento contínuo dos Diários Gráficos dos alunos foi possível estes 

prolongarem a prática do desenho para além do tempo letivo, aumentando o 

espectro de trabalho de representação gráfica e de observação. Assim, os alunos 

ganharam um novo utensílio para uma maior autonomia na construção do seu 

processo de ensino-aprendizagem do desenho. Como indicou uma aluna (conf. 

Anexo 24, p.12): “No futuro, espero dedicar-me ainda mais ao meu Diário e fazê-lo 

crescer sempre um pouco mais, cultivando sempre o gosto que descobri tarde, mas 

no tempo certo”. 

 
Em conclusão, o presente relatório revelou-se muito útil na sistematização dos 

conteúdos e resultados da implementação deste projeto pedagógico realizado 

durante 16 aulas. As questões ligadas ao Diário Gráfico, ao desenho de observação 

e à expressão artística, seguramente mereceriam mais tempo para aprofundamento 

e alçariam resultados de pertinência assinalável. Ao conceito chave que constituí o 

cerne deste projeto – o Diário Gráfico – juntaram-se renovados sentidos para 

palavras como desenho, criatividade, motivação, identidade, contemplação, 

experiência, ensino, pós-modernidade, estratégias, adolescência, entre outras, 

escritas em linhas orientadas para a superação dos problemas da representação 

gráfica, da expressão pessoal e do pensamento criativo.  

Compreender, selecionar e adequar estratégias foi fundamental para um 

ensino eficaz e recompensador. Deste modo, com o conhecimento das diversas 

teorias do desenvolvimento psicossocial e da cognição, e das perspetivas sobre a 

educação artística, foi certamente mais simples e produtivo planificar, avaliar e 

mediar as distintas atividades pedagógicas. Ao entender a complexa natureza do 
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adolescente, o seu desenvolvimento cognitivo, as suas fragilidades de ego e o seu 

conflito de identidade, foi possível empreender uma ação educativa centrada no 

aluno, nas suas motivações e interesses, numa dimensão mais profunda e 

informada.  

Com uma prática consciente, reflexiva e contextualizada, a Escola avizinha–se 

como um polo de intervenção pedagógica fértil. 

Lançadas as sementes para o florescimento da identidade, da expressão 

artística, da criatividade, do juízo crítico, e da motivação na aprendizagem, 

certamente os alunos saberão ultrapassar todos os obstáculos com que se deparem 

no futuro. Assim, estes serão capazes de desenhar a sua própria história, e 

embarcar nessa viagem que é a descoberta de si e do mundo. 

 

	   	  
	  



 

  100 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

• Acaso, Maria (2009). La Educación artística no Son Manualidades, Madrid: Catarata. 
 
• Aznar, Guy (2005).  Idées 100 Techniques De Créativité Pour Le Produire Et Le Gérer, 

Paris: Éditions d’Organisation. 
 
• Aznar, G. (2006). Préciser Le sens du mot «créativité». Colloque Créativité, Paris: 

Université IV, Paris. 
 

• Amabile, T.M. (1988).The conditions of creativity. In R. Sternberg, The nature of 
creativity. Cambridge University Press. 

 
• Bahia, Sara, MORAIS, Fátima (2008). Criatividade: Conceito, Necessidades e 

Intervenção, Braga: Psiquilibrios Edições. 
 

• Barbosa, Ana Mae (2005). A Imagem no Ensino da Arte: Anos Oitenta e Novos Tempos. 
São Paulo: Perspetiva. 

 
• Benjamin, Walter (1992). Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Politica, Lisboa: Relógio 

d’Água. 
 

• Bono, Edward de (1998). El Pensamiento Lateral. Barcelona: Ediciones Paidós. 
 

• Boden, M. (1994). Dimensões da criatividade. Porto Alegre: Editora Artmed. 

 

• Browell, William (1901) French Art, Classic and Contemporary, Painting and Sculpture. 
C. Scribner’s Sons.  

 
• Bruner, J. (1960). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 
• Cabau, Phillipp, (2011). Design pelo Desenho – Exercícios, Jogos, Problemas e 

Simulações, FCA Design. 
 

• Cabral, Ricardo (2009). Israel Sketchbook, Lisboa: Edições ASA.  
 

• Calado, Margarida (1988). O Ensino do Desenho: 1836 – 1987 in Amado, Carlos (coor.) 
(1988) - O Caderno do Desenho. Torres Vedras: Tipografia A União, Escola Superior de 
Belas Artes. 
 

• Corte-Real, Eduardo (2009). Um Suave Guia para o Desenho em Viagem, Lisboa: Livros 
Horizonte. 
 

• Costa, Daciano (1994). Croquis de Viagem, Lisboa: Livros Horizonte. 
 

• Costa, Joan (2008). La Forma de Las Ideas: Como Piensa la Mente: Estrategias de la 
Imaginación Creativa, Barcelona: Costa Punto Com Editor. 
 

• Csikszentmihalyi, Mihaly (1998). Creatividad: el fluir y la psicología del descubrimiento y 
la invención, Barcelona: Ediciones Paidos Iberica.  



 

  101 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

 
• Csikszentmihalyi, M. (1996). Creatividad. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica.  
 
• Davis, G. A. & Scott, J. A. (1992). Estrategias para la creatividad. Barcelona. Paidós.  
 
• Edwards, Betty (2001). Drawing On The Right Side Of The Brain: A Brand New Edition 

Of The Classic Expanded And Updated, London: Harper Collins Publishers. 
 

• Efland, A. (1995). Change in the Conceptions of Art Teaching in NEPERUD, Ronald W. 
(ed.) – Context, content and community in Art education: beyond post modernism, New 
York: Teachers College Press.  
 

• Eisner, Elliot W. (2004). El Arte y La Creación de la Mente: el Papel de las Artes Visuales 
en la Transformación de la Consciencia, Barcelona: Paídos.  
 

• Eisner, Elliot W. (2008). O que pode a Educação aprender das Artes sobre a prática da 
Educação? In Currículo sem Fronteiras. V.8, n.2, pp.5-17. 
 

• Erikson, E. (1972). Adolescence et crise. Paris: Ed. Flammarion. 
 

• Fustier, Michel e Bernadette (2001). Exercices Pratiques de Créativité à l’usage du 
Formateur, Paris: Édition d’Organisation. 
 

• Gamito, Maria e Saraiva, Pedro (coor.) (1999). A Permanência do Corpo: Academias da 
Escola de Lisboa. Lisboa: Reitoria da Universidade de Lisboa. 
 

• Gallego, Fabio (2001). Aprender a Generar Ideias. Barcelona: Páidos. 
 

• Gardner, Howard (1993). Mentes que Criam, Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul 
LTDA. 
 

• Gardner, H. (1993) Inteligências multiples. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica. 
 
Gadjamaschko, N. (1999). Lev Semenovich Vygotsky. In Franco, M., Pritzker, S., 
(1999) Encyclopedia of Creativity, Vol. 2, San Diego: Academic Press.  
 

• Ginott, Haim (1982) Between Parent & Teenage. U.S.A.: Avon.  
 

• Guilford, J.P. (1956). The structure of intellect. Psychological bulletin, 53. 
 
• Gregory, Danny (2008). An Illustrated Life. Cincinnati: HOW Books. 
 
• Gregory, Danny (2003). Everyday Matters. A New York Diary. New York: Princeton 

Architectural Press.  
 
• Gregory, Danny. (2006). The Creative License: Giving Yourself Permission to be 

the Artist You Truly Are. New York: Hyperion. 
 

• Guerra, Isabel (2000) Fundamentos e Processos de uma Sociologia de Ação: O 
Planeamento em Ciências Sociais. Cascais: Príncipia. 

 
• Fernandes, M. (2000). Mudança e Inovação na Pós-Modernidade. Porto: Porto Editora. 

 



 

  102 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

• Fróis, João Pedro (2000). Educação Estética e Artística: Abordagens Transdisciplinares, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
 

• Imanol, Aguirre (2005). Teorías y Prácticas en Educacíon Artística, Barcelona: Octaedro. 
 

• Isaken, Scott G., Dorval, K. Brian, Treffinger, Donald J. (1998) Toolbox for Creative 
Problem Solving Basic Tools and Resources, U.S.A.: CPSB Creative Problem Solving 
Group – Buffallo. 

 
• Kahlo, Frida (2005). The Diary of Frida Kahlo, New York: Abrams.  
 
• Koestler, A., (1964). The Act of Creation, N.Y.: Macmillan. 

 
• Lobo, E. (1998). La Solución Creativa de Problemas en las Artes Plásticas. 

MICAT:Universidade de Santiago de Compostela. 
 

• Lourenço, O. (2005). Piaget e Vygotsky: Muitas Semelhanças uma Diferença Crucial,  in 
Miranda, G & Bahia, S. Psicologia da Educação (pp.57-71) Lisboa: Relógio de Água. 
 

• Lowenfeld, V. (1970). O Desenvolvimento da Capacidade Criadora. São Paulo: Mestre 
Jou. 
 

• Lubart, T. (2003). Psychologie de la créativité. Paris: Armand Colin. 
 

• Lubart, Todd (2007). Psicologia da Criatividade, Porto Alegre: Artmed. 
 

• Madi, S. (1980). Personality theories: A comparative analysis. New York: McGraw-Hill. 
 

• Maslow, B. (2001) La personalidad creadora. Barcelona. Kairós.  
 
• Marques, António (2010). Didática do Desenho. (Apontamentos para os Mestrados de 

Ensino de Artes Visuais e Educação Artística). Lisboa: Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa. 
 

• Mirzoeff, Nicholas (2009). An Introduction to Visual Culture, New York, Routledge. 
 

• Molina, Juan José et al (2005), Los nombres del Dibujo, Madrid: Ediciones Cátedra. 
 

• Molina,, Juan José, Cabezas, Lins, Bordes, Juan (2003). El Manual de Dibujo, 
Estratégias de su Enseñanza en el Siglo XX, Madrid: Cátedra. 
 

• New, Jennifer (2005). Drawing from life: The journal as art, New York: Princeton 
Architectural Press. 
 

• Padawick, Nate, Swindell; Salli (2011). They Draw & Cook 107 Recipes Ilustrated by 
Artists from Around the World, U.S.A.: Weldon Owen. 
 

• Perrella, Lynne, (2004). Artists Journals & Sketchbooks: Exploring and Creating Personal 
Pages, U.S.A: Quarry Books. 

 
• Persky, Barry (1991) Early Childhood Education, U.S.A.: University Press of America. 

 



 

  103 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

• Projeto Curricular da Escola 2009 / 2010. Escola Secundária da Portela, Portela, 
Outubro 2009. 
 

• Projeto Educativo – Triénio 2008-2011. Escola Secundária da Portela, Portela, 
Novembro 2008. 
 

• Regulamento Interno, (Julho 2009). Escola Secundária da Portela: Portela.  
 

• Rodrigues, Ana (2003). O que é Desenho, Lisboa: Quimera. 
 
• Roldão, M. et al. (2000). Inovação, Currículo e Formação. Porto: Porto Editora. 

 
• Rothman, Julia (2011). Drawn in: a Peek Into the Inspiring Sketchbooks of 44 Fine 

Artistis, Illustrators, Graphic Designers & Cartonists, U.S.A.: Quarry Books. 
 

• Ruskin, John (1971). The Elements of Drawing (1857), New York: Dover Publications. 
 

• Salavisa, Eduardo (2008). Diários de Viagem: Desenhos do Quotidiano, Lisboa: 
Quimera. 
 

• Salavisa, Eduardo (2011). Diários de Viagem em Cabo Verde, Lisboa: Quimera. 
 

• Salavisa,, Eduardo et al (2011). Diários de Viagem em Lisboa, Lisboa: Quimera. 
 

• Salavisa,, Eduardo (2003). O Diário de Viagem como Instrumento Didático, in Revista 
Imaginar nº41 de Dezembro de 2003. Porto: A.P.E.C.V. 
 

• Salgado, Pedro (2007). Um desenho (científico) por uma história (natural), in Revista 
Imaginar Julho 2007, Porto: A.P.E.C.V. 

 
• Sapp, D (1995). Creative Problem Solving in Art: a Model for Ideia Inception and Image 

Development. The Journal of Creative Behavior, vol. 29. 
 
• Sousa, A.T.L. (2007). A Formação dos Professores de Artes Visuais em Portugal. 

Dissertação de Mestrado em Educação Artística. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa. 
 

• Sprinthall, N. e Sprinthall, R. (1993). Psicologia Educacional, Lisboa: McGraw-Hill.  
 

• Steiner, George (2003), As Lições dos Mestres, Lisboa: Gradiva.  
 
• Sternberg. R.J. & Lubart, T.I. (1991). An investment theory of creativity and its 

development. Human Development, 34, 1-31.   
 
• Sternberg, R. J., Williams, W. (2003). Como Desenvolver a Criatividade do Aluno. 

Lisboa: Edições Asa. 
 

• Sternberg, R. (2002). Estilos de pensamento. Lisboa. Editora replicação, Lda. 
 
• Torre, Saturnino de La (2007). Aprender com os Erros: O Erro Como Estratégia de 

Mudança. Porto Alegre: Editora Artmed. 
 

• Wallas, G. (1926).The art of thought. N.Y.:Harcourt Brace. 



 

  104 

 
 
O Diário Gráfico Como Estratégia de Desenvolvimento das Competências de Desenho |  

 
 

 
WEBGRAFIA: 
 
 
 
• Artists’ Sketchbooks Online, http://gis.net/~scatt/sketchbook/links2.html#R, consultado a 

23.01.2012  
 

• AA.VV., Urban Sketchers Portugal, http://urbansketchers-portugal.blogspot.com, 
consultado a 23.11.2012. 
 

• Cabral, Ricardo, Ricardo Cabral, http://ricardopereiracabral.blogspot.pt/, consultado a 
23.01.2012 

 
• Campanario, Gabriel et al., Urban Sketchers, www.urbansketchers.org, consultado a 

23.01.2012. 
 

• Catarino, João, Desenhos do dia, http://desenhosdodia.blogspot.com, consultado a 
23.01.2012. 
 

• Catarino, João, Desenhos do dia - EN2, 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, consultado a 23.01.2012. 
 

• Escola Secundária da Portela, http://www.esportela.pt/index.php, consultado a 
23.01.2012  

 
• Faithfull, Simon, Limbo, http://limbo.simonfaithfull.org/, consultado a 23.01.2012 
 
• Gonçalves, António (2001), Subway Life, http://www.subway-life.com/, consultado a 

23.01.2012.  
 

• Salavisa, Eduardo, Diário Gráfico, www.diariografico.com, consultado a 23.01.2012. 
 

• Salavisa, Eduardo, Desenhador do quotidiano, http://diario-grafico.blogspot.com, 
consultado a 23.01.2012. 
 

• TV5 Monde, Carnets du Voyage, http://www.tv5.org/TV5Site/publication/publi-302-
Carnets_de_voyage.htm, consultado a 23.01.2012. 

 



 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Apêndices  
Apêndice 1 | Dados de Caracterização da Escola e da Turma 

Apêndice 2 | Planificação da Unidade Didática de Diário Gráfico 

Apêndice 3 | Registos da Avaliação 

 



 

 

	  

Apêndice 1 | Dados de Caracterização da Escola e da Turma  
 

 

Quadro 2. População Escolar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quadro 3.  Género dos Alunos 
 

 Masculino Feminino Total 

 
Número de 

Alunos 
 

8 19 27 

 
Percentagem de 

Alunos 
 

30% 70% 100% 

 
 
 
 
 

Quadro 4. Idades dos Alunos 
 

Idades N.º de alunos Percentagem  
Média de Idades 

 
17 

 
21 78% 

 
 

17,30 
 

18 
 

8 22% 

 
 

Alunos Funcionários 

3º Ciclo Secundário Docentes Pessoal Auxiliar 

7º 7 10º 9  

Efetivos 
 

 

79 

 
Efetivos 

 

 
22 

8º 7 11º 9 

9º 7 12º 8  
Contratados 

 
55 

 
Contratados 

 
1 

21 Turmas 25 Turmas 

Total : 46 Turmas  

(cerca de 1000 alunos) 

 
Total : 134	  

 
Total: 23	  



 

 

	  

 
 

Quadro 5. Proveniência dos Alunos 
 

Proveniência N.º total de alunos Percentagem 

 
Agrupamento de Escolas de 

Portela e Moscavide 
 

26 96% 

Outro(s) estabelecimento(s) de 
ensino 

 

1 
(Escola Secundária de 

Odivelas) 
 

4% 

 
 
 
 
 

Quadro 6. Constituição do Agregado Familiar 
 

Constituição 
do Agregado 

Familiar 
Pais 

 
Pais e 
Irmãos 

 
Pais e 
outros 

 
Pais, 

irmãos e 
outros 

 
Mãe e 
Irmãos Padrinhos 

Nº  de Alunos 8 
 

12 
 

1 
 

2 
 

3 1 

% 29.6 
 

44.4 
 

3.7 
 

7.4 
 

11.1 3.7 

 
 
 
 

Quadro 7. Habilitações Literárias do Agregado Familiar 
 

 
Habilitações Literárias 

 
Pai Mãe Enc. 

Ed. 

1 Não sabe ler nem escrever    

2 Sabe ler e escrever sem ter concluído a 4.ª 
classe  1  

3 4.º ano de escolaridade (antiga 4.ª classe) 4 1 1 
4 6.º ano de escolaridade (antigo 2.º ano ) 3 3 3 
5 9.º ano de escolaridade (antigo 5.º ano) 5 4 4 

6 Ensino Secundário (Curso Complementar) ou 
12.º ano 11 12 13 

7 Ensino Superior 4 6 6 
8 Não sabe 2 2  

 



 

 

	  

Quadro 8. Estrutura do Curso de Artes Visuais 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Componente específica 12º ano: O aluno escolhe duas disciplinas anuais sendo uma delas 

obrigatoriamente a disciplina de opção B (Oficina de Artes) 

 
 

Quadro 9. Horário da Turma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formação 

 
Disciplinas 

Carga Semanal 

10º 11º 12º 

 
Geral 

Português 2 2 2 

Inglês 2 2  

Filosofia 2 2  

Educação Física 2 2 2 

 

 
 

Especifica 

Desenho A 3.5 3.5 3.5 

Opção A 

(Geometria 

Descritiva A + 1 

das restantes) 

Geometria Descritiva A 3 3  

Matemática B 3 3  

História da Cultura e das Artes 3 3  

Opção B Oficina das Artes   3.5 

 

Opção C 

(escolher 1) 

Aplicações Informáticas B    

3 Psicologia B   

Clássicos Literatura   

Ciência Política   

 Área de Projeto   2 

EMR (Disciplina de Frequência Facultativa) 1 1 1 

ESCOLA SECUNDÁRIA DA PORTELA

Horário da turma:  12º F

Ano lectivo: 2011 - 2012

Tempos Segunda Sala Terça Sala Quarta Sala Quinta Sala Sexta Sala

08:30 - 09:15

09:15 - 10:00

10:20 - 11:05

11:05 - 11:50

12:05 - 12:50

12:50 - 13:35

13:50 - 14:35

14:35 - 15:20

15:40 - 16:25

16:25 - 17:10

17:20 - 18:05

18:05 - 18:50

Português D05
Português D05

A. Inform. C04
A. Inform. C04

Ed. Física GIN
Ed. Física GIN

Português D01
Português D01

Des A T2
O. Artes T

B03
B04Des A T2

O. Artes T

B03

B04

Des A T1
O. Artes T

B03
B04Des A T1

O. Artes T

B03

B04

AI T1 C04
AI T1 C04

AI T2 C04
AI T2 C04

Des A T1
O. Artes T

B03
B04Des A T1

O. Artes T

B03

B04

Des A T2
O. Artes T

B03
B04Des A T2

O. Artes T

B03

B04

A. Inform. C04
A. Inform. C04

Ed. Física GIN
Ed. Física GIN

Des A T2
O. Artes T

B03
B04Des A T2

O. Artes T

B03

B04
Des A T2

O. Artes T

B03

B04

Des A T1
O. Artes T

B03
B04Des A T1

O. Artes T

B03

B04
Des A T1

O. Artes T

B03

B04

Entrada em vigor: 16/9/2011 Data de validade:  31 de Agosto de 2012

ATIVIDADE NOME DO PROFESSOR
A. Inform. B Carlos A. Lopes
AI T1 Carlos A. Lopes
AI T2 Carlos A. Lopes
Des A T1 Teresa Ferreira
Des A T2 Teresa Ferreira
Ed. Física Patricia Reino
O. Artes T1 Teresa Baptista
O. Artes T2 Teresa Baptista
Português Ana Caramelo

O Diretor do Agrupamento:

Em 16/9/2011:_____________________________________



 

 

	  

Apêndice 2 | Planificação da Unidade Didática de Diário Gráfico 
	  

1ª	  FASE	  |	  AGILIZAÇÃO	  DO	  PENSAMENTO	  CRIATIVO	  

D
at
a	  

N
º	  
Au

la
	  

D
ur
aç
ão

	   	  
	  

Objetivos	  

	  
	  

Conteúdos	  

	  
	  

Estratégias	  

	  
	  

Atividades	  

	  
	  

Recursos	  	  
Humanos	  /	  Materiais	  

	  
	  

Materiais	  

	  
	  

Avaliação	  
	  
	  

8	  
de

	  N
ov
em

br
o	  

Au
la
	  1
	  

18
0	  
m
in
	  

	  
• Conhecer	  as	  etapas	  do	  
processo	  criativo	  
	  

• Apreender	  quais	  são	  
algumas	  das	  aptidões	  
criativas	  
	  

• Agilizar	  o	  pensamento	  
criativo	  
	  

• Realizar	  exercícios	  de	  
aplicação	  de	  técnicas	  de	  
criatividade	  
	  

• Desenvolver	  as	  aptidões	  
criativas	  de	  Fluidez,	  
Originalidade	  e	  
Flexibilidade	  
	  

• Criar	  soluções	  
inovadoras	  
	  

• Produzir	  o	  maior	  
número	  de	  ideias	  sobre	  
os	  exercícios	  

	  

	  
Criatividade:	  	  
• Conceito	  
• Dimensões	  

(Processo,	  Pessoa,	  
Produto	  e	  Meio)	  

• Etapas	  do	  
Processo	  Criativo	  

• Técnicas	  
• Aptidões	  Criativas	  

(Flexibilidade,	  
Fluidez	  e	  
Originalidade)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
• Articular	  diferentes	  
meios	  pedagógicos:	  	  
exposição	  oral,	  
demonstração	  
audiovisual,	  trabalho	  de	  
grupo	  e	  debate	  
	  

• Apresentar	  os	  
conteúdos	  de	  forma	  
clara,	  sucinta	  e	  objetiva	  
	  

• Caracterizar	  primeiro	  
um	  conceito	  de	  forma	  
geral	  para	  
seguidamente	  abordar	  
casos	  mais	  específicos	  
	  

• Organizar	  a	  informação,	  
recorrendo	  a	  definições,	  
comparações,	  sumários	  
e	  palavras-‐chave	  

	  
• Utilização	  de	  técnicas	  de	  
agilização	  do	  
pensamento	  criativo	  
para	  potenciar	  a	  
aprendizagem	  

	  
	  

	  
• Avaliação	  
diagnóstica	  do	  
conceito	  de	  
criatividade	  

	  
• Realização	  de	  
exercícios	  de	  
agilização	  do	  
pensamento	  
criativo:	  	  

-‐ Lista	  de	  Palavras	  
-‐ Lista	  de	  Atributos	  
-‐ Lista	  de	  40	  Usos	  
-‐ Cenários	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Futuristas	  

-‐ “Como	  
Explicariam”	  

-‐ Exercícios	  de	  
estilo	  

-‐ Mapa	  Mental	  
sobre	  o	  conceito	  
de	  Diário	  Gráfico	  

	  
• Debate	  sobre	  os	  
resultados	  dos	  
exercícios	  de	  
agilização	  do	  
pensamento	  
criativo	  
	  

	  
• Apresentação	  em	  
PowerPoint	  sobre	  
o	  Conceito	  de	  
Criatividade	  
	  

• Video	  “Where	  
Good	  Ideas	  Come	  
From”,	  de	  Steven	  
Johnson	  

	  
• Computador	  com	  
software	  
PowerPoint	  	  
	  

• Videoprojector	  	  +	  
Tela	  de	  projeção	  
	  

• Quadro	  branco	  +	  
marcadores	  	  
	  

	  

	  
• Folhas	  A4	  e	  
A3	  brancas	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  

	  

	  
• Diagnóstica	  
	  

• Avaliação	  Oral:	  
formulação	  de	  
perguntas	  	  
	  

• Avaliação	  
Escrita:	  mapa	  
mental	  

9	  
de

	  N
ov
em

br
o	  

Au
la
	  2
	  

90
	  m

in
	  



 

 

	  

	  
2ª	  FASE	  |	  INTRODUÇÃO	  AO	  DIÁRIO	  GRÁFICO	  

D
at
a	  

N
º	  
Au

la
	  

D
ur
aç
ão

	   	  
	  

Objetivos	  

	  
Conteúdos	  

	  
Estratégias	  

	  
Atividades	  

	  
Recursos	  	  

Humanos	  /	  Materiais	  

	  
Materiais	  

	  
Avaliação	  

15
	  	  d
e	  
N
ov
em

br
o	  

Au
la
	  3
	  

13
5	  
m
in
	  

	  
• Compreender	  as	  
diversas	  dimensões	  e	  
aplicações	  de	  Diário	  
Gráfico	  
	  

• Conhecer	  distintas	  
técnicas	  e	  temas	  de	  
registo	  em	  Diário	  
Gráfico	  
	  

• Identificar	  artistas	  
nacionais	  e	  
internacionais	  que	  
utilizam	  o	  Diário	  Gráfico	  
	  

• Sensibilizar	  os	  alunos	  
para	  a	  utilização	  de	  
Diário	  Gráfico	  
	  

	  
	  

	  
Diário	  Gráfico:	  	  
• Conceito	  
• Tipologias	  
• Técnicas	  
• Autores	  

	  
• Promover	  o	  contacto	  
direto	  em	  sala	  de	  
aula	  com	  um	  autor	  e	  
perito	  de	  referência	  
da	  área:	  Eduardo	  
Salavisa	  

	  
• Avaliação	  diagnóstica	  do	  
conceito	  de	  Diário	  
Gráfico	  	  

• Apresentação	  de	  
Eduardo	  Salavisa	  de	  
“Diário	  Gráfico	  e	  a	  
Viagem”	  
	  

• Conversa	  /	  Debate	  com	  
Eduardo	  Salavisa	  	  
	  

• Workshop	  de	  desenho:	  
contorno	  cego	  

	  

	  
• O	  convidado	  
Eduardo	  Salavisa	  
	  

• Diários	  Gráficos	  de	  
Autor	  
	  

• Computador	  com	  
software	  PowerPoint	  	  
	  

• Videoprojector	  	  +	  
Tela	  de	  projeção	  
	  

• Quadro	  branco	  +	  
marcadores	  	  
	  

	  
• Diário	  Gráfico	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  e	  
aguareláveis	  
	  

• Revistas	  e	  
Jornais	  
	  

• Tesoura	  +	  Cola	  

	  
• Diagnóstica	  
	  

	  

16
	  d
e	  
N
ov
em

br
o	  

Au
la
	  4
	  

90
	  m

in
	  

	  
• Apresentar	  
exemplos	  de	  Diários	  
Gráficos	  de	  
diferentes	  autores,	  
de	  técnicas,	  suportes	  
e	  formatos	  distintos,	  
para	  enriquecimento	  
da	  cultura	  visual	  	  
	  

	  
• Exercício	  de	  
personalização	  da	  capa	  
do	  Diário	  Gráfico	  

	  
• Computador	  com	  
software	  PowerPoint	  	  
	  

• Videoprojector	  	  +	  
Tela	  de	  projeção	  
	  

• Quadro	  branco	  +	  
marcadores	  
	  

• Livros	  sobre	  Diários	  
Gráficos	  

	  
• Formativa	  



 

 

	  

	  
3ª	  FASE	  |	  DESENVOLVIMENTO	  DO	  DIÁRIO	  GRÁFICO	  

D
at
a	  

N
º	  
Au

la
	  

D
ur
aç
ão

	   	  
	  

Objetivos	  

	  
	  

Conteúdos	  

	  
	  

Estratégia	  

	  
	  

Atividades	  

	  
	  

Recursos	  	  
Humanos	  /	  Materiais	  

	  
	  

Materiais	  

	  
	  

Avaliação	  

18
	  	  d
e	  
N
ov
em

br
o	  

Au
la
	  5
	  

90
	  m

in
	  

	  
• Criar	  um	  trajeto	  
gráfico	  da	  exposição	  
	  

• Experimentar	  técnicas	  
variadas	  
	  

• Sensibilizar	  os	  alunos	  
para	  a	  observação	  de	  
obras	  de	  arte	  
contemporânea	  

	  
	  
	  
	  

	  
• Estruturação	  e	  
apontamento	  (esboço)	  
	  

• Estudo	  de	  formas	  
artificiais:	  objetos	  
artesanais	  e	  industriais	  
	  

• Estudo	  de	  contextos	  e	  
ambientes:	  espaços	  
interiores	  e	  exteriores	  
	  

• Estudo	  do	  corpo	  
humano:	  anatomia	  e	  
cânones	  

	  

	  
• Promover	  a	  
consolidação	  de	  
saberes,	  aliando	  
teoria	  e	  prática,	  
fora	  do	  espaço	  
escolar	  

	  
• Contactar	  e	  
experimentar	  
formas	  
diferentes	  	  de	  
aprendizagem	  
(serviço	  
educativo	  do	  
Museu	  Berardo)	  

	  
	  

	  
Visita	  de	  Estudo	  ao	  
Museu	  Berardo,	  
articulada	  com	  	  
Oficina	  de	  Diário	  
Gráfico	  
	  

	  
• Museu	  Berardo	  	  
	  

• Oficina	  de	  Diário	  
Gráfico	  
(serviço	  educativo)	  
	  

	  
• Diário	  Gráfico	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  e	  
aguareláveis	  

	  
• Formativa	  
	  

• Diálogo	  com	  os	  
alunos	  sobre	  a	  
atividade	  

23
	  d
e	  
N
ov
em

br
o	  

Au
la
	  6
	  

90
	  m

in
	  

	  
• Estruturar	  
rapidamente	  o	  rosto	  
humano	  
	  

• Personalizar	  cada	  
retrato	  de	  modo	  
expressivo,	  
respeitando	  os	  
cânones	  anatómicos	  

	  
	  
	  
	  

	  
• Estruturação	  e	  
apontamento	  (esboço)	  
	  

• Estudo	  do	  corpo	  
humano:	  anatomia	  e	  
cânones	  

	  

	  
• Criação	  de	  jogo	  
de	  desenho	  a	  
contrarrelógio	  

	  
• Exercício	  de	  
contorno	  cego	  

	  
• Exercícios	  
cronometrados	  de	  
desenho	  de	  Figura	  
Humana	  

	  
• Relógio	  

	  

	  
• Diário	  Gráfico	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  e	  
aguareláveis	  

	  
• Cera	  
	  

• Café	  
	  

	  

	  
• Formativa	  
	  

• Registos	  do	  
desempenho	  
dos	  alunos	  nas	  
atividades	  

	  
• Diálogo	  sobre	  o	  
desempenho	  
nas	  tarefas	  



 

 

	  

3ª	  FASE	  |	  DESENVOLVIMENTO	  DO	  DIÁRIO	  GRÁFICO	  
D
at
a	  

N
º	  
Au

la
	  

D
ur
aç
ão

	   	  
	  

Objetivos	  

	  
	  

Conteúdos	  

	  
	  

Estratégia	  

	  
	  

Atividades	  

	  
	  

Recursos	  	  
Humanos	  /	  Materiais	  

	  
	  

Materiais	  

	  
	  

Avaliação	  

25
	  d
e	  
N
ov
em

br
o	  

Au
la
	  7
	  

27
0	  
m
in
	  

	  
• Conhecer	  as	  mais	  
recentes	  produções	  
artísticas	  no	  panorama	  
artístico	  nacional	  e	  
internacional	  
	  

• Registar,	  observando	  
diretamente,	  diversas	  
situações	  e	  pessoas,	  
fora	  do	  contexto	  de	  
sala	  de	  aula	  

	  

	  
• Estruturação	  e	  
apontamento	  (esboço)	  
	  

• Estudo	  de	  formas	  
artificiais:	  objetos	  
artesanais	  e	  industriais	  
	  

• Estudo	  de	  contextos	  e	  
ambientes:	  espaços	  
interiores	  e	  exteriores	  
	  

• Estudo	  do	  corpo	  
humano:	  anatomia	  e	  
cânones	  

	  

	  
• Promover	  
diversos	  e	  
distintos	  
estímulos	  para	  o	  
desenho	  de	  
observação	  fora	  
da	  sala	  de	  aula	  

	  
• Visita	  de	  Estudo	  à	  
Feira	  de	  Arte	  
Contemporânea	  de	  
Lisboa	  

	  
• Feira	  de	  Arte	  
Contemporânea	  de	  
Lisboa	  

	  	  

	  
• Diário	  Gráfico	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  e	  
aguareláveis	  

	  
	  

	  
• Formativa	  
	  

• Diálogo	  com	  os	  
alunos	  sobre	  o	  
seu	  
desempenho	  

	  
• Registos	  do	  
desempenho	  
dos	  alunos	  na	  
atividade	  

30
	  d
e	  
N
ov
em

br
o	  

Au
la
	  8
	  

90
	  m

in
	  

	  
• Desenhar	  
rigorosamente	  
diversos	  elementos	  
naturais,	  tendo	  em	  
conta	  a	  forma,	  
textura,	  luz	  e	  escala	  
entre	  outros	  
elementos	  expressivos	  

	  

	  
• Estruturação	  e	  
apontamento	  (esboço)	  
	  

• Estudo	  de	  formas	  
naturais	  de	  grande	  e	  de	  
pequena	  escala	  

	  
• Apresentação	  de	  
vídeo	  ilustrativo	  
de	  trabalho	  de	  
campo	  de	  
ilustradores	  
científicos	  
	  

• Expor	  modelos	  
variados	  para	  o	  
desenho	  

	  
• Desenho	  de	  
observação	  de	  
modelos	  naturais	  
	  
	  

	  
• Apresentação	  em	  
PowerPoint	  sobre	  
Ilustração	  
Científica	  
	  

• Vídeo	  “Grupo	  do	  
Risco	  –	  Amazónia	  
2010”	  
	  

• Computador	  com	  
software	  
PowerPoint	  	  
	  

• Videoprojector	  	  +	  
Tela	  de	  projeção	  
	  
	  

	  
• Diário	  Gráfico	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  e	  
aguareláveis	  
	  

• Modelos	  
naturais	  para	  
desenho:	  
conchas,	  
búzios,	  troncos,	  
pinhas	  raízes,	  
sementes,	  
bagas	  e	  	  folhas	  

	  
• Formativa	  



 

 

	  

3ª	  FASE	  |	  DESENVOLVIMENTO	  DO	  DIÁRIO	  GRÁFICO	  
D
at
a	  

N
º	  
Au

la
	  

D
ur
aç
ão

	   	  
	  

Objetivos	  

	  
	  

Conteúdos	  

	  
	  

Estratégia	  

	  
	  

Atividades	  

	  
	  

Recursos	  	  
Humanos	  /	  Materiais	  

	  
	  

Materiais	  

	  
	  

Avaliação	  

2	  
de

	  D
ez
em

br
o	  

Au
la
	  9
	  

90
	  m

in
	  

	  
• Registar	  diversas	  
situações,	  partindo	  da	  
observação	  direta	  do	  
espaço	  envolvente	  
	  

• Registar	  
expressivamente	  os	  
espaços	  naturais,	  
tendo	  em	  atenção	  a	  
luz,	  a	  densidade,	  	  as	  
silhuetas	  e	  movimento	  

	  
	  

	  
• Estruturação	  e	  
apontamento	  (esboço)	  
	  

• Estudo	  de	  formas	  
artificiais:	  objetos	  
artesanais	  e	  industriais	  
	  

• Estudo	  de	  contextos	  e	  
ambientes:	  espaços	  
interiores	  e	  exteriores	  
	  

• Estudo	  do	  corpo	  
humano:	  anatomia	  e	  
cânones	  
	  

	  
• Promover	  
diversos	  e	  
distintos	  
estímulos	  para	  o	  
desenho	  de	  
observação	  fora	  
da	  sala	  de	  aula	  

	  
• Visita	  de	  Estudo	  à	  
Fundação	  Calouste	  
Gulbenkian	  
	  

• Desenho	  de	  
elementos	  naturais	  
(nuvens.	  Animais,	  
movimento,	  
plantas,	  etc.)	  

	  
• Jardins	  da	  
Fundação	  Calouste	  
Gulbenkian	  

	  
• Diário	  Gráfico	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  e	  
aguareláveis	  

	  
• Formativa	  
	  

• Diálogo	  com	  os	  
alunos	  sobre	  o	  
seu	  
desempenho	  

	  
• Registos	  do	  
desempenho	  
dos	  alunos	  na	  s	  
atividades	  

6	  
de

	  D
ez
em

br
o	  

Au
la
	  1
0	  

90
	  m

in
	  

	  
• Representar	  
graficamente	  espaços	  
interiores	  e	  exteriores,	  
tendo	  em	  atenção	  a	  
linha	  do	  horizonte,	  	  	  
perspetiva,	  planos,	  
entre	  outros	  
elementos	  espaciais	  

• 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
• Estudo	  de	  contextos	  e	  
ambientes:	  espaços	  
interiores	  e	  exteriores	  

	  
	  

	  
• Peddy-‐paper	  
lúdico	  em	  toda	  a	  
escola	  

	  
• Peddy-‐paper	  de	  
desenhos	  de	  
espaço	  exterior	  e	  
interior	  no	  
complexo	  escolar	  

	  
• Espaços	  exteriores	  
e	  interiores	  da	  
escola	  
	  

• Relógio	  

	  
• Diário	  Gráfico	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  e	  
aguareláveis	  

	  
• Formativa	  
	  

• Registos	  do	  
desempenho	  
dos	  alunos	  na	  
atividades	  



 

 

	  

3ª	  FASE	  |	  DESENVOLVIMENTO	  DO	  DIÁRIO	  GRÁFICO	  
D
at
a	  

N
º	  
Au

la
	  

D
ur
aç
ão

	   	  
	  

Objetivos	  

	  
	  

Conteúdos	  

	  
	  

Estratégia	  

	  
	  

Atividades	  

	  
	  

Recursos	  	  
Humanos	  /	  Materiais	  

	  
	  

Materiais	  

	  
	  

Avaliação	  

9	  
de

	  D
ez
em

br
o	  

Au
la
	  1
1	  

13
5	  
m
in
	  

	  
• Sintetizar	  as	  ideias	  
chave	  de	  uma	  situação	  
e	  reproduzi-‐las	  
visualmente,	  numa	  
ilustração	  
	  

• Comunicar	  com	  
pormenor	  uma	  ideia	  

	  
• Visão	  diacrónica	  do	  
desenho	  
	  

• Imagem:	  plano	  de	  
expressão	  ou	  
significante	  

	  
• A	  imagem	  como	  objeto	  
plástico	  

	  
• Interpretação,	  projeção,	  
sugestão	  e	  expectativa	  

	  
• Imaginação	  
	  
	  

	  
• Motivar	  os	  
alunos	  
mostrando	  vários	  
exemplos	  de	  
interesse	  
	  

• Acompanhar	  o	  
desenvolvimento	  
do	  projeto	  de	  
forma	  
individualizada	  

	  
• Exercício	  de	  
Ilustração	  de	  
Receita	  

	  
• Exemplos	  de	  
ilustrações	  para	  	  
projeção	  
	  

• Livros	  de	  Ilustração	  
e	  de	  receitas	  

	  
• Computador	  com	  
software	  
PowerPoint	  	  
	  

• Videoprojector	  	  +	  
Tela	  de	  projeção	  
	  

• Quadro	  branco	  +	  
marcadores	  

	  

	  
• Diário	  Gráfico	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  e	  
aguareláveis	  

	  
• Formativa	  
	  

• Diálogo	  com	  os	  
alunos	  sobre	  o	  
desempenho	  

	  
• Registos	  do	  
desempenho	  
dos	  alunos	  nas	  
atividades	  

13
	  d
e	  
De

ze
m
br
o	  

Au
la
	  1
2	  

90
	  m

in
	  

	  
• Experimentar	  
diferentes	  técnicas	  de	  
registo	  
	  

• Adequar	  o	  registo	  
técnico	  ao	  motivo	  
desenhado	  

	  
• Materiais:	  meios	  
actantes	  riscadores	  e	  
aquosos	  
	  

• Técnicas:	  Modos	  de	  
registo	  (traço,	  mancha,	  
misto)	  

	  
	  

	  
• Dinamizar	  a	  aula	  
com	  diversos	  
exercícios,	  
potenciando	  a	  
experimentação	  
técnica	  
diversificada	  

	  
• Exercícios	  de	  
experimentação	  de	  
técnicas	  mistas	  
(composição,	  
contraste,	  
colagem)	  

	  
• Revistas	  e	  Jornais	  

	  
• Palito	  
	  

• Tinta	  da	  China	  
	  

• Revistas	  e	  
Jornais	  

	  
• Formativa	  
	  

• Registos	  do	  
desempenho	  
dos	  alunos	  na	  
atividades	  

	  
• Dialogo	  com	  os	  
alunos	  sobre	  o	  
desempenho	  
	  
	  

	  
	  
	  



 

 

	  

4ª	  FASE	  |	  AVALIAÇÃO	  DE	  RESULTADOS:	  REFLEXÃO	  E	  EXPOSIÇÃO	  FINAL	  DE	  DIÁRIOS	  GRÁFICOS	  	  
D
at
a	  

N
º	  
Au

la
	  

D
ur
aç
ão

	   	  
Objetivos	  

	  
Conteúdos	  

	  
Estratégia	  

	  
Atividades	  

	  
Recursos	  	  

Humanos	  /	  Materiais	  

	  
Materiais	  

	  
Avaliação	  

14
	  d
e	  
De

ze
m
br
o	  

	  A
ul
a	  
13

	  

90
	  m

in
	  

	  
• Desenvolver	  
capacidades	  de	  
avaliação	  crítica	  e	  
sua	  comunicação,	  
aplicando-‐as	  às	  
diferentes	  fases	  do	  
trabalho	  realizado	  
	  
	  
	  
	  

	  
Critérios	  de	  
Avaliação:	  
• Criatividade:	  
originalidade	  e	  
elaboração	  

• Execução	  
gráfica	  

• Exploração	  
técnica	  

• Empenhamento	  
nas	  tarefas	  
propostas	  

• Autonomia	  na	  
resolução	  de	  
problemas	  
	  

	  
• Complementar	  a	  

avaliação	  com	  
autoavaliação	  

	  
• Promover	  
momento	  de	  
reflexão	  de	  turma	  
de	  todo	  o	  trabalho	  
desenvolvido	  

	  
	  
	  

	  
• Avaliação	  do	  trabalho	  
	  

• Autoavaliação	  escrita	  
do	  processo	  	  
	  

• Reflexão	  /	  Debate	  de	  
turma	  do	  trabalho	  
desenvolvido	  nesta	  
Unidade	  Didática	  

	  
• Trabalhos	  
produzidos:	  Diário	  
Gráfico	  
	  

• Grelhas	  de	  avaliação	  
	  

	  
• Trabalhos	  
produzidos:	  
Diário	  Gráfico	  
	  

• Folha	  branca	  
A4	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  	  

	  
• Sumativa	  
	  

• Autoavaliação	  
(reflexões	  dos	  alunos)	  

	  
Critérios	  de	  Avaliação:	  
• Criatividade	  -‐	  

originalidade	  e	  
elaboração	  

• Execução	  gráfica	  
• Exploração	  técnica	  
• Empenhamento	  nas	  

tarefas	  propostas	  
• Autonomia	  na	  

resolução	  de	  
problemas	  
	  

4	  
de

	  Ja
ne

iro
	  

Au
la
	  1
4	  

90
	  m

in
	  

	  
• Organizar	  o	  maior	  
número	  de	  
conceitos	  
relacionados	  com	  
Diário	  Gráfico	  num	  
Mapa	  Mental	  
	  

• Compreender	  a	  
evolução	  pessoal	  
no	  registo	  de	  
Diário	  Gráfico	  

	  

	  
• Diário	  Gráfico	  
	  

• Mapa	  Mental	  

	  
• Consolidação	  da	  
aprendizagem	  
através	  do	  Mapa	  
Mental	  	  
	  

• Promover	  
momento	  de	  
debate	  final	  entre	  
a	  turma	  

	  

	  
• Realização	  de	  Mapa	  
Mental	  sobre	  o	  
conceito	  de	  Diário	  
Gráfico	  
	  

• Comparação	  de	  mapas	  
mentais,	  	  reflexão	  e	  
debate	  

	  
• Mapas	  mentais	  
(iniciais	  e	  finais)	  	  

	  
• Folhas	  
brancas	  A3	  
	  

• Materiais	  
riscadores	  

	  
• 	  Sumativa	  	  
	  

• Avaliação	  escrita:	  
mapa	  mental	  
	  

• Autoavaliação	  oral:	  
debate	  



 

 

	  

4ª	  FASE	  |	  AVALIAÇÃO	  DE	  RESULTADOS:	  REFLEXÃO	  E	  EXPOSIÇÃO	  FINAL	  DE	  DIÁRIOS	  GRÁFICOS	  	  
D
at
a	  

N
º	  
Au

la
	  

D
ur
aç
ão

	   	  
Objetivos	  

	  
Conteúdos	  

	  
Estratégia	  

	  
Atividades	  

	  
Recursos	  	  

Humanos	  /	  Materiais	  

	  
Materiais	  

	  
Avaliação	  

10
	  d
e	  
Ja
ne

iro
	  

Au
la
	  1
5	  

90
	  m

in
	  

	  
• Escolher	  os	  
melhores	  
exemplos	  de	  
trabalho	  realizado	  
para	  divulgação	  à	  
comunidade	  
escolar	  

	  
	  

	  
Critérios	  de	  
seleção:	  

	  
• 	  Criatividade:	  
originalidade	  e	  
elaboração	  

• Rigor	  na	  
execução	  
gráfica	  

• Diversidade	  de	  
técnicas	  

	  
	  

	  
• Selecionar	  
exemplos	  das	  
diversas	  fases	  para	  
compreensão	  da	  
evolução	  pessoal	  

	  
• Seleção	  de	  trabalhos,	  
entre	  aluno	  e	  
professor,	  dos	  
desenhos	  com	  melhor	  
conceção	  gráfica	  e	  
criativa	  para	  exposição	  
final	  

	  

	  
• Trabalhos	  
produzidos:	  Diário	  
Gráfico	  e	  Fotografias	  

	  
• Trabalhos	  
produzidos:	  
Diário	  Gráfico	  
e	  Fotografias	  

	  
• Seleção	  de	  trabalhos	  
mediante	  os	  critérios	  
estabelecidos	  	  
	  

• Aplicação	  dos	  critérios	  
de	  seleção	  
	  

13
	  d
e	  
Ja
ne

iro
	  

Au
la
	  1
6	  

27
0	  
m
in
	  

	  
• Expor	  o	  trabalho	  
desenvolvido,	  
tendo	  em	  conta	  a	  
leitura	  do	  mesmo	  
(espaço,	  legenda,	  
explicação,	  etc.)	  

	  
• Curadoria	  de	  
espaço	  

	  
• Promover	  a	  
participação	  ativa	  
do	  aluno	  no	  
processo	  de	  
divulgação	  do	  
trabalho	  realizado	  
	  

	  
• Montagem	  da	  
Exposição	  na	  
Biblioteca	  da	  Escola	  
	  

• Inauguração	  da	  
exposição	  com	  os	  
encarregados	  de	  
educação	  

	  
• Apresentação	  do	  
PowerPoint	  sobre	  o	  
trabalho	  produzido	  

	  
• PowerPoint	  dos	  
trabalhos	  
desenvolvidos	  
	  

• Computador	  com	  
software	  PowerPoint	  	  
	  

• Videoprojector	  	  +	  
Tela	  de	  projeção	  
	  

• Biblioteca	  e	  Centro	  
de	  Recursos	  da	  
Escola	  
	  

• Máquina	  fotográfica	  
	  
	  

	  
• Trabalhos	  
produzidos:	  
Diário	  Gráfico	  
e	  Fotografias	  

	  
• Registo	  de	  opiniões	  
dos	  visitantes	  da	  
exposição	  



 

 

	  

 
Apêndice 3 | Quadro 10. Ficha de Registo de Avaliação 

 

 
 

 
Ficha de Registo de Avaliação | Unidade de Trabalho: Diário Gráfico 
Disciplina: Desenho A  | Curso: Científico-Humanístico de Artes Visuais | 12º ano 
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2 B B B B S S S S S S S S S S S S B B B B S S S S S B Satisfaz 
3 B B B B S B S S S S S S S B S S B S B B B S S S B S Satisfaz 
4 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Satisfaz 
5 S S S S B B B B S B B B S S S S B S B B S S S S B B Bom 
6 . . . . S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Satisfaz 
7 . . . . B B B B B B B B S S S S S S S S S S S S S B Satisfaz 
8 B B S B S B B B B B B B S B B B B B B B B B B B B B Bom 
9 MB MB MB MB B MB MB MB B MB MB MB MB MB B MB MB B MB MB B MB MB MB MB MB Muito Bom 

10 B S B B S S S S S S B S S S S S B B B B S S S S S S Satisfaz 
11 B B S B B S S S B B B B B S B B B B B B S S S S B B Bom 
12 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB Muito Bom 
13 S S B S S S B S  B S B B B B B S B B B B B B B B B Bom 
14 MB B MB MB B S B B B B B B S S B S S S S S B B B B B B Bom 
15 S B B B S B B B B MB MB MB B MB MB MB B B B B MB B MB MB MB MB Muito Bom 
16 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Satisfaz 
17 B B MB MB B B MB MB B MB MB MB B B B B B B B B MB MB MB MB B MB Muito Bom 
18 S S S S B B B B B B B B S S S S B S S S S S S S B B Satisfaz 
19 S S S S S S S S S S S S S S S S B S S S S S S S S S Satisfaz 
20 B S S S B B S B S S S S B B B B MB MB MB MB S B B B S S Bom 
21 MB MB MB MB B B B B B B B B MB MB B MB MB MB MB MB MB MB MB MB B MB Muito Bom 
22 B B B B S S B S B B B B S S S S B B B B B B B B B B Bom 
23 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Satisfaz 
24 B B B B S S S S B B B B B B B B B B B B S S S S B B Bom 
25 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Bom 
26 . . . . S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Satisfaz 
27 B B B B S S S S B B B B B B B B B B S B B B B B S S Bom 

Critérios de Avaliação: Criatividade (C) 25% | Execução Gráfica (G) 25% | Exploração Técnica (T) 25% | Empenho 15%  | Autonomia 10% 
 
Escala: Muito Insuficiente (MI) = 0 a 5 | Insuficiente (I) = 6 a 9 | Satisfaz (S) = 10 a 13  | Bom (B) = 14 a 17 | Muito Bom (MB) = 18 a 20	  
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Quadro 11. Distribuição das Classificações (Valores Absolutos) 

 

Número de Alunos 

Satisfaz 
41% 

Bom 
41% 

Muito Bom 
18% 

Muito Insuficiente e 
Insuficiente 

0% 

Quadro 12. Distribuição das Classificações (Valores Percentuais) 
 
 
  



 

 

	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ANEXO DIGITAL | Anexos 1 – 30 
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