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RESUMO  

 

Situar o Diário Gráfico dentro do Colégio Novo da Maia, Instituição onde o 

estágio pedagógico decorreu e analisá-lo como instrumento de ensino-aprendizagem, 

é o tema central do estudo que se apresenta neste relatório.  

Desenvolver uma análise sobre o tema do Diário Gráfico, permite-nos não só 

defini-lo enquanto objeto singular, associando-o a um pequeno caderno que possui 

características de portabilidade, como também associa-lo ao desenvolvimento 

artístico, reavivando os registos deixados nos cadernos produzidos pelos artistas 

como Leonardo da Vinci, Goya e DeLacroix. 

Contudo, o tema central do estudo efetuado no presente relatório, assenta 

numa análise que procura compreender a relação-ação entre o aluno e o Diário 

Gráfico, ambos circunscritos em ações de ensino-aprendizagem dentro da instituição 

Escola. No prolongamento desta análise faz-se também necessário compreender, a 

dualidade que coloca o Diário Gráfico entre um objeto de cariz pessoal e/ou 

instrumento educativo.  

No desdobrar do processo reflexivo, problemáticas relacionadas com 

Liberdade no que diz respeito às relações entre o Escola, os Docentes e os Alunos, 

fizeram-se também pertinentes de analisar. Abordar as noções de Liberdade, trata-se 

de um tema complexo não só pela palavra em si, que acarreta inúmeras 

interpretações, mas pelo facto de neste estudo a noção de Liberdade estar 

posicionada dentro do interior da escola e das relação-ação que nela sucedem, 

concretamente nas ações de ensino-aprendizagem em torno do Diário Gráfico, uma 

vez que este objecto está associado ao exercício pessoal que traduz uma ação livre 

do individuo.  

 

 

Palavras-Chave: Escola; Ensino Artístico; Diário Gráfico; Liberdade. 





 

 

RÉSUMÉ 

  

 Placer la revue graphique au sein du Colégio Novo da Maia, institution où 

s'est déroulée l'étape pédagogique et l'analyser en tant qu'instrument d'enseignement-

apprentissage, constitue le thème central de l'étude présentée dans ce rapport. 

 Développer une analyse sur le thème du journal graphique nous permet non 

seulement de le définir comme un objet singulier, en l'associant à un petit carnet ayant 

les caractéristiques de la portabilité, mais également en l'associant au développement 

artistique, en ravivant les enregistrements laissés dans les carnets produites par des 

artistes tels que Leonardo da Vinci, Goya et DeLacroix. 

 Cependant, le thème central de l’étude réalisée dans ce rapport est basé sur 

une analyse visant à comprendre la relation-action entre l’élève et le journal graphique, 

toutes deux circonscrites à des actions d’enseignement-apprentissage au sein de 

l’institution scolaire. Dans la suite de cette analyse, il est également nécessaire de 

comprendre la dualité qui place le Graphic Journal entre un objet de nature personnelle 

et / ou un instrument éducatif. 

 Dans le déroulement du processus de réflexion, les problèmes liés à la liberté 

en relation avec les relations entre l'école, les enseignants et les étudiants étaient 

également pertinents à analyser. Pour aborder les notions de liberté, il s'agit d'un sujet 

complexe, non seulement par le mot lui-même, ce qui entraîne de nombreuses 

interprétations, mais aussi par le fait que, dans cette étude, la notion de liberté se situe 

à l'intérieur de l'école et dans le rapport-action qui s'y produit. , en particulier dans les 

actions d’enseignement et d’apprentissage autour du Graphic Journal, cet objet étant 

associé à l’exercice personnel qui traduit une action libre de l’individu. 

 

 

Mots-clés: école; Enseignement artistique; Graphique journalier; La liberté
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ABSTRACT  

 

Placing the Art Journal within Colégio Novo da Maia, Institution where the 

pedagogical practice took place and analyzing it as a teaching-learning tool, is the 

central theme of the study presented in this report. 

Developing an analysis on the theme of the Art Journal allows us not only to 

define it as a singular object, associating it with a small notebook that has 

characteristics of portability, but also associating it with artistic development, reviving 

the records left in the notebooks produced by artists such as Leonardo da Vinci, 

Goya and DeLacroix. 

However, the central theme of the study carried out in this report is based on 

an analysis that seeks to understand the relation-action between the student and the 

Art Journal, both circumscribed in teaching-learning actions within the School 

institution. In the continuation of this analysis it is also necessary to understand, the 

duality that places the Art Journal between an object of personal nature and/or 

educational tool. 

In the unfolding of the reflective process, problems related to Freedom in 

relation to the relationships between the School, the Teachers and the Students, 

were also pertinent to analyze. To approach the notions of Freedom, it is a complex 

subject not only by the word itself, which entails numerous interpretations, but by the 

fact that in this study the notion of Freedom is positioned within the interior of the 

school and the relation-action that happens in it, specifically in the teaching-learning 

actions around the Art Journal, since this object is associated with the personal 

exercise that translates a freedom action by the individual. 

 

 

Keywords: School; Artistic Teaching; Art Journal; Freedom. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

O Diário Gráfico carateriza-se por um caderno utilizado como ferramenta de 

trabalho, proporcionando uma prática de registo quotidiano, através do qual se pode 

desenhar, escrever, esboçar várias ideias, entre muitas outras ações deliberadas pelo 

seu utilizador, “constituindo-se, assim, como dispositivos por excelência. Eles são 

tecnologias que infletem gestos, comportamentos e entendimentos, muitas vezes com 

a subtileza invisível de uma prática naturalizada.” (Almeida, 2011, p. 86) 

No Colégio Novo da Maia, o Diário Gráfico é visto como um objeto de 

aprendizagem que através de uma ação de ensino-aprendizagem procura auxiliar o 

desenvolvimento do aluno suscitando hábitos de registo quotidiano, no que diz 

respeito a “usar o desenho e os meios de representação como instrumentos de 

conhecimento e interrogação.” (Ramos, 2001, p. 6) O Diário Gráfico destacado para o 

Ensino Artístico, é referido no programa de Desenho A1 como um processo de ensino-

aprendizagem que permite ao aluno registar tudo o que quiser (desenhos, colagens, 

diálogo de escrita ou de imagens, experiências de matérias e técnicas), mas poderá 

também servir como registos a atividades propostas pelos docentes. A sua indicação 

de utilização nas sugestões metodológicas pode ser categorizada como obrigatória 

ou como facultativa, ou seja, o Diário Gráfico pode ser ou não ser, uma opção de 

                                            
 

 

1 (Ramos A. , Ministério da Educação, 2002, p. 3) 
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recurso educativo pelo docente da disciplina. No entanto, o trabalho que os alunos do 

CNM desenvolvem no Diário Gráfico possui um carater obrigatório, sendo ele 

acompanhado e apresentado ao docente ao longo do ano letivo, podendo até servir 

como elemento de avaliação à unidade curricular, contudo a inserção do Diário Gráfico 

nas ações pedagógicas não se apresenta generalizado em todas as instituições 

escolares. O docente através do referido acompanhamento do Diário Gráfico do aluno, 

procura compreender, se este desenvolveu habilidades e/ou capacidades adquiridas 

a partir das aprendizagens transmitidas na unidade curricular, que permitiram o aluno 

“Desenvolver modos próprios de expressão e comunicação visuais utilizando com 

eficiência os diversos recursos do desenho.” (Ramos, 2001, p. 6). A aludida procura 

de uma eficiência no Desenho, faz com que a ação docente, use subtilmente o Diário 

Gráfico como o dispositivo que permite naturalizar os comportamentos e por sua vez, 

fazer com que os alunos adotem hábitos de desenho quotidiano.  

Sobre o que acabo de expor, o que motiva o presente estudo é procurar 

analisar, tendo por base as noções teóricas abordadas ao longo do mestrado e tendo 

em conta todas as experiências vividas na primeira pessoa enquanto estagiária no 

Colégio Novo da Maia, a presença do Diário Gráfico no Ensino Artístico como 

instrumento de ensino-aprendizagem.  

Analisando o Diário Gráfico no Colégio Novo da Maia, entende-se que a sua 

presença é transversal a vários Ciclos de Ensino, concretamente desde o 1º Ciclo até 

ao Ensino Secundário. As premissas que motivam e justificam a presença dele na 

instituição referem-no como sendo um “ (…) instrumento ao serviço da articulação e 

sequencialidade em artes, e no (des)envolvimento da cultura visual no contexto em 

que se insere.” (Jesus, 2012, p. 31) 

Durante o processo de observação nas turmas em que este estágio se centrou, 

nomeadamente uma turma do 7º ano do Ensino Básico – em Educação Visual, e uma 

outra turma de 10º ano do Ensino Secundário do Curso Científico-Humanístico de 

Artes Visuais – na disciplina de Desenho A, foi notória a tensão que existe entre o que 

é projetado pelo grupo Docente para o uso do Diário Gráfico e o efetivo resultado que 

dele se obtém. Ou seja, o grupo Docente do CNM ao projetar o Diário Gráfico como 
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um recurso educativo das disciplinas de Educação Artística, procura que os alunos o 

usem como um meio de representação através de um método de trabalho individual 

e da criação de hábitos de registo quotidiano.  

Acontece que as expectativas criadas pelo grupo docente, não se concretizam, 

uma vez que o trabalho desenvolvido pelos alunos no Diário Gráfico é praticamente 

nulo.  

O processo de entendimento sobre as ações desenvolvidas, e o facto de o 

aluno não corresponder às espectativas colocadas pelos docentes, levou-me a refletir 

sobre a possibilidade de existir uma não identificação do aluno com o Diário Gráfico, 

e isso ser um dos motivos geradores da não exploração do objeto por parte dele. 

Desta forma, posicionei a ação do Diário Gráfico numa dualidade que o divide entre 

aquilo que é o posicionamento do docente e o dos alunos. Se para a ação docente é 

percetível que o Diário Gráfico esteja enquadrado nas práticas de ação educativa, por 

sua vez, para o aluno parece não existir um claro entendimento do objeto Diário 

Gráfico, uma vez que, pelo que verifiquei, para o aluno o Diário Gráfico deambula 

entre um objeto de cariz pessoal e o objecto escolar. Face aos expostos, o que motiva 

esta pesquisa é compreender as premissas que sustentam a presença do Diário 

Gráfico no Ensino das Artes Visuais como instrumento educativo e os fatores 

inibidores que estão a condicionar o seu desenvolvimento.  

Durante o processo de estágio, surge não só uma necessidade pessoal de 

compreender as questões por mim colocadas sobre o uso dos Diários Gráficos no 

Ensino das Artes Visuais, mas também construir estratégias que permitissem efetivar 

ações com o Diário Gráfico nos momentos de prática pedagógica.  

Nas pesquisas efetuadas sobre a temática do Diário Gráfico, denota-se uma 

maior facilidade na obtenção de informação de contexto histórico e artístico, mas por 

outro lado, é visível uma escassez de informações que explique a relação que é 

estabelecida entre o objeto e o seu utilizador.  

Face ao exposto anteriormente e tendo em consideração o facto de os alunos 

não corresponderem ao uso do Diário gráfico tal como é projetado pelos docentes do 

CNM, considerei substancial abordar a problemática associada a questões de 
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Liberdade dos Alunos e dos Docentes sobre as práticas de ação educativa 

desenvolvidas com o Diário Gráfico. Desenvolver uma abordagem às problemáticas 

de Liberdade sobre as acções nos Diários Gráficos, deve-se ao facto de considerar 

que os constrangimentos inicialmente observados em estágio, demonstraram que o 

aluno não possui uma “liberdade” sobre as ações que desenvolve no seu Diário 

Gráfico. Não concretamente, nas propostas que lhe são solicitadas a desenvolver, 

mas na livre gestão que o aluno faz do seu objecto.  

 Desta forma, o estudo sobre a temática da Liberdade, visa compreender as 

ações e decisões dos alunos e a dos docentes em torno do uso do Diário Gráfico. 

Estando o Diário Gráfico inserido dentro da instituição Escola, esta análise não se 

cinge apenas ao uso dele mas também aborda questões à própria instituição.  
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1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A organização e estruturação das reflexões presentes neste relatório baseiam-

se no desenvolvimento de uma relação entre o que procura ser uma reflexão e crítica 

pessoal sobre os dados observados durante o processo de estágio com fundamentos 

textuais de autores relacionados com o tema a analisar.  

Este estudo inicia-se pela leitura e análise dos programas escolares na área 

das Artes Visuais, no Ensino Básico e Secundário, concretamente nas indiciações que 

procuram fazer referência ao uso e aplicação do Diário Gráfico como instrumento de 

ensino-aprendizagem. Durante os 8 meses em que o estágio decorreu, desenvolvi 

junto das turmas em que o estágio se centrou, propostas de trabalho em que o tema 

do Diário Gráfico procurou ter o principal destaque. Paralelamente às propostas feitas, 

realizei registos de observação semanal sobre o trabalho autónomo desenvolvido 

pelos alunos no Diário Gráfico. Estes registos tinham como principal objectivo 

compreender a linearidade das ações desenvolvidas pelos alunos no Diário Gráfico. 

Durante o processo de análise e compreensão sobre a ação do aluno com o objeto, 

houve a sentida necessidade de aplicar um questionário individual aos alunos das 

turnas analisadas, a partir dos quais se retiraram várias informações que 

complementam este estudo.  

Face às ações desenvolvidas e aos estudos efetuados a estrutura deste 

relatório abarca cinco capítulos principais que opto agora por fazer um breve resumo 

de cada um.  

No capítulo 2 faz-se um enquadramento escolar onde se pretende 

compreender a estrutura do Colégio Novo da Maia, tal como os seus princípios e 

filosofias educativas. Neste sentido revelou-se fundamental compreender as 

formalidades e processos já operacionalizados no Colégio, por forma a assumir uma 

atitude docente ativa e alcançar uma posterior reflexão. Ao analisar em que princípios 

o educativos que o CNM rege as suas operações, procuro de igual modo criar 

raciocínios face às problemáticas que analiso sobre o uso dos Diários Gráficos. 

Compreender como funciona o CNM, irá permitir-me compreender alguns dos motivos 



 
 

22  

pelos quais o Diário Gráfico está presente nas ações educativas e também os motivos 

que podem estar na origem dos constrangimentos.   

No capítulo 3 faz-se uma análise sobre o Pensamento Educacional, 

primeiramente através da análise do programa de estudos definido pelo Ministério da 

Educação, e posteriormente através das relações alunos-docentes na instituição 

escola, avaliando quais os fatores que poderão estar na origem da inibição do uso do 

Diário Gráfico.  

No capítulo 4 faz-se uma breve introdução a três dos artistas de várias 

gerações, dados como exemplos de utilizadores de Diários Gráficos pelo programa 

escolar de Desenho A, fazendo um enquadramento do Caderno de Artista ao Diário 

Gráfico atual. Ao desenvolver esta ligação entre a ação do artista e a do aluno, procuro 

compreender e relacionar a utilização do Diário Gráfico com a identidade do indivíduo, 

uma vez que o Diário Gráfico é trazido de uma esfera pessoal e individual de 

desenvolvimento do artista, para um enquadramento escolar através da ação do aluno 

que está sob monotorização por parte dos docentes.  

No capítulo 5 apresentam-se as propostas didáticas formalizadas em contexto 

de estágio, os seus principais resultados e reflexões. Estas propostas visam 

esclarecer, através de uma ação ativa, várias questões imputadas à utilização do 

Diário Gráfico.  

No capítulo 6, apresenta-se uma análise aos resultados obtidos a um 

questionário realizado pelos alunos, sobre a temática do Diário Gráfico.   

No capítulo 7 apresenta-se as considerações finais, onde se faz referência às 

análises, registos e conclusões obtidas ao longo do período de oito meses em que o 

estágio decorreu, produzindo-se desta forma um trabalho final, com reflexões e ações 

realizadas.  
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2 CONTEXTO ESCOLAR 

 

2.1 COLÉGIO NOVO DA MAIA – APRESENTAÇÃO  

Torna-se pertinente neste capítulo fazer uma análise (em jeito de 

apresentação) á Instituição de Ensino onde as ações e reflexões feitas neste relatório 

se associam, nomeadamente ao Colégio Novo da Maia.  

“Aqui construímos uma Escola Nova, capaz de criar compromissos, para 

que cada indivíduo consiga desenvolver um projeto claro de vida, para se tornar 

plenamente Pessoa, comprometendo-se com a sociedade, tornando-se assim 

um cidadão participativo e com consciência critica.” (Maia, 2018, p. 7) 

 

Figura 1 - Apresentação do Colégio Novo da Maia 

O Colégio Novo da Maia, fundado em setembro de 2001 é uma instituição de 

Ensino Particular e encontra-se há 18 anos, a dedicar-se ao Ensino Pré-Escolar, 

Básico e Secundário num exclusivo regime de autonomia pedagógica no que 

concerne à sua gestão organizacional, financeira e educativa. A administração do 

Colégio Novo da Maia está a cargo dos diretores pedagógicos, Dr.ª Marina Pinto e 

Eng.º David Pinto. 
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Figura 2 - Infraestrutura do CNM – imagem adaptada do Google mapas 2019 

Geograficamente, podemos ver o Colégio Novo da Maia sediado no Monte 

Penedo, freguesia de Milheirós - concelho da Maia, num terreno com cerca de 

12.300m2 pertencente ao Distrito do Porto. Da área total, 8.800m2 são zonas 

exteriores destinadas a jardins, espaços desportivos e de lazer, sendo a restante área 

ocupada por três polos interligados entre si. 

Arquitetonicamente, o CNM dispõe na sua estrutura de três polos, que 

beneficiam de características educativas diferenciadas.  

 Polo I – Está destinado aos serviços da Creche e Ensino Pré-Escolar; 

 Polo II – O maior polo do Colégio, composto por sete pisos tem em seu 

funcionamento os 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico; 

 Polo III – Este polo é espaço onde decorrem as aulas do Ensino 

Secundário dos cursos Científico – Humanísticos, de Ciências e 

Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e 

Artes Visuais.  

O nascimento do Colégio Novo da Maia, “encontra-se devidamente 

reconhecida a nível ministerial e concelhio, na sua capacidade de gestão educativa, 

financeira e organizacional, em regime de autonomia pedagógica” (Maia, 2015-2019, 

p. 8) 
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Figura 3 – Imagem do polo I do Colégio Novo da Maia (Maia, s.d.) 

 

 

Figura 4 – Imagem do polo II do Colégio Novo da Maia (Maia, s.d.) 

 

Figura 5 – Imagem do polo III do Colégio Novo da Maia (Maia, s.d.) 
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2.2  PROJETO EDUCATIVO – ANÁLISE 

 

“ A valorização da dimensão individual do ser humano, da sua autonomia 

e das suas capacidades como autor do seu próprio destino, as exigências sociais 

de criatividade e de inovação, os intentos de intervir no futuro e de o conter 

dentro de limites previsíveis transformaram o projecto em símbolo da 

modernidade e os projectos numa das marcas da sociedade contemporânea nas 

mais diversas áreas de actividade. “ (Costa, 2003, p. 1320) 

 

Na educação inserida dentro da instituição Escola, sendo ela pública ou 

privada, a necessidade de estruturar metodologias de projeto que planifiquem as 

atividades a desenvolver nos diferentes tipos de ação, tem notado uma clara urgência, 

fazendo com que pareça “não haver hoje qualquer organização que recuse a ideia do 

projeto: ou já se tem, ou se está a preparar, ou se quer ter…”. (Costa, 2003, p. 1322) 

Relacionar o tema de construção de projetos nas instituições escolares, é estar 

a falar em projeto educativo. Este projeto escolar traduz-se na necessidade de definir 

a ação educativa dentro da Escola, certificando a sua autonomia e denotando as 

caraterísticas que lhes são próprias enquanto identidade educativa.  

Sendo o Diário Gráfico o elemento em estudo neste relatório, considera-se 

essencial analisar os princípios que compõem o projeto educativo do CNM, e que 

justificam a presença nos momentos de prática pedagógica na Instituição.  

“ (…) Assumir um compromisso social enraizado em três princípios 

estruturantes: Liberdade, Responsabilidade e Solidariedade. (…) Alicerçados 

nestes princípios a qualidade do ensino e a avaliação dos processos dos 

resultados e do desempenho organizacional constituem a principal prioridade 

do Colégio Novo da Maia. ” (Maia, 2015-2019, p. 57/58) 

As palavras que circunscrevem a ação pedagógica do Colégio Novo da Maia 

são a Liberdade, Responsabilidade e Solidariedade, desta forma, elas representam 
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os princípios que estruturam e definem o seu projeto educativo. Uma Liberdade2 que 

promova e valorize o pensamento, no que diz respeito à diferença de opiniões e ao 

exercício livre da crítica construtiva. Através do referido “exercício livre da crítica 

construtiva” o CNM promove também a Responsabilidade3 que reside na procura da 

construção de si, pelo cumprimento de um exercício crítico, participativo e contínuo, 

através do aperfeiçoamento do indivíduo. Por fim a Solidariedade4, através da qual se 

fomente uma consciência educativa para a cidadania. 

“Alicerçados nestes princípios a qualidade do ensino” (Maia, 2015-2019, p. 58) 

do CNM, demonstra dispor de meios para que a utilização do Diário Gráfico seja 

desenvolvida facilmente. O facto de o CMN procurar criar compromissos que 

permitem capacitar o desenvolvimento dos seus alunos, auxiliando-os na sua 

formação pessoal, transformação enquanto cidadãos participativos, dotando-os de um 

sentido crítico e consciente, face ao que os rodeia, demonstra fazer-se enquadrado e 

pertinente o uso do Diário Gráfico na instituição.  

“Preparar os alunos para a vida é fazer com que estes desenvolvam uma 

cidadania crítica para que, mais tarde, possam intervir, agir, cooperar e refletir 

sobre o mundo e sobre as questões que afetam o seu desenvolvimento.” (Maia, 

2015-2019, p. 60)  

Para a efetivação desse compromisso, o CNM considera que o grupo docente 

tem um “papel fundamental, enquanto mediadores do processo de ensino-

aprendizagem”. (Maia, 2015-2019, p. 58) Deste modo, afirma que a seleção dos 

docentes que integram a instituição, é realizada através de uma “escolha cuidada” 

                                            
 

 

2 “ Liberdade – promove e valoriza a liberdade de pensamento no respeito pela diferença de 
opiniões e pelo exercício livre da crítica.” (Maia, 2015-2019, p. 57) 

 
3 “Responsabilidade – assume a construção de si e do Colégio no respeito pelo cumprimento 

das normas vigentes e pelo exercício crítico da participação, numa lógica de contínuo 
aperfeiçoamento.” (Maia, 2015-2019, p. 57) 

 
4 “Solidariedade – promove a consciência de uma cidadania planetária a partir de nós, do 

Colégio e do Mundo e da nossa capacidade, pela ação, de o tornar melhor.” (Maia, 2015-2019, p. 58) 
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porque para o CNM “ cada profissional que colabora e integra a equipa” deverá 

proporcionar um “desenvolvimento coerente e eficaz de um saber ser, saber estar e 

saber fazer na Educação”. (Maia, 2015-2019, p. 14)  

Para compreender as práticas educativas desenvolvidas pelo CNM, é também 

pertinente fazer uma análise sobre o modelo organizacional em que se insere a 

Instituição de Ensino. 

Surgimos a compreender que o Colégio Novo da Maia se apresenta com traços 

identificadores de um modelo organizacional Formal e Modelo Colegial, designando-

se como uma instituição Modelo Colegial Formal. Se por um lado, no Modelo Formal 

“há um líder orientador de todo o processo educativo, o que leva a uma maior 

dependência do poder central”, no Modelo Colegial o sentido orientador inverte-se, 

havendo uma “descentralização da liderança, caracterizando-se por uma partilha na 

tomada de decisões.” (CNM, 2015-2019, p. 55). Portanto, o que nos indica o modelo 

organizacional do CNM é que no Modelo Formal há um líder, já no Modelo Colegial 

há partilha na tomada de decisões. Dentro da lógica apresentada, parece não haver 

um claro entendimento sobre quem assume o papel orientador do processo educativo 

do CNM.  

Seguindo este pensamento, reavivo o que observei durante o processo de 

estágio, sobre a dualidade que divide o Diário Gráfico entre aquilo que é o 

posicionamento do docente e o dos alunos. Esta reflexão pretende mostrar que o 

Diário Gráfico, tal como o CNM, está divido entre o que se afigura ser o seu líder 

orientador e aquele que toma decisões sobre ele. Dentro desta dualidade de 

(in)definição, a ação que se procura desenvolver demostra ficar suscetível da 

“existência de um líder que defina metas e indicadores capazes de avaliar o 

desempenho dos objetivos propostos, redefinindo estratégias sempre que necessário, 

uma vez que a aprendizagem é um processo contínuo e em constante atualização.” 

(Maia, 2015-2019, p. 55) 

Posto isto, questiono-me se haverá a referida “estrutura mentora de uma nova 

estratégia: da participação, da liberdade, da responsabilidade e da autonomia” (Maia, 

2015-2019, p. 55) uma vez que os processos educativos parecem divagar dentro de 
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uma expetativa, que se parece traduzir na definição de um líder orientador da ação. A 

referida necessidade de definir um líder unificador da ação, leva-me de igual modo a 

refletir sobre o pensamento educacional do CNM, no que diz respeito à ação do Diário 

Gráfico dentro de uma estratégia de participação, liberdade, responsabilidade e 

autonomia que descrevem no projeto educativo. No contexto em estudo, o Diário 

Gráfico situa-se em princípios que asseguram ao aluno uma ação feita através de 

práticas de liberdade, responsabilidade e autonomia. Mas o facto de haver a 

necessidade da existência de um líder orientador das acções que nele são 

executadas, faz com que haja uma anulação das premissas que admitem o 

envolvimento do aluno dentro da referida liberdade e autonomia. O que procuro expor 

é que, parece não ser claro para o aluno, se este pode desenvolver o Diário Gráfico 

dentro dos princípios de Liberdade, responsabilidade e autonomia, ou se a ação dele 

está dependente da orientação do líder.    

Considero que para desenvolver uma gestão escolar, é necessário que ela se 

apresente através de uma ação coerente e não através de projetos que parecem 

apenas definir “tendências mais atualizadas do comportamento organizacional”. 

(Costa, 2003, p. 1322)  

Compreendo que para o normal funcionamento das instituições, haja a 

necessidade de construir os referidos documentos. No entanto, o que procuro expor, 

é que as organizações como a Escola que necessitam dos projetos para as definir, 

aproveitem essa inovação nas orlas da liberdade e autonomia que ainda dispõe, por 

forma a contribuírem para que os indivíduos que nela integram encontrem trilhos de 

renovação e avanço, possibilitando processos educativos mais coerentes, e não 

reduzir “a sua elaboração à era redação de um documento escrito por forma a dar 

cumprimento a essa determinada burocrática.” (Pacheco, s.d).  

Ou seja, só terá sentido atribuir matrizes às práticas educativas se estas 

conseguirem alcançar efetividade e eficácia na participação livre e crítica dos 

educandos. (Freire, 1967, p. 4) Caso contrário irá sempre existir uma dualidade entre 

o que afigura ser os princípios estruturantes de uma prática docente, e os 
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constrangimentos dos alunos face às suas ações, que na minha opinião, é o que 

demonstra acontecer face ao uso dos Diários Gráficos no CNM. 
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3 PENSAMENTO EDUCACIONAL  

 

3.1 LIBERDADE NO PENSAMENTO EDUCACIONAL  

 

“Quando alguém diz que a educação é afirmação da liberdade e 

toma as palavras a sério – isto é, quando as toma por sua significação 

real – se obriga neste momento, a reconhecer o fato da opressão, do 

mesmo modo que a luta pela libertação” (Freire, 1967, p. 6) 

 

Os autores responsáveis pelos programas curriculares apresentados pelo 

Ministério da Educação – Direção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, 

estruturam os referenciais, onde constam os conteúdos a partir dos quais cada 

docente deverá elaborar o seu próprio programa de ação pedagógica.   

Fazendo a análise dos programas apresentados para as disciplinas em que o 

estágio se centrou, o do Desenho A e o de Educação Visual e de todas informações 

que neles procuram incidir na ação docente, faço o relevo de algumas. No programa 

de Desenho A do Curso Científico – Humanístico de Artes Visuais (Ramos, 2001) 

menciona que o documento por eles apresentado procura a “definição de objetivos”, 

por isso o seu resultado deve “tornar mais eficiente a tarefa do professor” (Ramos, 

2001, p. 5). Esses objetivos devem ser encarados pelo docente por forma a tomar 

uma atitude de “exigência” e de “criação de hábitos” (Ramos A. , 2001, p. 9/10) perante 

o seu aluno. Por outro lado, sugere ainda que o docente promova “uma cultura de 

liberdade, participação, reflexão” (Ramos, 2001, p. 10) através das suas intervenções 

pedagógicas.  

Esta reflexão leva-me a desenvolver um paralelismo com a “estratégia da 

participação, da liberdade, da responsabilidade e da autonomia” apresentada pelo 

projeto educativo do CNM, e a posterior necessidade de “existência de um líder que 

defina metas e indicadores capazes de avaliar o desempenho dos objetivos propostos, 

redefinindo estratégias sempre que necessário”. (Maia, 2015-2019, p. 55) 
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Se existe um apelo à necessidade de um líder que defina objetivos, em que 

espaço a ação docente é desenvolvida sobre uma Cultura de Liberdade? 

 Esta dúvida implícita acarreta uma afirmação nem sempre explícita, no que se 

refere á liberdade. Porque a liberdade que procuram expor, é uma “liberdade que se 

confunde com a manutenção do status”. (Freire, 1970, p. 12)  

Refletir a liberdade no pensamento educacional através da ação docente é 

compreender que estes atuem sobre o que se espera da sua ação, ou seja, espera-

se “do professor que se integre numa político de controlo” sobre os seus Alunos 

através de “técnicas para que os meninos aprendam” (Varela, 1992, p. 9). As referidas 

“técnicas” aplicadas pelos docentes, visam ser “exigentes” no que diz respeito “às 

respostas de trabalho” por parte dos alunos.   

“É interessante observar como, de modo geral os autoritários 

consideram, amiúde, o respeito indispensável à liberdade como expressão de 

incorrigível espontaneísmo e os licenciosos descobrem autoritarismo em toda 

a manifestação legítima da autoridade.” (Freire, 2002, p. 41) 

 

É neste ponto que faço uma leitura da postura sugestivamente autoritária por 

parte docente. Considero pertinente questionar em que momento é que os alunos 

poderão desenvolver a “cultura de Liberdade”, uma vez que estão rodeados de 

técnicas que fazem deles “objeto de inculcação e de moralização” (Varela, 1992, p. 

2). O aluno a ser estimulado dentro de uma cultura de “moralização”, dificilmente 

poderá desenvolver ações que se enquadrem dentro de uma cultura de liberdade.  

No texto “A maquinaria escolar” (1992), é descrito que “assim como a escola, a 

criança, tal como a percebemos atualmente, não é eterna nem natural; é uma 

instituição social de aparição recente ligada a práticas familiares, modos de educação 

e, consequentemente, a classes sociais.” (Varela, 1992, p. 2) 

De igual modo, a crítica de Foucault (2004) à instituição escolar aborda a ação 

disciplinar sobre os Alunos como um “momento em que nasce uma arte do corpo 

humano (…) o corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 
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desarticula e o recompõe” (Foucault, 2004, p. 119) . Compreendendo assim que 

cultura de “moralização”, faz com que as ações desenvolvidas, se assumam através 

de uma disciplina que “fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”” 

(Foucault, 2004, p. 119)  

Ao desenvolver uma similitude entre os pensamentos de Freire (1970) , Varela 

(1992) e Foucault (2004) sobre a realidade da Instituição Escolar e posteriormente 

sobre as ações no aluno, compreendemos que os métodos de ensino-aprendizagem, 

são como um processo de domínio sobre o sujeito (aluno), e desta forma torna-se 

assim difícil pensar em práticas de liberdade associadas ao contexto educativo, uma 

vez que as ações entre ambos estão sempre condicionadas por acções de controlo 

dos docentes e das instituições escolares, sobre os comportamentos e atitudes dos 

alunos que a eles estão subordinados.  
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3.2 LIBERDADE NA AÇÃO - DIÁRIO GRÁFICO 

 

Neste momento, construo uma ligação com aquilo que motiva a presença do 

Diário Gráfico nas práticas de ensino-aprendizagem, face às condicionantes 

anteriormente analisadas.  

Sobre o Diário Gráfico, é proposto no programa de Desenho A, que o docente 

solicite ao aluno a utilização de um caderno no qual deverá desenvolver “hábitos de 

registo gráfico quotidiano pelo uso de pequenos cadernos portáteis integráveis no 

arquivo pessoal a construir.” (Ramos, 2001, p. 10)  Sobre o que se apresenta como 

metodologia processual no que se refere ao Diário Gráfico, considero existir uma 

limitação no desenvolvimento da cultura de liberdade do aluno, uma vez que este irá 

ficar “cercado de todas as suas técnicas documentárias” fazendo dele um caso como 

refere Foucault. (Foucault, 2004, p. 159) Se é pedido ao aluno que através do seu 

Diário Gráfico, faça a construção de um “arquivo pessoal” não parece fazer-se 

adequado toda a cultura de moralização aplicada no objeto. Aqui constrói-se uma 

antítese.  

Solicitar ao aluno a construção de um “arquivo pessoal” através do uso do 

Diário Gráfico, não estará a ultrapassar os limites de liberdade? 

 Este pensamento vai de encontro ao que refleti sobre a possibilidade de o 

aluno não se identificar com o seu Diário Gráfico, levando-me a encarar essa atitude 

como um dos motivos geradores da não exploração do objeto por parte dele.  

“Constatar esta preocupação implica, indiscutivelmente, em reconhecer 

a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como 

realidade histórica. É também, e talvez sobretudo, a partir desta dolorosa 

constatação, que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade – a de sua 

humanização.” (Freire, 1970, p. 16) 

 

É dentro desta “luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalineação, 

pela afirmação dos homens como pessoas, como “seres para si”” (Freire, 1970, p. 16) 
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e da constatada apatia do aluno perante o uso do Diário Gráfico, que construo uma 

ligação ao narrado na animação intitulada como Alike (2016)5.  

A animação, dirigida por Daniel Martinez Lara e Rafa Cano Méndez, retrata a 

rotina de uma família face às suas obrigações na sociedade, dando como exemplo a 

Escola e o Trabalho. O Pai, um indivíduo formatado para viver na sociedade, como 

tantos outros e do seu Filho, uma criança alegre e cheia de imaginação. A 

“problemática” que se procura retratar, assenta nas barreiras que a Escola coloca face 

à livre identidade da criança. Dos inúmeros constrangimentos que a criança vai tendo 

ao longo da animação, tanto na Escola como na Sociedade, perde a sua cor laranja, 

e passa a adquirir a cor de todos os outros que compõe a sociedade, inclusive o seu 

Pai, o cinzento. É notório que o Pai é um indivíduo oprimido pela sociedade, e que por 

sua vez está também a ser opressor de si próprio ao acatar as rotinas, sendo, por sua 

vez, também o opressor do seu filho quando exige que a criança faça os exercícios 

escolares dentro do estabelecido. Ou seja, o medo da liberdade de que se fazem 

objeto oprimido (Pai e Filho) leva-os a ser opressores também. (Freire, 1970, p. 18) 

O que considero pertinente ao aludir a esta curta de animação, e fazendo um 

paralelismo com o uso do Diário Gráfico, é que não parecer ser possível existir uma 

liberdade se também não existir uma opressão que faça com que o indivíduo oprimido, 

quer seja pela escola ou pela sociedade tome consciência disso mesmo, ou seja, é 

uma causa-efeito. No caso do CNM, ao haver uma opressão ao Diário Gráfico dos 

alunos, isso deveria fazer com que eles se tornassem conscientes e construíssem 

práticas de resistência de liberdade. Mas para que isso fosse possível, seria essencial 

que o aluno reconhece-se os limites que o estão a oprimir, porque só através dessa 

identificação, se dá uma possível acção libertadora. Um desenvolvimento e 

reconhecimento pessoal perante um constrangimento é o que o levará a entenderem 

                                            
 

 

5 Alike – Curta-metragem de animação dos autores Daniel Martinez Lara e Rafa Cano 
Méndez, disponível para consulta em https://www.youtube.com/watch?v=UATPH44jRSw  a 05-06-
2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=UATPH44jRSw
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as dinâmicas de opressão-liberdade, que em todo o caso é construída pela sua forma 

de se compreender enquanto sujeitos.  

O que procuro expor é que o aluno ao estar inserido dentro da aludida 

maquinaria escolar, não possui (legitimamente) a capacidade para pensar em ações 

de liberdade, uma vez que estes foram construídos dentro de processos que não os 

preparam para colocar em causa as informações recebidas. Ora estes processos 

enraizados fazem com que os alunos limitem a sua liberdade de pensamento. Mas o 

facto é que a liberdade de pensamento irá condicionar a liberdade externa, ou seja a 

sua capacidade de agir perante determinada situação. Ou seja, se os alunos não 

desenvolverem a liberdade de pensamento não terão uma liberdade para agir. 

Contudo, falar em ações de liberdade será sempre uma utopia, uma vez que, ao 

estarmos inseridos na sociedade estamos sempre suscetíveis a constrangimentos. 

“Este é o trágico dilema dos oprimidos, que a sua pedagogia tem de enfrentar.  

(Freire, 1970, p. 19)  

 Neste ciclo de pensamentos, sabemos que a Escola sempre existiu e desta 

forma “não só está justificado que continue existindo, mas também que sua 

universalidade e eternidade a fazem tão natural como a vida mesma, convertendo, de 

rebote, seu questionamento em algo impensável ou antinatural” (Varela, 1992, p. 1), 

colocando a ação educativa institucional tão naturalizada. O facto das ações escolares 

se encontrarem naturalizadas, faz com que, haja esta aceitação dos alunos, é causa-

efeito, uma vez que a construção de pensamentos que poderiam permitir a ações 

libertadores do individuo, não acontecem.  
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4 DO CADERNO DE ARTISTA AO DIÁRIO GRÁFICO 

 

4.1 DO ARTISTA AO ALUNO 

 

“O homem pré-histórico que com uma pedra dura grava a rocha; (…) os 

pesquisadores de quase todas as disciplinas que, chegados a determinados 

limites nos próprios conhecimentos expressos pela palavra, encontram com um 

sinal não verbal a possibilidade de irem mais além… 

Ainda poderíamos prosseguir por mais tempo esta lista de sujeitos que 

usaram as anotações gráficas, um simples sinal visível numa superfície, para 

descrever ou explicar um mundo de fenómenos; instrumento tão simples mas, 

ao mesmo tempo, tão intrinsecamente elástico que permite a narração, dos 

mais diversos modos, da complexidade, e cada vez mais dilatável para cobrir a 

possibilidade expressiva.” Manfredo Massironi, in Ver pelo Desenho in (Ramos 

E. M., 2008, p. 273) 

De facto “poderíamos prosseguir por mais tempo esta lista de sujeitos que 

usaram as anotações gráficas” para desenvolver a abordagem procura situar-nos e 

compreender a transição do “Caderno de Artista” até ao atual termo de Diário Gráfico. 

Mas para realizar esta abordagem recorro aos artistas usados como exemplo no 

programa de Desenho A6, Leonardo da Vinci, Goya e Delacroix. 

O referido programa de Desenho A, sugere-nos a utilização do Diário Gráfico 

através de uma sinopse, que descreve a sua utilização como:  

“Sinopse: utilização de um caderno portátil, que, à semelhança dos 

cadernos de Leonardo da Vinci ou dos diários de viagem de Goya ou Delacroix, 

                                            
 

 

6 “utilização de um caderno portátil, que, à semelhança dos cadernos de Leonardo da Vinci ou 
dos diários de viagem de Goya ou Delacroix” (Ramos, 2002, p. 3) 
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funcione como um arquivo quotidiano através de vários tipos de registos gráfico 

ou escrito. Note-se que este caderno, tal como um diário, é de utilização 

pessoal, devendo a sua avaliação restringir-se à verificação da sua existência 

e uso.” (Ramos, 2002, p. 3). 

A apresentação do Diário Gráfico como proposta de trabalho nas Sugestões 

Metodológicas Específicas para o 11º ano (Ramos, 2002) faz referência a três artistas, 

dos quais a sua vida e obra se situam em épocas bastantes distintas da história da 

arte. O que produzi neste capítulo é uma análise do trabalho desenvolvido pelos 

artistas dados como “exemplo” aos alunos, no sentido de tentar compreender que 

referências é que motivam esta seleção de autores no que diz respeito ao uso do 

Diário Gráfico. 

Leonardo da Vinci7 representa a chegada do Renascimento8 entre o século XV 

e XVI e com ele a eleição do desenho como meio de representação autónomo, 

considerado como base de aprendizagem artística. Pintor, escultor, arquiteto, 

engenheiro, músico, Leonardo da Vinci é, por excelência, um génio do Renascimento 

italiano. Sendo um observador minucioso, desenvolve os seus registos e estudos nos 

vários campos do saber e deixa-nos os seus códex, como um reflexo de dedicação e 

pesquisa pessoal, artística e científica. Características que possivelmente a escola 

deseja que os seus alunos adquiram. Indivíduos que se dedicam ao uso do seu Diário 

Gráfico para desenvolverem competências e conhecimentos através de um processo 

de pesquisa auxiliado pelo objecto.   

Leonardo da Vinci, usava os seus cadernos para as suas pinturas, pesquisas e 

estudos diversos. Foram tantos os temas dos quais Leonardo da Vinci se debruçou, 

                                            
 

 

7 Leonardo di Ser Piero da Vinci (1452 – 1519) - nascido na atual Itália, foi uma das 
individualidades mais importantes do Alto Renascimento. O seu trabalho é reconhecido e destacado 
magnificamente em diversas áreas. Leonardo da Vinci foi um cientista, matemático, engenheiro, 
inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico.  

 
8  Período da história da Europa que se situa entre os meados do século XIV e o fim do século 

XVI. 
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que resultou um número tão diversificado de códex que podemos encontrar. Dos 

inúmeros cadernos desenvolvidos pelo autor, destaca-se o Códex Atlanticus, Códex 

Triulziamos, Códex Madrir I e II, Códex do Voo das Aves, Códex Urbinas, Códex 

Foster, Códex Leicester ou Hammer e por fim o de Arundel. Na Biblioteca do Instituto 

de França há também uma compilação de outros códex, designados por Manuscritos 

da França identificados de A, a M e contem registos e estudos que vão desde a 

ciência, tecnologia, anatomia, física, aerodinâmica, geologia e arte.  9 

 

 

Figura 6 - Leonardo Da Vinci, Códex de Arundel 263 - Fólio 264 (Vinci) 

 

Em Londres a Biblioteca Britânica, dispõe de um Catálogo Online de 

Manuscritos, como o exemplo do Codex de Arundel que podemos ver na Figura nº 6. 

Do Codex de Arundel apresento o fólio10 264, que nos permite observar esboços 

                                            
 

 

9 A informação sobre a lista de manuscritos de Leonardo da Vinci está disponível 
http://www.universalleonardo.org/gallery.php?type=408 

10 Fólio, vem do latim folium que significa folha de papiro ou pergaminho.  
 

http://www.universalleonardo.org/gallery.php?type=408
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esquemáticos de escadas em espiral, e ainda anotações feitas pelo Leonardo da 

Vinci. 

“Esta é uma coleção sem ordem, tirada de muitos documentos, que copiei aqui, 

esperando organizá-los mais tarde, cada um em seu lugar, de acordo com os assuntos 

de que tratam.” (Vinci L. d., sd) 

Das diversas compilações dos desenhos de Leonardo da Vinci, conseguimos 

compreender que para além das inúmeras anotações gráficas, surgem paralelamente 

informações de cariz complementar, denotando nesse sentido, um verdadeiro 

processo raciocino. Percebemos uma desordem gráfica que se traduz numa 

característica de um processo de pensamento criativo.  

Uma outra caraterística das anotações gráficas de Leonardo da Vinci nos seus 

Códex refere-se ao seu modo de escrita. A sua escrita codificada11, era usada nas 

suas anotações pessoais, o que leva a insinuar que Leonardo da Vinci desejava 

manter em segredo os seus pensamentos, evitando que alguém os lesse facilmente. 

Desta forma é possível perceber a intimidade e liberdade de pensamento com que o 

autor se expunha nos seus cadernos de artista.  

Já no século XVIII, conhece-se o “Diário italiano” de Francisco de Goya12. 

Caderno que revela técnicas e estilos absolutamente pessoais do pintor e estudante 

de Belas Artes. O seu conteúdo gráfico dotado de uma habilidade está datada de 1771 

a 1788 e possui inúmeros desenhos, a lápis, pena, sanguínea dos locais por onde 

viajou como Roma, Zaragoza e Madrid.  

O caderno Italiano de Goya foi adquirido pelo Museu do Prado em outubro de 

1993. Podemos observar alguns estudos preparatórios para algumas pinturas, 

anotações manuscritas, dados biográficos e outros registos pessoais, como o 

                                            
 

 

11 Escrita especular. 
12 Francisco José de Goya y Lucientes (1746 -1828) - Pintor espanhol. 
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nascimento do seu filho em 1774 (Figura 7), ou anotações do seu casamento (Figura 

8) quando escreve: “Case-se comigo beinti 05 de junho do ano de 1773”13.  

 

 

 

Figura 7 - Francisco de Goya - Figura com hábito clerical. Registro do nascimento e batismo de dois 
filhos de Goya (1775 -1784 c.) - Nº de Catalogo 113  (Goya, 1993) 

                                            
 

 

13 MB Mena Marquès, “Caderno italiano (Goya)”, na Enciclopédia do Museu do Prado, Madrid: 
Fundação Amigos do Museu do Prado e TF Ediores, 2006. Informações retirdas 
https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=10 em 
10/06/2019 

https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=10
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Figura 8 - Francisco de Goya - Anotação sobre o casamento do artista (1773) – Nº de Catalogo 89. 
(Goya, 1993) 

 

 

Figura 9 - Francisco de Goya - Santa Bárbara (estudo preparatório) (1773 c.) – Nº de Catálogo 88. 
(Goya, 1993) 

O caderno Italiano de Goya é um dos “cadernos de Artista” do século XVIII que 

nos permite perceber a envolvência que o artista tinha com o seu objeto, onde não só 
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marcava os seus registos profissionais através de estudos para as suas obras (Figura 

9), como também registos pessoais (Figura 7/8). O “Caderno de Artista” apresentava-

se para os seus autores um instrumento que extravasava a utilização profissional, 

notando um claro envolvimento pessoal, deixando uma arte biográfica através dele. 

Deste modo, justifica-se e compreende-se a referência do “arquivo pessoal a 

construir.” (Ramos, 2001, p. 10)  pelos alunos, que o programa de Desenho A sugere. 

É notória uma procura, que visa perpetuar hábitos artísticos nos agora Diários 

Gráficos dos alunos.  

 

Incidindo no século XIX, quando o processo de formação artista académica se 

associa ao conceito de Grand Tour14
, surge um novo conceito de “Caderno de Artista” 

a “carnet de voyage”. Dos mais ilustres viajantes a usar a “carnet de voyage”, ressalva-

se Eugène Delacroix15  com retratos da sua viagem a Marrocos 1832.  

                                            
 

 

14 Denominava uma jornada educacional, cujo objetivo era a formação do jovem cavalheiro 
através de uma basta viagem por vários países.  

 
15 Ferdinand Victor Eugène Delacroix (1798-1863) considerado o Pintor mais importante do 

romantismo francês. 
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Figura 10 - Eugène Delacroix - Cavaleiros árabes, anotações - Álbum -1- Folio 31 desenhado na parte 
de trás e fólio 32 desenhado na frente - Foto (C) RMN-Grand Palais (Museu do Louvre) / Michel Urtado 

(Delacroix, Seculo XIX) 

Durante a sua viagem a Marrocos, Eugéne Delacroix observa e regista a lápis 

ou aguarela os detalhes de cenas do quotidiano, como elementos decorativos, 

figurinos e paisagens (Figura10). É possível verificar que o artista, para além dos 

registos com desenhos, faz também anotações escritas onde procura associar as 

suas emoções à imagem retratada.  

“Minha acomodação é decididamente encantadora, tive um pouco de 

melancolia depois do jantar, para me encontrar transplantada. Eu 

gradualmente me reconciliei e fui para a cama feliz. Acordei no dia seguinte 

vendo o sol mais gracioso nas casas que estão na frente da minha janela. A 

visão do meu pequeno jardim e o aspeto risonho do meu estúdio sempre me 

faz sentir feliz.” ( Diário, 28 de dezembro de 1857 ) 16  

                                            
 

 

16 Excerto do Diário de Delacroix - Disponível no Museu Nacional Eugène Delacroix em França 
- http://www.musee-delacroix.fr/fr/musee-atelier/le-musee-aujourd-hui/le-musee-aujourd-hui-34 

http://www.musee-delacroix.fr/fr/musee-atelier/le-musee-aujourd-hui/le-musee-aujourd-hui-34
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Das informações recolhidas sobre os artistas que o programa de Desenho A 

nos sugere, como exemplo de trabalho associado ao Diário Gráfico, vemos uma clara 

conotação íntima do artista com o seu caderno. Os estudos que Leonardo da Vinci 

desenvolveu nos seus códex, das anotações pessoais de Goya no seu caderno 

italiano, ou da narrativa que Delacroix associava aos seus desenhos, não fosse ele 

um apaixonado por teatro shakespeariano, percebemos a existência de um processo 

comunicativo dos artistas associado ao objeto, ou seja, o ato de registar no caderno 

está intimamente relacionado com o ato de pensar e de observar.  

Desenvolver este breve percurso pela história, mostra-nos importância de 

compreender e relacionar a prática do registo com a identidade do indivíduo, uma vez 

que é notável no trabalho desenvolvidos pelos artistas uma atitude e disposição que 

procura construir uma identidade pessoal através de um processo de descoberta. Do 

“Caderno de Artista” até ao atual Diário Gráfico é notória a associação feita ao carater 

intimista e privado do seu autor.  

Sobre o que refere o Ministério da Educação, sobre o uso do Diário Gráfico, 

faço uma leitura de que ele é trazido do privado para o público. Se em contexto de 

ação educativa ele é apresentado como “arquivo quotidiano através de vários tipos de 

registos gráfico ou escrito” e “ de utilização pessoal” (Ramos, 2002, p. 3) não parece 

fazer sentido posiciona-lo dentro de uma prática de ação educativa, uma vez que os 

“procedimentos disciplinares reviram essa relação, abaixando o limite de 

individualidade descritível e fazem dessa descrição um meio de controlo e um método 

de dominação.” (Foucault, 2004, p. 159) 

O que diz Eduardo Salavisa17 sobre os Diários Gráficos faz-me levantar 

questões, nomeadamente quando se refere ao seu Diário Gráfico como “ um lugar 

livre”, “o lugar primordial sem que seja punido ou chamado atenção.” (Salavisa, 2011, 

                                            
 

 

17 Em Lisboa, nasce, vive e trabalho atualmente. Licenciado em Design de Equipamento pela 
Faculdade de Belas Artes. Interessa-se pelo desenho em Diários Gráficos, feitos tanto em viagem como 
no quotidiano. Já publicou vários dos seus Diários Gráficos, conhecidos como os “Diários de Viagem”.  
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p. 373) Acontece que posteriormente o autor divulga o trabalho que desenvolve nos 

Diários em livros publicados. Mas então o Diário Gráfico pertence ao íntimo do seu 

autor ou é algo que se desenvolve para se partilhar com o público? 

Considero que esta passagem do privado para o público possa estar 

relacionada com aquilo que Nuccio Ordine (2016) fala como a “utilidade dos saberes 

inúteis”.  

“a utilidade dos saberes inúteis contrapõe-se radicalmente à 

utilidade dominante que, em nome de um interesse exclusivamente 

econômico, está progressivamente matando a memória do passado, as 

disciplinas humanísticas, as línguas clássicas, a educação, a livre 

pesquisa, a fantasia, a arte, o pensamento crítico e o horizonte cível que 

deveria inspirar toda atividade humana.” (Nuccio, 2016) 

Tomemos como exemplo o que aconteceu ao Diário Pessoal da Pintora 

Mexicana, Frida Kahlo18, um documento constituído por expressões e sentimentos de 

caráter privado da artista, foi trazido para público por Frederico Morais, na obra “O 

diário de Frida Kahlo: Um Autorretrato íntimo”. Mas se a intenção da artista não era 

publica-lo, porque foi feito?  

“ No universo do utilitarismo, um martelo vale mais que uma sinfonia, 

uma faca mais que um poema, uma chave de fenda mais que um quadro: 

porque é fácil compreender a eficácia de um utensílio, enquanto é sempre mais 

difícil compreender para que podem servir a música, a literatura ou a arte”. 

(Nuccio, 2016, p. 12) 

Situar o Diário Gráfico em contexto pedagógico, é como estar a projetar uma 

visão utilitária do mesmo. Com esta reflexão, não quero estar a afirmar que este 

                                            
 

 

18 Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, (1907 – 1954). pintora mexicana, que 
desenvolveu os seus trabalhos de auto-retrato inspirados na cultura Mexicana. Nos últimos anos da 
sua vida, devido a um acidente que a deixou imobilizada, a artista passa a desenvolver os seus registos 
num Diário Pessoal que agora foi tornado público.  
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processo não possa ser feito, mas sim, notar que aqueles que o procurem fazer, 

reconheçam a sua intenção utilitarista de o colocar em contexto educativo.  

“A era pós-moderna é assim marcada como uma época em que se 

abalam as fronteiras entre o privado e o público, em que dá-se uma espécie de 

fusão entre aquilo que é íntimo, individual e privado, com o que é coletivo, global 

e público. (Cruz, 2012, p. 37) 

Mas as questões que aqui se levantam sobre a presença do Diário Gráfico nas 

ações educativas da instituição escolar assentam no facto, de não haver um claro 

entendimento sobre o que é solicitado, pelo menos no caso presenciado em estágio.  

 Fazendo uma análise dos “cadernos de artista” dados como exemplos, vemos 

a existência de uma liberdade de acção e que permitiu uma criação de uma relação 

de intimidade entre o objeto e o indivíduo. Os registos dos artistas ficaram reservados 

aos mesmos, até serem postumamente divulgados por outros. Contrariamente ao que 

acontece ao atual “Diário Gráfico” em que o próprio autor é o responsável pela 

divulgação do trabalho desenvolvido no Diário Gráfico, tal como vimos com Eduardo 

Salavisa.  

 É-nos percetível que as acções desenvolvidas no Diário Gráfico atualmente 

diferem da utilização inicial dada pelos artistas nos seus cadernos. De facto, o Diário 

Gráfico é objecto que se procura assemelhar ao caderno de artista, mas através da 

escolta que lhe é imposta dentro da estrutura escolar, acaba por anular a possível 

ligação e construção de uma identidade do aluno com o objecto. Note-se que este 

policiamento é destacado como procedimento a ser cumprido no programa de 

Desenho A, quando aponta que a “sua avaliação restringir-se à verificação da sua 

existência e uso.” (Ramos A. , 2002, p. 3)   

 É evidente que as referências aludidas para apesentar o Diário Gráfico 

atualmente, ainda se encenam com fragmentos daquilo que procura construir uma 

imaginário artístico a ser desenvolvidos pelos alunos, através de um registo artístico 

e pesquisador tal como os oriundos artistas. Mas devido a essa encenação, a 

apropriação feita pelos alunos no Diário Gráfico, demonstra-se dentro de um 

posicionamento confuso, uma vez que, o aluno coloca o Diário Gráfico entre o objecto 
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característico de um desenvolvimento pessoal (que procura ser equivalente ao dos 

artistas dados como exemplo) e do objecto escolar, onde o aluno procura cumprir 

perante os seus compromissos escolares, que em nada se assemelham ao que lhes 

é primeiramente exposto.  

 

 

4.1.1 DO PRIVADO AO PÚBLICO  

 

“O Diário Gráfico tem uma longa tradição associada ao acto de 

esboçar, pensar, esquissar, fazer apontamentos, listas, entre outras 

tarefas do âmbito privado e pessoal. (…) No entanto, hoje, na pós-

modernidade, na era em que elementos que são privados e íntimos 

passam a ser públicos, surgem novos potenciais semióticos 

relacionados com este objecto. Na esfera pública, este começa a ser 

utilizado como meio de comunicação e expressão em si mesmo, 

rompendo claramente com um potencial semiótico passado e desafiando 

a própria “natureza” do objecto.” (Cruz, 2012, p. 37/38) 

 Hoje verificamos um trabalho desenvolvido nos agora designados Diários 

Gráficos, que deambulam entre aquilo que o indivíduo produz com caracter pessoal 

e o que posteriormente opta por tornar público.  

“ É bastante comum ouvirmos os autores a referirem-se aos seus 

diários com este discurso de objecto privado e pessoal quando, 

efectivamente, esses registos são transportados para a esfera pública 

pelo próprio. Embora alguns destes autores procurem manter esta aura 

da privacidade e intimidade, outros assumem o registo público e muitas 

vezes encomendado pelas indústrias culturais.” (Cruz, 2016, p. 16) 

O Diário Gráfico inserido no ensino das Artes Visuais, enquanto instrumento 

educativo, demostra uma dualidade entre o privado e público. Esta constatação foi 

recolhida através do processo de observação e de contacto com os alunos e da 

análise dos trabalhos por eles desenvolvidos no Diário Gráfico. Ao abordar o aluno 
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sobre o trabalho desenvolvido no Diário Gráfico, faz com que este revele uma posição 

de insegurança face a observação a alguns registos e uma disposição favorável para 

outros. Sobre o exposto, procurei compreender se os motivos que estavam a impedir 

o desenvolvimento do trabalho do aluno no Diário, se prendiam com questões de 

privacidade e/ou Liberdade, no que diz respeito ao aluno se sentir um individuo livre 

sobre as suas ações.  

Na procura de respostas para dissolver esta dúvida, as pesquisas remeteram-

me para o trabalho desenvolvido por Tiago Cruz19, o qual escreveu a sua Tese de 

Mestrado “Do Registo Privado à Esfera Pública – O Diário Gráfico enquanto meio de 

expressão e comunicação visual” (Cruz, 2012). Realizada uma entrevista em 

Fevereiro de 2019, ao Professor Tiago Cruz no Instituto Universitário da Maia (ISMAI), 

foi possível compreender, através da sua análise e também sua prática docente que 

o Diário Gráfico inserido em ações de ensino-aprendizagem traduz-se num tema 

delicado, tanto para o aluno como para o próprio docente. Isto acontece porque a 

partir do momento que o objeto passa para o docente, deixa automaticamente de ser 

só do aluno, uma vez que, a partir do momento que aluno sabe que o seu diário gráfico 

irá ser verificado pelo docente ou por outra pessoa, o seu momento de produção e 

processo de registo, é influenciado e isso já não o torna o objecto totalmente privado. 

(Cruz, 2019) 

Para além do exercício docente, Tiago Cruz tem um vasto trabalho 

desenvolvido em torno dos Diários Gráficos. Enquanto utilizador do Diário Gráfico, o 

autor faz publicações periódicas dos seus desenhos no seu site 20, como também 

participa em edições de livros sobre o tema dos Diários Gráficos. (Figura 11) 

                                            
 

 

19 Professor / Investigador do Instituto Universitário da Maia (ISMAI) , Ciências da Comunicação 
e Tecnologias da Informação.  

20 http://avista.naocoisas.com/ 

http://avista.naocoisas.com/
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Figura 11 - Tiago Cruz (2016) Desenho da Cidade do Porto no Diário Gráfico. (Cruz, 2017) 

Nesse sentido, questionei Tiago Cruz sobre a metodologia utilizada para 

publicar os seus trabalhos, dentro da problemática do público e privado. Ao que 

respondeu que o trabalho desenvolvido pelos artistas no Diário Gráfico, continua a ser 

feito como algo que representa um momento de reflexão e observação em contexto 

íntimo e privado do indivíduo. Mas o que distingue o conteúdo privado daquilo que é 

tornado público é somente aquilo que o autor considera que deva divulgar. (Cruz, 

2019)  

Face ao exposto, considero importante repensar o que escrevi no capítulo 3. 

Refletir sobre uma liberdade no pensamento educacional associado ao uso do Diário 

Gráfico poderá modificar o modo como os alunos reagem ao mesmo. Ou seja, será 

importante clarificar ao aluno o que a ação docente espera do Diário Gráfico, para que 

o aluno não se sinta pressionado sobre a ação que deve desenvolver nele.  

Da posterior entrevista, considerei ainda pertinente, convidar Tiago Cruz21 para 

uma conversa aberta com os alunos do CNM. Esta sessão “ À conversa com Tiago 

Cruz” surgiu de um convite que fiz ao Professor Tiago Cruz aquando a entrevista. A 

visita ao CNM vem no sentido de expor o seu trabalho desenvolvido com os Diários 

Gráficos, para que os alunos tivessem a oportunidade de ouvir e também visualizar 

                                            
 

 

21 Informação sobre a visita ao CNM na página do Tiago Cruz 
http://avista.naocoisas.com/category/publicacoes-3/ 

 

http://avista.naocoisas.com/category/publicacoes-3/
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um testemunho sobre o envolvimento do indivíduo com o Diário Gráfico. Esta sessão 

marcou presença no Colégio Novo da Maia22, no dia 27 de Março de 2019, e contou 

com a presença dos alunos das turmas de 7º e 10º ano, das quais desenvolvi as 

atividades, tendo também estendido o convite a toda a comunidade educativa.  

 

 

Figura 12 - Flyers divulgado para a visita do Tiago Cruz ao Colégio Novo da Maia.  

 

Nesta sessão, Tiago Cruz faz uma viagem pela sua história e trabalho 

desenvolvido no Diários Gráficos. Tivemos a oportunidade de observar vários 

desenhos dos diferentes países que visitou e registou no seu Diário Gráfico. Para além 

dos alunos terem a oportunidade de ouvir as histórias e experiências do convidado, 

tiveram eles também a ocasião de partilhar o seu trabalho.  

 

                                            
 

 

22 Informação sobre a visita na página do Colégio Novo da Maia - 
https://www.colegionovodamaia.pt/visita-do-tiago-cruz-membro-dos-urban-sketchers-portugal/ 

https://www.colegionovodamaia.pt/visita-do-tiago-cruz-membro-dos-urban-sketchers-portugal/
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Figura 13 - Sessão “ À conversa com Tiago Cruz" no Colégio Novo da Maia. 

 

 

Figura 14 - Momento de partilha dos Diários Gráficos Sessão “ À conversa com Tiago Cruz" no Colégio 
Novo da Maia. 

Deste momento de partilha, é de notar que o trabalho desenvolvido pelos 

alunos no Diário Gráfico, em nada se assemelha com gesto espontâneo ou numa 

procura de transposição do pensamento para o papel, tal como podemos verificar nos 

Cadernos de Artistas analisados no início deste capítulo. Nos Diários Gráficos dos 

Alunos verifica-se um registo “estático” com o uso recorrente do lápis, que nos indica 

uma procura de segurança no desenho, em que o material usado lhe permita apagar 

e corrigir. Ainda foi de notar que grande maioria dos registos apresenta um aspeto de 

“produto final”, que se traduz em representações concluídas. Um outro detalhe 

observado é o facto de os alunos nunca usarem o verso da folha para desenhar. Estes 

factos levam a considerar que o aluno usa o seu Diário Gráfico com uma pertença 
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escolar, em que “o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe 

impõe limitações, proibições ou obrigações” (Foucault, 2004, p. 119). Todas as ações 

por eles desenvolvidas no Diário Gráfico assumem um caracter académico, onde o 

aluno acaba por desenvolver no seu próprio Diário Gráfico uma “regulamentação 

imposta pelo poder e ao mesmo tempo a lei da construção da operação” (Foucault, 

2004, p. 131). Dentro da lei da construção da operação os alunos acabam por 

desenvolver, manobras, táticas, e técnicas de funcionamento que se traduzem num 

corpo disciplinado como base de um gesto eficiente (Foucault, 2004, p. 130).  
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5 CASOS PRÁTICOS  

 

5.1 JUSTIFICAÇÃO DAS AÇÕES  

Os dados recolhidos sobre relação-ação do aluno com o Diário Gráfico, 

assentam na análise da turma de 7º ano de Educação Visual, composta por 28 alunos 

e a turma de 10º ano de Desenho A, composta por apenas 4 alunos. O Diário Gráfico 

no CNM é proposto aos alunos no início do ano letivo. Durante o restante ano, são 

feitas análises pontuais, normalmente aquando o final do período. Nesse momento de 

análise o docente recolhe o Diário Gráfico para uma posterior avaliação ou analisa no 

momento exato, se o aluno realizou ou não realizou atividades no objeto.  

No documento onde constam as propostas de trabalho, elaboradas pelo 

docente do CNM da disciplina de Desenho A, o Diário Gráfico está posicionado como 

primeiro exercício. É solicitado ao aluno que explore o seu Diário Gráfico, executando 

vários registos à mão livre, recorrendo às temáticas: Desenho de cópia de mestres, 

observação de objetos, paisagens e figura humana. Dá ainda indicação para os alunos 

usarem lápis ou caneta/marcador. Note-se que este exercício na turma de 10º ano é 

diz-se ser de avaliação semanal, sendo planificada uma verificação todas as terças 

feiras. Já na turma de 7º ano de Educação Visual, o Diário Gráfico aparece referido 

como sendo um recurso educativo que servirá de reforço às propostas de trabalho 

desenvolvidas, em que se procura que o aluno registe todas as etapas do processo 

de trabalho, dúvidas, hesitações e estudos. O Diário Gráfico no 7º ano é também um 

instrumento de avaliação, mas só no final do período ou em datas a combinar.  

É notório que tanto na turma de 10º ano como na de 7º ano, o Diário Gráfico é 

usado para um “controlo normalizante, uma vigilância que permite qualificar, 

classificar e punir” (Foucault, 2004, p. 154). Ou seja, a avaliação do Diário Gráfico dos 

alunos não procura validar a qualidade do trabalho por ele desenvolvido, mas sim, 

validar se existe ou não trabalho desenvolvido por parte dos alunos no Diário Gráfico.  

Nas constatações que foi retirando na verificação do Diário Gráfico nas aulas 

durante o estágio, foi possível perceber que a ação disciplinar “define cada uma das 
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relações que o corpo deve manter com o objeto que manipula. Ela estabelece 

cuidadosa engrenagem entre um e outo “ (Foucault, 2004, p. 130). São vários os 

alunos que colocam a anotação de TPC23, fazendo assim uma legenda do trabalho 

que realizam no Diário Gráfico.  

 

 

Figura 15 - Fotografias dos Diários Gráficos da turma 7ºano, onde colocam a legenda de TPC.  

 

Esta legenda que o aluno coloca no seu Diário Gráfico, foi outro motivo que me 

levou a sustentar a ideia, de que o aluno divide o seu Diário Gráfico, entre o objeto 

pessoal e o objeto que produz para exercício escolar.  

Como já referido a verificação do Diário Gráfico na turma de 7º é apenas 

efetuada no final do período escolar, no entanto como o Diário Gráfico é o objeto alvo 

do meu estudo, a verificação da turma de 7º ano, passou também a ser feita mais 

regularmente. Para essa verificação foram dadas temáticas pelo professor da 

disciplina, das quais o aluno deveria desenvolver o seu uso.  

Desde o início do estágio em outubro de 2018 até a fevereiro de 2019 data da 

apresentação das minhas propostas pedagógicas, realizei a verificação dos Diários 

                                            
 

 

23 Sigla que traduz “Trabalhos para casa”. Exercícios escolares solicitados pela escola que o 
aluno resolve em casa.  
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Gráficos dos alunos de ambas as turmas, apenas com as indicações dadas pelo 

docente cooperante. Foram feitas três verificações na turma de 7º ano de Educação 

Visual, das quais, 70%24 dos alunos usou o Diário Gráfico. Na turma de Desenho A, 

de 10º ano, a verificação foi difícil de se realizar, uma vez que apesar das várias 

solicitações, os alunos não se faziam acompanhar do objeto durante as aulas, não 

cumprindo as verificações semanais estipuladas pelo professor cooperante. Durante 

os meses em que procurei fazer a verificação dos Diários Gráficos na turma de 

10ºano, dos quatro alunos, (sendo que dos quatro um elemento não se fazia assíduo 

nas aulas) só consegui apenas manter a verificação com uma aluna. De facto, esta 

inatividade do aluno face ao Diário Gráfico foi que motivou este estudo. 

Durante o período que acompanhei e verifiquei o uso dos Diários Gráficos, foi 

possível recolher algumas das informações, que vieram auxiliar na edificação das 

minhas propostas. Pretendi desenvolver atividades pedagógicas que motivassem o 

uso do Diário Gráfico e também que permitissem a realização das atividades sem que 

houvesse posteriormente uma “invasão” da liberdade operacional e relacional do 

aluno com o objeto. Mas como este processo de estudo é feito sobre um constante 

reflexão que se traduz em aprendizagens, destaco que as minhas motivações e 

intenções para estruturar e desenvolver as atividades pedagógicas, foram 

antecipadas à perceção que atualmente tenho, de quão problemático é refletir e tornar 

prático as tentativas de não uma não “invasão” da liberdade dos alunos, uma vez, que 

todas estas ações estão encerradas na escola que é construída por uma política de 

controlo.  

 

 

 

                                            
 

 

24 Ver Tabela nº1 na página 60. 
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5.2 PROPOSTAS DE TRABALHO 

As unidades de trabalho propostas têm o Diário Gráfico como ponto central. A 

efetivação das propostas decorreu durante o mês de fevereiro, traduzindo-se em duas 

aulas de Desenho A e uma aula de Educação Visual. Para além do anteriormente 

indicado, a sessão com o convidado Tiago Cruz também fez parte das acções 

pedagógicas. Importante referir, que as propostas de trabalho apresentadas, 

assentam no uso do Diário Gráfico, de forma a criar possibilidades que permitissem 

que o aluno compreender as potencialidades gráficas a desenvolver no objeto.  As 

seleção dos conteúdos programáticos apresentados, assentam nas sugestões 

metodológicas presentes nas aprendizagens essências e nos programas sugeridos 

pelo Ministério da Educação. Com a minha acção procurei manter a relação-acção do 

aluno com o Diário Gráfico como um objecto escolar, através de propostas que se 

enquadram dentro dos programas curriculares. Assumo que poderia ter selecionado 

outros temas para as propostas, ou até mesmo desenvolve-las como acções livres, 

uma vez que não considero que o tema a desenvolver no Diário Gráfico, seja a fórmula 

para um haver resultado positivo no desenvolvimento do Diário Gráfico. 

Contrariamente noto, que o facto de ter selecionado temáticas, possa ter anulado em 

parte o desenvolvimento dos alunos, uma vez que estes se demonstraram ter sentido 

“encurralados” nos próprios temas selecionados. 

 

5.2.1 PROPOSTA DE EDUCAÇÃO VISUAL – 7ºANO 

A proposta de 7º ano de Educação Visual25, designada por “Desenhar o 

Património: Diário Gráfico como Registo” pretendeu que o aluno através do seu Diário 

Gráfico desenvolve-se o registo gráfico de locais do seu Património. Para a 

planificação da atividade, analisou-se as aprendizagens essenciais apresentadas pela 

Direção Geral da Educação, que sugerem que o aluno deve adquirir conhecimentos e 

                                            
 

 

25 Ver anexo 1 “Desenhar o Património: Diário Gráfico como Registo. 
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capacidades de forma a “Refletir sobre as manifestações culturais do património local 

” (Educação D. G., 2018, p. 6) como tal, o professor deve promover estratégias que 

envolvam “o enriquecimento das experiências visuais dos alunos, estimulando hábitos 

de apreciação e fruição dos diferentes contextos culturais” (Educação D. G., 2018, p. 

6) 

 

 

A proposta de trabalho subdividiu-se em dois exercícios:  

1. Exercício I (Património Escolar); 

2. Exercício II (Património Cultural); 

Para uma compreensão da proposta, desenvolvi primeiramente uma breve 

explicação sobre o que se afigura ser o conceito de património26. Posteriormente 

reavivei também os conteúdos desenvolvidos na proposta anterior pelo docente da 

disciplina - a visão em perspetiva. Metodologia que já teriam desenvolvido e que 

ajudaria o aluno a fazer o seu registo gráfico.  

                                            
 

 

26 Expôs aos alunos que o património, assume ser um conjunto de bens, de natureza material 
ou imaterial, de reconhecido interesse cultural, histórico ou ambiental. O património também é 
considerar os valores financeiros ou bens de uma pessoa ou instituição.  
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A primeira atividade a ser desenvolvida foi o desenho do Património Escolar 

onde os alunos desenvolveram os seus desenhos no interior do espaço Escolar27. 

 

  

Figura 16 – Registo da atividade do Património Escolar no CNM. 

 

Posteriormente, propus aos alunos um exercício extra aula, tal como por eles 

referidos os TPC, onde solicitei que recorrendo ao que já haviam feito na escola, 

fizessem um levantamento do Património Cultural da sua cidade. 

 

5.2.2 PROPOSTA DE DESENHO A – 10 ANO 

A proposta de 10º ano de Desenho A28, designada por “Diário Gráfico: 

Observação Vs. Memória” pretendeu que o aluno através da observação, desenvolve-

se registos no seu Diário Gráfico, com o auxílio à sua memória, por forma a obter 

representações que lhe permitissem fazer a ligação entre o ato de observar e o ato de 

registar o que o rodeia. Nas Aprendizagens Essenciais para a disciplina de Desenho 

A, vemos referenciado a importância do aluno ser capaz de “reconhecer os diferentes 

                                            
 

 

27 Ver imagem nº16 
28 Ver anexo 2 “Diário Gráfico: Observação vs. Memória” 
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contextos que experiencia como fonte de estímulos visuais e não visuais, analisando 

e registando graficamente as situações que o/a envolvem” e desenvolver esses 

registos através de um ”desenho de observação, de memória e elaborados a partir do 

imaginário - explorando-as de diferentes modos, através do desenho de contorno, de 

detalhe, gestual, orgânico, automático, geométrico, objetivo/subjetivo, figurativo/ 

abstrato, esquisso e esboço, entre outros.” (Educação D. G., 2018, p. 4).  

A proposta de trabalho apresentada subdividiu-se em dois exercícios:  

1. Exercício I (Desenho Cego); 

2. Exercício II (Desenho de Memória); 

Das propostas que desenvolvi com os alunos do Ensino Secundário, procurei 

expor-lhes possibilidades de registo que poderiam vir a desenvolver nos seus Diários 

Gráficos. Não como temas isolados, mas como propostas de exercício que lhes 

auxiliem numa construção de um processo reflexivo e na coordenação do ato de 

observar com o de desenhar, porque considero que o ato do desenho exige um 

trabalho constante de aprendizagem através de práticas, como também de uma 

descoberta de si próprio. Um outro motivo que me levou a estas propostas, foi o facto 

de os alunos nos seus Diários Gráficos desenvolverem registos que em grande 

maioria são experiências de materiais.29 

 

                                            
 

 

29 Ver Figura 17.  
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Figura 17 - Diário Gráfico de um aluno de 10º ano. 

 

Analisar os registos dos alunos, levou-me a ponderar que o aluno prefere 

restringir o uso do Diário Gráfico a experiências de cor e/ou de tramas, mais do que 

desenvolver um registo que procura converter uma ideia em traços e linhas.  

No exercício de Desenho Cego e no posterior Desenho de Memória, procurei 

demonstrar aos alunos aquilo que Kimon Nicolaides30 reconhecia sobre o ato de 

desenhar. Para o autor, o ato de desenhar deve ser tão natural como falar, ou andar. 

Defende que o indivíduo que aprenda a desenvolver um bom processo de observação, 

fará com que o seu processo de registo seja transformador.   

 

“Todo o meu método consiste em proporcionar aos estudantes a 

                                            
 

 

30 Kimon Nicolaides (1891 – 1938 ) professor de arte e artista grego – americano. Em Nova 
York foi professor na Art Students´League na qual desenvolveu métodos de desenho e por sua vez 
escreveu o livro “The Natural Way to Draw” (1941) que rapidamente influenciou o ensino do desenho 
mundialmente.  
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oportunidade de terem uma experiencia. Tentei planear coisas para fazerem, 

para pensarem e para estabelecerem contactos. Quando eles viverem bem e 

profundamente esta experiência, será possível apontar o que é e porque é que 

produziu estes resultados” (Nicolaides, 1941, p. XII) 31 

Em ambas as propostas, sugeri aos alunos que continuassem a praticar os 

exercícios desenvolvidos em aula no Diário Gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

31 Tradução de “ My Whole method consists of enabling students to have na experience. I try 

to plan for them things to do, things to think about, contacts to make. Whwn they have had that 

experience well and deeply, it is possible to point out what it is and why it has brought these results.” 

(Nicolaides, 1941, p. XII) 
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5.3 REFLEXÃO E JUSTIFICAÇÃO DAS AÇÕES 

 

O que pretendi concretamente ao desenvolver estas atividades, foi demonstrar 

aos alunos que através das suas competências anteriormente adquiridas, o seu 

trabalho no Diário Gráfico poderá ser mais motivador. Esta ideia de motivar o aluno, 

surge como forma de procurar dissolver a sua indiferença face ao Diário Gráfico. 

Por outro lado, o aluno também sabe que o seu Diário Gráfico vai ser alvo de 

verificação por parte do docente, logo a sua ação vai ficar limitada com receio de não 

corresponder ao proposto. Este fator, também foi por mim constatado, quando notei 

que o aluno, se dividia entre o Diário Gráfico que procurava desenvolver para si, e 

aquele que deveria mostrar ao docente enquanto instrumento educativo.  

Por forma resolver esta dualidade, propus uma verificação diferente da já 

operada no CNM. Se até então, os alunos desenvolviam o Diário Gráfico e depois o 

docente iria recolher ou verificar presencialmente, agora nas atividades propostas, 

será o aluno a fazer a seleção dos conteúdos que pretende que eu (docente) veja no 

seu Diário Gráfico. Como tal, propus ao aluno que registasse por fotografia ou 

digitalização, as páginas do seu Diário Gráfico, e que posteriormente me enviasse por 

email. Esta acção procurou validar se o aluno realiza ou não realiza acções no objeto. 
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Figura 18 - Fotos enviadas pelos alunos sobre a atividade do Património Local. 

Esta opção, para validar os exercícios realizado pelos alunos pareceu-me ser 

a mais favorável, no que diz respeito a resolver a dualidade que colocava o aluno 

entre o Diário Gráfico como objeto pessoal e o Diário Gráfico como instrumento 

educativo. Através desta forma de verificação o aluno poderá desenvolver o seu Diário 

Gráfico enquanto objeto pessoal, uma vez que pode escolher selecionar o conteúdo 

que pretende que o professor veja. Com a implementação deste novo conceito 

pretendia tornar a relação-ação do aluno e do Diário Gráfico mais próxima, uma vez 

que assim o Diário Gráfico ira tomar uma posição mais pessoal, no entanto isso não 

se verificou.   

Desenvolvendo uma leitura da tabela 1, que corresponde às verificações feitas 

nos Diários Gráficos da turma de 7ºano, é-nos percetível que nas três primeiras 

validações, em que o Diário Gráfico é alvo de uma verificação pelo docente, cerca de 

70% da turma realiza o exercício proposto. Contraditoriamente nos dois últimos 

exercícios, dos quais correspondem já á minha proposta de trabalho o resultado é 

diferente.  
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Tabela 1 - Gráfico da verificação dos exercícios no DG na turma de 7º ano. 

Legenda dos exercícios verificados no Diário Gráfico:  

 D. Geral – Desenho Geral; 

 D. Objetos – Desenho de observação de objetos; 

 D. Quotidiano – Desenho de observação de ações do quotidiano;  

 Ex. Nº1 - Exercício I (Património Escolar); 

 Ex. Nº2 - Exercício II (Património Cultural); 

No exercício nº1 que foi desenvolvido em tempo de aula existe uma maior 

percentagem de exercícios realizados, cerca 90% da turma. Contudo, sendo este 

exercício resolvido em contexto de aula, houve 10% dos alunos que não se interessou 

em desenvolver a atividade.  

 Já o exercício nº 2 em que era solicitado ao aluno, fazer uma gestão do seu 

Diário Gráfico e que ele próprio teria de fazer o envio do conteúdo que seria analisado 

pelo docente, vemos que o resultado é negativo. Cerca de 57,14% dos alunos não 

realizou o exercício, sendo percetível o abandono do diário gráfico quando este não é 

alvo de uma verificação pelo docente. O mesmo se sucedeu na disciplina de Desenho 

A, com os alunos de 10º ano, onde dos quatro alunos que compõe a turma, apenas 

um elemento fez a seleção do conteúdo do seu diário e me enviou. 
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Figura 19 - Foto enviada pela aluna de 10ºano sobre a proposta de Desenho de Memoria e Desenho 
Cego. 

As questões que me propus analisar não parecem ter visto uma resposta 

positiva, através das atividades propostas. Se inicialmente considerei que o aluno 

posicionava o Diário Gráfico numa dualidade que divide o entre o objeto de cariz 

pessoal e o objecto escolar, após as propostas que lhe permitia fazer a sua própria 

gestão do Diário Gráfico, noto o resultado oposto. Dos dados recolhidos é notável que 

o processo de desenvolvimento do Diário Gráfico compreende resultados positivos se 

houver uma verificação por parte do docente, caso contrário há um abandono por 

parte do aluno das atividades propostas. 

Para além da verificação por parte do docente, demonstrar ser um fator 

determinante no resultado obtido nas propostas, aponto também um outro motivo que 

considero ter igualmente condicionado o desenvolvimento do trabalho por parte dos 

alunos no uso do Diário Gráfico. Propor aos alunos de 7º ano, que se deslocassem a 

alguns locais da sua cidade para fazer o registo da atividade do Património Local, 

influenciou na efetivação da proposta, uma vez que grande parte dos alunos 

demonstrou não deter autonomia para se deslocar a esses mesmos locais. Este 

condicionamento da proposta, tornou-se ainda mais evidente quando alguns dos 

alunos enviaram os registos fotográficos dos seus Diários Gráficos. É possível 

perceber na fotografia (Figura 20) por eles enviada, que o fundo da imagem não era 

a do local desenhado mas sim, de uma imagem local no computador. 
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Figura 20 - Fotos enviadas pelos alunos sobre a atividade do Património Local. 

Neste ponto, indago que a seleção dos temas a propor aos alunos, influencia e 

interfere na forma como estes podem ou não resolver os exercícios.  

Refletindo sobre o que acabo de expor nos parágrafos anteriores que concluem 

os resultados das minhas propostas de trabalho, manifesto que a minha acção 

docente assumiu uma estratégia contraditória ao que é desejado pela instituição 

escola, sobre o uso dos Diários Gráficos. Desta contradição, se justifica o facto de os 

alunos só demonstrarem uma acção positiva no Diário Gráfico, se esta for solicitada 

pela docente, caso contrário é notório o abandono do objecto. Fazendo uma reflexão, 

é percetível que a escola propõe o uso do Diário Gráfico como mais um dispositivo 

que visa a perpetuação de hábitos específicos dos alunos, contribuindo para a 

formação/formatação de indivíduos projetados pela ela. Os indivíduos (alunos) 

acabam por naturalizar os hábitos que lhe são incutidos, fazendo com que mesmo 

sabendo que o Diário Gráfico possui caraterística de um objecto de cariz pessoal, eles 

o utilizem como um objecto escolar. 
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 Como já expos anteriormente, a implementação de um novo conceito de 

verificação ao trabalho desenvolvidos no Diário Gráfico, pretendia tornar a relação-

ação do aluno e do Diário Gráfico mais próxima, uma vez que o colocar o aluno a fazer 

a gestão do seu Diário Gráfico, arriscaria torna-lo mais pessoal. Mas o facto é que a 

esperada identificação por parte do aluno, não aconteceu. Estes factos propõem-me 

a considerar que colocando eu uma acção que contraria as acções de vigilância e 

controlo do Diário Gráfico naturalizadas pela escola, fez com que os alunos 

rejeitassem essa liberdade de acção. Concluo que os alunos demonstram estar 

“formatados” para assumir uma postura de cumpridores de tarefas propostas pela 

escola. Propor ao aluno que assuma uma postura de gestor do seu Diário Gráfico, 

este ainda assim não assumiu a liberdade de acção que lhe facultei. É notório que o 

aluno sendo um indivíduo institucionalizado, não tem consciência da sua liberdade 

operacional. A sua acção desenvolvida no Diário Gráfico, só se nota satisfatória se 

houver a constatada gestão por parte do docente, tal como estão adaptados.  

A minha intenção em desenvolver práticas educativas em torno do Diário 

Gráfico através de exercícios e estratégias motivadores, deve-se ao facto de 

considerar o Diário Gráfico um objecto pluriarticulado de grande importância, não só 

enquanto instrumento educativo mas também como um instrumento pessoal. O uso 

do Diário Gráfico possibilita uma infinidade de ações, que não o inibem nem o 

restringem ao uso pessoal ou escolar. Desta forma considero que a presença do Diário 

Gráfico no quotidiano de um individuo, deve assumir-se como um elemento de união 

entre as ações, ou seja, algo que permite ao seu utilizador construir positivamente 

uma narrativa de acordo com as suas ações e reflexões.  
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6 QUESTIONÁRIO  

 

6.1 REFLEXÃO E JUSTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

As atividades que procuravam analisar as problemáticas de relação-ação do 

aluno com o Diário Gráfico, não foram totalmente elucidativas como o esperado. 

Reprovada a hipótese da falta de liberdade operacional, associada ao Diário Gráfico, 

pretendeu-se deste modo entender o que os alunos pensam do objeto que utilizam. 

Para isso foi efetuado um questionário32 com questões sobre o Diário Gráfico. Com 

isto pretendo verificar se o facto de os alunos não usarem o Diário Gráfico, está 

relacionado com o desinteresse pelo uso do mesmo e/ou se o posicionam apenas 

como um instrumento educativo que deve ser desenvolvido apenas quando solicitado 

pelo docente. Apesar da hipótese de liberdade ter sido refutada aquando das 

propostas, pretende-se também com o questionário, para além das hipótese 

anteriores, confirmar que as questões de Liberdade não são uma condicionante para 

a não ação no Diário Gráfico.   

A estrutura do questionário aplicado aos alunos é composta por dez questões, 

estando fracionadas consoante as questões que se procuram ver esclarecidas. O 

questionário foi aplicado na turma de 7ºano de Educação Visual e na turma de 10º 

ano de Desenho A. Optou-se por um questionário de resposta anónima e de 

participação voluntária por forma a não influenciar a resposta do aluno ao mesmo. As 

questões são de resposta aberta, sendo que em duas são de justificação. 

 

Na parte inicial do questionário pretende-se desenvolver uma abordagem mais 

direta acerca da relação do aluno com o Diário Gráfico.  

1. Usa Diário Gráfico? 

2. Indique quais os motivos de estar a utilizar um Diário Gráfico?  

                                            
 

 

32 Ver anexo 3 “Modelo de Questionário”  



 
 

70  

3. Em que ocasiões utiliza o Diário Gráfico? 

As três primeiras questões onde se questiona aluno se ele usa o diário gráfico, 

quais os motivos e em que ocasiões, surge na tentativa de compreender em que 

posição se coloca o Diário Gráfico no quotidiano do aluno.  

4. Que função dá ao seu Diário Gráfico? 

A questão nº4 do questionário, procura perceber se o aluno limita o Diário 

Gráfico apenas ao contexto educativo ou se o alarga para outros momentos fora do 

âmbito escolar.  

5. Fora das aulas, faz-se acompanhar do Diário Gráfico? 

Na questão seguinte, questão nº5, questiona-se se o aluno usa o Diário Gráfico 

fora das aulas. Esta pergunta tem como propósito compreender/verificar se o aluno 

associa a função do Diário Gráfico ao exercício extracurricular.  

6. Usa o Diário Gráfico para algo mais do aquilo que é pedido? 

Na pergunta nº6, questiona-se o aluno sobre o que elabora no seu Diário 

Gráfico para além daquilo que é solicitado. Nesta questão, procura-se verificar se 

realmente o aluno faz um uso do objeto para algo mais que não esteja relacionado 

com o contexto escolar.  

7. Concorda que o Diário Gráfico seja um elemento de avaliação? Justifique. 

Na questão nº7, procura-se abordar as questões associadas à avaliação do 

Diário Gráfico em contexto escolar. Pretende-se deste modo, ficar a perceber se os 

alunos concordam ou não com a avaliação do Diário Gráfico e o porquê dessa 

resposta. Procuramos saber qual a noção que os alunos têm do Diário Gráfico, ou 

seja, se os alunos olham para o objeto como uma ferramenta de caracter educativo, 

ou se descartam essa noção e assumem o cariz privado deste. 

8. Que tipos de conteúdos contêm o seu Diário Gráfico? 

9. Sente-se à vontade mostrar o conteúdo do seu Diário Gráfico? 
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As questões nº8 e nº9 centram-se nas problemáticas ligadas á privacidade do 

aluno. Saber que conteúdos abrangem o Diário Gráfico e se os alunos se sentem na 

disposição de os mostrar, é uma das questões pilar deste estudo.   

10. Qual o momento que mais gostou de utilizar o seu Diário Gráfico? Justifique. 

Por fim, a questão nº10 solicita ao aluno que nomeie o momento em que mais 

gostou de usar o Diário Gráfico e o porque do mesmo. Nesta questão, não é procurado 

saber se as atividades desenvolvidas foram ou não positivas, mas sim compreender 

o momento em que aluno se sente mais vontade para o uso do Diário Gráfico. 

O presente questionário foi preenchido em tempo extracurricular, para permitir 

ao aluno um maior tempo de reflexão sobre as respostas a dar e mais concretamente 

sobre as que necessitavam de uma justificação.  

 

 

6.1.1 ANÁLISE DOS DADOS RECOLHIDOS  

Neste ponto irá ser feita uma análise dos resultados33 dos questionários, em 

comparação com os resultados obtidos no processo de verificação do capítulo 5. 

Dos alunos que responderam ao questionário aplicado no Colégio Novo da 

Maia em contexto de estágio, cerca de 61% dos indivíduos são do sexo feminino, 

sendo os restantes 39% do sexo masculino. Note-se que o presente questionário foi 

entregue ao número total dos alunos das turmas de 7º e 10º ano que acompanhei, 

que perfaz o total de 32 alunos, tendo respondido ao questionário 24 alunos conforme 

os dados que se podem verificar na Figura 21. 

 

                                            
 

 

33 Ver anexo 4 “Respostas aos questionários” 
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Figura 21 -Gráfico circular com indicação das percentagens de alunos de cada sexo. 

 

Na questão nº1, onde se pregunta “Usa Diário Gráfico?” verificou-se que 84% 

dos alunos questionados respondeu positivamente, sendo que os restantes 

responderam que não usam ou que usam pontualmente, Figura 22. 

Como podemos observar, os resultados obtidos a esta questão são díspares 

relativamente aos verificados no capítulo 5.3, onde se verificou que apenas cerca de 

70% em média usa o Diário Gráfico. Note-se que a média de 70% não é regular ao 

longo dos exercícios propostos. Por exemplo, nos exercícios em que o professor faz 

a regulação semanal do Diário Gráfico a percentagem usualmente ronda os 60 / 70%. 

Para os exercícios feitos em aula, verificou-se uma média mais elevada cerca de 90%, 

valor que está mais próximo dos valores obtidos no questionário. Nos momentos em 

que os exercícios propostos visam a não verificação por parte do professor, e o aluno 

é o gestor do seu Diário Gráfico a percentagem de alunos reduz significativamente, 

para 40%, face aos valores obtidos nos inquéritos.  

61%

39%

ALUNOS QUESTIONADOS

F M
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Figura 22 - Gráfico circular com indicação das respostas da questão nº1. 

 

Na questão nº2, onde se pede para o aluno indicar quais os motivos para estar 

a utilizar o Diário Gráfico, verificou-se que na maioria das respostas, os alunos indicam 

“Desenhar” e “Experimentar novas técnicas”. Também podemos verificar outras 

respostas de menor incidência como “para fazer o TPC” Figura 23 ou então “porque 

sou obrigado” Figura 24 

 

 

Figura 23 – Exemplo de resposta à questão nº2 do questionário – Questionário nº24. 

 

 

Figura 24 – Exemplo de resposta à questão nº2 do questionário – Questionário nº18. 

91%

9%

QUESTÃO 1 - USA DIÁRIO GRÁFICO?

Sim Não
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As respostas que se obtiveram nos questionários vão de encontro ao que foi 

verificado nas aulas. Realmente é notório que os alunos utilizam o Diário Gráfico para 

práticas de desenho e experimentação, mas apenas com intuito de “apresentar 

trabalho” e não com a ideia de se autodesenvolverem. 

Na sequência do que foi exposto na questão anterior e analisando a questão 

nº3, verifica-se que os alunos privilegiam o uso do Diário Gráfico para a realização de 

exercícios em contexto escolar. 

Na questão nº5, 58% dos alunos questionados refere que se fazem 

acompanhar do Diário Gráfico fora das aulas, 25% diz fazer-se acompanhar às vezes 

e 17% diz que não usa, conforme verificado na Figura 25. Comparando os dados com 

o que foi verificado no exercício nº 2, exposto no capítulo 5.3, onde se solicitou o uso 

do Diário Gráfico fora do contexto escolar, 57% dos alunos não efetuou o trabalho 

solicitado, entendendo-se assim que esta percentagem não usa o Diário Gráfico fora 

das aulas, contrariamente ao que indicaram nas respostas dadas.  

 

 

 

Figura 25 - Gráfico circular com indicação das respostas da questão nº5. 

 

 

78%

22%

QUESTÃO 5 - FORA DAS AULAS, FAZ-SE ACOMPANHAR 
DO DIÁRIO GRÁFICO? 

Sim Não
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Questionado o aluno, se concorda que o seu Diário Gráfico seja alvo de 

avaliação, na questão nº7, 67% dos alunos respondeu afirmativamente e 33% diz não 

concordar com a avaliação.  

 

Figura 26 - Gráfico circular com indicação das respostas da questão nº7. 

 

Das respostas recolhidas, na Figura 27 e Figura 28, podemos verificar pelas 

suas justificações, que os motivos que levam os alunos a concordar com a avaliação 

do Diário Gráfico, prendem-se com o facto de considerarem que este é um elemento 

da disciplina e que o docente deve validar os exercícios apresentados para somar 

pontos à avaliação da disciplina.  

 

 

Figura 27- Exemplo de resposta à questão nº7 do questionário – Questionário nº1. 

 

67%

33%

QUESTÃO 7 - CONCORDA QUE O DIÁRIO GRÁFICO 
SEJA UM ELEMENTO DE AVALIAÇÃO?

Sim Não
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Figura 28- Exemplo de resposta à questão nº7 do questionário – Questionário nº6. 

 

Por outro lado, os alunos que não concordam com a avaliação do Diário 

Gráfico, justificam a sua não concordância, fazendo sempre referência ao objeto 

dentro do contexto disciplinar, como podemos constatar na Figura 29 e Figura 30. 

 

 

 

Figura 29 - Exemplo de resposta à questão nº7 do questionário – Questionário nº9. 

 

 

 

 

Figura 30 -- Exemplo de resposta à questão nº7 do questionário – Questionário nº20. 
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Na sequência das questões anteriores, a questão nº9 interroga os alunos 

quanto à sua livre vontade em mostrar o Diário Gráfico ao docente. Conseguimos 

concluir que 83% dos alunos sente-se à vontade em mostrar o conteúdo do Diário 

Gráfico enquanto 13% diz que não.  

Esta pergunta pretendia verificar dois pontos referidos anteriormente:  

 A primeira era verificar se os pontos que foram alvo de estudo nos 

capítulos anteriores, onde alguns dos autores entendiam o objeto como 

algo privado se refletia também na opinião dos alunos.  

 O Segundo ponto era verificar se a divisão que foi constatada no Diário 

Gráfico dos alunos, onde os mesmos dividem o diário em TPC´s e 

restantes trabalhos, é influenciada pelo facto de eles não quererem ver 

os desenhos não pertencentes á disciplina, expostos.   

Pelas respostas obtidas, Figura 32 e Figura 33, conseguimos verificar que os 

alunos não consideram o Diário Gráfico como um objeto que pertença á sua esfera 

privada, tal como verificamos igualmente nos resultados das propostas.  

 

 

Figura 31 - Gráfico circular com indicação das respostas da questão nº9. 

 

87%

13%

QUESTÃO 9 - SENTE-SE À VONTADE EM MOSTRAR O 
CONTEÚDO DO SEU DIÁRIO GRÁFICO?

Sim Não
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Figura 32 - Exemplo de resposta à questão nº9 do questionário – Questionário nº11. 

 

 

Figura 33 - Exemplo de resposta à questão nº9 do questionário – Questionário nº18. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Analisar o Diário Gráfico durante 8 meses, como objeto de ensino-

aprendizagem, inserido em práticas educativas no Colégio Novo da Maia, fez com que 

a minha ação docente se debruçasse para questões que procuram compreender as 

práticas educativas em torno do Diário Gráfico.  

No início deste estudo, foi evidente a inibição que o aluno demonstrou aquando 

os momentos de partilha do conteúdo do seu Diário Gráfico, esta inibição tornou-se 

ainda mais evidente quando o aluno fez anotações (TPC), criando a ideia de que o 

Diário Gráfico estivesse a ser invadido, limitando a sua liberdade e individualidade 

operacional, daí a necessidade de destacar os exercícios realizados com carácter 

escolar. Após as práticas pedagógicas desenvolvidas, novos dados demonstraram 

que o aluno encara o Diário Gráfico como um objeto escolar, uma vez que este só 

realiza unicamente as atividades solicitadas pelo docente. 

De facto, o Diário Gráfico associado ao trabalho desenvolvido nos cadernos de 

artistas faz com que este se posicione num processo de desenvolvimento pessoal, 

através de uma necessidade do indivíduo planificar o seu pensamento, mas posicionar 

o Diário Gráfico dentro de uma estrutura escolar, leva-nos a compreender que este 

não se enquadra na necessidade pessoal do aluno, mas na exigência escolar, 

perdendo-se desde logo o seu propósito.  

Das acções desenvolvidas no Diário Gráfico, destaco que os alunos 

demonstram unicamente estar preparados para assumir uma postura de cumpridores 

de tarefas propostas pela escola, caso contrário abandonam o objecto. Esta 

constatação está também sustentada, nas informações recolhidas sobre os registos 

dos alunos, uma vez que se traduzem numa ação que procura corresponder a um 

carácter de exercício escolar, ou seja, cada folha desenvolvida pelo aluno no Diário 

Gráfico apresenta-se como um exercício isolado, pronto a ser avaliado pelo docente. 
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No final o Diário Gráfico resume-se a uma compilação de exercícios isolados, que o 

aluno espera que valorizem a sua avaliação final.  

Tal como foi possível compreender através dos casos práticos desenvolvidos 

em contexto pedagógico. Onde o aluno só desenvolve o Diário Gráfico se existir uma 

monitorização regular por parte do professor. Demonstra-se necessário que o 

professor estruture uma planificação das propostas a desenvolver, para que o aluno 

faça uso do mesmo. Caso o docente opte, dar a liberdade ao aluno para gerir o seu 

processo de trabalho, ou seja, sem as verificações periódicas, o aluno raramente o 

executa. Esta constatação, pode ser verificada no exercício nº2, desenvolvido na 

turma de 7ºano. Neste exercício optou-se por não fazer a verificação presencial do 

trabalho desenvolvido pelo aluno, que resultou numa redução do trabalho 

desenvolvido, comparativamente com os primeiros, em cerca de 30%. Esta verificação 

indica-nos que, se inicialmente os alunos se demonstravam divididos entre o Diário 

Gráfico como objeto pessoal e o objeto de cariz escolar, demonstram posiciona-lo 

unicamente como um elemento escolar, designado para a disciplina.  

Compreender a presença do Diário Gráfico dentro da escola, leva-me a 

considerar que estes dispositivos foram reajustados às realidades escolares, para que 

sejam exercitados com os alunos, os mesmos procedimentos usados pelos artistas 

nos seus cadernos. Esses procedimentos mostram-se agora adequados aos 

processos a que se procuram ver executados pelos alunos na instituição escolar.  Com 

esta análise, compreendo que o aluno e o Diário gráfico, ou seja, o sujeito e o objeto, 

são compostos por conceitos ambíguos que determinam ações de poder e isso faz 

com que uma “cultura de liberdade” não se adeque, uma vez que, a escola está 

assente em práticas de “moralização”. Essas práticas dificilmente vão permitir que o 

aluno tome consciência da sua liberdade de acção, e que o Diário Gráfico seja 

desenvolvido dentro dessa mesma prática de liberdade, dominando por completo a 

identidade do objecto e do aluno.  

Se inicialmente considerei que o aluno não desenvolvia o Diário Gráfico por as 

ações de ensino-aprendizagem estarem a invadir a sua liberdade/privacidade, no 

culminar deste estudo, concluo que esse não será o motivo que justifica a não ação 
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do aluno. Sendo assim, considero que as questões de inibição e de falta de liberdade 

que inicialmente expus como problemáticas, se mostram unicamente no facto do 

aluno estar sobre uma formação assente num poder escolar, o que o leva a moldar a 

utilização do Diário Gráfico. 
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ANEXO 1 

 

Planificação e Proposta de trabalho para a turma de 7º ano de Educação Visual 

do CNM designada “Desenhar o Património: Diário Gráfico como registo”. 
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Apropriação e Reflexão 
 

 
Procura-se que o aluno aprenda os conhecimentos da comunicação visual e que compreenda as 
diferentes simbologias da linguagem artística. Incentiva-se, a partir da experimentação de cada aluno 
uma observação, descrição, análise critica e apreciação estética e artística, para a compreensão, da 
expressividade contida na linguagem das imagens e/ou das narrativas visuais:  

 Reconhecer as diversas manifestações culturais do património local e global; 
 Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes ocasiões 

(enquadramento, plano, ponto de fuga, linha do horizonte); 
 Utilizar o vocabulário adequado dos objetos artísticos; 

 Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias artísticas 
(desenho, fotografia). 

 
Interpretação e Comunicação 
 

 
Procura-se desenvolver no aluno capacidades de apreensão e interpretação através de estratégias 
relacionais entre o saber olhar, ver e fazer. Serão valorizadas as vivências e as experiências de cada 
aluno, no sentido de o levar a uma interpretação mais abrangente e mais complexa, fazendo 
interdepender três realidades: imagem/objeto e a construção de hipóteses de interpretação: 

 Servir-se das noções específicas da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, 
movimento, ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido 
crítico; 

 Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos;  
 Expressar ideias, utilizando diferentes meios e transformar narrativas visuais, criando novos 

modos de interpretação. 
 

 
Experimentação e Criação  

 
Pretende-se que a experiência plástica do aluno não se condicione, somente, a uma representação ilus
do que vê, mas sim de uma procura de soluções para a criação de novas imagens, fazendo ligaçã
conceitos, materiais, meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o desenvolvimento d
expressividade.  

 Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, 
mobilizando as várias etapas do processo artístico (pesquisa, investigação, experimentação 
e reflexão);  

 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística;  
 Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico (sistemático, 

reflexivo e pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho;  
 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os 

conhecimentos adquiridos. 

 

PROPOSTA | Desenhar o Património: Diário Gráfico como Registo 

 Desenhar no Diário Gráfico, que, à semelhança dos cadernos de Leonardo da 

Vinci ou dos diários de viagem de Eduardo Salavisa, funcione como um arquivo através 

de vários tipos de registos gráfico ou escrito. 

“ O desenho não capta o momento, capta o tempo que demoramos a fazê-lo. 

Enquanto desenhamos estamos despertos (curiosos) para tudo o que se passa 

à nossa volta e tentamos incluir, fazendo uma seleção, o que observamos, o que 

sentimos, o que nos emocionou.” 

Eduardo Salavisa 
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» Finalidade da Proposta 

 Pretende-se que os alunos captem diversos momentos através de 

representações gráficas de um local do seu património escolar. Desenhar o património 

é, acima de tudo dar a conhecer, proporcionar um olhar mais cuidadoso na descoberta 

de pormenores, possibilitar criar ligações que reúnem o processo de observação ao 

processo de desenho. Utilização do Diário Gráfico como um instrumento que permite 

fácil portabilidade e um registo imediato e espontâneo.  

É pedido que os alunos apliquem os conhecimentos já adquiridos sobre a perspetiva e 

que criem processos individuais de observação e recriação do espaço. O aluno deverá 

usar o desenho e os meios de representação como instrumentos e conhecimento e 

interrogação. Conhecer as articulações entre perceção e representação do mundo 

visível e desenvolver as capacidades de observação, interrogação e interpretação. 

 

» Objetivos 

 Usar o desenho e os meios de representação como instrumentos e 

conhecimento e interrogação. 

 Conhecer as articulações entre perceção e representação do mundo visível. 

 Desenvolver as capacidades de observação, interrogação e interpretação. 

 

 

» Exercício I (Património Escolar) 

 

A partir da observação do património escolar (edifício, inteiros arquitetónicos, 

ambientes) das suas estruturas perspéticas e a sua envolvência (texturas, luz, sombras) 

e realizar pelo menos 3 desenhos de observação ocupando o tempo da aula disponível 

para o efeito.  

Materiais: Canetas, Lápis de grafite e Diário Gráfico  
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» Exercício II (Património Cultural) – Trabalho de pesquisa extra aula 

 

Fazer um levantamento sobre o património local da sua cidade e selecionar um ou dois 

locais e tal como no exercício anterior, elaborar registos no Diário Gráfico partir da 

observação suas estruturas perspéticas e a sua envolvência. Realizar pelo menos 3 

desenhos de observação.   

Materiais: Canetas, Lápis de grafite e Diário Gráfico  

 

» Recursos Educativos 

Sala de aula Computador | Projetor | Mesas | Cadeiras 

O professor  
O aluno Diário gráfico | Lápis de grafite de diferentes durezas | Borracha 

 

» Instrumentos de avaliação 

 Diário Gráfico 

 

» Critérios de avaliação 

 Interpretação dos exercícios propostos; 

 Exploração de materiais e técnicas;  

 Aplicação de conhecimentos adquiridos; 

 Realização dos exercícios propostos; 

 

» Nº de aulas (calendarização) 

Quarta 21/02/2019 - 12:15 às 13:30 
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PROPOSTA | Desenhar o Património: Diário Gráfico como Registo 
 

 Desenhar no Diário Gráfico, que, à semelhança dos cadernos de Leonardo da 

Vinci ou dos diários de viagem de Eduardo Salavisa, funcione como um arquivo através 

de vários tipos de registos gráfico ou escrito. 

“ O desenho não capta o momento, capta o tempo que demoramos a fazê-lo. 

Enquanto desenhamos estamos despertos (curiosos) para tudo o que se passa 

à nossa volta e tentamos incluir, fazendo uma seleção, o que observamos, o que 

sentimos, o que nos emocionou.” 
Eduardo Salavisa 

 

» Finalidade da Proposta 

 Pretende-se que captes diversos momentos através de representações gráficas 

de um local do teu Património. Desenhar o património é, acima de tudo dar a conhecer, 

proporcionar um olhar mais cuidadoso na descoberta de pormenores, possibilitar criar 

ligações que reúnem o processo de observação e representação património ao 

processo de desenho. Usar o Diário Gráfico como um meio de fácil portabilidade e que 

permite um registo imediato e espontâneo.  

 Aplica os conhecimentos já adquiridos sobre a perspetiva e que cria processos 

individuais de observação e recriação do espaço. Deverás usar o desenho e os meios 

de representação como instrumentos e conhecimento e interrogação. Conhecer as 

articulações entre perceção e representação do mundo visível e desenvolver as 

capacidades de observação, interrogação e interpretação. 

 

» Objetivos 

 Usar o desenho e os meios de representação como instrumentos e 

conhecimento e interrogação. 

 Conhecer as articulações entre perceção e representação do mundo visível. 

 Desenvolver as capacidades de observação, interrogação e interpretação. 
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» Exercício I (Património Escolar) 
A partir da observação do teu património escolar (edifício, inteiros arquitetónicos, 

ambientes) das suas estruturas perspéticas e a sua envolvência (texturas, luz, sombras) 

e realiza pelo menos 3 desenhos de observação ocupando o tempo da aula 

disponível para o efeito.  
Materiais: Canetas, Lápis de grafite e Diário Gráfico  
 

» Exercício II (Património Cultural) – Trabalho de pesquisa extra aula 
Faz um levantamento sobre o património local da tua cidade e seleciona um ou 

dois locais e tal como no exercício anterior, elabora pelo menos 3 registos no Diário 

Gráfico partir da observação suas estruturas perspéticas e a sua envolvência. 
Materiais: Canetas, Lápis de grafite e Diário Gráfico  
 

» Recursos Educativos 

Sala de 
aula 

Computador | Projetor | Mesas | Cadeiras 

O 
professor 

 

O aluno Diário gráfico | Lápis de grafite de diferentes durezas | Borracha 

 

» Instrumentos de avaliação 

 Diário Gráfico 

 

» Critérios de avaliação 

 Interpretação dos exercícios propostos; 

 Exploração de materiais e técnicas;  

 Aplicação de conhecimentos adquiridos; 

 Realização dos exercícios propostos; 

 

» Data de Entrega 

Quarta 21/02/2019 - 12:15 às 13:30 



 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Planificação e Proposta de trabalho para a turma de 10º ano de Desenho A do 

CNM designada “Diário Gráfico: Observação vs Memória”.  
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Apropriação e Reflexão 
 

 
Procura-se que o aluno reconheça os diferentes contextos que experiencia como fonte de estímulos 
visuais e não visuais, analisando e registando graficamente as situações que o/a envolvem.  

 Desenvolver capacidades através do exercício do desenho de observação, de memória e 
elaborar a partir do imaginário de diferentes modos: desenho de contorno, de detalhe, 
gestual, orgânico, automático, geométrico, objetivo/subjetivo, figurativo/ abstrato, esquisso e 
esboço, entre outros.  

 Identificar relações entre os diversos elementos da comunicação visual: forma, cor, luz-
sombra, textura, espaço, volume, entre outros.  

 
Interpretação e Comunicação 
 

 
O aluno deverá identificar a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica na análise de 
imagens de diversa natureza e na elaboração de desenhos a partir de contextos reais observados, de 
imagens sugeridas e/ou de pontos de partida imaginados.  

 Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, utilizando os princípios e o vocabulário 
específico da linguagem visual.  

 Interpretar a informação visual e de construir novas imagens a partir do que vê.  
 Desenvolver o sentido crítico, face à massificação de imagens produzidas pela sociedade.  
 Adequar as formulações expressivas à sua intencionalidade comunicativa e a públicos 

diferenciados.  

 
Experimentação e Criação   

A utilização de diferentes modos de registo como:  
 Traço (intensidade, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento) 
 Mancha (densidade, transparência, cor e gradação). 
 Identificar os desenhos de observação como os de memória, de criação e a forma de 

trabalhar de diferentes modos, através do um desenho de contorno, de detalhe, gestual, 
orgânico, automático, geométrico, esquisso e esboço objetivo/subjetivo, figurativo/abstrato, 
entre outros.  

 Produzir registos gráficos de acordo com diferentes variáveis (velocidade, tempo e ritmo, 
entre outras).  

 Analisar intencionalmente as escalas dos objetos ao nível da representação e da 
composição.  

 Realizar, à mão livre, exercícios de representação empírica do espaço que se enquadrem 
nos sistemas de representação convencionais.   

 

PROPOSTA | Diário Gráfico: Observação Vs Memória 

 

Desenhar no Diário Gráfico, que, à semelhança dos cadernos de Leonardo da 

Vinci ou dos diários de viagem de Eduardo Salavisa, funcione como um arquivo 

através de vários tipos de registos gráfico ou escrito. 

“ O desenho não capta o momento, capta o tempo que demoramos a fazê-lo. 

Enquanto desenhamos estamos despertos (curiosos) para tudo o que se passa 

à nossa volta e tentamos incluir, fazendo uma seleção, o que observamos, o que 

sentimos, o que nos emocionou.” Eduardo Salavisa 
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» Finalidade da Proposta 

Elaborar um desenho é um desafio que nos propomos, isto porque o pensamento 

é constantemente interrompido quando olhamos para o papel e acabamos por 

nos concentramos mais no movimento da mão, no traço, nas relações de 

tamanho do desenho feito no papel, deixando de lado a observação do objeto 

em si. O objetivo do desenho por observação e memória é integrar corpo e 

pensamento numa centralização total, além de procurar mudar a postura em 

relação aos preconceitos com o que é estranho, como o medo de errar. Usar o 

Diário Gráfico neste processo é por este permitir um registo imediato e 

espontâneo seja qual for o local ou momento. É proposto aos alunos um desenho 

baseado na observação para que seja desenvolvida a capacidade de perceção 

visual e que se traduza na aquisição de competências de observação do que os 

rodeia (forma, cor, luz-sombra, textura, espaço, volume, entre outros).  
 

» Objetivos 

 Usar o desenho e os meios de representação como instrumentos e 

conhecimento e interrogação. 

 Conhecer as articulações entre perceção e representação do mundo visível. 

 Desenvolver as capacidades de observação, interrogação e interpretação. 

 

» Exercício I (Desenho cego) 
A partir da observação de um elemento visual no campo visual, o aluno terá de 

fixar o olhar atentamente sobre esse elemento e iniciar um processo de 

registo sem olhar para o papel. Durante o processo é pedido que anote todos 

os detalhes e só poderá olhar novamente para a folha assim que terminar tudo 

o que procura representar. Deverá repetir pelo menos 5 vezes o exercício alte-

rando sempre o elemento a ser representado. 

É pedido aos alunos que extra aula, continuem a explorar da mesma forma os 

elementos no Diário Gráfico. 
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Materiais: Canetas, Lápis de grafite e Diário Gráfico  

» Exercício II (Memória) 
Selecionar uma imagem (fotografia, pintura, recorte de jornal) em que terá de ficar a 

olhar para ela durante 5 minutos, tentando recolher todos os detalhes.  

A partir da imagem observada anteriormente, elaborar uma representação que reúna 

todos os elementos presentes na imagem apenas recorrendo à as imagens da sua 

memoria.  
É pedido aos alunos que extra aula, continuem a explorar da mesma forma os 

elementos no Diário Gráfico. 

Materiais: Canetas, Lápis de grafite e Diário Gráfico  

» Recursos Educativos 

 

Sala de aula Computador | Projetor | Mesas | Cadeiras 
O professor  

O aluno Diário gráfico | Lápis de grafite de diferentes durezas | Borracha  

 

» Instrumentos de avaliação 

 Diário Gráfico 

 

» Critérios de avaliação 

 Metodologias de projeto; 

 Interpretação os exercícios propostos; 

 Mobilização conhecimentos; 

 Capacidade de criar registos através de observação; 

  Manuseamento das matérias e instrumentos didáticos; 

 Grelhas de Observação. 

 

» Nº de aulas (calendarização)  

Quinta 21/02/2019 - 10:20 às 12:05 e Sexta 22/02/2019 - 12:15 às 13:30  
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PROPOSTA | Diário Gráfico: Observação Vs Memória 
 
Desenhar no Diário Gráfico, que, à semelhança dos cadernos de Leonardo da Vinci ou 

dos diários de viagem de Eduardo Salavisa, funcione como um arquivo através de vários 

tipos de registos gráfico ou escrito. 

“ O desenho não capta o momento, capta o tempo que demoramos a fazê-lo. Enquanto 

desenhamos estamos despertos (curiosos) para tudo o que se passa à nossa volta e 

tentamos incluir, fazendo uma seleção, o que observamos, o que sentimos, o que nos 

emocionou.” 

Eduardo Salavisa 

 

» Finalidade da Proposta 

Elaborar um desenho é um desafio que nos propomos, isto porque o pensamento é 

constantemente interrompido quando olhamos para o papel e acabamos por nos 

concentramos mais no movimento da mão, no traço, nas relações de tamanho do desenho 

feito no papel, deixando de lado a observação do objeto em si. O objetivo do desenho por 

observação e memória é integrar corpo e pensamento numa centralização total, além de 

procurar mudar a postura em relação aos preconceitos com o que é estranho, como o medo 

de errar. Usar o Diário Gráfico neste processo é por este te permiti um registo imediato e 

espontâneo seja qual for o local ou momento. É proposto que elabores desenhos baseados 

na observação para que seja desenvolvida a tua capacidade de perceção visual e que se 

traduza na aquisição de competências de observação do que te rodeia (forma, cor, luz-

sombra, textura, espaço, volume, entre outros).  
 

» Objetivos 

 Usar o desenho e os meios de representação como instrumentos e conhecimento 

e interrogação. 

 Conhecer as articulações entre perceção e representação do mundo visível. 

 Desenvolver as capacidades de observação, interrogação e interpretação. 
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» Exercício I (Desenho cego) 
 
A partir da observação de um elemento visual no teu campo visual, fixa o olhar atenta-

mente sobre esse elemento e inicia um processo de registo sem olhar para o papel. 

Durante o processo anota todos os detalhes e só poderás olhar novamente para a folha 

assim que terminares tudo o que procuras representar. Deverás repetir pelo menos 5 vezes 

o exercício alterando sempre o elemento a ser representado. 

Depois da aula, utiliza o teu Diário Gráfico para continuar a explorar o desenho Cego 

em qualquer lugar e em qualquer momento.  

Materiais: Canetas, Lápis de grafite e Diário Gráfico  

 

» Exercício II (Memória) 
 
Seleciona uma imagem (fotografia, pintura, recorte de jornal) em que terás de ficar a olhar para 

ela durante 5 minutos, tentando recolher todos os detalhes que consideres importantes.  

A partir da imagem observada anteriormente, elabora agora uma representação que reúna todos 

os elementos presentes na imagem apenas recorrendo às imagens da tua memória. 
Depois da aula, utiliza o teu Diário Gráfico para continuar a explorar o desenho de 

Memória.  

Materiais: Canetas, Lápis de grafite e Diário Gráfico  

» Recursos Educativos 

 

Sala de aula Computador | Projetor | Mesas | Cadeiras 

O professor  
O aluno Diário gráfico | Lápis de grafite de diferentes durezas | Borracha  
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» Instrumentos de avaliação 

 Diário Gráfico 

 

» Critérios de avaliação 

 Metodologias de projeto; 

 Interpretação os exercícios propostos; 

 Mobilização conhecimentos; 

 Capacidade de criar registos através de observação; 

  Manuseamento das matérias e instrumentos didáticos; 

 Grelhas de Observação. 

 

» Nº de aulas (calendarização)  

Quinta 21/02/2019 - 10:20 às 12:05  

Sexta 22/02/2019 - 12:15 às 13:30  

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Modelo do questionário.  



   
MESTRADO  EM  ENSINO  DE  ARTES  VISUAIS  NO  3º  CICLO  DO  ENSINO  BÁSICO  E  NO  ENSINO  SECUNDÁRIO  Faculdade  de  Psicologia  e  Ciências  da  Educação  /  Faculdade  de  Belas  Artes  |  2019    

  
QUESTIONÁRIO    
  
O  presente  questionário,  faz  parte  do  trabalho  de  investigação  do  Mestrado  em  Ensino  
de  Artes  Visuais  no  3º   ciclo  do  Ensino  Básico  e  no  Ensino  Secundário.  Este  estudo  
procura  compreender  a  estratégia  da  implementação  e  utilização  do  Diário  Gráfico  no  
Ensino  Artístico.  
  
A  participação  neste  estudo  é  voluntária.  Este  questionário  é  anónimo,  garantindo-se  
a  confidencialidade  das  suas  respostas.  
  
Leia  atentamente  e  responda  às  questões.  
  
Idade  __    
  
Sexo:  Feminino  ___  |  Masculino  ___    
  
  
1.  Usa  diário  gráfico?  
_____________________________________________________________________  
  
2.  Indique  quais  os  motivos  de  estar  a  utilizar  um  diário  gráfico?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
  
3.  Em  que  ocasiões  utiliza  o  diário  gráfico?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
  
4.   Que  função  dá  ao  seu  diário  gráfico?  _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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5.  Fora  das  aulas,  faz-se  acompanhar  do  diário  gráfico?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
  
6.  Usa  o  diário  gráfico  para  algo  mais  do  aquilo  que  é  pedido?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
  
7.   Concorda  que  o  diário  gráfico  seja  um  elemento  de  avaliação?  Justifique.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
  
8.  Que  tipos  de  conteúdos  contêm  o  seu  diário  gráfico?    
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
9.  Sente-se  à  vontade  mostrar  o  conteúdo  do  seu  diário  gráfico?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
10.  Qual  o  momento  que  mais  gostou  de  utilizar  o  seu  diário  gráfico?  Justifique.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
  
  
  
  
  
Obrigada  pelo  tempo  que  dedicou  a  responder  a  estas  questões.  
Desenvolvido  por  Juliana  Ribeiro  -  Estudante  da  Universidade  do  Porto.  
  



 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Respostas aos questionários dos alunos das turmas de estágio. 


































































































