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O DIÁRIO GRÁFICO E SEU USO COMO 
FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO 
DE ARTE

Lívia Lage Abreu1

Quando se pratica o ensino da arte na escola freqüentemente surgem 
questões relativas aos métodos e procedimentos educacionais que utiliza-
mos. Como educadores devemos sempre estar atentos ao que se passa ao 
nosso redor para que possamos desenvolver estratégias de aprendizado 
que toquem nossos alunos. Como criar caminhos para reconhecimento e 
compreensão da arte, seus significados e simbolismos? Como mobilizar o 
desejo e interesse por arte e atividades artísticas? Como atender a neces-
sidade de cultura artística no mundo contemporâneo?

Dentro do contexto da cultura visual do século XXI, inundados de 
informações e imagens, que chegam pelas mais diversas mídias, é impor-
tante que os cidadãos tenham capacidade de interpretar criticamente tam-
bém o que vêem no dia a dia. Como o ensino de arte pode partir dessas 
cotidianidades, colocando a realidade cultural do aprendiz em foco, abrin-
do espaços para essa discussão? Como estimular e orientar os estudantes 
para possam assumir o papel de protagonistas dos seus aprendizados, de-
senvolvendo capacidades como autonomia, observação, curiosidade, pes-
quisa e conseqüentemente maior capacidade crítica? 

1 Lila Abreu é designer, formada pela Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ/2003), licenciada em Artes Visuais pela Universidade Cândido Mendes 
(UCAM/2017) e possui especialização em Ensino da Arte (EAV-UERJ/2017). Além 
de atuar como designer, desde 2018 é professora do curso Técnico em Empreende-
dorismo da Escola Ort e em cursos extra curriculares em diversas escolas da cidade 
do Rio de Janeiro.
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Destes questionamentos, surge, então, a idéia do Diário Gráfico: o 
caderno de anotações que freqüentemente acompanha artistas. A obser-
vação, o treino, as reminiscências, as tentativas, os erros, as descobertas... 
o mundo inteiro do artista cabe em seus cadernos. Ao analisar diários dei-
xados por grandes artistas, cientistas, autores, podemos perceber como 
essa simples ferramenta é de importância fundamental em seus processos 
de aprendizagem, pesquisa e criação. 

Entendendo sua relevância, é possível desenvolver uma proposta de 
uso do Diário Gráfico, como projeto pedagógico, adaptando a realidade e 
objetivos de cada grupo de estudos

Caderno de idéias ou de criação, caderno de rascunho ou esboços, 
caderno de observação, sketchbook: Diário Gráfico é apenas uma das ma-
neiras de se chamar este livro com folhas vazias, sem pautas, de tamanho 
e formato variáveis, porém portável, usado para anotar idéias, reflexões e 
sentimentos, rascunhar, desenhar, pintar, recortar, colar ou prender o que 
interessar.

As diversas expressões existentes para designar esses livretos apon-
tam para a variedade de possibilidades de usos e também para a sua im-
portante participação no processo criativo. Aqui, o termo Diário Gráfico foi 
escolhido por mais adequadamente expressar o que pretende-se do uso 
desses cadernos como recurso no ensino da arte. De acordo com o dicioná-
rio Michaellis, diário vem do latim diarius, e pode ser definido como: “jornal 
que se publica todos os dias”. Já o adjetivo gráfico, do grego graphikós, 
corresponde ao “que é representado por meio de figuras ou desenho.” 
Para o ilustrador Renato Alarcão (ALMEIDA e BASSETO, 2010 p.10) é:

Um local de ilimitada liberdade para a expressão criativa, experimentação e 
descobertas (...) onde fazemos nossa compilação de reflexões, sensações e 
quaisquer outros elementos que nos chamem a atenção, sejam eles dese-
nhos, palavras, fragmentos, achados, fotos, cores e, claro, os erros e aciden-
tes com tintas, texturas e linhas.

Diário Gráfico seria, então, este caderno onde se registra regular e 
cotidianamente pensamentos, criações, idealizações, inspirações, apren-
dizados, representações, recordações, observações e percepções impreg-
nados de significados, de forma despretensiosa e imagética usando livre-
mente recursos e técnicas. 
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O ser humano é uma criatura visual; dos cinco sentidos, a visão é o 
que nos fornece o maior número de informações. Através de imagens não 
apenas nos comunicamos como aprendemos e pensamos: grande parte 
de nossas lembranças e memórias são organizadas e arquivadas em forma 
de imagens em nosso inconsciente. Daí a necessidade ancestral de expres-
sar graficamente nossas visões de mundo, sentimentos e imaginações: as 
evidências mais antigas já encontradas de figuras feitas pelo homem estão 
nas cavernas de Lascaux, no sul da França e de Altamira, na Espanha e 
datam do período pré histórico do Paleolítico, aproximadamente 32.000 
anos atrás, são “tão antigas quanto qualquer vestígio existente da habili-
dade humana” (GOMBRICH, 1999, p.17). Estes desenhos – modos primais 
de comunicação simbólica – estabelecem um marco na história da arte e 
na história da linguagem, que a partir daí seguem em constante evolução.

No entanto a prática e a possibilidade de registrar espontaneamente 
qualquer observação, idéia ou devaneio, de forma íntima e pessoal (se 
assim o desejar) em um caderno é relativamente recente na nossa história. 
Acredita-se que este hábito tenha se estabelecido apenas na renascença 
- graças ao crescente interesse em pesquisa e a popularização do papel. 
A partir da percepção de que registrar suas observações, experiências, 
inspirações e ideias é fundamental no processo de geração de idéias, os 
cadernos passam a ser utilizados sistematicamente por artistas, arquitetos, 
designers, escritores, cientistas. Alguns exemplos a seguir.

Um dos primeiros cadernos de esboços que se tem notícia é o dei-
xado por Villard de Honnecourt, mestre construtor francês do século XIII. 
O caderno, ou o que restou dele - aproximadamente metade ou um terço 
de suas folhas originais desapareceram, permanecendo 33 fólios - mede 
cerca de 14cm por 22cm, é composto por folhas de pergaminho e capa de 
couro, é mantido atualmente pela Bibliothèque Nationale de France. 

A Figura 1 apresenta uma composição de alguns fólios desse caderno 
excepcional. O primor dos desenhos, a qualidade dos esboços, a precisão 
dos planos são notáveis. Neste caderno encontram-se rascunhos e dese-
nhos projetuais de catedrais góticas e de seus elementos e pormenores, 
motivos decorativos e ainda observações sobre as técnicas de construção 
da época. O conhecimento técnico é muitas vezes acompanhado de figu-
ras enigmáticas, cavaleiros, rostos humanos, figuras de animais e outras 
tantas. O manuscrito de Villard de Honnecourt é um testemunho revelador 
do período de mudança e progresso, imensa curiosidade intelectual, in-
teresse pela mundo e pela experimentação que se manifestam na Europa 
Ocidental neste período, em conseqüência do renascimento das cidades.
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Figura 01: Fólios do caderno de Villard de Honnecourt.  
Fonte: http://classes.bnf.fr/villard/feuillet/index.htm
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Leonardo da Vinci (1452-1519), grande observador da realidade, tam-
bém era entusiasta do uso do caderno, deixando milhares de páginas de 
anotações que resistiram até aos dias atuais.

Pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, inventor. Um dos principais 
nomes do Renascimento, Da Vinci iniciou o hábito de fazer notas e dese-
nhos de suas idéias por volta de 1480, quando trabalhou como engenheiro 
militar e naval para o Duque de Milão. Uma infinidade de diagramas, ske-
tches detalhados, estudos, insights e observações, pois acreditava que a 
função do artista era investigar o mundo visível. Mais de cinco mil páginas 
dos manuscritos de Leonardo resistiram aos anos porém acabaram sendo 
reagrupados de forma diferente da original em códices: Codex Arundel 
(1478-1518) (Figura 2) que pertence hoje a British Library, é preenchido 
por diagramas, desenhos e textos breves e notas pessoais; Codex Atlanti-
cus (1478-1518) que está preservado na Biblioteca Ambrosiana em Milão; 
Codex Trivulzianus (1487-1490) o “caderno de notas de Leonardo”, con-
servado pelo Arquivo Histórico Cívico e Biblioteca Trivulziana do Castelo 
Sforzesco, Itália, sua peculiaridade é a presença de longas listas de pala-
vras e termos em latim aprendidas ou copiadas de glossários e gramáticas, 
uma documentação da tentativa do artista em enriquecer seu vocabulário 
e sua educação, visto que Da Vinci não recebeu ensino formal; Codex Lei-
cester (1504-1510) caderno de 72 páginas e hoje pertence ao empresá-
rio estadunidense Bill Gates, contém observações e teorias de Leonardo 
sobre astrologia, as propriedades do movimento da água e estudos de 
geologia; Codex Forster volumes I, II e III (três cadernos utilizados entre os 
anos 1452-1519), com estudos de perspectiva, luz e sombra, desenho da 
figura humana, notas sobre a prática e história da arte e da pintura, lista de 
materiais artísticos, sketches de quadros, esculturas, arquitetura, anatomia 
e fisiologia e diversas outras anotações e finalmente o Codex sobre o vôo 
dos pássaros (1505-1506) que está na Biblioteca Real de Turim, repleto de 
anotações e desenhos detalhados de Leonardo sobre o vôo dos pássaros 
e sua análise em relação ao equilíbrio, ao movimento, os efeitos do vento 
e das correntes de ar, a função das penas, à direção, à descida e à subida 
dos pássaros durante o vôo, e ainda, esboços sobre máquinas voadoras 
(prevendo tanto um planador como um helicóptero), apontando uma série 
de observações e conceitos que viriam a ser usados na produção de um 
avião que voaria com êxito no início do século XX.
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Assim esses códices, nos apresentam detalhadamente a diversidade 
de assuntos pelos quais Da Vinci se interessava: arte, arquitetura, anato-
mia, biologia, botânica e zoologia, mecânica, ótica, geometria, o curso 
dos rios, geologia, astronomia, tecnologia, comprovando sua curiosidade 
acentuada sobre tudo que o cercava. Destacam sua a aplicação e deter-
minação em seus objetos de estudos, além do seu olhar analítico e do seu 
pensamento criativo. 

Figura 02: Páginas do 
Codex Arundel. Fonte: 
http://www.bl.uk/
manuscripts/FullDisplay.
aspx?ref=Arundel_MS_263
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Ao observar o trabalho de Pablo Picasso (1881 – 1973) pode se imagi-
nar que suas obras são criadas instintivamente, diretamente sobre as telas, 
graças a fluidez de seus traços. Mas o artista deixou ao menos 175 cader-
nos que comprovam que boa parte de seu trabalho foi resultado a partir de 
estudos e experimentos extensivos fundamentados no desenho: apenas 
a obra Les demoiselles d’Avignon foram dedicados oito cadernos, a Sal-
timbancos, cinco e quatro para Lanche na relva. Na Figura 03 um mosaico 
feito com algumas páginas do caderno nº 110 mostram alguns desses es-
tudos e a evolução dos desenhos e das ideias.

Estes cadernos são constituintes fundamentais da obra de Picasso, a 
partir da análise dos esboços de Picasso pode se contemplar o processo 
de materialização de algumas de suas obras primas. Na capa do 40º ca-
derno, uma inscrição feita pelo próprio artista: “Je suis le cahier” - “Eu sou 
o caderno” - ratifica esta ligação e a importância destas anotações para 
o entendimento do próprio artista, que começou a registrar seus estudos 
em cadernos com apenas 13 anos e continuou pelos 70 anos seguintes (de 
1894 a 1967).

Essa afirmação de identidade é fundamental para a compreensão dos 
cadernos de desenhos como partes vitais e interdependentes do desen-
volvimento da obra de Picasso. De modo inverso, podemos dizer que os 
cadernos de desenhos são Picasso. Representam o legado pelo qual po-
demos decifrar o processo da criatividade de Picasso e compreender a 
totalidade coerente de sua obra. (GLIMCHER, 1986, p.02)

Picasso usou diversos modelos e tamanhos de cadernos ao longo dos 
anos, os cadernos pequenos levava consigo e eram usados para registro do 
seu cotidiano, observações e interpretações do que via e vivia. Os cader-
nos maiores eram usados no estúdio para esboços e estudos preparatórios 
para obras maiores, para a busca de soluções técnicas e estilísticas e, mui-
tas vezes, para desenhos que, por si só, são obras refinadas e finalizadas. 



215 edição PLURIS / 2021

Constituem uma aventura, de uma página para a outra, de capa a capa – um 
diário do pintor, as camadas de tinta sobre uma tela, finas ou espessas. São 
as anotações que levam a alguma coisa ou decorrem de outra, talvez de uma 
escultura que vira um quadro e depois retorna a idéia original. As páginas 
dos cadernos são os desenhos para quadros, mas muitas vezes são também 
um pósfacio. Há momentos em que sobressaem como obras elaboradas por 
sim mesma. Os cadernos de Picasso são degraus para trampolins e saltos 
mortais.” (GLIMCHER, 1986, p.05)

Figura 03: Mosaico com 
imagens do caderno nº 
110. Fonte: Os Cadernos 
de Picasso
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Reconhecida por sua pintura marcadamente pessoal e autobiográfi-
ca, Frida Kahlo (1907-1954), uma das mais interessantes figuras do moder-
nismo mexicano, produziu aproximadamente cem quadros que retratam 
de forma singular sua vida intensa, apaixonada e sofrida. Tendo passado 
grande parte da vida em uma cama se convalescendo das diversas cirur-
gias por que passou em conseqüência da poliomielite que contraiu na in-
fância e de um grave acidente que sofreu na juventude, a solidão era sua 
companheira e por conseqüência o auto retrato é tema recorrente em sua 
produção. Em seus últimos dez anos de vida, a artista também produziu 
um diário íntimo onde registra, entre textos e desenhos coloridos, enérgi-
cos e viscerais, seus pensamentos, reflexões, seu processo criativo, seus 
sentimentos por Diego Rivera, como podemos ver na figura 04. Este diário 
foi publicado integralmente 40 anos após sua morte e desnuda o próprio 
espírito da artista e do seu trabalho de tal maneira que “ler o diário de Fri-
da Kahlo é sem dúvida um ato de transgressão, um empreendimento com 
inevitável toque de voyeurismo. O diário é uma expressão profundamente 
pessoal de seus sentimentos, e ela jamais o escreveu pensando em publi-
cá-lo” Sarah M.Lowe no Diário de Frida de Kahlo. 

Figura 04: Páginas do 
Diário de Frida Kahlo. 
Fonte: O Diário de Frida 
Kahlo
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Uma breve análise expõe como os Diários Gráficos são fundamentais 
no processo criativo desses artistas, cientistas, inventores. Apesar de obje-
tos extremamente pessoais e personalizados, também se percebe certos 
padrões no uso dessas cadernos: dedicação e assiduidade, observação e 
contemplação do mundo, livre experimentação. Estabelecidos como lugar 
de treino, pesquisa e aprimoramento, estes cadernos são igualmente es-
paços de liberdade, experimentação e improviso, abertos ao desconheci-
do, às idéias fugazes, aos erros, às surpresas e, portanto, às descobertas.

Sendo um hábito, o uso dos cadernos exige de seus autores uma 
observação ativa e cuidadosa e, também, envolvimento e presença, esti-
mulando a sensibilidade, a ligação com mundo e com o entorno, possibi-
litando uma construção ativa e consciente de um repertório visual pessoal. 
Cada elemento do dia a dia: a natureza, o meio ambiente, as máquinas 
e tecnologias, os hábitos e costumes, as falas e toda manifestação sócio 
cultural a que somos expostos e vivenciamos, são reelaborados em nosso 
inconsciente construindo nossas idéias e sentimentos. Assim, vamos for-
mando nossas maneiras de admirar, de gostar, de julgar, de apreciar - e 
também de fazer - as diferentes manifestações culturais ao interagirmos 
com outras pessoas e com o mundo em que vivemos. 

A proposta do uso do Diário Gráfico como prática escolar surge do 
interesse em mobilizar nos estudantes o desejo e entusiasmo por arte atra-
vés de suas cotidianidades, encorajando a absorção do seu próprio pa-
trimônio durante o aprendizado. E que a partir da observação de suas 
próprias referências e percepções de vida, possam desenvolver o olhar, 
estimular a imaginação e a criatividade, experimentar materiais, técnicas, 
modos.

Desta maneira, o Diário Gráfico pode se tornar um objeto de conexão 
entre a cultura do estudante e a arte acadêmica, pois qualquer conceito 
artístico ou estético pode (e deve) ser trabalhado a partir do cotidiano. A 
partir do olhar ativo do estudante e de sua interpretação de mundo abre-
-se caminho para discutir técnicas, conceitos, fatos históricos, cabendo ao 
professor mostrar ao aprendiz que ele já traz consigo uma série de conhe-
cimentos resultantes de suas experiências, intermediar os diferentes sabe-
res e auxiliar na organização desses conhecimentos. E assim, 
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nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transfor-
mando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, 
ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só́ assim podemos 
falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido 
na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos. (FREIRE, 1996, 
pg.13)

A observação atenta e o registro do cotidiano estimula uma maior 
conscientização e entendimento das relações dos estudantes com os ob-
jetos, imagens, lugares, pessoas, práticas sociais das culturas e classes so-
ciais em que estão inseridos, conseqüentemente fortalecendo a auto esti-
ma, a valorização da diversidade de manifestações e de saberes artísticos 
e o desenvolvimento da consciência crítica .

A medida que vão sendo criados, os cadernos vão se tornando ob-
jetos mnemónicos, bibliotecas portáteis de experiências e idéias que po-
dem ser sempre consultadas, revistas e correlacionadas impulsionando 
conexões e o potencial criativo. A percepção de mundo é individual e 
própria de cada indivíduo, cada um de nós percebe e interpreta a reali-
dade de acordo com o que nos é significativo. E, assim como os valores 
culturais nos quais estamos inseridos são referências para nossa formação, 
a forma como apreendemos e interpretamos as experiências que vivemos 
define nossos modos e comportamento. Quanto mais experimentamos e 
transitamos pelo mundo mais repertório é construído, ampliando nossa 
capacidade de interpretação. 

A percepção envolve um tipo de conhecer, que é um apreender o 
mundo externo junto com o mundo interno e ainda envolve,concomitan-
temente, um interpretar aquilo que está sendo apreendido. Tudo se pas-
sa ao mesmo tempo. Assim, no que se percebe, interpreta-se; no que se 
apreende, compreende. Essa compreensão não precisa necessariamente 
ocorrer de modo intelectual, mas deixa sempre um lastro dentro de nossa 
experiência (OSTROWER, 1977, pg. 57).
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Com o estabelecimento do modo de vida urbano, do avanço tecno-
lógico em ritmo cada vez mais acelerado e com a propagação da cultura e 
dos meios de comunicação em massa discute se sobre nossa capacidade 
de absorver essa nova quantidade de estímulos disponível - muito maior 
do que estávamos acostumados a receber a milhares de anos - e como 
isso nos afeta. Logo na introdução de seu livro “Criatividade e processos 
criativos”, publicado algumas décadas antes da popularização da internet, 
Ostrower já aponta que apesar de, ou graças a, todo o conhecimento e 
meios disponíveis, o ser humano vive isolado de si mesmo: 

o homem contemporâneo, colocado diante das múltiplas funções que 
deve exercer, pressionado por múltiplas exigências, bombardeado 
por um fluxo ininterrupto de informações contraditórias, em acelera-
ção crescente que quase ultrapassa o ritmo orgânico da vida, em vez 
de integrar como ser individual e ser social, sofre um processo de de-
sintegração. Aliena-se de si, de seu trabalho, de suas possibilidades 
de criar e realizar em sua vida conteúdos mais humanos. (OSTROWER, 
1977, pg. 6)

O tema também é preocupação das arte educadoras Maria Heloísa 
Ferraz e Maria Resende e Fusari, que reproduzem o seguinte texto de Fre-
derick Frank no livro Metodologia do Ensino da Arte:

 “nós olhamos muito; olhamos através de lentes, telescópios, tubos de tele-
visão.... O nosso olhar torna-se aperfeiçoado dia a dia – mas nós vemos cada 
vez menos. Nunca foi tão urgente falar sobre ver. Cada vez mais aparelhos e 
objetos, de câmaras a computadores, de livros de arte a vídeo tapes, conspi-
ram para assumir o controle do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso expe-
rienciar, do nosso ver. Nós simplesmente assistimos, somos espectadores (...) 
Milhões de pessoas, sem o prazer de ver, zunem pela vida em seu semi-sono, 
batendo, chutando e matando o que mal conseguiram perceber. Eles jamais 
aprenderam a ver, ou esqueceram que os homens tem olhos para ver, para 
experienciar.” FERRAZ e FUSARI (1991, pg. 58). 
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Para acordar deste “sono” as autoras propõem um ensino da arte 
fundamentada na educação da percepção e seu conseqüente efeito so-
bre o pensamento artístico e estético: “A medida que trabalhamos para 
desenvolver a percepção ajudamos a ver melhor, ouvir melhor, fazer dis-
criminações sutis e ver as conexões entre as coisas” (FERRAZ e FUSARI, 
1991, pg. 59). As aulas de arte constituem um dos espaços onde os es-
tudantes podem ter a oportunidade de exercitar suas potencialidades 
perceptivas, cabendo ao educador propor condições que conduzam esse 
desenvolvimento de forma ativa e crítica. 

O registro gráfico das cenas, passagens e experiências cotidianas que 
despertem interesse nos diários é um exercício de observação que de-
manda atenção e presença, coloca o aluno em estado contemplativo para 
perceber o mundo em que vive, no momento em que vive. Exige um olhar 
mais cuidadoso, reflexivo, analógico, conduzindo a um melhor entendi-
mento das formas, cores, volumes, luz e sombras, texturas, dos diferentes 
pontos de vista. Encoraja o envolvimento ativo em suas experiências pes-
soais e daí uma maior compreensão da própria relação do observador com 
o mundo. Descobrir e acumular imagens da natureza e da arte e como usá-
-las criativamente, a prática ainda exige a tomada de decisões e escolhas: 
sobre o que deve/vale ser registrado - que é também escolher entre o que 
se tem mais valor ou significado para si - e daí como isto será elaborado e, 
então, representado a partir da própria personalidade individual.

Para Vygotsky “quanto mais veja, ouça e experimente, quanto mais 
aprenda e assimile, quanto mais elementos da realidade disponha em sua 
experiência, tanto mais considerável e produtiva será a atividade de sua 
imaginação”. Desta maneira, o educador deve possibilitar experiências ar-
tísticas que estimulem os sentidos de diferentes formas, ampliando a visão 
e leituras de mundo e intermediar o aprendizado, mediando discussões 
sobre as descobertas perceptivas e o debate sobre qualidades formais e 
compositivas desta maneira contribuindo para ampliação do repertório de 
análise.
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Analisados em retrospectiva, os cadernos podem ajudar no enten-
dimento dos processos e métodos de seu autor, e, algumas vezes, mais 
do que isso, expõem sua essência mais íntima. São espaços de reflexão e 
análise, permitindo a visualização do processo mental e criativo até se che-
gar a idéia final. Neste sentido os Diários Gráficos são quase bibliográficos 
sobre os trabalhos e obra de seus criadores. 

Quando trabalhava no quadro Guerra e Paz e na série desses desenhos, con-
sultava meus cadernos todos os dias, dizendo a mim mesmo: ‘o que poderei 
aprender a meu respeito que ainda não saiba?’ E quando não sou mais eu 
quem está falando, mas sim os desenhos que fiz, quando eles escapam e 
zombam de mim, então sei que alcancei meu objetivo. (PICASSO)

O conhecimento, a percepção, a intuição, o inconsciente são partes 
fundamentais do processo criativo, mas é fundamental aliar o que se sabe, 
o que se conhece, o que se pensa e o que se imagina. Muitas vezes, essa 
ordenação aparece de maneira “mágica”: é o insight, o momento da visão 
intuitiva, da iluminação. No entanto, esses momentos de inspiração são 
na verdade resultado de processos - conscientes ou inconscientes - que 
envolvem a memória, a seleção, a relação e a integração dos dados do 
mundo externo e interno, com o objetivo de transformá-Ios para alcançar 
um sentido mais completo. 

A prática do Diário Gráfico pode se tornar uma ferramenta facilita-
dora desses processos ao transformar livros em branco em objetos mne-
mônicos: verdadeiros acervos de idéias, percepções e conhecimentos acu-
mulados. Uma ferramenta que conduz a construção de repertório e dá ao 
criador a possibilidade acompanhar, ficar a par de seus pensamentos e 
também enxergá-los mais adiante sob um novo ponto de vista, estimulan-
do o surgimento de novas conexões e combinações, de novas idéias. O 
cadernos se tornam, então, lugares de processos, caminhos, ao acomodar 
a pesquisa, observação, prática, experimentação, tentativa e erro, pois, de 
acordo com Alarcão (ALMEIDA e BASSETO, 2010, p.9),



222 edição PLURIS / 2021

Acredito que é justamente esta possibilidade de encontrar-se com o acaso e 
com o não planejado que enriquecemos a experiência do processo criativo. 
Ao abrir portas não exploradas e relativizar a questão do erro, podemos in-
corporar novas descobertas a nossa biblioteca do fazer artístico.

Como visto, o Diário Gráfico é um espaço de total liberdade, cada 
um usa de modo diferente, sendo uma imagem prática das experiências e 
reflexões pessoais. Não existindo um modelo ideal o que se espera é que 
se molde a partir da vivência do seu autor. Para seu emprego como projeto 
pedagógico é necessário adaptação, planejamento e mediação do profes-
sor. Sempre estimulando seu uso original como diário pessoal e o hábito 
disciplinado, periodicamente, ao longo do projeto devem ser distribuídas 
a turma atividades direcionadas. Nos diários gráficos cabem a experimen-
tação de práticas e técnicas, registros de observação ou da imaginação, 
pesquisas e estudos a partir de artistas, obras, estilos e épocas e também a 
autoria artística e estética do estudante. Abaixo, alguns exemplos do que 
pode ser trabalhado nos cadernos:

REGISTROS DE OBSERVAÇÃO

Modelo vivo 

Natureza morta

Paisagens

Objetos

Imagens e obras pré existentes

REGISTROS TÉCNICOS

Estudos de elementos visuais 
(linha, ponto, forma, cor)

Estudos de materiais 

Modos de registro (desenho, 
 pintura, aquarela, colagem, 

 frottage, impressão, etc)

Contextualização histórica

REGISTROS PERCEPTIVOS

Experiências e cotidianidades:  
passeios e visitas, percursos,  
transporte, próprio corpo,  
a moradia, família, lazer

Espaço externo

Espaço interno

Perspectiva 

Proporções 

Luz/sombra

Movimento

Sons, cheiros, gostos, sensações

REGISTROS TRANSVERSAIS

Receitas de culinária

Diálogo entre escrita e imagem

Profissões

Fauna/flora local, etc
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Apesar de exercício fundamentalmente prático, de produção artísti-
ca, o Diário Gráfico, quando bem direcionado, permite que o estudo da 
arte aconteça de forma triangular (fazendo, fruindo, contextualizando). Ao 
professor cabem as orientações e estímulo, a mediação da prática. Ao es-
tudante, a prática disciplinada. E então, a partir da vivência e do olhar do 
estudante, abre-se espaço para as mais variadas discussões: história, con-
textualização, análise crítica da arte ou introdução de obras e movimentos 
artísticos academicamente relevantes. Da mesma maneira, o estudo his-
tórico ou apreciação de determinado momento ou obra artística também 
podem/devem ser sempre registrados de forma gráfica e personalizada: 
estudos, cópias, reinterpretações, visitas a museus, teatros e apresenta-
ções, tarefas programadas e registros espontâneos e pessoais, tudo cabe 
no diário, e dão a oportunidade de viver arte dentro e fora da escola, trans-
formar o dia a dia em arte e apreciar a arte a partir da vida. 

Cada Diário acaba sendo único e refletindo a essência do seu autor 
e, desta maneira, promove a diversidade e pluralidade e também permite 
que os educadores conheçam mais sobre seu grupo, entendam melhor 
sobre os valores de sua cultura visual, ampliando as conexões. E a partir 
dessas representações, possam promover junto a turma análises críticas e 
debates sobre diversos aspectos culturais.

Ferramenta versátil para o ensino da arte, o Diário Gráfico pode ser 
facilmente adaptado para outros objetivos que envolvam observação, aná-
lise e desenvolvimento de idéias. Pode ser, um espaço para trabalhar te-
mas transversais, integrando disciplinas e linguagens. Em um mundo com 
mudanças velozes, cada vez mais digitalizado e virtual, bombardeado por 
informações nem sempre claras ou verdadeiras, estimular um tempo medi-
tativo, para parar, observar, sentir, refletir e ser capaz de relatar e se expres-
sar em diferentes linguagens deveria fazer parte do planejamento de todas 
as disciplinas. É importante que os jovens estejam atentos e conscientes, 
percebam seu tempo e espaço no mundo, que tenham capacidade de 
analisar informações e construir conhecimento de forma crítica. O Diário 
Gráfico, como ferramenta de aprendizado, acaba por tornar seu autor mais 
observador, presente e também com mais coragem de experimentar, arris-
car e de aceitar os erros - conscientes de que estes fazem parte do apren-
dizado - e compreendendo o caminho necessário para a construção ativa 
de pensamentos e aprendizados. 
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