
Diário Gráfico – Desenho de registo rápido

Parte 1



O que é o Diário Gráfico?
• É um instrumento de trabalho, com um formato fácil de

transportar que estimula a observação e o registo gráfico.
Pode e deve ser usado em qualquer lado e com qualquer
material.



O que é o Diário Gráfico?
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Exemplos conhecidos de Diários Gráficos

• Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci



Exemplos conhecidos de Diários Gráficos

Delacroix



Exemplos conhecidos de Diários Gráficos

Picasso Frida Kahlo



Desenho de Paisagem
Existem três tipos distintos
de desenho de paisagem:

- Paisagem interior;
- Paisagem exterior urbana;
- Paisagem exterior natural.



Para o desenho de paisagem são
extremamente importantes:

- Noção de fundo e forma
- Proporção credível na relação entre as formas:

• Elementos naturais
• Objectos e construções criadas pelo homem
• Homem e outros seres vivos



Para o desenho de paisagem são
extremamente importantes:

- Noções de perspectiva
- Consciência da rigidez das formas na sua observação
- Consciência atmosférica da paisagem e resultante capacidade de síntese
(perspectiva atmosférica):

• Na definição dos vários elementos conforme as distâncias
• Na sensibilidade do contraste entre contornos na sua relação entre formas
e planos.



Perspectiva Cónica
O tipo de perspectiva mais comum no desenho de representação de paisagem é
o do sistema cónico, trabalhando-se preferencialmente no inicio da prática do
registo de paisagem com um ponto de fuga central (muito útil na representação
de ruas) que varia conforme a profundidade e ângulo de observação.



Perspectiva Cónica

Perspectógrafo

• Obriga a observação por um
ponto fixo.

• Facilita a constatação da
posição  das linhas de
direcção do olhar.

• Torna possível a
representação rigorosa da
perspectiva.



Perspectiva Cónica
Como tirar partido da perspectiva
cónica:

•Definir o espaço a ocupar pelo desenho;

•Definir tempo para a realização do desenho;

•Estabelecer ponto(s) de fuga;

•Estabelecer elementos protagonistas do
desenho;

•Definir linha do horizonte e pontos de fuga
através de traços estruturais/guia pouco
demarcados;

•Definir o carácter do traço dos vários
elementos nos vários planos;



Perspectiva Cónica
Como tirar partido da perspectiva
cónica:

•Desenhar com contenção no uso da
borracha, experimentando (quando
necessário) nos bordos da folha efeitos e
técnicas dos materiais;

•Definição de sombras próprias e sombras
projectadas, usando-as para tapar linhas
estruturais e erros, dando ao desenho um
carácter mais expressivo;

•“Abrir brancos” com borracha tirando
partido da sujidade existente no próprio
desenho;

•Rever o desenho destacando os objectivos
deste.


	Diário Gráfico – Desenho de registo rápido
	O que é o Diário Gráfico?  
	O que é o Diário Gráfico?  
	O que é o Diário Gráfico?  
	O que é o Diário Gráfico?  
	Exemplos conhecidos de Diários Gráficos
	Exemplos conhecidos de Diários Gráficos
	Exemplos conhecidos de Diários Gráficos
	  Desenho de Paisagem
	Para o desenho de paisagem são extremamente importantes: 
	Para o desenho de paisagem são extremamente importantes: 
	Perspectiva Cónica 
	Perspectiva Cónica 
	Perspectiva Cónica 
	Perspectiva Cónica 

