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Ação Didática: 
Diagnóstico

Observando esse local, de onde parte o fazer educacional de cada professor, as 
relações com a arte proporcionadas são diversas. Para um melhor desenvolvimento do 
grupo, é importante o questionamento: em que parte do trajeto estão os estudantes?

O ponto de partida é o estabelecimento de situações de aprendizagem 
que permitam ao professor diagnosticar o estado (conhecimento prévio) de seus 
estudantes, frente aos objetivos e valores estéticos e culturais do Currículo que 
favoreçam o planejamento, adequação ou replanejamento dos percursos. Alguns 
pontos, talvez, precisem de uma parada maior ou de uma estratégia diferen-
te. A melhor forma de ser sensível às condições e características da turma é ter 
uma boa conversa em reunião pedagógica com os outros professores e com o 
Coordenador Pedagógico. Planejamentos conjuntos e momentos de destacar os 
processos cognitivos dos estudantes – o que mais os motiva, quais as maiores 
qualidades da turma – certamente ajudarão mais do que se apoiar apenas em 
uma única visão pedagógica. 

O diagnóstico também engendra uma aproximação com os estudantes e seu 
modo de se relacionar com a arte e a cultura: seus interesses, suas expectativas, suas 
dúvidas, sua bagagem cultural, sua relação com a família, com o bairro e com a escola.

Esse processo colabora com a avaliação dos estudantes, uma vez que pos-
sibilita um vislumbre acerca de seu repertório e desenvolvimento estético. Pode-se, 
então, observar as mudanças de estado em seu processo de aprendizagem.

A proposta de sondagem pode ocorrer a partir de referenciais artísticos, 
acrescentando, também, referenciais estéticos que estão além do universo da arte 
(como anúncios publicitários, jingles, fotografias jornalísticas, embalagens de pro-
dutos, adereços de moda etc.). 

Outra possibilidade é analisar a beleza e a dimensão artística de um ma-
pa-múndi do século XVI, de uma poesia de Manuel de Barros, de uma gravura de 
Debret ilustrando a vida nos engenhos, um fractal (como figura geométrica), um 
conto de Mia Couto, a estética dos jogos de futebol ou de atividades olímpicas. 
Certamente seu colega professor de outras áreas do conhecimento se alegrará ao 
localizar exemplos de dimensões de fatos estéticos em suas áreas. A educação in-
tegral aponta nesta direção, ampliando os horizontes dos estudantes (e dos pro-
fessores) para a percepção de que o conhecimento não está apenas no objeto, 
mas no olhar sobre ele. O que é interdisciplinar é a percepção dos estudantes e do 
professor, mais do que as atividades integradas.
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Possibilitando essa visão integrada, a curadoria, em conjunto com outras 
disciplinas e por meio da seleção de obras, imagens, vídeos e músicas, realizará a 
conexão entre as áreas do conhecimento ao longo do ano letivo, auxiliando a ob-
servação de um mesmo tema sobre vários ângulos. A utilização de perguntas me-
diadoras aproximará os estudantes desse processo e seus referenciais, instigando o 
contato com a arte, incentivando-os a levantar hipóteses: o que os conecta àqueles 
referenciais, quais aspectos de semelhança e diferença eles identificam, o que lhes 
chama atenção quando fruem a arte em conjunto e não apenas com referenciais 
individuais. Todas estas são as ações diagnósticas que permitem vislumbrar uma 
paisagem do grupo e sua relação com a proposta de aprendizagem.

Observe as imagens abaixo:

Figura 1– Partitura gráfica, Carlos Kater.

Figura 2 – Reprodução do Diagrama K (Wu-li) de Koellreutter
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Figura 3 – De-Cantação, Bruno Fischer

O que você vê nessas imagens? Algo lhe chama atenção? Que formas você 
identifica? Como foram usadas as cores? O que elas têm em comum? O que as 
diferencia? O que são essas imagens? São obras de artistas visuais? O que mais 
poderiam ser? O que você sente/pensa sobre as formas e cores nas imagens? Elas 
foram reunidas porque há algo em comum entre elas, o que pode ser?

Essas são algumas das muitas perguntas mediadoras que podem ser fei-
tas acerca dessas imagens, considerando a descrição, a análise, o reconheci-
mento de elementos de linguagem e a intepretação. Os estudantes, durante 
a leitura das imagens, também podem fazer outras questões que devem ser 
consideradas pelo professor.

O exemplo da figura 3 é de uma curadoria educativa acerca da notação 
musical, realizada por Calos Kater e Bruno Fischer. O diagrama K, de Hans-Joa-
chim Koellreutter, é um marco em termos de notação e de proposta experimental 
de música. A vanguarda musical do século XX abriu as portas para a consolidação 
de notações musicais muito variadas, como as partituras gráficas que integram a 
curadoria acima.

Podemos levantar hipóteses, buscar respostas coletivas ou contar a que 
se referem as imagens e o que as conecta. Em seguida, perguntar aos estudantes 
como seria o som produzido a partir daquelas notações. 

Para concluir a sondagem, pode-se solicitar a sonorização das partituras, 
individualmente ou em grupo, de uma imagem selecionada ou de todas elas. Pode-
remos então identificar o repertório dos estudantes frente a imagens não figurati-
vas, verificar a relação dos estudantes com elementos visuais, suas concepções de 
notação musical, sua habilidade de tradução intersemiótica. Nesse caso, sugerir 
um signo visual para um signo sonoro e sua relação com o processo de criação 
individual ou coletiva.

Supondo que, ao final da sondagem, seja diagnosticada uma grande dificul-
dade com relação à abstração (observada durante a sonorização das partituras), 
abre-se a possibilidade de buscar estratégias específicas desse aspecto para serem de-
senvolvidas no processo de aprendizagem. Poder-se-ia elaborar uma sequência didá-
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tica envolvendo onomatopeias nas histórias em quadrinhos, por exemplo. A relação 
entre imagem e som fica mais evidente pelo uso da palavra escrita e este poderia ser 
um passo preliminar, seguido do aumento gradativo do nível de abstração, como a 
explosão nas histórias em quadrinhos sem o uso da onomatopeia.

O diagnóstico pode ser realizado de diferentes formas: por meio de son-
dagens, situações lúdicas ou outras propostas inventivas. Propostas de leituras de 
imagens, como o Image Watching1 de Robert Ott, são interessantes em situações 
de sondagem. Um jogo ou proposta lúdica também pode ser um outro meio de 
diagnóstico. Solicitar, por exemplo, para os estudantes criarem uma agenda de 
eventos culturais que eles gostariam que existisse em seu bairro. Emergirão nessa 
proposta os interesses, gostos, repertório dos estudantes, agendas variadas e mes-
mo divertidas (como show de uma cantora ou cantor pop na quadra da escola e, 
na praça em frente, um grande encontro de hip hop). Depois, pode-se ainda sele-
cionar alguns eventos da agenda e produzir cartazes, flyers e imagens digitais para 
divulgá-los, ainda como parte da sondagem. 

O fenômeno dos Youtubers também pode ser objeto de trabalho em aula. 
Analisando-o em sua estrutura de comunicação, comparando-o com outras mani-
festações de músicas, textos, humor, mensagens, ritmos e cenários. As dimensões 
éticas e estéticas de sua visualização e de suas mensagens servem para abrir um 
bom debate.

É importante considerar o diagnóstico ao se criar um plano de aula, mesmo 
que seja breve e dure apenas uma aula. Ele pode aparecer sempre que um novo 
percurso de aprendizagem for iniciado ou conceito introduzido. Não obstante, o 
diagnóstico está intimamente relacionado com o processo de avaliação. Ele pode 
fornecer indicadores que contribuem para o acompanhamento do percurso de 
aprendizagem dos estudantes.

Curadoria educativa

Ao desenvolver percursos de aprendizagem em Arte, o professor colabora 
na ampliação do repertório artístico e cultural dos estudantes. Escolher imagens, 
músicas, objetos, vídeos e textos, faz do professor um curador educativo. Imagens,  
músicas, ritmos, cores, formas, entonações não são neutras. Trabalhar com os es-
tudantes, suas nuances e suas intenções é educar artisticamente e abrir clarões na 
fruição da cultura e em sua produção.  

1   Metodologia criada por Robert Ott para reflexão crítica e leitura de produções artísticas.
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O curador educativo é aquele que escolhe um conjunto de obras (produ-
ções em linguagens artísticas), com uma intenção pedagógica. Isto pode acontecer 
para se trabalhar ações mediadoras em espaços culturais (museus, galerias, expo-
sições temporárias) e também na escola. Como exemplo, podemos aqui fazer uma 
analogia com o curador de uma seleção de obras a serem expostas em uma sala de 
museu ou galeria. Este profissional é quem irá “curar”, cuidar, selecionar e propor 
percursos de apreciação ao público visitante da mostra de Arte. O professor pode 
fazer também este papel ao pesquisar e selecionar obras para os momentos de 
diagnóstico e nutrição estética. A arte é aberta e apresenta muitas possibilidades.

Planejando a viagem

Quando nos preparamos para viajar criamos um roteiro. Algumas pessoas 
são minuciosas e elaboram roteiros muito bem detalhados, outras marcam pontos 
na trajetória, mas deixam espaço para explorações espontâneas e acasos. Tal como 
existem diferentes tipos de viajantes, há professores que criam planos de aula muito 
precisos e outros que planejam caminhos mais abertos.

A metáfora da viagem não é aleatória, o processo de planejar é muito seme-
lhante ao que ocorre na escola. Traçamos rotas, estabelecemos pontos de parada, 
identificamos os materiais que serão requisitados em cada contexto (roupas de in-
verno, repelente contra insetos, barraca, lanterna...), nos informamos acerca das 
características locais, fazemos reservas, planejamos encontros com amigos ou pa-
rentes distantes que estarão nas proximidades de algum local a ser visitado.

O Currículo da Cidade de Arte foi elaborado como um guia de viagem. Por 
meio dele, o professor poderá traçar rotas entre os Campos Conceituais. As carac-
terísticas de cada território colaboram com o planejamento, a escolha de rotas, pes-
quisa de referenciais estéticos e culturais, a organização do tempo, o levantamento 
de materiais e outros recursos.

Salientamos que as rotas não estão pré-definidas. Cada professor é autor 
de seu percurso, propondo caminhos, pontos de parada mais longos ou visitas 
mais ligeiras.

Na segunda parte desse documento, disponibilizamos propostas de percur-
sos de aprendizagem para diferentes anos e com ênfase em diversas linguagens artís-
ticas redigidas por diferentes professores.


