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Temos vários e diferentes desafios, polêmicas, concordâncias e discordâncias quando o 

assunto é educação, escola. E quando quanto às disciplinas e conteúdos? E quando a 

disciplina é Arte? O que mais se ouve é: “aulas de arte servem para quê? Não há muitas 

questões no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)! Não serve para nada mesmo! Quem 

precisa saber pintar e desenhar? Isso não vai mudar minha vida! Vamos estudar Português, 

Biologia, Matemática, Química, Física, ...!” Esses pré-conceitos já estabelecidos se tornam 

um desafio maior quando se trata de uma aula de arte e educandos com diferentes propósitos. 

No Ensino Médio do Colégio Politécnico da UFSM, é marcante a preocupação de os 

estudantes em dar continuidade à sua formação. Dessa forma, acentua-se o desafio diante dos 

conceitos e pré-conceitos construídos historicamente na sociedade sobre a importância das 

disciplinas trabalhadas na Educação Básica, em especial no Ensino Médio. No presente 

momento, vivemos uma pandemia (covid19), e como fazer as aulas cada um na sua casa? 

Essa dúvida ficou latente por um determinado tempo, visto que a metodologia usada nas aulas 

de arte é a de estimular o educando a aprender arte por meio da vivência com ela. Muitas das 

aulas acontecem nas ruas da cidade, em museus e exposições, em Santa Maria e em outras 

cidades. As atividades artísticas realizadas pelos educandos são expostas em um espaço no 

Colégio. E como fazer isso se vivemos um isolamento social? Preocupados com a qualidade 

de ensino, objetivou-se, com a presente proposta, criar um museu virtual de Linguagens, 

particularmente de produções de artes. A proposta interdisciplinar foi elaborada junto com a 

professora de Letras (Português e Inglês) em uma turma de 2ª série. A criação do museu 

virtual é uma das etapas de outra proposta que discute as diferentes linguagens nesse 

momento de pandemia. Após oficinas que envolvem conhecimentos específicos, como a 

produção textual, tecnologias, informática e trabalhos realizados nas disciplinas de arte e 

língua inglesa; os estudantes vêm produzindo propostas como charge, tirinhas, história em 

quadrinhos. Paralelo a isso, é estudada a história da arte em vídeos, e as atividades são 

realizadas a partir de visitas virtuais a museus institucionalizados, textos e artigos publicados 

para pesquisa e a criação artística a partir do contexto atual e da história da arte. A presente 

proposta, em andamento, da criação do museu virtual, vem para compartilhar, nas suas 

diferentes salas/galerias, com os colegas, a escola e a sociedade, todas as produções artísticas 

dos alunos (nas diferentes linguagens: desenho, pintura, fotografia, poesia, vídeos, ...). A 

criação desse museu virtual será realizada pelos educandos, esse poderá ser acessado em 

computadores desktops, notebooks, celulares com acesso à internet. As descrições dos 

materiais expostos e muitas produções serão em português e inglês. Espera-se que essa 

proposta de ensino sirva de incentivo para outras escolas e que os alunos, a partir das suas 

produções, possam também contribuir com aqueles que apreciam Arte. Até o momento, foram 

realizadas as oficinas de produção textual e a produção dos desenhos e análise de cada um. 

Assim, irá se valorizar a produção dos educandos e os mesmos poderão apreciar e sentir que a 

arte vai muito além de uma disciplina e de conteúdo. Pode-se concluir que ensinar arte 

interdisciplinarmente, com o olhar voltado ao educando e ao seu, e nosso entorno é desafiador 

e proporciona a todos os envolvidos uma leitura social, ética, política, estética, cultural mais 

aguçada do meio no qual vivemos, o que faz com que todos se sintam sujeitos atuantes e 

transformadores da realidade, mesmo a partir da realidade virtual.  


