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Santa Maria/RS, conhecida também como Cidade Universitária e Cidade Cultura, é 

palco de diferentes eventos e de diferentes manifestações artísticas. Temos 

manifestações que se tornaram permanentes na paisagem da cidade, como a ocupação 

do centro urbano com esculturas, que visam estar próximas de todos, tornando-se assim 

símbolo coletivo para serem apreciadas pelo cidadão que as vê e observa. Essa unidade 

entre a arte, o espaço público e a participação do cidadão é um fator que enriquece e 

democratiza a arte local. Da mesma forma, isso valoriza a própria arte, o espaço urbano, 

a Educação e a Educação Sensível de quem a observa tornando-a visível. Encontrar essa 

arte foi o foco da atual proposta, além de discutir sobre o que isso implica na educação e 

formação dos diferentes participantes, sejam estudantes ou docentes, assim como os 

cidadãos. Para isso, estudantes do Ensino Médio do Colégio Politécnico da UFSM 

criaram um aplicativo que tem como objetivo democratizar o acesso à arte para toda a 

população através da localização e criação de mapas e imagens. Sendo assim, a presente 

proposta objetiva refletir qualitativamente sobre os diferentes aspectos envolvidos nesse 

processo de criação do aplicativo para o desenvolvimento dos estudantes, levando-o 

para sala de aula com a intenção de usá-lo como ferramenta para a aprendizagem “além 

de um livro didático”, destacando a importância desse meio artístico e da capacidade de 

localização na cidade em que vivem. Do mesmo modo, busca-se incentivar a 

comunidade apreciadora e atuante de manifestações artísticas a desenvolver outros 

projetos e obras de artes produzidas com diversos tipos de materiais. Essa aproximação 

entre a população e a arte local, por meio do aplicativo, valorizará a tecnologia, a 

cultura, o espaço urbano, os artistas e a história cultural santa-mariense. A 

disponibilização do aplicativo com os mapas georreferenciados e informações das 

esculturas expostas nos diferentes locais da cidade aproximará também fisicamente o 

que até então parecia distante ou inexistente para parte da população. Com isso, também 

há a intenção de estender projeto para o âmbito social, propondo a revitalização de áreas 

verdes já existentes, a construção de mais ambientes culturais, como esculturas e 

parques em locais mais periféricos, assim como estimular o investimento pelo poder 

público e privado em melhorias nas já existentes por meio de um espaço para denunciar 

e reportar atos de vandalismo ou a necessidade de manutenção das obras artísticas e 

locais públicos.  O Ensino e a Educação que vai além da sala de aula e chega à 

população em geral é um fato possível quando existirem possibilidades e liberdade dos 

educandos de contextualizar na própria comunidade o que estudam em sala de aula. 

Assim, estudantes do ensino médio, no exercício da construção do seu conhecimento, 

buscaram dialogar com diferentes cursos e em diferentes etapas apresentam uma 

proposta e o que a envolve, a partir da tecnologia de georreferenciamento, dos adventos 

da internet, da arte e das diferentes disciplinas trabalhadas em sala de aula. Portanto, 

pode-se concluir até o momento que o envolvimento dos estudantes no processo como 

um todo permitiu e contribuiu para o desenvolvimento cultural, social, educacional e 

tecnológico dos mesmos e da população que fará uso do aplicativo, aproximando assim 

a população santa-mariense da Cidade Universitária e Cultura. 


