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Desenho, Arte seus estilos são variados trazem muitos pontos positivos e negativos para a
sociedade? Tudo que conhecemos partiu de um desenho feito por alguém desde de desenhos
nas paredes até imagens computadorizadas e no futuro quem sabe hologramas. Já pensou
que a arte pode influenciar no seu estado emocional? Curar pacientes com problemas
psicológicos? Trazer a paz e o bem-estar da sociedade? Isso é o que o nosso trabalho tentará
explicar para aqueles que estiverem duvidando que seja possível tal feito. Desenhar é o
mesmo que falar, porém, de uma forma diferente; interpretar imagens é entender o que o
autor estava tentando descrever ou imaginar em sua mente em forma de arte quase que falar
melhor dizendo. Desenhos, engenharia, tecnologia, o grupo que está progredindo sempre
junto, porque um necessita do outro para avançar. Como seria nosso mundo sem a arte, sem
a liberdade de expressão para mostrar o que podemos fazer? Com certeza não seria o mesmo
que é hoje, possivelmente nunca chegaria perto do que é hoje. A nossa pesquisa possui fontes
de referência como artigos, livros, textos em revistas, on-line e outras fontes. O assunto
proposto neste trabalho foi escolhido por duas razões: a primeira por tratar-se de um tema
que o grupo pesquisador sabe melhor explicar; a segunda, porque é um tema que passa
despercebido pela sociedade hoje em dia. Essa pesquisa pode ser classificada descritiva, já
que descreve a arte do desenho em geral. Segue uma abordagem metodológica histórica,
essa opção se justifica porque o método escolhido permite o estudo da arte e como ela chegou
a este ponto. O procedimento desse trabalho será por meio de observação qualitativa, com
ferramentas bibliográficas para a pesquisa livre em variadas fontes.
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