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Arte é a atividade humana que está ligada com manifestações de ordem, estética, feitas por
artistas a partir de suas percepções, emoções, ideia e ação, com um único objetivo de
estimular esse interesse de um ou mais espectadores, e cada obra de arte possui um
significado único e diferente.O ser humano que lida com a arte, seja ela: cênica, visual ou
sonora, certamente encontra-se passos adiante dos que não têm contato com o objeto
estético. É preciso ser artista e se recriar a cada dia. O conceito de obra de arte é uma
construção social, não pode ser um trabalho isolado. A arte possibilita um diálogo com quem
a observa, cria situações que podem se tornar desafiantes para o apreciador e, algumas
vezes, os materiais utilizados na própria composição propõem uma reflexão sobre o
significado da arte. A pesquisa se baseará na literatura específica no que condiz ao ensino de
arte nas escolas, a partir dessa pesquisa, será feito um levantamento levando em
consideração a opinião dos próprios alunos, a fim de apresentar aos estudantes as diversas
possibilidades que a arte pode proporcionar além da desvirtuação de conteúdos ensinados
na escola.O projeto promove principalmente um contato muito mais amplo, entre a sociedade
e a Arte, tendo como alvo principal as crianças e os jovens, de 5 a 17 anos, os quais tem
interesse na área, porém em alguns casos não possuem condições financeiras para participar
das atividades. O projeto trará a sociedade um espaço cultural, no qual não há custos, levando
às comunidades com baixa renda a oportunidade para ampliar o conhecimento desses jovens
e crianças, o qual futuramente poderá ajuda-los em projetos culturais.
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