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Apresentação
Apresentação:
As artes plásticas sempre tiveram papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, seja ela
através do senso critico, seja pelo desenvolvimento histórico, ilustrativo, funcional,
conceitual e porque não, Político.
Picasso dizia “A arte é a mentira que nós faz ver a verdade”, assim foi por séculos, em especial
no século 20 onde as atribulações Geopolíticas foram grandes, a arte tentava através da mágica o
convite para o pensamento do realismo, cuja realidade social e política gritava a todos no pós
revolução industrial, convidando a uma reflexão humanística e retrospectiva as novos resoluções
e padrões de vida urbanista, outra outrora a arte se fez o contrário, através da manifestação
realista o convite para o sonho, o irreal, famosa tendência no período clássico, onde se renova
o Heroísmo e a Mitologia, assim como no inicio da historia (Rupestre) a manifestação da fé e
ritualística.
O papel da arte como um todo se torna cada vez mais importante com o desenvolvimento social e
cultural na nova sociedade, mesmo com o advento da tecnologia que se mostra tão quanto
necessário a mão de obra refinada do artista em diversas áreas, sendo uma delas a mão de obra do
desenhista, ilustrador e pintor que afere as formulações do processo de criação em varias
frentes do mundo das artes
Tendo ciência das resoluções e padrões já comentadas cuja a intenção fica clara quanto a
importância imensurável do mesmo, surge então a ideia do projeto “Arte No Parque” (OBS: o nome
poderá ser revisto de acordo com as necessidades das parcerias que serão vistos a frente,
encaixando em novas possibilidades de espaço ou padrões se assim for necessário); onde alunos da
rede publica Municipal e do projeto crescer da prefeitura municipal de Mogi das Cruzes, terão
acesso a aulas de desenho e pintura com profissionais renomados na área com experiência vasta
nas áreas da pintura e do desenho e no que se refere a técnica e processo de criação.
Com parceria a ser firmada com a secretaria de cultura e da educação da prefeitura de Mogi das
Cruzes, os alunos selecionados terão aulas das técnicas citadas com os artistas Sócrates Walter
de Noronha e Paulo Seccomandi nas diversas áreas do processo, desde a técnica propriamente dita,
as simbologias e ao processo de criação como demais vertentes do estudo aplicado e o manuseia
das ferramentas assim como a filosofia de trabalho por vezes deixadas de lado tirando aquilo que
a arte tem de mais importante, técnica aliada a intenção, filosofia de trabalho.
Os alunos admitidos terão seus materiais entregues necessários para as aplicações dos estudos
sem ônus e custos extras, sendo estes inclusos pelo projeto, ficando estes totalmente isentos de
qualquer despesas a não ser o de transporte.
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Os alunos escolhidos de maneira democrática passarão por um processo de escolha através de
etapas a serem descritas, tentando assim, desta maneira descentralizar e possibilitar a maior
participação possível de alunos de diversas regiões da cidade seguindo as etapas descritas a
frente assim como o numero de atendidos.
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