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Introdução: O acesso à arte é constitucional. Mais que isso, sua importância e função social na 
formação do individuo é indiscutível. Desde o seu nascimento em 2001, o projeto visa o resgate, 
preservação e estimulo à descoberta do patrimônio artístico e cultural Prudentino, salientando 
especificamente a inseparabilidade entre a arte e sua contextualização cultural, politica, econômica 
e social. Situação pontual para o caso da cidade de Presidente Prudente, que trata com histórico 
intencional descaso suas políticas publicas de cultura. Objetivos: A função socioeducativa do 
projeto rumo à socialização e democratização contempla um caminho de duas mãos: levar o 
conhecimento da arte às periferias e, ao mesmo tempo, colher e registrar sua produção cultural. 
Métodos: O Projeto se desenvolveu em fases de catalogações, sistematização, montagem e 
exposição das biografias dos artistas e grupos culturais. Nos momentos iniciais, os trabalhos se 
desdobraram em entrevistas, consultas a pastas de artistas, recortes de jornais e revistas. Todo o 
material foi compilado em 2004 em um catálogo virtual denominado “Banco de dados dos artistas 
de Presidente Prudente”, elaborado na sua versão Access. A partir de 2006 o projeto repropageou 
para a Internet, disponibilizando os perfis dos artistas em um site de interface dinâmico para a 
divulgação do material amogariado nos anos antecedentes. Neste ano de 2011 foi retomada a 
pesquisa de campo determinada pelo vácuo cultural na periferia de Presidente Prudente, 
considerando as classes sociais excluídas, principalmente no que diz respeito aos impactos na 
relação povo cultura. Resultados: entre os produtos originados nas diferentes faces do projeto, 
destacam-se o Banco de dados da Cultura Prudentina, premiado pela Câmara ; a emergência da 
Federação Prudentina de Teatro estimulada pela relação dos bolsistas com os artistas. O site do 
Projeto, em versão html; o blog de noticias para a divulgação dos principais eventos da vida 
cultural Prudentina e, na fase atual a reestruturação do sistema devido a inovações tecnológicas 
na área de webdesign/processamento de dados visto que por ser uma das áreas da computação 
essas inovações são constantes e devem ser aplicadas no sistema além do lançamento do novo 
site, que viabiliza a inserção e alteração de perfis pelos próprios artistas, fato inédito para uma 
cidade média brasileira além de ferramentas como envios de notícias e divulgação de resultados 
de pesquisa. 
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