
 

O curso de formação cultural do Projeto Humanarte 

 

O Projeto Humanarte tem como missão promover valores humanos essenciais 

para a construção de uma sociedade solidária, pautada pela diversidade cultural e pelo 

respeito aos direitos fundamentais. A proposta é explorar a dimensão histórica e estética 

de obras-primas da História da Arte até reencontrar sua dimensão emocional e, dessa 

forma, instigar o observador a investigar suas próprias vivências e delas extrair o 

impulso para comunicar os seus sentimentos 

Desde 2011 os cursos do Projeto Humanarte têm se dirigido prioritariamente, 

mas não exclusivamente, aos educadores do Ensino Básico, principalmente na rede 

municipal de ensino de Campinas (SP), além de outras cidades do interior paulista. 

Aprovado pelo Ministério da Cultura (Lei Rouanet) em 2005, 2008 e 2022, o Humanarte 

tem como pressuposto a ideia de que a arte, seja na produção, seja na apreciação, é 

uma forma de autoconhecimento e de construção de empatia.  

O objetivo deste projeto é oferecer uma oportunidade para desenvolver a 

formação integral, humana e emocional de seu público-alvo, formado por interessados 

em arte em geral, além de educadores. É uma contribuição ao aprimoramento de nosso 

convívio social, mediando obra e público, passado e presente, para assim potencializar 

o ato de fruir, degustar, sorver, a serviço da humanização permanente do ser humano.  

 

Curso HUMANARTE 1 - Expressão Oral e Escrita Através da Arte 

Aula Tópicos de Arte Repertório Dinâmica 

1 Linha e Composição Medieval Linhas retas e curvas 

2 Expressão: razão/emoção Renascimento/Barroco Memória Visual 

3 Cor e Linha Rococó/Neoclássico Quiz 1 

4 Expressão e cor Romantismo/Impressionismo Temporalidade 

5 Deformação e abstração Arte moderna Empatia 

6 O desenho infantil Pintura Brasileira Sec 19 e 20 Quiz 2 

 

Curso HUMANARTE 2 – Valores Humanos Através da Arte 

Aula Tema Estudos de Caso Dinâmica 

1 A inveja na arte Inveja hoje Desafio cultural 

2 A ira na arte Bullying Memória Visual 

3 Fantasias na arte O ideal do Eu Ética Aplicada 

4 Fé na arte Religião hoje Atividade no blog 

5 Amor na arte Perda e reparação Desafio 2 

6 Oficina Pedagógica Avaliação Encerramento 

 

Público: interessados em arte em geral. 

Carga horária de cada curso: 30 hs (24 presencias + 6 não-presenciais; 4 hs por aula) 

 

João Ricaldes 
humanarte@humanarte.net  http://blog.humanarte.net/ www.humanarte.net   
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Curso Humanarte – Olímpia 2016: visita ao Masp 

 

 Livro de apoio 

  

 

 

Estudo das garatujas. Trabalho 

apresentado pelas educadoras do CEMEI 

“Marilena Cabral” (Campinas) durante o  

Curso Humanarte-Campinas 2013 Curso Humanarte Campinas 2015 

  

 

 

Curso Humanarte – Campinas 2014: visita à Pinacoteca “História da Arte em 200 Obras” 

  



 

 
 

Visita ao Masp – Campinas 2019 História da Arte em 20 Lições 

  

Visita à Pinacoteca – Campinas 2019 Segredos da Alma na Arte 

  

 
 

Campinas 2019 O romance da história 

 


