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RESUMO: 

O Caderno do Aluno é um material didático oferecido desde 2009 pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. Em relação ao ensino de Arte esta implementação 
inaugura a utilização de material didático específico. O Grupo de Pesquisa em Mediação 
Cultural do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenado pela Profª Drª Mirian Celeste Martins 
apresenta esta pesquisa que reflete sobre a voz do aluno, por meio de seus registros no 
referido Caderno do Aluno, questionários e portfólios coletados entre estudantes dos 
Ensinos Fundamental II e Médio, de escolas rurais, centrais ou de periferia , em cidades de 
pequeno, médio e grande porte.  Com isso, buscamos entender como se deu o acesso à 
Arte e se o Caderno do aluno se caracteriza como um instrumento de mediação cultural.  

Palavras-chave: arte; ensino de arte; mediação cultural; currículo, materiais educativos.  

 

ABSTRACT: 

The “Student’s Notebook” is a textbook offered by the State Department of Education of São 
Paulo since 2009. This politic toward art teaching means a commencement of the use of 
specific didactic material. The Research Group on Cultural Mediation, part of the Post-
Graduation Program in Education, Art and Culture History at the Presbyterian University 
Mackenzie, coordinated by PhD and Professor Mirian Celeste Martins, presents this search 
which is based upon student’s voice by analyzing their records, questionnaires and portfolios 
collected among students of Middle and High school levels. The schools are from rural, 
downtown and suburb areas, which belong to small, medium and big cities around São 
Paulo. By doing so we look forward to understand how the access to art has happened, as 
well as whether or not the Student’s Notebook can be seen as a cultural mediation 
instrument. 

Key words: art; art teaching; cultural mediation; curriculum; educational materials.  
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ARTE NO CADERNO DO ALUNO PARA ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO: fendas de acesso para arte e cultura? 

Iniciado em 2008, o programa “São Paulo Faz Escola” lançou a Proposta Curricular 

para o Estado de São Paulo, como objetivo de desenvolver um curriculo para todas 

as disciplinas, focando conteúdos bimestrais, habilidades e competências. Naquele 

primeiro momento, foi gerado o Caderno do Professor a partir da 5ª série/6º ano do 

Ensino Fundamental até o 2º do Ensino Médio. Estes cadernos foram distribuídos 

aos professores de toda a rede e foram implementados por meio de vídeo-

conferências, encontros, capacitações, fóruns de discussão via internet, etc.. Em 

2009, esses cadernos foram revistos e, a partir deles, foi criado o Caderno do Aluno 

– um material didático para alunos a partir da 5ª série/6º ano do Ensino Fundamental 

até o 2º do Ensino Médio das 4190 escolas públicas estaduais. Em 2009, ao ser 

regulamentado pela Secretaria de Educação, a proposta assume seu caráter de 

Currículo da rede pública estadual de São Paulo.  

Em relação ao ensino de Arte esta implementação inaugura a utilização de material 

didático específico. O Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, coordenado pela Profª Drª Mirian Celeste Martins 

apresenta esta pesquisa que reflete sobre a voz do aluno, por meio de seus 

registros no referido Caderno do Aluno, questionários e portfólios coletados entre 

alunos que apresentam interesse pela arte e que não foram afetada por ela, 

estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio, de escolas rurais, centrais ou de 

periferia, em cidades de pequeno, médio e grande porte.  Com isso, buscamos 

entender como se deu o acesso à Arte e se o Caderno do aluno se caracteriza como 

um instrumento de mediação cultural.  

Esta pesquisa possibilita ao Grupo de Pesquisa aprofundar seus estudos sobre a 

mediação cultural. Iniciado em 2003 no Instituto de Artes/Unesp e agora continuado 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o grupo gerou publicações: Mediando 

[con]tatos com arte e cultura (2007), Mediação: provocações estéticas (2005), um 

artigo Curadoria Educativa: inventando conversas (2006) e um importante  evento - 

[con]tatos com mediação cultural: ciclo de conversações no SESCPinheiros em São 

Paulo (2007), envolvendo nomes importantes da área. Foram também 
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desenvolvidas onze dissertações de mestrado que revelam as inquietações e focos 

de pesquisa na área. 

Nesta comunicação, apresentamos inicialmente um breve histórico do ensino de arte 

no Estado de São Paulo, o atual pensamento curricular em arte, o formato didático 

do Caderno do Professor e do Caderno do Aluno. Tecendo os objetivos e as 

questões centrais da pesquisa, abordamos em seguida a metodologia de trabalho e 

alguns dos aspectos que estão sendo focalizados. A pesquisa, neste momento em 

processo, espera apresentar no encontro da ANPAP os resultados obtidos, dividindo 

com outros pesquisadores nossas descobertas, inquietações e questões para a 

formação de educadores e para ampliação da compreensão sobre a mediação 

cultural. 

Uma pequena narrativa histórica 

Desenho geométrico, Artes Plásticas e Música. Em uma ou outra escola também se 

aprendia Teatro. E em quase todas, Trabalhos Manuais. Esta realidade múltipla 

sofreu mudanças radicais no período da ditadura militar: a Lei de Diretrizes e Bases 

5691/73. Educação Artística como atividade, professores das antigas disciplinas 

voltando às faculdades para complementar seus cursos, a formação em “licenciatura 

curta”: Artes Plásticas, Música, Teatro em dois anos. Professor polivalente, 

“poliquerente, que até hoje teima em ser desejado pelas escolas, acrescentado, 

depois, a Dança em sua docência. 

Depois de edições preliminares, uma proposta curricular da Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas – CENP (1988), para o então chamado 1º grau, 

marca a busca pela interrelação dos conteúdos. Estímulos geradores como 

elementos desencadeadores de processos expressivos, capturando interesses dos 

alunos, centrando-se numa só linguagem ou estimulando a passagem de uma para 

outra. Era considerado necessário, ao longo do curso, oferecer experiências que 

permitissem aos alunos “compreender os fundamentos de pelo menos uma das 

áreas de expressão, as possibilidades de articulação de seus elementos, a utilização 

dos recursos expressivos e a sua dimensão estética”1. Tentativas de 

interdisciplinaridade. Para o 2º grau a Proposta Curricular (1992) se tornava mais 

complexa, evidenciando a multiplicidade e interdependência entre as dimensões da 
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arte. Impossível separá-las. Expressão, construção e representação de mundo 

ligavam-se mutuamente em um conjunto em que estão presentes autor/artista, 

fruidor e a intermediação entre eles pelos meios de veiculação da arte, todos 

inseridos no mundo físico-sociocultural-político-histórico onde vive o homem.  

Mudanças foram propostas pela LDB 9394/96. Em consonância com os Parâmetros 

Curriculares Ncionais – Arte (1998), a Arte deixa de ser uma atividade e passa a ser 

uma disciplina. Assim, as conexões entre suas linguagens poderiam ser feitas de um 

modo mais aberto. Como reflexo, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

criou vários projetos direcionados à formação contínua de educadores, com olhos 

voltados especialmente aos anos iniciais, resultando materiais como O ensino de 

Arte nas Séries Iniciais – Ciclo I (2006). Até o ano de 2008 era proposta uma divisão 

de carga horária da disciplina Arte pelas diferentes linguagens, para que todas 

pudessem ter o mesmo peso e se estender por um bimestre, independentemente da 

formação do professor. 

Na contratação de professores de Arte no Estado de São Paulo não há exigência de 

formação específica para cada linguagem artística. Ainda que houvesse  não seria 

possível suprir as demandas, pois segundo levantamento da CENP – Coordenadoria 

de Estudos e Normas Pedagógicas, em 2008, cerca de 75% dos professores que 

atuam na escola pública têm formação em Artes Visuais, sendo os 25% restantes 

divididos pelas demais linguagens. Os concursos continuam a ser realizados 

visando a contratação de professores polivalentes que têm conteúdos pulverizados 

de todas as linguagens. Frente a estas constatações é que foi proposto o atual 

pensamento curricular em Arte. 

Com uma estrutura complexa, o pensamento curricular em arte se move em 

diferentes territórios da arte e cultura, mapeados como: linguagens artísticas; 

processo de criação: materialidade: forma-conteúdo: mediação cultural: patrimônio 

cultural: saberes estéticos e culturais. A composição desses territórios oferece 

diferentes direções para o estudo da arte, tal qual o traçado de uma cartografia, um 

mapa de possibilidades, com trânsito por entre os saberes, articulando diferentes 

campos e convidando também a zarpar para outras direções. O desenho desta 

cartografia parte da obra de Iole de Freitas e quer se fazer móvel, fluida, no espaço 

que oferece múltiplas direções.  
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Iole de Freitas. Estudo para superfície e linha, 2005. Policarbonato e aço inox, 4,2 x 30,0 x 10,6 m. 
Instalação no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

Desse modo, o foco deixa de ser as modalidades artísticas – artes visuais, teatro, 

música e dança - para focalizar conceitos, conteúdos, competências e habilidades 

que se conectam em diferentes territórios. Em cada bimestre, há ênfase de estudo 

em um conceito, um conteúdo ou um aspecto da Arte que é visto em conexão com 

diferentes territórios.  

Em sala de aula, por meio dos Cadernos do Professor e do Aluno o foco se inicia 

com uma proposição para sondagem que investiga o repertório dos alunos sobre o 

assunto. Depois são propostas situações de aprendizagem que problematizam o 

conceito, o conteúdo ou o aspecto no contexto singular de cada uma das 

modalidades artísticas: artes visuais, música, teatro e dança, para a escolha do 



 

2384 
 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

professor segundo sua própria formação. Por fim, há a proposição de nutrição 

estética que permite o professor explorar as imagens e idéias contidas nas outras 

proposições apresentadas, possibilitando a percepção de como os conceitos são 

enfocados nas modalidades artísticas não abordadas. 

Em cada Caderno do Professor são apresentadas notas sobre os processos 

educativos em arte abordando: a importância de provocar a experiência com e sobre 

a arte o que implica em problematizações que superam a idéia de explicação; o 

professor como um aprendiz permanente, mas que também tem de desaprender 

hábitos cristalizados; a análise comparativa na leitura de obras de arte, oferecendo 

imagens de diferentes obras de diversos artistas em múltiplas linguagens, que 

podem ser sempre conectadas a outras; a construção de conceitos por meio de 

conexões entre os territórios da arte; a percepção estética e a imaginação na 

formação cultural potencializando o repertório dos aprendizes. 

Em 2009, o Caderno do Professor foi revisto e foi criado o Caderno do Aluno, 

facilitando especialmente o acesso às imagens. Na proposta, ele é considerado 

como parte do portfólio, complementado por outros modos de registro. Nele há 

espaços para o aluno registrar seu pensamento sobre as proposições que são 

oferecidas no Caderno do Professor e registro do que é feito fora dele. O Caderno 

do Aluno apresenta os seguintes itens2: 

• O que eu penso sobre arte? – ações sobre o repertório cultural dos 
alunos.  

• Ação Expressiva – ações que desencadeiam o fazer artístico nas 
diferentes linguagens, de acordo com as proposições do Caderno do 
Professor.  

• Apreciação – ações de leitura de obras de arte nas diferentes 
linguagens artísticas.  

• Pesquisa de campo -  ações que orientam o aluno no planejamento, 
realização e discussão da pesquisa proposta no Caderno do Professor. 

• Pesquisa individual e/ou em grupo -  ações que orientam o aluno a 
aprofundar seu nível de conhecimento sobre um ou mais assuntos, 
realizadas individualmente ou em grupo e relacionadas às proposições do 
Caderno do Professor. 

• Lição de casa – acões que sistematizam o estudo  e impulsionam  a 
produção do portfólio do aluno para além do Caderno, mostrando os 
caminhos trilhados. 
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• Você aprendeu? - questões objetivas e/ou abertas para reflexão sobre 
os conteúdos trabalhados nas Situações de Aprendizagem de cada 
Caderno.  

• Aprendendo a aprender - algumas dicas para o aluno, ampliando 
possibilidades de aproximação com a Arte. 

• Para saber mais - indicações de leitura de livros, sites e filmes.  

Tanto o Caderno do Professor como o Caderno do Aluno continuam em 2010. O 

breve relato histórico aponta mudanças importantes e marca o ano de 2009 com 

ações que merecem investigações. Entre elas, propomos a pesquisa sobre o 

registro dos alunos em seus cadernos. 

Questões e objeto da pesquisa 

A mediação cultural é entendida como uma ação de aproximação onde o “estar entre 

muitos” implica em gerar diálogos, trocas, modos de perceber diferenciados, 

ampliação de repertórios pessoais e culturais, ciente de que há múltiplos aspectos a 

serem levados em conta, com o objetivo de potencializar contatos com a arte. “Estar 

entre” implica em estar tanto com os interlocutores/visitantes/alunos e a produção 

artística, como também com outros: historiadores da arte, curadores, museólogos, 

críticos de arte, etc., e o modo como a obra está sendo apresentada/apreciada, seja 

presencialmente, virtualmente, ou por meio de reproduções. 

Mergulhado nesta linha de investigação, o Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural 

lança seu olhar sobre o Caderno do Aluno, tendo como base o ano de 2009, e a 

pergunta: O Caderno do Aluno se caracteriza como um instrumento de mediação 

cultural?  

Para responder esta questão norteadora, é necessário problematizar: 

O que e como os alunos registraram no Caderno? O que é possível perceber sobre 

a questão “O que ficou da conversa”, nas proposições de apreciação presentes nos 

Caderno dos Alunos? O que os alunos respondem em “O que penso sobre arte”, 

planejada como uma questão que abre ou sintetiza um conceito abordado? 

Na capa ou nas páginas internas dos cadernos, há a presença de interferências 

livres criadas pelos alunos, ou marcas pessoais?  
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Há diferenças entre cadernos das meninas e dos meninos? 

Como os alunos portadores de deficiências visuais foram atendidos? 

O que os alunos fazem com os cadernos após o seu uso no bimestre? 

Os Cadernos dos Alunos possibilitaram o acesso aos territórios de arte e cultura 

contemporâneos? De que modo? 

Com quais critérios os professores selecionaram cadernos de seus alunos para a 

pesquisa?  

Como a formação e atuação do professor reverberam nos registros dos alunos? 

Para responder estas perguntas, foi feito um convite a todos os PCOPs – Professor 

Coordenador da Oficina Pedagógica3  - no segundo semestre de 2009. Dentre eles, 

muitos se interessaram pela pesquisa e receberam em novembro de 2009 um texto 

explicativo, os encaminhamentos necessários e os questionários a serem 

respondidos pelos PCOPs, pelos professores participantes e pelos alunos cujos 

cadernos fossem escolhidos, sempre considerando que cada professor poderia 

escolher o caderno de um aluno que tenha grande interesse pela arte e outro que 

não tenha sido afetado por ela.  

Assim, são objetos da pesquisa:  

• Cadernos de Alunos recolhidos por professores de diferentes regiões do Estado 

de São Paulo, envolvendo cidades de pequeno, médio e grande porte. A seleção 

destes cadernos foi feita pelos professores convidados que selecionaram dois 

alunos em cada série – um que tem grande interesse em arte e outro que é pouco 

afetado por ela - e recolheram os quatro volumes de cada aluno. 

• respostas a um questionário elaborado para os alunos dos quais os cadernos 

foram selecionados 

• respostas a um questionário elaborado para os professores, acompanhado de 

informações que contextualizem os cadernos dos alunos. 

• respostas a um questionário elaborado para os PCOPs. 
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Coleta: Caderno de Aluno e questionários 

Dentre as 91 Diretorias Regionais e os vários pólos onde se situam, foram 

recolhidos cadernos dos seguintes municípios: Barra Bonita, Barra do Turvo, 

Barretos, Bertioga, Bocaina, Cachoeira Paulista, Diadema, Dolcinópolis, Ferraz de 

Vasconcelos, Guaíra, Guaratinguetá, Guarujá, Guarulhos, Ipassu, Itapetininga, 

Itaquaquecetuba, Jales, Marília, Olímpia, Ourinhos, Paranapuã, Pariquera-Açu, 

Pederneiras, Poá, Potim, São Paulo – centro, zona norte, zona sul, Registro, Santos, 

Santa Cruz do Rio Pardo, Sete Barras, Severínia, e Suzano. 

Foram responsáveis pelo recolhimento os seguintes PCOPs Pedro Kazuo Nagasse 

(Jales), Cristina Aparecida Zaniboni Antonelli (Ourinhos), Eduardo Dias Mattos 

(Santos), Silvia Ramalho Navarro (Registro), Djalma Abel Novaes (Guaratinguetá), 

Maria de Lourdes Souza Fabro (Barretos), Dinorah Fantini de Alencar (Jaú), Silmara 

Lourdes Truzzi (Marília), Carlos Eduardo Povinha (SP/Centro), Dinorah Gomes 

Sanches (SP/Norte 2), André Eduardo Ribeiro da Fonseca (SP/Sul1), Ariclaudio 

Francisco da Silva(Diadema), e Eliana Florindo (Suzano). Além deles foram 

recolhidos também os Cadernos de três professoras que compõem o grupo de 

pesquisa, obedecendo aos mesmos critérios de seleção: a professora Daniela de 

Souza Martins e Soraya (Guarulhos-Norte) e Maria José Braga Falcão (Itapetininga). 

Entre as escolas participantes da pesquisa, temos escolas rurais e urbanas, no  

centro ou na periferia. Estas escolas apresentam uma variação do número de alunos 

matriculados, sendo a menor delas uma escola rural em Cachoeira Paulista com 127 

alunos e a maior uma escola na zona norte da cidade de São Paulo com 2200 

alunos matriculados, na Cidade de Guarulhos.   

Foram coletados cerca de 431 cadernos, sendo a maioria dos 3 primeiros volumes, 

sendo originais, cópias xerográficas ou digitalizadas, 164 questionários de alunos, 69 

de professores e 13 de PCOPs. Também recebemos um questionário em braile. 

Focos das análises  

Entre os inúmeros focos possíveis de análise, destacamos os seguintes aspectos 

conectados com a mediação cultural: 

Sobre a apreciação: A leitura de imagens das várias linguagens artísticas é 
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oferecida no Caderno do Aluno acompanhada de algumas questões 

problematizadoras. Ao final, há um espaço para registro: “O que ficou da conversa”. 

Pode-se perceber que houve uma conversa entre alunos e o professor e esta foi 

registrada ou há respostas que se assemelham a um questionário? Consideram as 

imagens apresentadas nos Cadernos estimulantes, informativas, estranhas ou o 

quê? 

Sobre a sistematização de um conceito abordado ou a ser abordado: O que os 

alunos respondem em “O que penso sobre arte?” Que tipos de resposta aparecem? 

Há um pensamento registrado ou comentários superficiais ou “copiados”? O que se 

pode perceber sobre o que pensam sobre arte? 

Sobre as capas ou páginas internas dos cadernos: Há a presença de 

interferências livres criadas pelos alunos, ou marcas pessoais? O que se pode 

perceber destas marcas pessoais? 

Sobre a visibilidade de diferenças de gênero: Há variações significativas entre 

cadernos das meninas e dos meninos? E das respostas ao questionário? Houve 

algum percentual de diferença entre alunos e alunas interessados por arte ou não 

afetados por ela? 

Sobre alunos portadores de deficiências visuais: Como foram atendidos? Houve 

algum material criado especialmente para eles? O que se pode perceber a partir da 

análise de um questionário em braile que nos foi enviado? 

Sobre o Caderno de modo geral: O que os alunos fazem com os cadernos após 

sua utilização? O que respondem sobre o que o Caderno ofereceu? Será possível 

perceber se o Caderno possibilitou o acesso aos territórios de arte e cultura 

contemporâneos? Ou os professores parecem estar presos a imagens consagradas 

da História da Arte?  

Sobre os professores: Com quais critérios os professores selecionaram cadernos 

de seus alunos para a pesquisa? Como a formação e atuação do professor 

reverberam nos registros dos alunos? 

Os focos aqui planejados sofrerão transformações, recortes, ampliações, pois é no 

aprofundamento da análise que aspectos escondidos se revelam e outros se 
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modificam. O grupo de pesquisa, formado por doutores, mestres, doutorandos, 

mestrandos, arteterapeutas, professores de segmentos de ensino e formações 

variados, traz em si a diversidade de olhares que os diálogos e trocas durante o 

processo ainda se desdobrarão em aspectos hoje apenas mapeados. 

 Considerações Potenciais 

A coleta dos materiais se estendeu de dezembro de 2009 até 25 de março de 2010, 

atrasando o início da análise. Em setembro deste ano, os resultados serão 

apresentados no Congresso da ANPAP. Pretende-se com esta pesquisa ampliar a 

discussão sobre a mediação cultural, os processos e materiais educativos e a 

formação de educadores. Afinal, o Caderno do Aluno abriu fendas de acesso para  a 

arte e cultura? 

Esperamos a oportunidade de compartilhar esta pesquisa que reflete sobre a voz do 

aluno, por meio de seus registros no Caderno do Aluno e nos questionários.  Alunos 

interessados em arte ou que não foram afetados por ela. Estudantes dos Ensinos 

Fundamental II e Médio, de escolas rurais, centrais ou de periferia , em cidades de 

pequeno, médio e grande porte.  O registro em seus Cadernos, os portfólios 

enviados, as respostas dos questionários, trazem um campo ainda vasto de análise.  

Certamente haverá surpresas ao longo do mergulho no rico material coletado. Além 

das análises previstas, muitas outras questões podem aflorar... Quais os reflexos da 

formação dos professores poderemos vislumbrar pelas vozes dos alunos? As ricas 

imagens de arte, especialmente arte contemporânea, foram capazes de fisgar os 

alunos? O repertório cultural do aluno foi ampliado, ou houve um distanciamento 

ainda maior da arte?  

Em processo, apresentamos aqui apenas um convite para partilhar uma pesquisa 

com outros que, como nós, se inquietam. 

                                                            
1 SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta 
Curricular para o ensino de Educação Artística: 1º grau. São Paulo: SE/CENP,1992, p.81. 

2 Texto encontrado na p. 11 no Caderno do Professor de todas as séries de 5ª do Ensino Fundamental ao 2º ano 
do Ensino Médio.  

3 A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo abrange três coordenadorias: CENP (Coordenadoria de 
Estudos e Normas Pedagógicas), COGSP (Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São 
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Paulo) e CEI (Coordenadoria de Ensino do Interior), sendo as duas últimas as responsáveis pela gestão e apoio 
às Diretorias de Ensino, que estabelecem a mesma relação com as escolas de uma determinada região. Nas 
Diretorias de Ensino há um setor de coordenação e apoio pedagógico chamado Oficina Pedagógica. Os 
profissionais que nele atuam são professores de escolas da rede pública designados como Professores 
Coordenadores das Oficinas Pedagógicas - PCOPs, cujo trabalho envolve ações de apoio e formação 
continuada aos professores de sua região. Eles são designados em disciplinas específicas, Ensino Fundamental 
Ciclo I, Educação Especial, Projetos Especiais e Tecnologia. Doravante serão apenas nomeados de PCOPs. 
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Grupo de Pesquisa em Mediação Cultural: contaminações e provocações estéticas 

Formado em 2009 na Universidade Presbiteriana Mackenzie junto ao Programa de pós-
graduação em Educação, Arte e História da Cultura. Coordenado pela Profa Dra Mirian 
Celeste Martins, o grupo dá continuidade e amplia os estudos desenvolvidos pelo grupo de 
pesquisa constituído no Instituto de artes/Unesp entre 2003 e 2007.  

 

Mirian Celeste Martins (coordenação) 

Professora Doutora da Universidade Presbiteriana Mackenzie na pós-graduação em 
Educação, Arte e História da Cultura, onde coordena grupo de pesquisa sobre Mediação 
cultural. Foi professora do Instituto de Artes/UNESP, da Faculdade Santa Marcelina e do 
Espaço Pedagógico, além de coordenar ações educativas em instituições culturais, publicar 
livros, artigos e criar materiais educativos.  

 

Ana Carmen Franco Nogueira 

Formada em Artes Plásticas/FAAP. Mestranda em Educação, Arte e História da Cultura pela 
Universidade Mackenzie. Lato-sensu: Educação Especial com aprofundamento na área de 
deficiência visual. UNICID; Arteterapia, UNIFIEO. Trabalha em Ateliê de arte para crianças e 
adultos especializado em deficiência visual. 

 

Ariclaudio Francisco da Silva  

Professor de Arte, titular do SEE-SP e da SME-SP, pedagogo, Professor Coordenador de 
Arte da Diretoria de Ensino de Diadema – SEE-SP, artista plástico e arteterapeuta. 

 

Bruno Fischer Dimarch  

Professor titular da SEE-SP e da SME-SP, técnico da equipe pedagógica de Arte da CENP 
(Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas) da SEESP, professor de Metodologia 
do Ensino da Arte da Faculdade Mozarteum de São Paulo, músico da cena underground 
paulista, Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC SP. 

 

Daniela de Souza Martins 

Professora de Arte, titular de cargo na SEE-SP. Pedagoga e professora de Teatro. 
Pósgraduada em Linguagens da Arte no CEUMA/USP. 

 

Daniele dos Santos Souza Onodera 

Professora formada em Letras. Mestranda em Educação, Arte e História da Cultura pelo 
PPG da da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Estela Pereira Batista Barbero 

Mestranda em Educação, Arte e História da Cultura pelo PPG da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e graduada pela Faculdade de Comunicação e Artes da mesma instituição. 

 

Fabiano Ramos Torres  

Professor de Filosofia da SEE-SP. Mestrando em Educação pela USP. 

 

Gisa Picosque 

Professora com formação em Artes Cênicas, especialização na ECA/USP. Consultora e 
criadora de artigos, livros e materiais educativos. 

 

Francione Oliveira Carvalho 

Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Atualmente cursa o doutorado no mesmo programa e é professor dos cursos de Licenciatura 
da Universidade Estácio/ SP. 

 

Jorge Wilson da Conceição 

Formação em Letras e Teatro, Professor Coordenador em Escola Pública Estadual na 
cidade de Guarulhos. Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo PPG da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Lívia Regina Costa Serrano 

Professora efetiva de Arte da SEE-SP. Especialista em Educação, graduada em Moda, Arte 
Visual e Pedagogia. 

 

Maria Celina Barros Mercurio Bonfanti 

Professora com formação e m Artes Visuais e Mestre em Educação pela Universidade de 
Sorocaba, atuando na Organização Não Governamental – Grupo Laços. 

 

Maria Lucia Bighetti Fioravanti 

Arte educadora com Licenciatura Plena em Artes Visuais. Mestre em Estética e História da 
Arte MAC/USP. Coordenou o grupo de artes no CEAF.  
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Maria José Braga Falcão 

Mestre em Educação pela Universidade de Sorocaba, com formação em Artes Visuais e 
Pedagogia e especialização na ECA/USP. Professora da SEE-SP e do curso de Pedagogia 
na Faculdade Integração Tietê. 

 

Maria de Lourdes Sousa Fabro 

Mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes/UNESP. Atua como PCOP de Arte da 
Diretoria de Ensino – Região de Barretos, Tutora Presencial do Curso de Educação Musical 
da UFSCAR pela Universidade Aberta do Brasil Pólo Barretos, e professora do Curso de 
História da Faculdade Barretos.  

 

Maristela Sanches Rodrigues 

Mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes/UNESP. Atua na educação básica e no 
ensino superior na rede privada.  

 

Pio de Sousa Santana 

Professor da SEE-SP. Mestre em Artes pelo Instituto de Artes/UNESP. Docente na 
Universidade Camilo Castelo Branco, Universidade Santa Cecília.  

 

Rita de Cássia Demarchi 

Mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes/UNESP. Trabalha na área de Arte, Ensino de 
Arte e Formação de Educadores em diferentes contextos. Professora do curso de 
Publicidade na UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Sílvia Regina Gregoris 

Mestre e doutoranda no programa de Educação, Arte e História da Cultura pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora no Centro de Comunicação e Letras da 
UPM, no curso de Propaganda, Publicidade e Criação. 

 

Solange Utuari 

Mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes/UNESP. Professora da UNICSUL. 


