
Território das palavras – livros 

NA ORDEM 

 

1. 

MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, M. Terezinha Tele. Teoria e Prática do 
Ensino de Arte: a língua do mundo. São Paulo: FTD, 2010. 

Indicado pelo Ministério da Educação (PNBE-Professor), este livro apresenta uma visão 
contemporânea do ensino de arte apresentando: A linguagem da arte; Produção e leitura em 
arte; Aprendiz da arte; metodologia de ensino e aprendizagem em arte e provocações para o 
ensino rizomático de arte. 

 

2. 

 MARTINS, Mirian Celeste (org.). Pensar juntos a mediação cultural: [entre]laçando 
experiências e conceitos. São Paulo: Terracota, 2018. 

Coletânea de textos escritos pelos integrantes do Grupo de Pesquisa Mediação Cultural: 
contaminações e provocações estéticas/GPeMC. Aborda narrativas mediadoras; experiências 
estéticas; acesso cultural; cultura e mediação; patrimônio cultural; ação e criação docente; 
formação do professor/mediador; curadoria educativa e mediação como [con]tato. 

 

3.  

MARTINS, Mirian Celeste; MOMOLI, Danie; BONCI, Estela (orgs.). :formação de educadores: 
modos de pensar e provocar encontros com a arte e mediação cultural: . São Paulo: 
Terracota, 2018. 

Coletânea de textos apresentados nos três primeiros Simpósios Internacionais de Formação de 
Educadores em Arte e Pedagogia (2015-2017). Modos de pensar e propor a formação em/com 
arte. Modos de pesquisar entendendo a pesquisa também como campo de formação. Modos 
de vivenciar encontros e a mediação cultural, intrísnseca à ação docente impulsionadora de 
uma agir que interage, intervém, desassossega... 

 

4.  MARTINS, Mirian Celeste; FARIA, Alessandra Ancona; LOMBARDI, Lucia Maria S. dos Santos 
(orgs). :formação de educadores: contaminações interdisciplinares com arte na 
Pedagogia e Mediação Cultural. São Paulo: Terracota, 2019. 

Coletânea de textos apresentados no IV Simpósio Internacionail de Formação de Educadores 
em Arte e Pedagogia (2018). Modos de viver conexões estésicas, de provocar conexões 
culturais e trabalhar potências interdisciplinares. Modos de pensar formação docente e de 
questionar cenários contemporâneos em Arte, Pedagogia e Mediação Cultural. Um convite a 
seguir produzindo férteis encontros com a arte e a vida. 

 



5. MARTINS, Mirian Celeste (org.). Mediação cultural: olhares interdisciplinares. São 
Paulo: Uvalimão, 2017. 

Coletânea de textos escritos pelos participantes da disciplina de Mediação Cultural no 
Programa de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Temas: Refletindo sobre poéticas pessoais nos encontros com a 
mediação cultural; Ampliando fronteiras estésicas; Visibilizando patrimônios culturas e 
Alargando horizontes. 

 

6. Mediação cultural para professores andarilhos na cultura (sem pdf) 

 

7. Aprendiz da arte:  (com pdf) 

 

8. Temas e técnicas em artes plásticas (sem pdf) 


