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Editorial

Juliano Casimiro de C. Sampaio

Que nossas vidas são recheadas de ciclos nós já
sabemos. Mas algumas vezes paramos pouco tempo
para os contemplar e refletir sobre eles, quando eles se
encerram. O que podem nos ensinar sobre e para os
ciclos do porvir? Tendemos a agradecer pela “nova fase”
e seguimos os cursos que se nos apresentam como
fluxos que se interconectam, mas nem sempre se
influenciam de modo sabido por nós. Esta segunda
edição da Revista da FAEB, nos abre espaço para que
possamos nos deter um pouco sobre os últimos anos da
Federação, com foco especial na gestão de 2019/2021. Se
o contato com as histórias do ciclo da gestão se dá por
palavras/textos, no caso do 30º ConFAEB (Pelotas) se dá
por imagens. Uma galeria que mescla capturas, digamos,
presenciais, em Pelotas, com registros de momentos
virtuais, Brasil e mundo afora. Ao falar do percurso dessa
gestão, nos atemos às homenagens: presentes durante
boa parte das ações realizadas pela diretoria entre 2019
e 2021; encatantadoramente sensíveis na programação
do ConFAEB 2021; e merecidos aqui nesta Revista. 
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As homenageadas - duas mulheres que são a FAEB em
seus modos de existir - Lucimar Bello Frange e Roberta
Puccetti. Mas, para agregar e trans(formar), essa gestão
precisou de mais pessoas criando, pensando, propondo
e agindo. E todas essas pessoas estão aqui
representadas pelos escritos de Rita Cabral, Brisa Nunes
e de Monica Farias. Que essa leitura nos relembre o
quanto conquistamos coletivamente mesmo frente a
tantas adversidades. E que inspire a próxima gestão
(diretoria, conselhos, representações estaduais) e demais
faebianas a seguirem os caminhos que nos levam a
ampliar e fortalecer a Arte/Educação no Brasil. Boa
Leitura!
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Roberta Puccetti
Presidente

Uma professora... na terceira experiência de ser
presidente de uma Federação de Arte Educadores do
Brasil

Uma professora de Educação artística que sempre
acreditou na importância da Arte para o
desenvolvimento humano. Idealista, sonhadora que
acreditava em uma educação diferente.

Um dia tendo a oportunidade de conviver com pessoas
ímpares como Marcos Vilella, na época presidente da
FAEB me disse “se você quer dar voz aos seus ideais é
necessário assumir gestões que te para que possa
participar e ser ouvida.” Foi então que aceitei a
presidência da AESP” (associação de Arte-Educadores de
São Paulo), minha primeira experiência frente a uma
liderança, com certeza um grande foi um aprendizado!

Diretoria FAEB - gestão 2019/2021

05



A militância e a vontade de mudança era tanta que além
das participações no movimento da nossa categoria a
valorização e relevância da FAEB precisava ser
preservada. Eram nos CONFAEBs que nos conhecíamos,
nos confraternizávamos, nos divergíamos, trocávamos e
lutávamos com um único objetivo o espaço e a
importância e qualidade do ensino de Arte no país.
 
A Ivone Ricther sempre dizia:

O congresso é a FAEB [...] é o grande momento de encontro dos
arte/educadores de todo o Brasil. É ele que sustenta a FAEB em sua luta

política e oportuniza o conhecimento e as discussões teóricas, a pesquisa,
os relatos e as trocas de experiências sobre o ensino da arte. É neste evento
que arte/educadores iniciantes em sua trajetória se encontram com aqueles

que já vêm de longo tempo neta caminhada, é quando o entusiasmo
contamina a todos e faz surgir novas lideranças. É por tudo isso, a meu ver,

que o congresso deve acontecer a cada ano, em outo canto do país, de
maneira a levar a todos esta nossa incansável batalha pelo ensino da arte

de qualidade para todos. ( Barbosa (org), 2008,p.333)

Essa luta nunca foi fácil pois sempre estivemos que
correr atrás dos prejuízos que avassalaram a Arte na
desvalorização e descaso da arte na educação brasileira.
 Tenho o prazer de ter vivido muitos momentos de luta
como, por exemplo, a LDB /96 e muitas vezes como as
queridas Ivone e Ana Mae dizem que em momentos
difíceis da FAEB e Confaebs, quando a “FAEB estava na
UTI”, realizávamos o congresso, na instituição que eu
trabalhava e nunca deixamos a FAEB e seu CONFAEB
enfraquecer. Por acreditarmos que esses encontros
eram os momentos de fortalecimentos, de trocas, de
afetos e que sustentavam as nossas lutas.
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Acredito em uma FAEB, nossa única Federação que
começou congregando as associações do Brasil inteiro,
agora é constituída por arte–educadores de todas as
áreas da Arte, que juntos, coletivamente podemos lutar
pelo ensino da Arte.

E foi por acreditar nessa Federação e sua potência que
participei dessa história como presidente em três
gestões. Tenho muito orgulho de participar e fazer parte
dessa História.

Cada gestão foi uma, única! Essa de 2019 – 2021, agregar
e ( trans) formar,foi composta por uma diretoria que tive
o prazer de trabalhar junto, aprendi muito com esses
jovens, com os ideais exacerbados e muito competentes
com visões claras, diversas, objetivas, coletivas,
respeitosas e diferentes.

Foi uma gestão, um trabalho de muitas ações e
realizações, como por exemplo: as articulações políticas
nacionais e internacionais; o fortalecimento e valorização
das representações regionais, em prol de um trabalho
coletivo; a presença e representação na capes e CNPq,
bem como no Mec, com objetivo de contribuir para de
formação docente e a divulgação, comunicação das
atividades como o boletim que virou revista.
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Uma das ações realizadas nesta gestão foi o I
SEMINÁRIO DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO
BRASIL, criado e realizado em 2020 em plena pandemia,
com o tema Arte/Educação: Utopias, distopias e
Heterotopias, foi um momento inédito na nossa
história. Um momento que reunimos a realização dos
Enrefabs de todas as regiões do Brasil. 

Foi um acontecimento conseguimos durante uma
semana falar, refletir, vivenciar, experenciar Arte e seu
ensino em todas as regiões de norte ao sul do Brasil. Foi
uma semana intensiva de Arte no país todo. Acredito que
uma das consequências das ações e trabalhos realizados
com os representantes FAEBIANOS foi o ressurgimento
das associações como o movimento do Rio de Janeiro,
Amazonas e São Paulo.

Esse seminário sem dúvida foi utópico, distópico e
hererótopico, e por que não múltiplo, pois envolveu
várias realidades, culturas, muitas ideias, pessoas,
conhecimentos, pensamentos, emoções, sentimentos e
afetos. 

Aproveito para agradecer a todos os representante e
coordenadores de cada região que trabalharam
exaustivamente na organização dos enrefaebs e não
mediram esforços para a realização deste evento. Às
comissões organizadoras dos enrefaebs Norte, Nordeste,
Centro-oeste, Sudeste e Sul. 
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Um especial agradecimento a todos os Faebianos que
acreditam no coletivo e na força de uma federação que
há mais de 30 anos vem nos oportunizando as trocas, os
encontros, os conhecimentos, as lutas, em prol da
permanência e da qualificação do ensino das artes na
educação e da formação docente e profissional em todo
país. O Brasil parou para Falar de Arte. Foi também, sem
dúvida uma etapa de preparação para o XXX CONFAEB
que foi em 2021 em Pelotas.

Outra ação que gostaria de lembrar foi a criação do
CIFARTE- Ciclo de Formação em Arte/Educação da
FAEB, com objetivo contribuir para a formação
permanente e continuada dos professores e
profissionais da area de artes. O primeiro ciclo foi sobre
inclusão, um tema de extrema relevância para educação
brasileira como um todo.

O CIFARTE: INCLUSÃO contou com 3 módulos/
encontros que chamamos de roda de conversas. O
primeiro encontro intitulado, “Inclusão uma escola
para todos, com todos” tivemos o prazer de ter conosco
como expositora a profa Dra. Maria Teresa Mantoan e a
profa Marta Gil. No segundo encontro para falar de
“Inclusão para quê?", convidamos o prof. José Pacheco
da escola da Ponte de Portugal e como debatedor o prof.
Carlos Eduardo Fernandes. 
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E para finalizar o terceiro modulo/encontro tivemos a
participação dos professores Robson Xaviier e o grupo
de pesquisa da Unicamp Profa. Dra. Roberta Borges,
profa. Paula Ourique, prof. Murilo Braga e profa. Maria
Sandra de Oliveira para falar sobre "Arte e Inclusão".

Assim, essa gestão passou também pela realização do
Confaeb em Manaus presencial e em 2021 em Pelotas
virtualmente, momentos de muitas trocas e
aprendizados.

E para brindar o XXX Confaeb lançamos um livro
comemorativo “FAEB: Compartilhar narrativas sobre
Formação, Arte e Ensino”.

Em 2021 comemoramos 30 anos de CONFAEB, para
tanto, esta diretoria resolveu publicar um livro que traz
uma história de muitos encontros, conhecimentos,
muitas reflexões, ações, lutas que podemos com essa
publicação memorizar e nos fortalecer para o coletivo e
trilharmos o nosso caminho para a qualidade do ensino
de arte no País.

Nosso livro, e ele é mesmo nosso, porque é de cada
faebiano(a) que fez sua história como arte/educador(a)
junto à FAEB, foi gestado coletivamente. Contou com
inúmeras reuniões e participação dos Faebianos e
representantes que democraticamente escolheram as
pessoas que iriam compor o livro.
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Que essa publicação seja a primeira de muitas que
Federação de Arte/Educadores do Brasil proporcionará à
vocês Arte/Educadores de todo Brasil.

Ao comemorarmos os 30 anos dos Confaebs e sua
importância, nos remete também a história da FAEB, que
desde a sua criação em 1987 luta em defesa do ensino da
arte na educação brasileira de qualidade, uma educação
pautada na valorização das diferenças, comprometida
com a identidade social e cultural, o direito de acesso à
arte, garantindo o nosso espaço de excelência. 

Hoje a realidade que se apresenta não é única. A realidade
não é única e sim múltipla. O mundo é múltiplo! Já dizia
Deleuze,”. Se o mundo é múltiplo, é um emaranhado de
ideias, de conhecimentos, de emoções e sentimentos, de
conexões de pensamentos, sendo assim, o problema para
Deleuze é antes de tudo sensível, é sentido antes de ser
racional, é sensibilidade. E é essa sensibilidade que
mobiliza a pensar e nos força a um repensar. E nos
fortalece para a mudança!

Provocação que faço aqui é propor uma nova elaboração
de proliferação, espalhamento, de diálogos, de conexões.
A proposta é o extravasamento desse comum para
encontrar caminhos para o inédito – o novo, a
possibilidade da diferença. 
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Essa gestão 2019-2021, foi difícil, pois foi atravessada
pela pandemia em seu segundo ano, mas mesmo
assim, conseguiu ser articuladora almejando o coletivo,
divergente, mas respeitosa, agregadora na valorização
da escuta, foi proativa nos momentos cruciais, mas
acima de tudo foi múltipla!

Estar na presidência dessa gestão significou participar
da história, enfrentamentos, parcerias, exercitar o
respeito, o companheirismo, o delegar, o
comprometimento, o aprendizado, a solidariedade, a
compreensão, a aceitação, a sensibilidade. Esta gestão
me proporcionou um (re)inventar, (re) construir
inclusive ideais, (re) formular, (re) criar e (re)
sensibilizar. E é essa sensibilidade que nos fortalece
para a mudanças!

Me orgulho em fazer parte mais uma vez dessa
história FAEBIANA, uma experiência singular, que nos
mobiliza a pensar e nos força a um repensar, nos
fortalece para continuarmos juntos na luta pela Arte
neste país. 

Minha eterna gratidão!
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Juliano Casimiro de C. Sampaio
Vice-Presidente

2018 marcou o início de uma história que eu não
supunha que pudesse ter tantas reviravoltas. No
ConFAEB 2019, em Brasília, em uma conversa informal
com Leda, naquele momento presidenta da FAEB,
comentei que sentia que aquele era o momento em que
eu poderia contribuir mais intensamente com a
Federação. Leda me segurou carinhosamente pelo braço
e me levou até um grupo de pessoas que articulavam a
organização da Chapa, que concorreria à gestão 2019-
2020. Depois de algumas boas conversas durante o
congresso, Roberta sugeriu que eu concorresse ao cargo
de vice-presidente. Recusei no ato. Não me sentia
preparado para aquilo. Assumiria uma das diretorias,
mas vice-presidência não. Mas aí tem o universo todo se
organizando sem que eu percebesse e logo logo eu
assumiria a vice-presidência. Enfim…, chapa eleita, e eu
me tornava Diretor de Relações Institucionais da FAEB.
Começamos os trabalhos. E foram muitos.
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Em 2019, bem no início da nossa gestão, a FAEB foi
convidada a ter um representante na Comissão que
discutiria os documentos oficiais da Pós-Graduação em
Arte no Brasil (APCN e Documento de Área). Em
Salvador, após uma semana de trabalho, conseguimos
elaborar os dois documentos que seriam apresentados
meses depois aos colegas coordenadores de cursos da
pós-graduação, em um encontro nacional em Brasília, de
que também participei em nome da FAEB. Naquele
momento, as discussões foram ampliadas (inclusive com
a presença de muitas pessoas faebianas) e novas
demandas de revisão e produção de documentos
surgiram. Segui(mos) com as atividades, que foram
concluídas a contento. 

Desse encontro em Salvador, com representantes de
outras associações nacionais, e depois no encontro de
Brasília, elaboramos a pauta e a agenda de constituição
do Fórum das Associações. Ele emergia como tentatica
de lidar, tratar, debater e efetivar ações transversais da
área e que só o empenho coletivo poderia dar conta. A
efetivação do fórum gestado em Salvador, desenvolvido
em Brasília, se deu em Manaus, no ConFAEB 2019.

Também em 2019, assim como no Seminário em 2020 e
no ConFAEB 2021, fiquei responsável pelas articulações
iniciais para desenhar o projeto do Evento. Desse modo,
conseguimos garantir autonomia das gestões locais de
cada evento, sem perder a conexão com os temas
urgentes no escopo da FAEB. 
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Particularmente foram momentos importantíssimos
para mim para ampliar contatos com pessoas
empenhadas em fazer da FAEB uma instituição cada vez
mais forte, pensando igualmente em fortalecer nossa
área de atuação.

Ainda no âmbito das atividades como diretor de
Relações Institucionais, gostaria de destacar a
participação no EnreFAEB Norte de 2019, que
aconteceu em Rio Branco, no Acre. Naquele momento
se intensificavam as conversas a respeito de
Associações de 

Arte na região norte. Algumas reverberações daquele
movimento são sentidas hoje pela criação de
associações estaduais. Além disso, decidimos que em
2020 o Tocantins, estado em que atuo como professor,
artista e pesquisador, receberia o EnreFAEB Norte.

Outra ação relevante que consegui(mos) levar a cabo
em 2019 foi a instauração do Fórum de Pós-Graduação
da FAEB. Naquele ano, por meio de uma consulta à
audiência presente, referendamos a necessidade que a
comunidade faebiana sentia de ter o Fórum em
funcionamento. Acordamos que no congresso do ano
seguinte, faríamos uma discussão mais aprofundada
para compreender possibilidades e necessidades da
Fórum. Chegou 2020 e duas reviravoltas, entre elas a
Pandemia e a impossibilidade de se realizar, naquele
ano o ConFAEB. O que fazer então com o Fórum?
Esperar pelo momento oportuno para retomá-lo. 

15



No meio do caminho, conseguimos organizar o
Seminário da Federação de Arte/Educadores do Brasil,
que congregou todos os EnreFAEBs pela primeira vez na
história da FAEB. E lá estávamos nós realizando mais um
encontro do Fórum. Acordamos que em 2021 teríamos
uma agenda regular para instaurar os procedimentos do
Fórum. Mas aqui é importante fazer uma ressalva. As
demandas de trabalho aumentaram muito com o
transcorrer da pandemia. Ficamos completamente
sobrecarregadas, inclusive emocionalmente. Além disso,
o Fórum das Associações, durante 2021 se debruçou
quase que exclusivamente sobre os ataques à pós-
graduação brasileira. Neste contexto, achamos mais
acertado manter nossos esforços concentrados no
Fórum das Associações junto à coordenação da área e
não sobrepor ações. Por isso não realizamos a agenda
do Fórum em 2021, que segue indicada para a gestão
que se iniciará em 2022.

A segunda reviravolta foi que o afastamento do então
vice-presidente da FAEB, Daniel, em 2020, me levou a
assumir o cargo que recusei no início dessa história.
Desde então, estive a frente de projetos que me
aproximaram ainda mais de representantes estaduais da
FAEB; não como coordenador do Fórum de
Representantes, mas sim como articulador para ações
pontuais e importantes da FAEB. Além do Seminário de
que já falei brevemente, tivemos o nosso livro! 
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Coube a mim os convites e o acompanhamento de
representantes para a escolha de autorias e escrita dos
textos que iriam compor a obra. Momentos de trocas e
de aproximação ainda maior com a comunidade
faebiana. Orgulho desse projeto, dos processos e do
resultado. Certamente um marco para a história da
FAEB.

Para além das reuniões internas da diretoria e com
instituições diversas, escrita de documentos da área,
organização de eventos e de livros, colaboração com o
boletim (Revista) da FAEB, participação em comissão
junto ao MEC representando a FAEB, poderia listar aqui 
uma série de outras ações que envolvem atos de luta
política. Mas isso todas nós ou sabemos ou
imaginamos que é bastante frequente na FAEB. Por
isso, prefiro usar o espaço final desse texto para
agradecer a cada uma de vocês faebianas, que foram
capazes de lidar com suas intensas demandas, com a
situação pandêmica, e ainda nos apoiar nesta trajetoria
marcada por tantas adversidades. Iniciamos esta
gestão falando sobre colaboração e compartilhamento
e é exatamente com a sensação de que assim foi o
processo que eu encerro esta gestão: grato, feliz,
satisfeito, honrado e, espero, pronto pra outra!
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Ana Del Tabor V. Magalhães

Diretora de Relações Institucionais

Escrever sobre o período de gestão a frente da diretoria
da Federação de Arte/Educadores do Brasil (FAEB) como
diretora de Relações Institucionais (abril/20 a dezembro
de 21), permite compreender e ratificar a relevância da
FAEB no cenário das lutas políticas em prol da Arte e seu
ensino em todas as instâncias educacionais.

Em plena pandemia de Covid 19 fui desafiada a assumir
o cargo, antes ocupado pelo atual Vice-Presidente da
FAEB, Juliano Casimiro. Iniciei as atividades e muitas
ações foram desenvolvidas com a nossa contribuição
efetiva: mediação de enfrentamentos políticos,
elaboração de documentos, criação e participação de
eventos, organização de e-book, reuniões de trabalho,
dentre outras ações.

Foi mais um dos momentos significativos na minha
trajetória profissional/política/acadêmica no campo da 
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Arte/Educação integrar a diretoria da FAEB, órgão
representativo da categoria e que tem como principal
finalidade “apoiar, defender e integrar as entidades
associadas na luta comum pelo fortalecimento e
valorização do ensino de Arte, em busca de uma
educação comprometida com a identidade social e
cultural brasileira” (Estatuto FAEB, 1986).

Importante destacar nossa participação nos Fóruns de
Representantes da FAEB durante o período. Ampliar as
estratégias de atuação nos estados e municípios foi um
dos pontos de pauta fundamental para revitalizar as
associações de arte/educadores no país assim como a
criação de outras.

A presença significativa e efetiva dos membros da
diretoria nos eventos acadêmicos e culturais é
fundamental para ampliar os debates e ações no campo
da Arte/Educação contribuindo para qualificar as práticas
educativas e as pesquisas nos espaços de educação
formal e não formal.

Sem dúvida que o conhecimento das dinâmicas
praticadas no país e a contribuição/apoio dos envolvidos
com a proposta de atuação da diretoria (gestão 19,20,21)
foram os pontos relevantes para o sucesso do Seminário
da FAEB realizado em dezembro de 2020 e o XXX
ConFAEB/Poéticas para transcender e enfrentar o
amanhã realizado em dezembro de 2021 em Pelotas.
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Eliane Aparecida Andreoli
Diretora Financeira

Ao assumir a diretoria financeira previa o desafio que
seria, principalmente por conta da pouca experiência
que tinha. A princípio entendia que a minha atuação
seria entorno do fluxo de caixa, ou seja, ter controle da
entrada e saída ou recebimentos e pagamentos. 

Pois é, mas, para a minha surpresa, não foi assim. Toda
circunstância que determinaria um pagamento, também
implicava em algum processo não era apenas “pagar o
boleto”. Etapas como cotar, solicitar e acompanhar o
desenvolvimento.

Por exemplo, houve a necessidade de registrar um
documento no cartório. Conjecturei que bastaria enviar
ao cartório e pagar a despesa. Ledo engano. Há uma
história a ser narrada! O cartório recebeu o documento
por um portal específico, fez uma leitura e solicitou
alguma correção. O documento foi enviado com a 
 correção solicitada. No cartório, outro cartorário faz a 
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leitura e nova alteração/ adequação é solicitada. E
considerando que poderia estar encerrado o processo,
doce ilusão, será necessário encaminhar ao advogado
para que esse possa dar o respaldo legal. Como disse
anteriormente, esse foi um exemplo que de fato ocorreu!
E assim, o que na primeira vista, o procedimento seria
apenas uma questão contábil, transformou se em
questões de outras ordens.

Ao longo desses três anos ocorreram vários processos
semelhantes. Além da escrituração contábil, o controle
de entradas e saídas, a organização de todos os
documentos de ordem fiscal. Posso afirmar mesmo que
em algumas situações foram desafiadoras, desgastante,
e até angustiante. Mas, também foi muito divertido e
prazeroso. 

Entre as conquistas, quero destacar dois pontos: 1-
recebi o caixa “no azul” e entrego a diretoria financeira
com saldo possível para a nova gestão iniciar a sua
jornada, e 2- Acompanhar a mobilização dos estados
para reativarem as respectivas associações.

Encerro o meu breve relato, aproveito para agradecer
novamente as oportunidades e aprendizados a frente
dessa diretoria. E em especial a todos e todas da FAEB,
que foram compreensivos e atenciosos nos momentos
em que precisei exercer minha função.

Envio o meu abraço e votos de paz e saúde à todas e
todos!
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Sidiney Peterson F. de Lima
Diretor de Relações Internacionais

Da diretoria de Relações Internacionais, algumas
palavras...

São Paulo, janeiro de 2019. O encontro foi realizado na
“Chacara Lane”, equipamento cultural integrante do
museu da Cidade, situado na capital paulista. Presentes
naquele encontro, algumas pessoas, da recém-eleita
diretoria da Federação de Arte/Educadores do Brasil
(FAEB), que buscavam traçar algumas ideias, planos e
projetos para os próximos dois anos [tempo que,
pensávamos, estaríamos à frente da referida diretoria]. 

Muitas ideias e projetos foram esboçados, não
pensávamos em resolver todas as questões da
Arte/Educação, no Brasil, mas possibilitar modos de
diálogos com a comunidade faebiana, organizar
encontros de formação, promover diálogos entre a FAEB
e outras instituições, entre outras ideias.
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Logo após aquele encontro, concentramos nossos
esforços em estabelecer um cronograma de trabalho,
cada integrante, a partir do cargo ocupado, demonstrava
seus interesses e preocupações nas reuniões, via Google
Meet [considerando que cada integrante se encontrava
em uma região do país, as reuniões online se mostraram
como uma possibilidade de realizar as conversas, os
planejamentos, de forma periódica]. Trabalhamos, de
forma intensa, na organização do ConFAEB, que foi
realizado, em Manaus, em novembro daquele ano, mas
o evento não se caracterizava com a única ação da FAEB
e isso era algo importante para todas/os nós, a ideia de
projetar e realizar ações a partir de outras frentes,
pensando outras possibilidades.

Já naquele ano, como diretor de relações internacionais,
cargo que vinha ocupando desde a gestão anterior
(2017-2018), trabalhei na continuidade e ampliação dos
diálogos com pesquisadoras/es e instituições de outros
países, não somente da América Latina, mas também de
outros territórios. 

Foi a partir desses diálogos que conseguimos realizar o
Café com CLEA, em parceria com o Consejo
Latinoamericano de Educación por el Arte. Um projeto
pensado e gestado desde o ConFAEB, em Manaus.

Foi também, a partir da diretoria mencionada, que
conseguimos realizar trabalhos com professores e
professoras da Universidade do Porto, onde realizamos 
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o Congresso Internacional “A educação artística que
temos e a que queremos: diálogos entre Brasil e
Portugal”, em que a FAEB participou como parceira, de
organização e em mesa de debates, sendo apresentada
para pessoas de diferentes lugares.

Com a publicação dos boletins da FAEB, desde 2018,
continuamos a realizar entrevistas com
pesquisadoras/es, professoras/es e artistas de diferentes
países, conforme podemos ler nas distintas edições do
boletim, disponíveis no site da FAEB.

Ao buscar apresentar as ações realizadas, ao longo
desse prolongado tempo, à frente da diretoria de
relações internacionais, penso que a FAEB pode ampliar
os diálogos, as ações com outras/os arte/educadoras/es,
de outros países, o que possibilitará o conhecimento
acerca da FAEB, mas também para que nós possamos
conhecer outras experiências, outras formas de pensar,
fazer, de ensinar e aprender artes, em suas diferentes
modalidades artísticas. Por toda a experiência nessa
diretoria, sou grato, pois acredito que trata-se de uma
experiência de formação pessoal e profissional. 
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Representantes Estaduais: A FAEB
em ação no estado do Pará

Este texto realiza um breve ensaio sobre as ações
colaborativas da representação da Federação dos
Arte/Educadores do Brasil /FAEB com os objetivos de
ampliar e fortalecer a presença da federação no
estado do Pará. Além disto, os representantes atuaram
em conexão com a rede de Arte/Educadores com
vistas a fomentarem as discussões sobre a legislação
educacional, enfretamentos políticos e proposições
sobre as formações para o ensino de arte em vários
aspectos nos diversos fóruns estaduais.
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Como representantes estaduais no período de 2019-
2021, destacaremos as ações que consideramos
fundamentais, mas antes, vale ressaltar que a diretoria
desse período valorizou os representantes estaduais,
convidando-os a compor o livro em homenagem aos
trinta anos da FAEB e aprovando no Fórum dos
Representantes no XXX ConFaeb em 2021 as Diretrizes
da Rede de Representantes da FAEB. 

Um primeiro aspecto a ser comentado foi a participação
dos representantes no III Seminário da FAEB da Região
Norte, o EnReFAEB Norte 2020, com o tema: Futurizar
com Arte-Educação nas topias do norte: Como nossas
práticas em Arte/Educação constroem futuros? Cada
estado do norte, assim como o Pará, indicou dois artistas
de linguagens diferentes para representar o estado.
Dessa forma  “O Seminário Nacional da FAEB juntamente
com os EnReFAEBs, são como um respirar de ar fresco
no meio dessa pandemia e desse pandemônio que se
instalou no Brasil” (NELIA FONSECA, 05/12/2020).

No ano de 2020 os representantes do Pará deram
continuidade a um movimento para reavivar a AAEPA –
Associação de Arte/Educadores do Estado do Pará, criada
em 1989. No contexto do Pará, a AAEPA foi bastante
atuante na década de 90, sendo responsável por várias
conquistas para a categoria. Com o passar do 
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tempo, em razão de vários fatores, a AEEPA continuou de
forma lenta suas atividades, embora a garantia dos
direitos dos professores de arte tenha permanecido
necessária e urgente.

Diante de antigos e novos desafios, surgiu o Coletivo Pró-
Associação de Arte/Educadores do Estado do Pará, cuja
finalidade é a reativação legal da AAEPA e a realização de
ações que defendam os interesses dos professores de
arte, para atuarem em seu campo de formação e
ocuparem seus espaços nos diversos cargos e modos de
atuação na sociedade.

Uma dessas ações, no início do ano de 2021 foi a
participação na construção do Documento Curricular do
Estado do Pará - Etapa Ensino Médio (Versão Preliminar)
para o Componente Curricular Arte. Foi estabelecido um
diálogo por meio de lives com a redatora responsável,
bem como houve a participação dos representantes e
outros professores na consulta pública online
disponibilizada pela SEDUC/PA.

Nesse processo, uma carta sobre o documento curricular
foi produzida e endereçada à Coordenação de Ensino
Médio e Equipe ProBNCC, contendo as considerações do
Coletivo e referendada pela diretoria da FAEB, de modo a
garantir os conteúdos das quatro linguagens artísticas
(Artes Visuais, Música, Dança e Teatro) e demarcar uma
ação política importante dos professores para
aperfeiçoar a compreensão do campo da arte no ensino
médio. 27



Enquanto membros do Coletivo Pró-AAEPA e
representantes estaduais, recebemos o convite da
Secretaria Municipal de Educação/SEMEC para
participarmos como Conselheiras do Fórum Municipal de
Educação Infantil. Ofício Circular nº 24 /2021 –
GABS/SEMEC. Temos hoje como membros nesse Fórum
dois representantes, um titular e suplente.
Consideramos lugar importante para reivindicar o
concurso para professores do componente curricular
Arte (Artes Visuais, Música, Dança e Teatro) para a etapa
da Educação Infantil.

Considerando a necessidade de darmos continuidade às
formações no campo das Artes, foi promovido em quatro
de novembro de 2021 uma Roda de Conversa com o
título; O ensino da Arte na Educação Básica: bncc e o
documento curricular estadual. Com a participação de
Professores da SEDUC, foi possível ampliar o debate
sobre o Documento Curricular do estado do Pará da
Educação Infantil e Ensino Fundamental/DCEPEIEF.

O diálogo do Coletivo com as Secretarias de Educação
poderia resultar em um importante levantamento
quantitativo de professores/as de Artes Visuais, Música,
Dança e Teatro que atuam nessas secretarias. Tais dados
são importantes para o diagnóstico do perfil e situação
dos professores que estão à frente do componente
curricular Arte, configurando um ponto de partida para
futuras ações.
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Enquanto procura por meio dos caminhos legais a
reativação da AAEPA, o Coletivo segue promovendo
rodas de conversas, com interesses direcionados para a
formação continuada dos professores. Uma necessidade
importante que foi observada é a de firmar parcerias
com as Universidades – coordenações dos cursos de
licenciatura em Artes (Artes Visuais, Música, Dança e
Teatro) e com as Secretarias de Educação – SEDUC e
SEMEC, para que seja possível realizar diversas ações,
como a organização de um Seminário que possa discutir
a área de Artes, envolvendo as Artes Visuais, Música,
Dança e Teatro no Estado do Pará.

Ressaltamos por fim, que o XXX ConFAEB em Pelotas-RS,
intitulado de “Poéticas para transcender e enfrentar o
amanhã”, muito bem pensado por sinal, pelo contexto
político e de pandemia. É um dos espaços de produção
de conhecimento científico, artístico e educacional,
fomento de pesquisas que fundamentam e fortalecem
as ações político-conceituais na área de Artes,
envolvendo as Artes Visuais, a Música, a Dança e o
Teatro, consolidando a caminhada de trinta anos da
FAEB que tem um papel significativo enquanto federação
de Arte/Educadores do Brasil. Os embates que ocorrem
por todos os estados são muitos, por isso é necessário o
apoio das associações estaduais, como o Coletivo Pró-
AAEPA, por meio do apoio dos representantes estaduais. 
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Monica Farias¹

Conhecer, fazer, fruir e contextualizar… máxima de
quase todos os arte/educadores, estudiosos da
Abordagem Triangular, apropriam-se em suas práticas
docentes, de acordo com suas identidades, linguagens
artísticas de formação, os ideais, as necessidades do
tempo presente e os territórios de suas pesquisas.

Dentro dessa perspectiva de pensamento, meus
territórios de pesquisa sobre arte enfatizam a busca do
conhecimento em artes visuais local - a investigação do
universo da cultura artística maranhense - para levar
para as aulas de Arte. Em anos de docência em Artes
Visuais na escola pública, percebi a quase inexistência de

(1) Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - PPGAV pela
Universidade Estadual de Santa Catarina/UDESC. 
rodriguesdefarias.monica@gmail.com.

@rte.ma e Cineclube Murilo Santos:
projetos de ampliação dos saberes
em artes visuais/audiovisual - do
universal ao local
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saberes prévios em torno dos artistas visuais do
Maranhão, pelos educandos, este foi o problema de
pesquisa investigado na dissertação: @RTE.MA² - pelo
Mestrado Profissional em Artes/PROFARTES.

Esta mesma pesquisa, foi inscrita como projeto para o
Edital Com Ciência Cultural da FAPEMA - Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Maranhão – e, com a participação de um
grupo de alunas do Ensino Médio, ações de pesquisa de
campo foram realizadas e dez documentários com
artistas maranhenses produzidos. A partir de uma
curadoria educativa, selecionamos imagens de obras dos
artistas entrevistados para criar as pranchas visuais com 

(2) @rte.ma: Elaboração de Meio de Ensino e Aprendizagem – MEA para a
educação básica de estado do Maranhão a partir de produções das artes visuais
maranhenses do século XXI.
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 Figura 2 – KIT @rte.ma (protótipo) Figura 1 – Prancha Visual @rte.ma

Fonte: Acervo Pessoal



imagens de duas obras de cada artista entrevistado
(Fig.1). O resultado desta pesquisa gerou, além da
dissertação e de artigo(3) - um Kit @rte.ma (Fig. 2) - os
MEAs - Meios de Ensino e Aprendizagens, sigla para
denominar esse recurso visual e audiovisual criado para
trabalhar artes visuais maranhense em sala de aula.
Como uma pesquisa nunca se finda, se rizomatiza, esta,
também se bifurcou, se expandiu para a linguagem
audiovisual, primando por sua presença mais
representativa na escola e com ênfase nas produções
locais.

Alguns fatores foram preponderantes para o
encaminhamento natural da pesquisa: primeiro - a
cinefilia e o apreço pessoal por história e crítica de
cinema; segundo - outro projeto contemplado pela
FAPEMA, pensado na promoção do cineclubismo na
escola; terceiro - a mudança de professora de Arte para
gestora da Escola de Cinema do Maranhão; e por último -
o ingresso no doutorado no Programa em Pós-
Graduação PPGAV da UDESC, com projeto de pesquisa
voltado à questão da “presença do cinema na escola” -
visto que o audiovisual é ainda incipiente como
ferramenta educativa nestes espaços, problema
identificado que direciona a tese em construção.

(3) XXVII CONFAEB. Materiais de Ensino e Aprendizagem para aulas de artes
visuais no Maranhão: contextualização, uso das TICs e as novas possibilidades.
Anais 2017.
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Em outro edital da FAPEMA - Com Ciência Cultural nº
008/2019, é aprovado o projeto: Cineclube Murilo
Santos: conhecendo, fazendo e difundindo o audiovisual
maranhense com uso das TIC (4) , experiência de que é
possível ser implantado o cinema na educação de forma
mais significativa. 

Figura 3 – Reunião do projeto 
cineclubista, 2021.

Figura 4 – Ação das 
filmagens, 2021.

Alunos do Ensino Médio de escola pública, tiveram neste
projeto: aulas online de fevereiro a junho, de formação
básica em fundamentos da linguagem audiovisual e
história do cinema; sessões de cinema e bate-papos
virtuais com os realizadores dos filmes assistidos;
workshops de formação técnica(5) em roteiro cinemato-
gráfico  direção cinematográfica, atuação para o cinema,

(4) Monica Rodrigues – proponente do projeto concluído em dezembro de
2021.
(5) Feita por alunos egressos da Escola de Cinema - IEMA, parceira do
projeto Cineclube Murilo Santos. 
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montagem e produção executiva de setembro a
dezembro; criação de roteiro, decupagem, preparação
de atores, filmagem e montagem do filme autoral dos
cineclubistas e a Mostra de Cinema, no encerramento do
projeto. 

Merece destaque o envolvimento da escola que
preparou o espaço como para a entrega do Oscar, com
tapete vermelho, pipoca, guaraná, pais e convidados na
plateia, para o momento da certificação e apreciação do
curta-metragem de ficção “Vozes que Ajudam”. A fruição
estética aconteceu de forma espontânea e significativa,
resultado de muitos estágios anteriores, citados.

A prática do cinema/educação é ainda um território em
expansão a ser desbravado. O audiovisual, é uma
linguagem muito presente em nosso contexto, e muito
atraente aos nossos educandos - que nem sempre se
apropriam integralmente desta linguagem, logo, é uma
excelente ferramenta para alfabetização visual, algo caro
à arte/educadores comprometidos com a formação de
seus estudantes. 
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Figura 5 – Poster do Filme 
Vozes que Ajudam.

Figura 6 e 7 – alunos atores do filme

Fonte: Acervo Cineclube Murilo Santos, 2021.



Os caminhos são múltiplos, rizomáticos, o objetivo é
sempre o mesmo, promover pela arte/educação, leitores
visuais de mundo. Contextualizar com sua cultura
artística local e seus autores - é o diferencial que se faz
constante em minha pesquisa em processo.
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Pranchas Visuais - alguns registros...
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Homenagem à Lucimar Bello Frange
Roberta Puccetti

Falar dessa mulher,                                                artista,
arte educadora é falar de uma pessoa muito especial.
Especial por que é diferente e faz a diferença. É única,
sendo ao mesmo tempo plural. É sonhadora, poeta,
idealista quando milita nas ações políticas, uma pessoa
criativa, conectada, inteligente, sensível,  artista e
educadora.

Ela tem uma imaginação potente, compõe e cria com
formas, cores, texturas e palavras. As palavras que
tornam significado e traz na sua obra a expressão do seu
ser. Dizem que os poetas são sonhadores repletos de
emoções e que a vida é um poema, então Lucimar vive
intensamente. Para mim Lucimar é uma poetiza das
linguagens.

43



44

Para a poetiza Lucimar a vida tem outro colorido, as
flores são mais do que imagens da natureza e os doces
se conectam com a visualidade e propõem a ampliação
dos nossos sentidos.

Em seu livro “Por que se esconde a violeta?”(1996) diz: “
Sinto o desejo como pulsante, como detonador do meu e
dos nossos processos de criação. [...] Arte permite esta
manifestação desejante de forma não verbal”.  Ela é
desejante, intensa!

Acredita na Arte e estabelece uma relação muito
relevante entre artista e educadora. As suas articulações
entre Arte, produção e educação, mostra-nos como suas
ações e produções são importantíssimas para a
Arte/educação do país.

Lembro de uma Passagem Faebiana, ocorreu no
congresso de Floripa (1995), quando choramos, sentadas
juntas na escada do auditório, lágrimas pela
FAEB.Exemplo dessa mulher sempre muito sensível,
atenta, afetuosa, carinhosa ...

Em 1996 recebi o livro de sua autoria com a seguinte
dedicatória“ Roberta, as violetas são as inconsistências
que temos todos; porém inconsistências são
consistências totais”. Momento de fechamento das
inconsistências. E eu Aprendi Muito!
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Obrigada Lucimar por me proporcionar tantos
aprendizados e continuar fazendo parte da minha história.
Aprendi e aprendo muito com você.

Grata também, por me ensinar ser FAEBIANA. 



Marcos Villela

Não sei quando conheci a Lucimar. Tenho para mim que
a gente se conhece desde sempre, que não teve um dia,
um momento, assim, de conhecimento. Acho que a
gente se encontrou e seguiu, como se o antes disso fosse
óbvio e como se o dali para frente fosse indiscutível.

Mas, enfim. Espremendo meus arquivos de vivências,
encontro algumas cenas muito pitorescas, dessas que a
gente coleciona junto com os afetos alegres, que talvez
me ajudem a oferecer um desenho dela/nosso.

Primeira: um pé de carambola carregadinho de frutas
maduras, no meio de um terreno ao lado da casa com
jeito de espanhola, com pátio interno iluminado pela luz
do Cerrado, umas cepas empilhadas por ali, restos de
uma árvore derrubada à revelia que esperavam para
continuar sendo outra coisa, prováveis matrizes para
gravura de topo. 

Segunda: tirinhas de pimentão vermelho, um potinho de
homus e alguma fruta comprados a granel em uma
lojinha de comidas, um sol forte de primavera verão
mais quente do que a gente esperava, um banco na rua
foi nossa mesa do almoço naquela cidade estrangeira
toda dupla, meio subterrânea, meio a céu aberto, onde
dois idiomas e duas nações permitiram que nós
fôssemos apenas mais uns, nos aproveitando da
invisibilidade.
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Terceira: uma sala branca repleta de armações de ferro e
madeira, mantas de borracha preta, ocasionais retalhos
vermelhos, peças em processo de virar coisas de vestir,
ao lado de tubos de gás néon, fios e baterias encarnando
obras em construção como restos de uma exposição e
planos de outra, tudo se transformando, bem na frente
dos meus olhos. 

Quarta: uma sala que era para ser de aula, mas que
tinha vinho, frutas secas e comidinhas e peças de pano
de chita, agulha, linha, limalhas de ferro, ímãs, livros
abertos e aí já éramos três, três amigues estudando e
aprendendo que podíamos fazer o verbo virar coisa sem
perder seu movimento, experimentando palavras que
carregassem o tempo e o espaço misturados no
acontecendo, a ação e a figura simultaneamente,
palavras que ao mesmo tempo funcionassem como
substantivos, adjetivos e ou advérbios – éramos viventes,
pensantes, desenhantes, falantes, andantes. 

Enfim... quatro cenas, ricas imagens, preciosas
lembranças.

Lucimar tem a pele macia e suave como o veludo ou a
seda. Quando fala, desenha com as palavras um mundo
luminoso, enquanto nos admira com aqueles olhos-que-
tudo-enxergam, para ver os efeitos na nossa superfície. É
doce, mas quando quer ou quando precisa, é brava, ô, se
é. 
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Combina com maestria e sabedoria potências e virtudes
de inventar e de fazer. É uma espécie de Midas, só que
para a poesia – e, nisso, ganhamos todes: tudo que ela
toca vira poesia, o que ela vê da janela vira poesia, as
bolhas de sabão viram poesia, as coisas de comer viram
poesia, dias da semana viram poesia, as viagens, os
pensamentos, até um cargo em uma Pró-Reitoria, tudo
vira poesia. Sorte nossa.

A arte-educação é coisa para sempre. Em um escrito,
certa feita, eu disse que esse é um campo interminável, e
continuo achando isso. E também acho que justamente
por isso precisamos de gentes como a Lucimar. Gente
que muda de lugar e muda os lugares, que muda de vida
e muda a vida, que viaja no tempo, que mora no tempo,
que não tem fastio para a aventura, para o estudo e para
a exploração, gente que serve para ajudar a gente a virar
gente, gente que nos proporciona bons encontros e nos
ajuda a ver, a pensar, a sentir, a saber. Nós todes, arte-
educadores ou não, devemos muito às gentes como a
Lucimar (e, puxa, são tantas as gentes que lembrei neste
instante, de repente, que cheguei a me arrepiar, mas
agora é para nomear só ela). Temos sido a continuação
das existências, dos movimentos, das ações e dos
conhecimentos de todes que nos precedem e nos
acompanham, somos uma existência só. Nosso tempo é
o agora: somos todes contemporâneos de todes, em
alinhamento de existências e acolheramento de vidas, a
favor de um mundo mais justo e mais sensível.
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Celebremos, pois. Agradeçamos por existirmos no
mesmo tempo, na mesma época e na mesma frequência
que a Lucimar e que todas essas outras almas
encarnadas que, tenho certeza, se reconheceram aqui
neste escrito (mesmo que eu não as tenha nomeado).

Porto Alegre, novembro de 2021.
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Juliano Casimiro de C. Sampaio

Roberta Puccetti foi um encontro! Não tinhamos
qualquer intimidade até que a FAEB nos colocasse juntas
em um mesmo palco. E foi por meio dela que a FAEB foi
se ampliando para mim. Semana a semana, em meio a
tantas reuniões, o comprometimento dela com nossa
Federação e com a área como um todo ía se tornando
mais marcadamente presente na imagem que eu
construía dela no nosso convívio. Três presidências na
FAEB é para quase ninguém (risos). E só por isso já se
tem uma dimensão do empenho da Roberta em relação
a todas nós faebianas. Ter sido vice de alguém com
tamanho conhecimento a respeito pela/da FAEB foi um
presente. Histórias, memórias, risadas e muito empenho
marcaram nossos trabalhos juntas. Agradeço a você,
Roberta, pela generosidade de construir comigo o
caminho que me fez me sentir mais faebiano do que
nunca! Você inspira!

Homenagens à Roberta Puccetti
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Ana Del Tabor V. Magalhães

Roberta e a força do caminhar......

Foram momentos diversos, reuniões de planejamentos e
conversas em movimento. Aprendi bastante com a
direção de uma pessoa determinada e apaixonada pela
Arte/Educação. Agradecer o convívio, as trocas, os
sonhos e tantas outras ações é o que me resta ao final
de 2021. Gratidão Roberta e demais membros da
diretoria da FAEB. A luta há de seguir.....

Eliane Aparecida Andreoli

Roberta Puccetti a nossa relação é de amizade, marcada
por muitas afinidades. Nosso caminho se cruza a
primeira vez quando participei de um encontro de
arte/educadores promovido pela AAESP e PUCCAMPINAS
e organizado por ela em 1997. Posteriormente nossos
encontros foram nos CONFAEB´s e em outros eventos
educacionais.A cada encontro descobríamos um
pouquinho mais de uma da outra e solidificava a nossa
amizade. Interesses comuns, confidências, discordâncias,
desafios e projetos. A nossa amizade passa por todos
esses tempos.

Mas, esse texto, tem por finalidade de descrever a nossa
relação nesta circunstância de estarmos na mesma
equipe gestora da FAEB 2019 a 2021.
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Assumi a diretoria financeira com mais tranquilidade em
razão da Roberta Puccetti ser a presidente. Conhecendo
um pouco do seu caráter e temperamento sabia que
poderia contar com a sua coragem e liderança. Como
previa, recebi apoio aos momentos difíceis que
ocorreram na gestão. Houve momentos de discordância
e considero uma felicidade. É na diferença que nos
completamos um ao outro. Não é Roberta?!!

Antes de encerrar esse conciso texto escolho uma frase
de Cora Coralina para colorir mais um pouquinho a
nossa amizade e parceria na FAEB.

“Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei
que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o
coração das pessoas”.

Roberta receba meu abraço tocado pela sua amizade.

Sidiney Peterson F. de Lima

A vida é uma tapeçaria que elaboramos, enquanto
somos urdidos dentro dela. Aqui e ali podemos escolher
alguns fios, um tom, a espessura certa, ou até colaborar
no desenho. 

Lya Luft, O Rio do Meio (1996)

Tomo aqui a imagem que nos é oferecida por Lya Luft,
qual seja, a de que somos ao mesmo tempo feitores/as e
feituras dos processos que nos [trans]formam ao longo
de nossas vidas.
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E na tessitura desses processos, nossas trajetórias vão se
encontrando a outras trajetórias, outros fios, outras
pessoas que nos ajudam a pensar, a escolher e tecer
nossos caminhos, elas nos possibilitam ponderar sobre
os tons, as espessuras que, de algum modo, podem ser
importantes para nossas experiências formativas (que de
modo algum estão separadas de nossas vidas pessoais).

É a partir desse modo de pensar que entendo [e desejo
aqui deixar registrado] o meu encontro com a
professora, pesquisadora e presidente [entre os anos de
2019 e 2021] da Federação de Arte/Educadores do Brasil
[FAEB], Roberta Puccetti. Encontro de palavras e ideias
que me ajudaram ao longo do nosso trabalho a frente da
FAEB, mas que vai além do puramente profissional. Por
tudo, muito obrigado!
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XXX CONGRESSO NACIONAL DA
FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES
DO BRASIL, juntamente com o VIII
CONGRESSO INTERNACIONAL DOS
ARTE/EDUCADORES – 2021

Alguns registros...
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Diretora de Relações Institucionais
Nélia Lúcia Fonseca
Diretora de Articulação Política
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Diretora de Financeira
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Leda Maria Barros Guimarães
Maria Helena Wagner Rossi
Roberta Puccetti

Conselho Fiscal
Edilson da Silva Brito
Eliane Aparecida Andreoli
Rita de Cássia Cabral Rodrigues de França
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Rede de Representantes
 

Região Norte

Acre (AC): Christian Morais de Oliveira Rêgo, Valeska
Ribeiro Alvim, e como suplente, Hanna Talita Araújo. 

Amapá (AP): Rildo Frederico Ferreira. 

Amazonas (AM): Francenilza Souza Viana, Eneila
Almeida dos Santos, e como suplentes, Rosemara Staub
de Barros e Paulo Cesar Marques Holanda.

Pará (PA): Rita de Cássia Cabral Rodrigues de França,
Francinaldo Gomes Paz Junior, e como suplente, Ana Del
Tabor Vasconcelos Magalhães. 

Roraima (RR):  Vinícius Luge Oliveira, Hipácia Caroline
Sanches Santos, e como suplente,  Rafael Pereira Pinto. 

Região Nordeste

Ceará (CE): Juscélio de Holanda Cavalcanti. 

Maranhão (MA): Rafaela Cristina da Silva, Rosianne Silva
de Jesus, e como suplentes, Paulo Victor Monteiro
Santana de Oliveira e Beatriz de Jesus Sousa. 

Paraíba (PB): Radamés Alves Rocha da Silva e Liliane
Alves Chagas. 
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Pernambuco (PE): Maria das Vitórias Negreiros do
Amaral, Rafaella de Mélo Cavalcante e como suplentes,
Fabiana Souto Lima Vidal e Ane Beatriz dos Santos Reis. 

Piauí (PI): Augusto de Sousa Neto. 

Rio Grande do Norte (RN): Jailson Valentim dos Santos
e Adeilza Gomes da Silva Bezerra. 

Região Centro-Oeste

Brasília (DF): Cleber Cardoso Xavier. 

Mato Grosso (MT): Sandro Luís Costa Da Silva e Thacio
Fagundes Vissicchio. 

Mato Grosso do Sul (MS): Matheus Vinicius de Sousa
Fernandes, Vera Lúcia Penzo Fernandes, e como
suplentes, Sabrina Vieira da Silva Santos e Douglas
Caetano. 

Região Sudeste

Espírito Santo (ES): Ivana de Macedo Mattos, Myriam
Fernandes Pestana. e como suplentes, Maria da Penha
Fonseca e Verônica Devens Costa. 

Minas Gerais (MG): Lucia Gouvêa Pimentel e Daniele de
Sá Alves. 
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Rio de Janeiro (RJ): Monica Cristina Mesquita de Souza
e Mabel Emilce Botelli.

São Paulo (SP): Eliane Aparecida Andreoli, Ana Márcia
Akaui Moreira, e como suplentes, Pio de Souza Santana
e Rubens de Souza. 

Região Sul

Paraná (PR): Andrea Pessutti Rampini Nagai, Joseane
Padilha Gonçalves, e como suplentes, Daniel Bruno
Momoli e Simone Cardoso de Moraes. 

Rio Grande do Sul (RS): Alberto d'Avila Coelho, Rita
Patta Rache, e como suplentes, Daniela da Cruz
Scheneider e Nádia da Cruz Senna. 

Santa Catarina (SC): Cristiane Ugolini, Micheline
Raquel de Barros, e como suplentes, Maria Cristina da
Rosa Fonseca da Silva e Giovana Bianca Darolt
Hillesheim
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Recesso de Final de Ano
Cara comunidade faebiana,

Gostaríamos de comunicar que estaremos em recesso
de final de ano no período de 24 de dezembro de 2021 a
24 de janeiro de 2022. Retornaremos nossas atividades
em 25 de janeiro de 2022, com a atuação da Diretoria
FAEB - gestão 2022/2023.

Desejamos um final de ano com muita saúde, paz e
esperança!

Boas Festas!
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