
 
 
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA  DA ASSOCIAÇÃO 
MARANHENSE DE ARTE-EDUCADORES – AMAE- EM 27 DE OUTUBRO DE 
2017 

  
  
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete  de  outubro de dois mil e 
dezessete, no Auditório Setorial do Centro de Ciências Humanas - CCH da 
Universidade Federal do Maranhão, a presidente Alessandra Lilian de Jesus 
Teixeira, assumiu os trabalhos da assembleia lendo as pautas: 1. Apresentação 
da atual diretoria da AMAE – Biênio 2016-2018; 2. Histórico de criação - palavras 
dos Conselheiros Honorários da AMAE - Cláudia Matos e João Carlos 
Cantanhede; 3. Apresentação das ações de reativação da AMAE: 2015 a 2017; 
4. Prestação de contas da AMAE. Iniciando assim a assembleia extraordinária 
da Associação Maranhense de Arte-Educadores – AMAE. Em seguida a 
presidente propôs a todos os membros da diretoria presentes que fizessem uma 
breve apresentação. Convida-se também a ex-presidente - sócio fundadora  da 
AMAE - Claudia Cristiane de Matos Sousa para relatar o histórico da referida 
associação, sendo feito com conhecimento de quem vivenciou todas as 
dificuldades e vitórias da entidade nos últimos anos. Em seguida Monica 
Rodrigues de Farias, assume os trabalhos da assembleia, convidando Darciléia 
Sousa, para continuar relatando sobre a AMAE, especialmente no período que 
sucede a gestão que teve a professora Claudia Cristiane de Matos Sousa, como 
presidente. Sobre esse período, a professora Darciléia Sousa falou sobre a 
reativação da AMAE, ocasião em que foi instituído uma diretoria provisória. Em 
seguida Monica Rodrigues de Farias, assume os trabalhos da assembleia e 
relata as atividades realizadas por esta atual diretoria, na oportunidade  convida 
a todos e todas presentes para participarem efetivamente da associação, 
propondo e promovendo projetos que valorizem a categoria de professores e 
artistas, apresentando algumas propostas a serem realizadas pela AMAE. Em 
seguida o professor/ ator Domingos Tourinho, foi convidado para realizar leitura 
dramática da CARTA MANIFESTO DA AMAE – lançada em 2017, devido às 
inúmeras manifestações contrárias ao nu na Arte.  Feita a leitura, e sendo muito 
aplaudido, o professor Domingos Tourinho, agradece. Em seguida Monica deu 
a palavra aos professores que desejavam relatar situações de constrangimento 
em grupos de professores, em que seus próprios colegas os questionavam em 
relação a nudez na arte e de suas posições enquanto arte/educadoras. Em 
seguida Monica Rodrigues de Farias, convida a professora Ellen Lucy Moreira 
(membro da atual diretoria da AMAE), que se manifestou em relação à polêmica, 
nacional, no universo da Arte, especialmente referente ao caso do nu na arte. 
Em seguida a professora do COLUN – Colégio Universitário - UFMA, Beatriz 
Jesus Sousa, se manifesta em relação à temática fazendo uma contextualização 
da presença do nu nas Artes, no decorrer dos tempos, numa relação dos sujeitos 
conhecedores e não conhecedores da Arte, no âmbito das redes sociais, que no 
geral faz uso do senso comum. Em seguida a professora Débora Barros do 
Centro de Ensino Manoel Beckman, também manifesta sua indignação em 
relação às críticas infundadas, ou melhor pautadas apenas nas postagens sem 



critério via internet. Nesse mesmo sentido a estudante de Arte – UFMA, Heveny 
Araújo, sugere que todos e todas, em defesa da Arte, também, façam uso das 
redes sociais para expressar sua opinião sobre a questão e contestar as 
postagens polêmicas. Ainda nesse sentido sobre a polêmica, o professor Paulo 
César – UFMA, evidencia que essa atmosfera de censura vivenciada 
atualmente, se configura em uma retomada da ditadura. No mesmo sentido, de 
opressão vivenciado pelo fazer artístico, o professor Jurandy – UFMA, se 
pronunciou relatando o triste caso da Universidade Federal do Maranhão, se 
prestar a elaborar uma espécie de ESTATUTO/REGRAS DISCIPLINADORAS, 
em decorrência de uma performance realizada no âmbito da mesma instituição, 
com o uso do corpo, conforme proposta dos autores da performance, 
configurando explicita censura às atividades artísticas dentro de uma IES. Em 
seguida o professor Magno Anchieta (membro da atual diretoria da AMAE), se 
manifesta recomendando a todos e todas manifestarem-se e participarem das 
discussões que pertencem aos professores e estudantes de Arte. Na 
oportunidade o professor Jorge Milton - COLUN - UFMA, recomenda aos 
presentes, que se proponham a realizar intercâmbios com as produções 
realizadas no âmbito da escola e universidades, no sentido de mostrar, assim, o 
valor da Arte na formação das pessoas. Em seguida, reforçando a fala do 
professor Jorge Milton, a professora Darcyleia Sousa (membro da atual diretoria 
da AMAE), acrescenta sua vivência de prática educacional/artística, na atual 
conjuntura da Arte. Em seguida após, diversas manifestações pontuais sobre a 
temática polêmica em questão, bem como a necessidade da união dos 
professores e artistas, no sentido de garantir o respeito pelo educar e fazer 
artístico, como necessário aos diversos sujeitos, principalmente na atual 
conjuntura que tem como base de informação e comunicação a velocidade da 
internet. Dessa forma, em comum acordo todos os presentes manifestaram 
satisfação com a atual diretoria da AMAE, parabenizando o momento oportuno 
para reunir e discutir sobre Educação e Arte. Ao final, Monica Rodrigues deu 
início ao sorteio de camisas da AMAE que reforça a manifestação contra a 
censura na arte, além de livros doados pelas colegas Beatriz de Jesus e 
Raimunda Frazão. Foram feitas considerações finais, agradecendo a presença 
de todos e todas e aplaudida por todos/as. Sem mais para o momento, a 
assembleia foi encerrada, lavrada em ata e assinada pelos presentes. 
  
 
São Luís  - 27 de outubro de 2017. 
 
________________________________________ 
Edilson da Silva Brito – primeiro secretário.  
 
___________________________________________ 
Alessandra Lilian de Jesus Teixeira  - presidente. 
 
__________________________________________ 
Monica de Farias Rodrigues – vice presidente. 
 
__________________________________________ 
Silvio Cesar Silva Sodré – primeiro tesoureiro. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


