
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOSSA PROPOSTA DE VALOR é sensibilizar para educar os sentidos. 

A arte é ferramenta de transformação, educação e elevação espiritual. Promover a formação do 

futuro da “boa arte”, educando e qualificando as futuras gerações para apreciar as suas 

expressões, possibilitará o respeito necessário para que se compreenda a arte como ferramenta 

de transformação do SER eterno. 

O Festival de Arte e Cultura Espírita Infantil (FACINHO) é uma realização da Associação 

Municipal de Espiritismo de Campina Grande (AME-CG), com apoio da Federação Espírita 

Paraibana (FEPB) e nasceu como proposta destinada ao público infantil, dentro do Festival de 

Arte e Cultura Espírita de Campina Grande (FACE), que se encontra na sua 23ª edição e tem 

como objetivo despertar o potencial criativo do indivíduo, apresentando a arte como 

ferramenta de transformação do ser. 

No decorrente ano, os protocolos de segurança sanitária recomendam a não realização de 

eventos com aglomeração de pessoas, devido a pandemia do COVID-19, alterando a rotina das 

famílias e das crianças causando grande impacto no cotidiano de ambos. Neste momento, é 

fundamental acolhê-las e criar um ambiente em que possam expressar seus sentimentos. 

"Eu desenhei a minha família brincando de massinha e corações 

porque eu estou gostando. A gente está dentro de casa porque não 

pode sair", diz Sofia Baldinato, 5 anos, de Carapicuíba, na Grande 

São Paulo. 

Lucas Fontoura, de 9 anos, morador de Manaus, Amazonas, 

colocou no papel os diferentes sentimentos que agora fazem parte 

de seu dia a dia. "Eu tenho várias emoções. É muito confuso. Num 

dia eu estou triste porque não posso sair de casa, não posso ver 

meus amigos. No outro dia estou feliz porque aprendi uma coisa 

nova. Depois eu fico triste de novo porque penso que pode morrer 

alguém próximo de mim", explica o menino. 

Através da arte, as crianças – enquanto seres imortais - acessam o mundo interno, suas 

percepções, afetividades, aflições, angústias e experimentam suas individualidades em relação 

aos outros e ao meio que estão inseridas.  

"As crianças expressam ricamente e com propriedade o que 

sentem e percebem. Aliás, elas percebem tudo e todos. Muitas 

estão sofrendo, se sentindo limitadas, ansiosas, com medo e 

inseguras; outras estão conseguindo olhar para os benefícios e 

tirar proveito desta situação difícil", ressalta Benczik, 

neuropsicóloga Edyleine Bellini Peroni Benczik, doutora em 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela 

Universidade de São Paulo.  

 

Enquanto os adultos se expressam por meio de shows ao vivo nas redes sociais, os pequeninos 

têm no desenho e na arte recursos artísticos para despejar suas emoções em tempos de 



 

pandemia. "Apesar da expressão de suas angústias e conflitos, nos desenhos das crianças 

predominou o uso de cores, o que pode nos fazer pensar que a situação promovida pela 

pandemia é a ponta de um grande iceberg e estando apenas na superfície. Mas, lá na 

profundidade de seus mundos internos, ainda prevalece vida que vibra e que está prestes a ser 

vivida plenamente, assim que a pandemia permitir", conclui Benzick. 

Após reflexões do contexto atual mundial e a missão da arte espírita como consoladora, 

evangelizadora e libertadora, sentimos a necessidade, sensibilidade e intuição da importância 

da arte para a socialização do ser, integração da família, expressão individual e reflexão coletiva 

dos aspectos psicológicos, educativos e evangélicos da arte na sociedade, pelo movimento 

espírita. 

Neste sentido, em 2020, o FACINHO VIRTUAL surge com este objetivo: estimular as crianças a 

contar como estão se sentindo por meio da arte em suas mais diversas expressões. Não obstante 

o distanciamento, os sentimentos vivem, nosso coração pulsa emoções que precisam ser 

externadas para conectar, para aliviar, para educar. 

Tum, Tum, Tum... Meu coração pulsa! 

O tema proposto traz em forma incisiva a defesa de que somos seres vivos em sentimento e 

eternos enquanto pensamentos. A figura do coração é universal. Fala para todas as idades. Tem 

representações em cor, em som, em forma, em textura, em texto e em movimento.  

O uso da onomatopeia permite uma visão completa de maior expressividade, enriquecendo a 

linguagem oral infantil, de forma lúdica e brincante, promovendo uma  conexão com as crianças, 

por imitar um ruído, grito, canto de animais, sons da natureza, barulho de máquinas, o timbre 

da voz humana e também uma linguagem mais pré-adolescente, uma vez que está associado a 

POP Arte – quadrinhos - com efeitos que intensificam a ação incentivando a imaginação em suas 

formas gráficas. 

CORAÇÃO:  

Cor – arte | Ação - expressão/atitude | Oração - conexão | Coração- sentimento 

Para alcançar este propósito, o FACINHO 2020 terá versão digital, em diversos formatos, 

promovendo a integração de artistas de todo país, com a utilização das diversas plataformas 

digitais e redes sociais disponíveis.  

 

 

 

 



 

Dentro dessa proposta, apresentamos cinco atividades a serem desenvolvidas ao longo da 

programação virtual: 

• Oficinas artísticas; 

• Exibição de apresentações artísticas; 

• Concursos artístico-culturais;  

• Mostras artísticas;  

• Salas de bate papo interativas. 

A programação se estenderá durante 03 dias e em todos os turnos no período de 24 a 26 de 

julho de 2020.  

EQUIPE 

• COORDENAÇÃO GERAL – Carolina Medeiros 

• COORDENAÇÃO TÉCNICA OFICINAS - Gorette Brito 

• COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO – Jéssica Martins  

• COORDENAÇÃO ARTÍSTICA – João Rocha 

• COORDENAÇÃO DOUTRINÁRIA – Iria Linny 

• COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – Lucia Rocha 

• COORDENAÇÃO TÉCNICA – TV CETE / Carolina Medeiros 

• COORDENAÇÃO FINANCEIRA – Marrisson Murilo 

• Secretária – Melyna Simões 

• Equipe Oficinas – Isolda Fragoso 

• Equipe comunicação - Lissandra Rocha, Carolina Medeiros, Anne Karolyne 

• Equipe Artística – Gracita Rodrigues 

• ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL FEDERATIVO: AME-CG/Josineide Medeiros 

 

 

Seja bem vindo! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


