Uma iniciativa

INTRODUÇÃO
Em 2019 nasceu uma parceria entre
Asas de Socorro, AMA (Associação
de Moradores do Araras) e a Cia de
Arte Mc16. Em uma viagem à
comunidade de São José do Araras,
descobrimos um potencial enorme
nos adolescentes e jovens para as
artes, desde artes visuais, cênicas à
dança. O Ribeirinho é um povo rico
em cultura. Suas cores, modos,
contos e danças são capazes de
encantar qualquer pessoa.
Sabemos também que o ribeirinho
é forte. Independente das mazelas
do dia a dia, é capaz de sorrir e se
reinventar. Com os moradores do
Lago do Araras não é diferente.

Após uma série de programações
culturais realizadas nas ruas e
escolas, a comunidade demonstrou
um grande interesse no
desenvolvimento de iniciativas
voltadas para arte no local. Dessa
forma, podemos dizer que existe,
através da arte, uma oportunidade
para dialogarmos com a
comunidade e para oferecermos
um espaço de troca de saber e
crescimento mútuo. Um local
seguro, onde crianças,
adolescentes e jovens possam
desenvolver o potencial de artes,
resgatar sua herança cultural e
melhorar sua autoestima.

Em tempos onde o amor e a
tolerância andam tão esquecidos, a
arte é capaz de trazer uma leve
brisa de esperança, possibilitando
um diálogo tão importante, quanto
sereno. Assim surgiu a iniciativa:
Espaço de Artes - Teatro da
Floresta, um centro de educação
voltado para o trabalho com artes e
resgate de valores culturais do
povo ribeirinho. No espaço serão
ministradas aulas de teatro, dança,
música e outras modalidades,
assim como oferecerá
programações culturais como
festivais de cinema, peças de teatro
e mostras de arte.
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JUSTIFICATIVA

O estado do Amazonas é formado
por milhares de comunidades
ribeirinhas interligadas por igarapés
com grande capilaridade em todo o
seu território. Uma destas
comunidades é São José do Araras,
situada na margem esquerda do
lago do Araras, no município de
Caapiranga a 300 quilômetros de
Manaus. A população da
comunidade é formada de 949
pessoas e 215 famílias que se
estabeleceram ali há 50 anos atrás
e sobrevivem da agricultura, pesca
e extrativismo dos produtos da
floresta. Desta forma, as famílias
dependem das condições climáticas
para desenvolver suas atividades
produtivas, o que é um desafio, pois
no período das chuvas, as
atividades da agricultura ficam
difíceis e em alguns anos inviáveis,
quando enfrentam enchentes muito
severas como está acontecendo
esse ano. A sazonalidade das

enchentes requer a preparação
previa como estocagem de
alimentos e reorganização das
moradias para evitar que a água
inunde as residências que na sua
maioria são de madeira e ficam na
margem do lago. O acesso à
comunidade é feito somente de
barco ou pequenas canoas como
voadeiras, meio de transporte
usado pelas famílias, para ir à
Caapiranga, sede do município, ou à
cidade de Manacapuru onde
vendem os seus produtos, fazem
suas compras, resolvem problemas
de saúde ou atendem outras
necessidades básicas, uma vez que
a comunidade possui poucos
serviços públicos. A comunidade
possui uma creche municipal, uma
escola de primeiro grau e um
colégio estadual com ensino
tecnológico, para atender 510
crianças, adolescentes e jovens que
ali vivem. As opções de esporte e

lazer são muito reduzidas, com a
existência de apenas uma quadra
onde os jovens praticam as
atividades esportivas. Porém não
existem praças, nem parques para
as crianças menores, deixando-as
vulneráveis brincando em terrenos
baldios, na rua ou no lago, que é a
opção de lazer mais utilizada e faz
parte da vida cotidiana das crianças
da comunidade. As festividades
típicas acontecem no porto que fica
em frente a Igreja Católica, mas não
há nenhum local voltado para
promoção cultural da comunidade,
onde iniciativas de arte possam ser
implementadas. Peças de teatro,
recitais de música e mostras de
dança não tem onde acontecer.

Não existem praças, nem
parques para as crianças
menores, expondo-as a
situações de risco em
terrenos baldios.
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OBJETIVO
GERAL
Contribuir para a construção das artes
na comunidade de São José do Araras.
Criar meios para o resgate cultural da
comunidade.
Criar oportunidades de
desenvolvimento para crianças e jovens.

OBJETIVO
ESPECÍFICO
Criar um Espaço de Artes na
Comunidade de São José do Araras - AM
para aplicação de aulas de teatro,
dança e música.
Promover atrações culturais como
peças de teatro, sessões de cinema e
mostras de artes para a comunidade.
Apresentar as artes como possível
ofício aos interessados.
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CIA DE ARTES MC.16

AMORES DEIXEI
LEMBRANÇAS GUARDEI
MAS LEVO COMIGO
MINHA ARTE
FAZENDO DO PALCO
MINHA CASA OUTRA VEZ.
Cantiga de Boneca.
Espetáculo Teatral da Cia de Artes Mc.16

ESPAÇO
DE ARTES
DESENVOLVIMENTO

Para melhor desempenho e organização de nossas atividades, o Espaço de Artes em São José do Araras abriga três
iniciativas: A Academia de Artes Mc.16; O Teatro da Floresta; e a Companhia de Artes do Araras.

1 - ACADEMIA DE ARTES MC.16
A Academia de artes MC.16 visa levar o aluno a compreensão dos conceitos básicos das artes, principalmente, no que
diz respeito a consciência cultural, percepção estética e desenvolvimento criativo. Nosso curso principal traz a música,
o teatro e a dança como modalidades principais com um conceito de artes integradas. O objetivo é trazer ao aluno
uma mentalidade a percepção artística como fator intrínseco do cotidiano e suas importantes contribuições a vivência
humana, desde os efeitos nas relações interpessoais, comportamento e reconhecimento de si.
Todos os cursos são de caráter livre e estão organizados em módulos trimestrais ou workshops. Os mesmos são
oferecidos de forma gratuita, respeitando o limite de vagas disponíveis.
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1.1 - METODOLOGIA
A fim de alcançar o objetivo proposto, utilizar-se-á os
seguintes métodos:
Aula expositiva: Em que o tutor abordará assuntos em
um discurso unilateral, tendo como objetivo iniciar
familiarização com o assunto abordado. Recursos visuais
podem ser utilizados neste método, caso haja
necessidade.
Estudo em grupo: Modelo em que se dá a oportunidade
de assimilação em conjunto do conteúdo apresentado
pelo tutor. O ensino em grupo busca melhor
entendimento do conteúdo, através das diversas formas
de assimilação do conteúdo e do compartilhamento de
diversos pontos de vista, busca também afetar de forma
positiva o convívio da turma.

Fará parte da avaliação a participação efetiva em recitais
e demais atividades extracurriculares produzidas pelos
professores. Como trabalho de conclusão de curso, será
realizada uma montagem teatral, procurando abordar as
três principais áreas estudadas: Música, Dança e Teatro.
Apenas os alunos que obtiverem avaliação positiva nos
três módulos mencionados estarão aptos a participar da
montagem de conclusão de curso.

1.3 - AULAS
As aulas terão em média duração de 90 minutos, pois
este é o tempo necessário para assimilação do conteúdo.

Dinâmicas em grupos: Busca auxiliar a melhoria na
compreensão do conteúdo de forma descontraída, e
diferenciada.

1.2 - MODO AVALIATIVO
A avaliação será feita individualmente, durante as aulas,
através da observação diária e de abordagens pessoais
com cada integrante da turma de forma fluída e natural.
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1.4 - CONTEÚDO
1.4.1 - MÚSICA
FUNDAMENTOS DA MÚSICA
1. HISTÓRIA DA MÚSICA
2. “HAJA” - EXISTÊNCIA DO SOM
3. RÍTMICO OU MUSICAL?
4. MÚSICA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA CULTURA
MUSICAL.
5. DE ONDE VEM NOSSA MÚSICA?
6. ESCALA NATURAL E SUAS RAÍZES.
7. ESTUDO DA MÚSICA
8. CONSTRUÇÃO RÍTMICA
9. SENTINDO O RITMO
10. QUE SOM É ESSE? ENTENDENDO O SOM.
11. DINÂMICA DE PROPRIEDADE DO SOM
12. O SOM QUE A GENTE SENTE: UMA ABORDAGEM
PRÁTICA SOBRE PERCEPÇÃO RÍTMICA.
13. MANUFATURA DE INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS.
14. CONSTRUÇÃO MUSICAL
15. NOTAS MUSICAIS
16. MUSICALIZANDO: NOTAS QUE FORMAM SOM.
17. DINÂMICA: CARACTERÍSTICAS DO SOM (MÚSICA:
SEMPRE SOU FELIZ)
18. TOCAR PARA SENTIR: UMA ABORDAGEM PRÁTICA
SOBRE PERCEPÇÃO SONORA.
MANUFATURA DE INSTRUMENTO MELÓDICO
(VIOLA DE COXO).
1. LEITURA E PRÁTICA
2. TIPOS DE ESCRITA MUSICAL
3. PARTITURA
4. GRADE
5. CIFRA CANTADA
6. ACORDES
7. ESCALAS
8. ESCALAS MAIORES
9. ESCALAS MENORES
10. CICLO DAS QUINTAS
11. ESTUDO DO CANTO
12. RELAXAMENTO
13. DINÂMICA DE RELAXAMENTO: SENTIR EM MEIO
AO TUDO.
14. RESPIRAÇÃO
15. COMO RESPIRAR PARA CANTAR?
16. PARE E SINTA: DINÂMICA DE PERCEPÇÃO DA
RESPIRAÇÃO.
17. INTERPRETAÇÃO
18. VAMOS CANTAR UMA HISTÓRIA?
19. CANTANDO HISTÓRIAS: UMA ABORDAGEM
PRÁTICA SOBRE INTERPRETAÇÃO.
20. APRESENTAÇÃO FINAL
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DALCROZE. E.J. ET AL. PEDAGOGIAS EM EDUCAÇÃO
MUSICAL. IBPEX, 2011.
ROY, B. UMA BREVE HISTÓRIA DA MÚSICA, ZAHAR,
1986.
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1.4.2 - TEATRO
CONSCIÊNCIA CORPORAL E VOZ
1. NOÇÕES DE ALONGAMENTO / RELAXAMENTO
2. INTERAÇÃO ESPAÇO-CORPORAL
3. DINÂMICAS DE DESINIBIÇÃO INDIVIDUAL E
COLETIVA
4. EXERCÍCIOS DE CONFIANÇA
5. EXERCÍCIOS DE CONCENTRAÇÃO
6. EXERCÍCIOS DE SENSIBILIDADE
7. EXERCÍCIOS E TÉCNICAS VOCAIS
8. EXERCÍCIOS DE EXPRESSÃO VOCAL E CORPORAL.
9. APRIMORAMENTO DOS SENTIDOS (TATO, VISÃO,
OLFATO, PALADAR E AUDIÇÃO)
10. PERCEPÇÃO DO MOVIMENTO
11. PERCEPÇÃO CORPORAL
12. CONSCIÊNCIA DO GESTO
13. ESPAÇO CÊNICO
14. VERBOS DE AÇÃO
15. SISTEMA DE AÇÕES
16. PARTITURAS CORPORAIS
17. MONTAGENS CÊNICAS

INTRODUÇÃO À PRÁTICA TEATRAL.
1. JOGOS DRAMÁTICOS
2. IMPROVISAÇÃO
3. INTERPRETAÇÃO
4. CRIAÇÃO DE PERSONAGEM
5. CRIAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO TEXTO
TEATRAL
6. INTRODUÇÃO À CENOGRAFIA E FIGURINO
7. TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO
8. MONTAGEM TEATRAL

TEORIA TEATRAL
1. HISTÓRIA DO TEATRO
2. HISTÓRIA DO TEATRO BRASILEIRO
3. GÊNEROS TEATRAIS
4. PLANO DE LEITURA DE TEXTOS TEATRAIS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SPOLIN V. JOGOS TEATRAIS: O FICHÁRIO DE VIOLA
SPOLIN, PERSPECTIVA, 1975.
ROUBINE J.J. INTRODUÇÃO ÀS GRANDES TEORIAS
DO TEATRO, ZAHAR, 2003.
STANISLAVSKI C. A PREPARAÇÃO DO ATOR,
CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1994
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1.4.3 - DANÇA
FUNDAMENTOS DA DANÇA
1. MOVIMENTOS MOTORES E NÃO MOTORES
2. PARTES DO CORPO (ISOLADO; CONDUZIDO;
SUSTENTADO)
3. NOÇÕES DE ESPAÇO PESSOAL E GERAL
4. NÍVEIS
5. DIREÇÕES
6. TRAJETÓRIAS
7. AMPLITUDE
8. CADÊNCIA
9. RITMO
10. PESO
11. FLUÊNCIA
12. RELACIONAMENTOS E INTERAÇÕES
13. INTERAÇÃO ESPAÇO-CORPORAL
14. INTRODUÇÃO À DANÇA CONTEMPORÂNEA,
15. EXPRESSÃO CORPORAL.
16. -INTRODUÇÃO AO BALLET NEOCLÁSSICO
17. INTRODUÇÃO AO BALLET CLÁSSICO
18. EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO E
ALONGAMENTO DO CORPO
19. TÉCNICA DE CHÃO.
20. SEQUENCIAS COREOGRÁFICAS DE BALLET E
CONTEMPORÂNEO
BASES COREOGRÁFICAS DE DANÇAS REGIONAIS
1. MARUJADA
2. TOADA
3. MARABAIXO
4. CACURIÁ
5. SIRIRI
6. CIRANDA
7. SÚSSIA
8. CARIMBÓ
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MINTON C.S. COREOGRAFIA: FUNDAMENTOS E
TÉCNICAS DE IMPROVISAÇÃO, MANOLE, 2019.
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ARTE PRA MIM NÃO É
PRODUTO DE MERCADO.
PODEM ME CHAMAR DE
ROMÂNTICO. ARTE PRA
MIM É MISSÃO, VOCAÇÃO
E FESTA.
ARIANO SUASSUNA

2 - TEATRO DA FLORESTA
A Academia de artes MC.16 visa levar o aluno a compreensão dos conceitos básicos das artes, principalmente, no que
diz respeito a consciência cultural, percepção estética e desenvolvimento criativo. Nosso curso principal traz a música,
o teatro e a dança como modalidades principais com um conceito de artes integradas. O objetivo é trazer ao aluno
uma mentalidade a percepção artística como fator intrínseco do cotidiano e suas importantes contribuições a vivência
humana, desde os efeitos nas relações interpessoais, comportamento e reconhecimento de si.
Todos os cursos são de caráter livre e estão organizados em módulos trimestrais ou workshops. Os mesmos são
oferecidos de forma gratuita, respeitando o limite de vagas disponíveis.

ESPETÁCULOS
TEATRAIS
FESTIVAIS DE
CINEMA
MOSTRAS DE ARTE
RECITAIS

Visando contribuir para o cenário
cultural da Comunidade de São José
do Araras, criamos o Teatro da
Floresta. Uma casa de espetáculos
que proporciona uma programação
cultural ampla. Espetáculos
Teatrais, Festivais e Sessões de
Cinema, Mostras de Arte , Recitais e
Concertos são algumas das atrações
do Teatro da Floresta. Além de
servir a comunidade, o teatro
também se apresenta como uma
ferramenta para os alunos em
formação na Academia de Artes
Mc.16, uma vez que referências
artísticas são fundamentais na

formação do aluno. Nas ações
culturais expostas, o teatro ganha,
além de suas contribuições à
educação, a dimensão social ao
possibilitar o acesso do comunitário
a valores restritos apenas à certas
classes situadas em camadas mais
centrais. O projeto dessa forma,
contribui diretamente para um
movimento de democratização da
cultura e cidadania. Em outras
palavras, o Teatro da Floresta é o
lar dos artistas de São José do
Araras, onde é possível transformar
vidas por meio da arte.

Somos uma fábrica de sonhos. Um lar para
o artista ribeirinho.

Para a construção de uma pauta
acessível, a iniciativa conta com
parceiros culturais que possam
disponibilizar suas obras
gratuitamente ou por bilheterias
acessíveis, assim como
patrocinadores capazes de custear
apresentações de grupos de outras
regiões.

Todavia, o principal
foco do teatro é a
produção local. A
prioridade da
grade anual do
teatro fica por
conta dos grupos e
iniciativas de
artistas do local.
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A ARTE É A
AUTOEXPRESSÃO
LUTANDO PARA SER
ABSOLUTA.
FERNANDO PESSOA

3 - CIA DE ARTES DO ARARAS

A Companhia de Artes do Araras é formada pelos
alunos que concluíram seus estudos iniciais na
Academia de Artes Mc.16 e demonstraram
interesse e habilidade para seguir no ofício da
arte. Trata-se de um grupo voltado para o
desenvolvimento de montagens teatrais,
proporcionando aos integrantes o exercício do
conteúdo adquirido no período de treinamento. A
Cia de Artes do Araras atua através da direção
coletiva e do crescimento participativo em suas
produções. A processo de seleção será realizado
em períodos pré-determinados pelos diretores da
Academia de Artes Mc.16. A metodologia adotada

também será determinada pelo corpo diretor e
comunicada aos interessados com tempo hábil
para o preparo. A coordenação da Companhia é
de responsabilidade do corpo diretor do Espaço
de Artes. Estão aptos à participar da Companhia
de Artes do Araras, alunos e ex-alunos da
Academia de Artes Mc.16 que tenham concluído
com êxito os módulos principais do Curso de
Artes Integradas: Música, Teatro e Dança, e que
tenham participado da montagem de conclusão
de curso; professores e ex-professores da
Academia de Artes Mc.16 que residam na
comunidade de São José do Araras.
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