


A Amazônia é um dos territórios mais

importantes do planeta, contemplando em

sua extensão nove países da América

Latina, uma das maiores biodiversidades do

mundo. Talvez sejamos a última geração

capaz de parar a destruição em tempo hábil

de poder, ainda, restaurar a floresta. 

Neste sentido, como podemos nos engajar

nesta causa que deveria ser de todos nós?





De quem é a Amazônia? 
 

Quem é responsável por ela?
 

Com quem ela pode falar? 
 

Ao lado de quem ela pode dançar?
 



O projeto Amazônia nasce do desejo de
compartilhar com as crianças um pouco do
imaginário do que é a Amazônia brasileira,
seus rios, vegetação e animais, revelando por
meio de cores, texturas, movimentos e sons
um pouco deste universo encantado que
desperta a curiosidade e interesse de milhões
de brasileiros, mesmo que nunca tenham
pisado em território amazonense. 



O Projeto GOMPA estreou 

AMAZÔNIA - UM OLHAR SOBRE A FLORESTA

em março de 2022. Um espetáculo para crianças e

adultos que mescla dança, teatro, música e artes visuais,

para contar a história de animais que perdem seus

ambientes naturais em função da destruição da natureza.

A peça propõe uma reflexão sobre as consequências do

desmatamento, por meio de luzes, sons, movimentos,

encantamentos, bonecos e objetos que se transformam

constantemente, mostrando a saga dos heróis bichos. 





Buscamos em cena uma ampla
diversidade de tamanhos, texturas,

formas, materiais e conceitos,
mesclando objetos, sombras e infláveis

aos corpos dos atores, evocando o
mistério que sentimos ao adentrar à
floresta. O espetáculo lida com uma

linguagem não-verbal, sendo composto
por imagens e sonoridades que evocam

a potência da Amazônia brasileira.
Queremos despertar no espectador o
entendimento da responsabilidade de

preservação, que é de todos nós.
 



ENCENAÇÃO: CAMILA BAUER
DIREÇÃO DE MOVIMENTO: CARLOTA ALBUQUERQUE 
ELENCO: FABIANE SEVERO, GUILHERME FERRERA E HENRIQUE GONÇALVES
COMPOSIÇÃO E CENA SONORA: ÁLVARO ROSACOSTA
PREPARAÇÃO MUSICAL, VOZ E PIANO: SIMONE RASSLAN 
ILUMINAÇÃO: RICARDO VIVIAN
CENOGRAFIA E OBJETOS DE CENA: ELCIO ROSSINI
CRIAÇÃO DE ONÇAS: ROSSANA DELLA COSTA 
IDENTIDADE VISUAL: LUIZA HICKMANN
ASSESSORIA DE IMPRENSA: LEO SANT´ANNA
REDES SOCIAIS: PEDRO BERTOLDI
FOTOS: ADRIANA MARCHIORI
GRAVAÇÃO EM VÍDEO: TOM PERES E RODRIGO WASCHBURGER 
PRODUÇÃO: GUILHERME FERRERA E LETÍCIA VIEIRA/ PRIMEIRA FILA PRODUÇÕES
PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO: PROJETO GOMPA

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: LIVRE
TEMPO DO ESPETÁCULO: 40MIN

EQUIPE



Qual Amazônia estamos retratando? O que chama a atenção ao olhar estrangeiro?
Qual o limite e as fronteiras imaginárias da Amazônia e de suas representações? Quem

é responsável por esta floresta? Pode a Amazônia ser um assunto de todos nós? 
 











Letícia Vieira
51. 99281.9502
leticia@primeirafilaproducoes.com.br

Guilherme Ferrêra 
51. 98350.6280
ferreraguilherme@hotmail.com.br

www.projetogompa.com
@projetogompa 
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