
Vida  Gota
Espetáculo infantil de contação
de história - cômico e interativo



Uma saga desafiadora de duas
gotinhas de água que, com coragem e
amor, se transformam em nuvem,
chuva, rio, mar e até seiva de árvore.
Esse é o universo criado pela
contadora de histórias Pamela Leoni,
que narra, canta e interpreta todas as
personagens para incentivar a
imaginação das crianças, a admiração
pelo ciclo da água e o cuidado com a
natureza.

Sinopse:



Este trabalho é motivado pela importância de mostrar o
encantamento da natureza, sua perfeição e complexidade,
pois é urgente desconstruir a ideia de que a natureza é
apenas um recurso a serviço do ser humano. Com o
propósito de resgatar a tradicional oralidade na arte de
contar histórias, em tempos que a maioria das histórias
chegam às crianças via telas de celulares e televisões, esta
contação se vale da potência do encontro para gerar uma
construção coletiva a partir do tema, e da potência da
narração com diversos recursos vocais, lúdicos e
participativos, para incentivar a autonomia da imaginação.

Concepção:



O espetáculo foi criado em 2019 e desde então foi
apresentando em escolas públicas e particulares de São
Paulo, Campinas e Florianópolis; em todas as Fábricas de
Cultura da Zona Leste de São Paulo; em festivais de
espetáculos cômicos e infantis; espaços culturais; festas e
eventos diversos. Foram dezenas de apresentações e com
públicos variados, pois o espetáculo se adapta ao público
de cada contexto. É um espetáculo que encanta crianças
pequenas, crianças maiores e adultos. 

Histórico do
espetáculo:



Ficha Técnica:

Atuação: Pamela Leoni
Direção: Allan Ortega
Dramaturgia: Pamela Leoni , inspirada no conto
"Tatá, Pepe e Gigi: as três gotinhas de chuva", do
livro "A convenção dos ventos" , de Ana Primavesi. 
Orientação em agroecologia: Guilherme Pousada

Duração: 30 min
Classificação: livre



Pamela Leoni é atriz e palhaça formada
em Artes Cênicas pela Unicamp. Fundou a
Cia Laleoni e a Esquina Cômica para
promover encontros alegres e
transformadores com públicos de todas as
idades. Atualmente, circula com os
espetáculos "A Vaqueira" e "Vida Gota",
apresentando em teatros, escolas, Sescs,
praças, parques, eventos e espaços
culturais diversos. 

Currículo da artista:









Para mais informações e
orçamentos, entre em contato
pelo whatsapp 11 99138-4656 ou
laleonicia@gmail.com

Para conhecer melhor os
trabalhos realizados:
Instagram @cialaleoni e
@esquinacomica
Site www.esquinacomica.com


