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O espetáculo Infantil “Maria de uma rima 

só” conta a história de Maria, uma menina 

que está sempre atrasada e nunca 

consegue pegar o trem. Enquanto aguarda 

na estação, com sua mala de viagem, Maria 

conta outras histórias, navegando pela 

cultura popular, lendas e jogos infantis. O 

espetáculo também traz elementos da 

dança e malabares, tendo como inspiração 

o jogo das Cinco Marias. Repleto de poesia 

e musicalidade, “Maria de uma rima só” 

consegue capturar o interesse de crianças e 

adultos abordando temas universais como 

os  confli tos ,  perdas ,  esperança  e 

superação.

FICHA TÉCNICA

Espaço: Palco italiano (preferencialmente).

Classificação: Livre (especialmente recomendado para crianças de todas as 

idades)

Duração: 50 minutos.

Texto, direção e atuação: Herica Veryano.

Concepção e atuação Musical: Guilherme Lamas.

Cenário e Figurino: Criação Coletiva

Iluminação: Edna Miranda

“Maria de uma rima só”“Maria de uma rima só”

Espetáculo



O trabalho coloca em evidência a improvisação – tendo como objeto de 

estudo, trabalho e pesquisa a contação de histórias, a comicidade e a interação – 

afirmando-a como elemento fundamental no processo cênico-criativo e 

admitindo-a historicamente como linguagem cênica específica. O espetáculo 

aborda os conflitos existentes nas relações humanas, nas suas mais diversas 

manifestações: a relação da Maria com as suas irmãs, com as histórias, com a 

natureza e principalmente com a perda e consequentemente a solidão. A pesquisa 

cênica é composta pelo estudo das lendas, contos e brincadeiras populares, 

principalmente o jogo das cinco marias que resultaram posteriormente na 

dramaturgia que navega, portanto nesse universo da cultura popular, 

apresentando assim um jogo conflituoso e ao mesmo tempo poético. Ocorre à 

abordagem de elementos da dança, dos malabares, das brincadeiras e isso tudo 

dialoga com o Universo das crianças e dos adultos. O cenário é construído com 

tecidos, sombrinhas e malas antigas de viagem. Por isso a dramaturgia não está 

presente somente no texto, mas em tudo, no cheiro e na música executada ao vivo. 

Resulta do processo em que dramaturgicamente, a construção teve inspiração de 

elementos do cotidiano, assumindo a importância da infância, e todos os aspectos 

que a envolvem. Trata-se, portanto de uma narrativa, que expõe a história da 

personagem central e sua relação direta com outras histórias apresentadas. O 

texto é leve, utiliza-se de elementos cômicos para expressar a seriedade desse 

universo infantil. Os temas abordados na narrativa são atemporais apresentados 

muitas vezes de maneira informal e intimista. 

Apresentação

Justificativa

 Estamos vivendo numa época onde a solidariedade é necessária para 

alcançarmos uma sociedade mais humana e igualitária. Acreditamos que 

iniciativas como as de sua Instituição, que contemplam a difusão cultural e 

colaboram para o crescimento e desenvolvimento do país,  são fundamentais para 

ampliar o acesso da população aos bens culturais, favorecendo assim a 

sensibilização do público-alvo com o fazer artístico, contribuindo com o processo 

crítico-reflexivo dos mesmos, e, consequentemente com a transformação social 

que a arte permite.



Com o  Espetácu lo  “Mar ia  de  uma R ima Só”  a  t rad ição  e 

contemporaneidade caminham juntas, na tentativa de alcançar o objetivo maior 

do grupo, que é popularização da arte.

· Além disso, possibilitar um encontro com a infância e suas 

peculiaridades; 

· Refletir sobre os conflitos que afligem o público infanto-juvenil;

·  Recordar as lendas nacionais, entendendo-a como parte 

fundamental da tradição oral, e reconhecendo-as como ferramentas 

que transmitem valores de um povo;

·  Estabelecer relação das lendas e dos conflitos infanto-juvenil com 

os ritos de passagem (infância-adolescência-vida adulta), que 

muitas vezes não são percebidos pela sociedade contemporânea, 

além de possibilitar um celebre encontro ritualístico entre atores e 

plateia.

Objetivos

Assim, a proposta do espetáculo “Maria de uma rima só” virá acrescentar e 

contribuir com a movimentação artística que já é realizada por sua Instituição, o 

oferecimento do espetáculo cooperará para ampliar o repertório artístico, cultural 

e histórico do público atingido. A realização do mesmo servirá para divulgar o 

conceito de contação de histórias contemporânea, que é uma fusão das técnicas 

tradicionais de contação de histórias às outras linguagens artísticas, nesse caso, 

a dança e o teatro físico, que proporciona nesse ínterim uma inovação estética na 

linguagem de interesse. Essa pesquisa faz parte do repertório do Coletivo 

Joaquina desde 2006.

A inovação do projeto está justamente em unir o tradicional ao 

contemporâneo, tendo como princípio fazê-lo de forma popular, ou seja, 

proporcionando o acesso da arte a todas as pessoas. Possibilitar a participação 

direta do público durante o espetáculo reforça a ideia do público como espect-

ator, sendo, portanto parte indispensável do espetáculo.



Descrição da montagem do espetáculo

O espetáculo “Maria de uma rima só” teve como impulso criativo a relação da 

atriz com sua própria infância, e a correlação da mesma com elementos do folclore 

nacional, tais como, lendas, brincadeiras antigas, parlendas, além de livre inspiração 

na abordagem temática das festas e representações populares, entre elas, catira, 

fandango, cateretê  e congada. O resultado foi uma história vibrante, que tem como 

personagem principal uma menina chamada Maria, inquieta e reflexiva, que 

apresenta de forma lúdica os ritos de passagem, que vão da infância para a 

adolescência, seguindo consequentemente para a vida adulta. 

l Texto Dramático

A protagonista chama-se Maria, é a quinta filha Maria de uma família 

tradicional, a caçula. No entanto, é a única que não possui nome composto, 

tornando-se este, o nome, o conflito inicial e norteador do espetáculo. Ela vive num 

universo fantástico que compreende inclusive a sua localização no espaço-tempo, 

pois está presa numa estação de trem há mais de mil anos. Teve uma infância 

recheada de brincadeiras, que retrata com delicadeza o modo de vida interiorano e 

sua relação particular com a natureza. 

Explora suas memórias contando fatos da sua infância, explicando passo a 

passo como se relacionava com o seu nome, mostrando-se criativa ao transformá-lo 

quando necessário. Suas experiências são contadas a partir da adaptação de lendas 

populares que são tiradas de uma mala, essas lendas confundem-se com sua 

memória, colocando-a numa relação catártica com o que é narrado.

l Interpretação:

Na questão da interpretação, a mesma foi 

desenvolvida a partir de jogos de improvisação, 

textual e corporal, onde a atriz colocava-se a 

disposição para representar vários personagens, 

além da Maria, que surgiam durante o processo 

criativo para compor as cenas. Tendo como base 

o Sistema Coringa, proposto por Augusto Boal, 

onde há possibilidade para que um ator 

represente diversos personagens, o espetáculo 

foi desenvolvido.



 Os perfis (vó, moça, padeiro, cesteiro e lavadeira), de acordo com esse 

sistema, podem ser representados não só pela atriz, mas também pelo público, 

que instigado a participar diretamente da ação, pode representar um desses 

personagens acima mencionados. Outros personagens como (Moema, Juçara, 

Mãe, Pajé, Irmã, Peri e Maria) são coringados pela atriz em cena.

l Figurino: 

O Figurino utilizado está diretamente 

ligado às referências populares interioranas, 

tendo na estampa florida, sua estética campestre 

evidente.  Trata-se de um vestido leve e maleável, 

que permite a movimentação da atriz em cena, 

facilitando os elementos físicos explorados a 

partir do trabalho de mímica total. 

l Cenário:

 O espetáculo é executado em palco 

italiano, com artefatos cênicos construídos com 

objetos simples, tais como sombrinhas, tecidos, 

malas e canos de PVC. Esses objetos ganham 

vida e mostram grande força imagética, pois, são 

utilizados em cena como símbolos, para 

caracterizar os locais e fazer a transição de tempo 

e espaço proposto pela narrativa. 

l Sonoplastia:

A sonoplastia é executada ao vivo, com 

violão e voz. A mesma tem a função de narrar 

musicalmente toda a movimentação corpórea da 

atriz, pontuando todos os estados emocionais 

expostos no espetáculo. Trata-se, portanto de 

uma ambientação para as cenas, sendo esta 

contínua durante a execução do espetáculo.



l    Iluminação

A iluminação é responsável por ambientar as cenas do espetáculo, 

colocando em evidência a passagem de tempo exposta nos ritos de passagem 

existentes (infância-adolescência-vida adulta). É explorada ainda para ambientar a 

características dos personagens fixos, que tem relação direta com elementos 

míticos e fantásticos da peça (sol, lua, terra, entre outros). Ainda expões os estados 

emocionais da protagonista.

“Algo muito diferente do ótimo trabalho da atriz e contadora de histórias Herica 
Veryano, paulista radicada em Curitiba e integrante do Coletivo Joaquina. Com a 
apresentação de dois belos trabalhos (Maria de uma rima só e Julieta de bicicleta 
e outras histórias), a companhia foi a responsável por apresentar os únicos 
trabalhos de qualidade para as crianças no Festival de Curitiba, com dramaturgia 
refinada, direção bem conceituada para o universo da contação de histórias, 
inteligência cênica e uma delicada trilha sonora ao vivo”. (Ricardo Schöpke | 
Jornal do Brasil | 2010-04-03).

 "Maria de uma Rima Só", do Coletivo Joaquina, de Curitiba. É um espetáculo 
simples, sem muita produção. Mas a peça tem uma atriz carismática e boas 
histórias, tiradas das malas da menina. Maria, que é cheia de poesia, está há anos 
à espera de um trem e conta aventuras enquanto ele não chega. (GABRIELA 
ROMEU/ Folha.com/ 09/04/2011 - 08h00). 

Criticas de jornais especializados 



CENÁRIO 

· 3 malas grandes de viagem;
· 1 mala média vermelha de viagem;
· 1 maletinha;
· 1 armação presa ao teto, feita com 4 canos de pvc e com 8 tecidos 

encaixados na armação;
· 2 sombrinhas pequenas presas ao teto;
· 2 sombrinhas grandes abertas no palco com 2 tecidos verdes na frente.

Descrição detalhada 

Peso: 36,30 kg

Cubagem: 14,60

Mala 1: 0,50 cm altura

0,74 cm de comprimento

0,20 largura

Mala 2: 0,55 cm de altura

0,72 cm de comprimento

0,25 cm largura

Capa com violão:

1,08 m de altura

0,50 cm de comprimento

0,15 cm de largura

Mochila: 1,15 m de altura

0,40 cm de comprimento

0,30 cm largura
Observação: Três itens do cenário do espetáculo são pendurados no teto, por isso 
necessitamos de pé direito de no mínimo 3 metros de altura e no máximo 4 metros e 
meio.

SONORIZAÇÃO  

Rider

· 2 microfones auriculares

· 1 microfone com fio

· 1 pedestal 

· 1 amplificador

· 1 retorno



PALCO

· Tipo de palco: Italiano. 

· Boca de cena (medida ideal e medida mínima): 10,00 m ideal e 8,00 m 

mínimo 

· Largura (medida ideal e medida mínima): 14,00 m ideal e 12,00 m mínimo

· Urdimento (medida ideal e medida mínima): 5,40 m ideal e 4,50 m mínimo

· Profundidade (medida ideal e medida mínima): 7,20 m ideal e 6,20 

mínimo

Observação: Essas medidas do palco são as ideais para a realização do 

espetáculo, mas dependendo da medida do espaço, podemos nos adaptar.

ILUMINAÇÃO 

Rider

· 1 mesa de luz moving light controler – modelo regia

· 10 Refletores PAR 64 foco 5

· 8 Refletores Elipsoidal

· 7 Refletores PC 

Contato

Coletivo Joaquina

h�p://www.coletivojoaquina.com/

tel . :  (19) 3305-7929 / (19) 98769-9518

e-mail : teatro@coletivojoaquina.com

mailto:amanda@coletivojoaquina.com
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