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JACINTA



Jacinta é uma menina de 8 anos que começa a se preocupar 
com o que os outros acham dela. Ela se dá conta que é uma 
criança diferente das outras : não corresponde a nenhum 
modelo, não se encaixa em nenhum padrão. 
Na tentativa de se adequar, ela acaba ficando presa dentro de 
uma caixa. 
Sua única saída, se conhecer melhor.
Em busca de respostas, Jacinta mergulha em seu mundo 
interior e descobre um universo ora amedrontador, ora triste, 
tumultuoso mas também cheio de fantasia. Um refúgio onde 
ela vai encontrar força e autoconfiança suficiente para se 
afirmar ao mundo como ser único e singular.



Jacinta se prepara para sua primeira aula de dança, 
mas uma dúvida a perturba: “Será que eles vão gostar 
de mim? 
TADAM! Madame Seraquê chega ao seu socorro e 
ajuda Jacinta a se preparar.

Através de um número de magia, Jacinta é transformada em uma bailarina de caixinha de música.

Roteiro resumido :

Mas, uma vez a música terminada, Jacinta se 
encontra trancada na caixinha. 
Uma voz interna a guia para achar uma saída, para 
dentro de seu âmago. 
Lá dentro é esquisito, escuro e.... tem um monstro 
que fala com ela !
Jacinta tem que vencer o medo para descobrir o seu 
monstrinho Ich. Ele a convida a descobrir seu jardim 
secreto. 
Mas um oceano de lágrimas quase afoga os 
exploradores.                                            

Chorando, Jacinta esgota esse mar de lágrimas 
acumuladas.
Cansada, ela cai no sono. 

Ich espera. . . mas ele acaba ficando muito 
entediado. TADAM! Madame Seraquê chega ao 
seu socorro e lhe oferece uma linda televisão.

Jacinta acorda pronta a continuar a aventura, mas 
Ich está totalmente hipnotizado.
Contrariada, ela usa a energia de sua raiva para 
libertar seu amigo Ich.



Sua felicidade faz eclodir seu jardim secreto esplêndido e luxuriante.

Mas a hora da aula de dança se aproxima . . .  TADAM! Madame Seraquê aparece e oferece 
pra Jacinta uma bala mágica que a fará ser criança para sempre, sem ter que se preocupar 
com mais nada e nunca mais sair de seu jardim secreto.

Jacinta recusa. Ela gosta de ser criança, mas ela também quer crescer e agora ela sabe que, 
quando quiser ou precisar, ela pode vir recarregar as energias em seu jardim secreto, para 
poder desabrochar no mundo real.



Duração: 45 minutos

tempo de montagem: 8 horas 

tamanho mínimo do palco: 8m largura X 6m profundidade
X  4 m altura

Equipe: 
- Guilherme PAM e Jeanne Kieffer - criação texto, direção 
cênica, bonecos, cenários e interpretação
- Otto et Rita Kieffer de Mendonça - aprendizes 
- Marina Mipus - contra-regragem
- Vitor Mova - técnico luz - audio
- Caio Gracco - trilha sonora

contato:

Guilherme PAM - produtor
guipam@gmail.com
 35 - 9 92 21 33 76


