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Fedegunda é uma garota doce, suave e generosa. Um dia ela descobre que seu 
coração voou e ela não sabe onde encontrá-lo. Esse é ponto de partida da grande 
jornada iniciática da menina. Levada aos palcos do Brasil e da Europa, em montagens 

diversas, Fedegunda, da aclamada dramaturga Karen Acioly, referência no teatro infantil, 

ganha agora versão em texto, pela coleção Caras e Máscaras. O libreto é assinado pelo 

compositor francês Camille Rocailleux. 

Vários personagens cruzam o caminho de Fedegunda. Alguns a ajudam; outros a 

deixam confusa, mas todos são fundamentais para que a menina continue a procurar 

seu coração. O Mar, vasto e profundo, é um grande amigo da jovem. Bom conselheiro, 

ele a guia por sentimentos obscuros e a ajuda nos momentos de sofrimento. O Vento, 

instável, maleável e divertido, é o incentivo necessário para que a menina continue em 

movimento. No entanto, tudo muda quando Fedegunda conhece o Desejo. O encontro a 

transforma para sempre. 

Na peça Fedegunda, a escritora traz um cenário de fantasia, sonho e reflexão. Quem 

é Fedegunda e onde está seu coração? Essa é a linha condutora da história, que começa 

com uma garota sonhadora que se transforma a cada cena. Mar, Vento, Tempo e Desejo 

são personagens marcantes na jornada de Fedegunda, e cada um deles traz consigo um 

novo desafio.

Quando sente que seu coração está aos pedaços, Fedegunda busca força para recuperar 

os fragmentos de si mesma, espalhados pelo Vento. Ela busca conforto no Tempo, o melhor 

remédio para corações partidos. E, confiando em si mesma e no auxílio de seus amigos, 

Fedegunda está pronta outra vez, mas jamais voltará a ser a mesma garota de antes. 

A AUTORA

KAREN AC IOLY  é uma inventora de histórias para livros, peças teatrais e filmes. 

Nasceu no Rio de Janeiro, onde fez teatro desde muito pequena. Estudou belas-

artes e letras, mas se formou em comunicação e pós-graduou-se em metodologia 

do ensino superior. 

Com mais de 20 peças de sua autoria, Acioly já recebeu diversas premiações 

especializadas na área, como os prêmios Maria Clara Machado, Sharp, Coca-Cola, Zilka 

Salaberry, entre outros. Sua peça Tuhu, o menino Villa-Lobos ganhou o Prêmio de Melhor 

Livro de Teatro pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Militante do 

teatro infantil, ela fundou o Centro de Referência Cultura Infância, no Rio de Janeiro.
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