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CABELOS ARREPIADOS
KAREN ACIOLY 

“Para sonhar é preciso começar a sonhar...”

Cinco crianças tiveram seus sonhos roubados. Insones, precisam relembrá-los 

para voltar a dormir. O novo — e fantástico — universo criado pela premiada 

autora, atriz, diretora e realizadora de espetáculos infantis carioca Karen 

Acioly evoca, de forma encantadora, os medos e pesadelos dos pequenos. Com 

cenários de ficção científica e atmosfera à la Tim Burton, Cabelos arrepiados chega às 

livrarias pela Rocco Jovens Leitores.

Encenada em 2010 no Rio de Janeiro, a peça Cabelos arrepiados originou o 

quinto título da coleção Caras e Máscaras, que reúne textos teatrais da consagrada 

dramaturga. Karen Acioly é detentora de um talento único no teatro brasileiro: a 

capacidade de dirigir peças que integram os mais modernos recursos audiovisuais, 

quando encenadas nos teatros por atores e cantores profissionais, mas que podem 

ser montadas em escolas e interpretadas por crianças sem perder nada do seu fascínio.

Em Cabelos arrepiados, seus personagens insones enfrentam os perigos gerados 

pelos maus pensamentos e pelos sonhos ruins ao mesmo tempo que refletem 

sobre valores importantes, como a amizade e união entre irmãos, o diálogo com os 

pais, hábitos de higiene pessoal e os perigos da destruição do meio ambiente e do 

consumismo.

Os outros títulos da coleção Caras e Máscaras são Tuhu, o menino Villa-Lobos, 

livremente inspirado na infância e adolescência do maestro; Os meus balões, que narra 

um incrível encontro de Júlio Verne e Santos Dumont; Viva o Zé Pereira!, reconstituição 

da origem do Carnaval no Rio de Janeiro a partir da história do português José 

Nogueira de Azevedo Paredes e A excêntrica família Silva, um mergulho no picadeiro 

e em toda magia do circo.

A AUTORA
Karen Acioly é formada em Comunicação Social pela UFRJ e pós-graduada em 

Metodologia do Ensino Superior. Autora e diretora teatral, é criadora e diretora 

artística do Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens (FIL) e do primeiro 

Centro de Referência Cultura Infância (RJ.) Conquistou os mais importantes prêmios 

do setor, tais como: Sharp, Mambembe, Coca-Cola, Zilka Salaberry e Maria Clara 

Machado. Escreveu mais de 30 peças e tem 11 livros publicados, sendo que todas as 

suas peças publicadas pela Rocco Jovens Leitores na coleção Caras e Máscaras foram 

contempladas com o prêmio máximo da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

neste campo, o Lucia Benedetti de Melhor Livro de Teatro para Crianças.
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