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Fedegunda é bela, doce e corajosa. Uma 
menina surpreendente que um dia se dá 
conta de que perdeu seu coração. Onde ele 
foi parar? O Vento irá soprar e ventar as 
pistas para o desafio da busca pelo coração 
de Fedegunda; com o Mar, ela irá desco-
brir seu sentimento mais profundo; mas é 
o Desejo que ensinará Fedegunda a amar 
e sofrer. Sempre acompanhada pelo Tem-
po, ela terá que costurar seu coração para 
enfrentar as curvas e os contratempos da 
vida e ser capaz de amar mais e mais no-
vamente. 

fede g unda

fedegunda_capa_LA_PNLD 2020.indd   1 21/06/18   11:34



K a r e n  A c i o l y

FEDE G UNDA
Ilustrações Marcelo Martinez



Para  Lúcia Coelho, mestra e mãe de palco,  
conhecedora de tantos corações, dedico Fedegunda.

Agradeço especialmente a João Lutz,  
Ciro Nogueira Acioli e Dora Acioli Lutz.

Copyright © 2018 by Karen Acioly

Direitos desta edição reservados à
EDITORA LENDO E APRENDENDO LTDA
Rua João Romariz, 151 – Ramos 
21031-700 – Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 3525-2000 – fax: (21) 3525-2001

Printed in Brazil / Impresso no Brasil

Ilustrações e projeto gráfico
marcelo martinez 

ISBN 978-85-62533-64-8 

1ª edição – 2018

CIP-Brasil. Catalogação na fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

A164f 
Acioly, Karen
Fedegunda / Karen Acioly. – Primeira edição. – Rio de 
Janeiro: Lendo e Aprendendo, 2018. 
ISBN 978-85-62533-64-8
1. Teatro infantojuvenil brasileiro. I. Título. II. Série.

18-49952 CDD-028.5 CDU-087.5

Leandra Felix da Cruz – Bibliotecária – CRB-7/6135

O texto deste livro obedece às normas 
do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

Impressão e acabamento: Gráfica, São Paulo – SP



Para  Lúcia Coelho, mestra e mãe de palco,  
conhecedora de tantos corações, dedico Fedegunda.

Agradeço especialmente a João Lutz,  
Ciro Nogueira Acioli e Dora Acioli Lutz.





Breve história da história de 
Fedegunda
Fedegunda foi criada durante pesquisa em três residências 
artísticas. Seu processo criativo foi iniciado com 
apenas o primeiro ato do texto, no work in progress de 
“binacionalidade”, dentro da programação do Festival 
Internacional Intercâmbio de Linguagens (FIL), em 2007, 
no Rio de Janeiro, no Centro de Referência Cultura Infância/
Teatro do Jockey, e, no ano seguinte, continuou uma segunda 
etapa, já com todo o texto escrito.

O processo criativo continuou na França, no Théâtre de 
La Grande Ourse, em Villeneuve-Les-Maguelone, em abril 
de 2009, e estreou no Centro Cultural do Banco do Brasil em 
outubro do mesmo ano.

Fedegunda circulou por sete cidades da França, uma em 
Portugal e seis do Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, 
Belo Horizonte, Manaus e Brasília).

Foram realizadas montagens com versões e tamanhos 
variados: com e sem coro, com sete, quatro e quatorze atores.



Personagens

FEDEGUNDA
Menina em fase de transformação; de generosidade ímpar, ofe-
rece tudo o que tem. É bela, doce, sensível, vulnerável, forte, co-
rajosa e surpreendente. É nossa heroína. Após cons tatar o sumi-
ço de seu coração, Fedegunda começa sua aventura: vai conhecer 
quem ela é, seus desejos e medos, e reencontrar seu próprio cora-
ção aos pedaços. A personagem se transformará profundamente 
ao longo de toda a sua história.

O MAR
Altivo e nobre, pertence à ordem dos mitos intangíveis. Protetor, 
suave e poderoso, é capaz de levar Fedegunda a descobrir o mais 
profundo de seus sentimentos e a sobreviver ao seu próprio sofri-
mento. É também um sábio conselheiro.

O VENTO
Divertido, sagaz, maleável, inconstante e vibrante, pertence à or-
dem dos mitos intangíveis. Impulsiona e estimula Fedegunda a 
sair em busca de seu coração e sempre movimenta a história. É, 
em sua inconstância, alegre, fluido e possui um corpo etéreo. (O 
que exigirá excelente trabalho corporal do ator que o interpretará.)



O DESEJO
Belo, imprevisível, sedutor, simples e encantador, com imenso 
poder transformador, é, ao mesmo tempo, grande companheiro e 
opositor de Fedegunda. É por ele que Fedegunda descobre o medo, 
sua imensa capacidade de dar e receber amor e de sofrer por ele.

O TEMPO
É o grande companheiro de Fedegunda. Possui fortes dons musi-
cais e atravessa toda a história como uma espécie de anjo da guarda 
de nossa heroína. É ele quem desafia Fedegunda a conseguir cos-
turar seu coração. Ao mesmo tempo, é ele também quem lembra a 
Fedegunda os batimentos de seu próprio coração, através de per-
cussões vocais e também de percussões no próprio corpo. 

O NARRADOR
Esse personagem pode ser interpretado por um ator ou por todos 
os outros personagens que contam essa história, quando não estão 
em cena. O Tempo poderá ser o narrador, caso essa seja a opção do 
diretor da encenação. Sugere-se uma narração que trabalhe muito 
as imagens de cada palavra, frase e, caso a opção do encenador seja 
o uso da voz em off, que todas as imagens de sua narração estejam 
vivas na escuta dos espectadores.



Conceitos para uma encenação

Figurinos
A ideia principal do conceito visual de Fedegunda é a de provocar 
o imaginário do espectador. Para tanto, os figurinos devem trazer 
simplicidade, possibilidade de receber e projetar a luz sobre tex-
turas variadas. Sugere-se trabalhar as personagens na mesma cor, 
exceto Fedegunda, que deve ser diferenciada das demais.

Cenografia
Por estarmos trabalhando o universo íntimo e de ilusões da perso-
nagem Fedegunda, sugere-se a utilização de tecidos leves em con-
traste com formas que provoquem o efeito do espelho e das muitas 
variações que um espelho pode compreender ao receber uma ima-
gem. A cenografia também pode “incorporar” instrumentos mu-
sicais que poderão interagir com os atores, quando saem de cena.

Música
A partitura original de Fedegunda foi criada pelo compositor fran-
cês Camille Rocailleux, que assina o texto das páginas 36 e 37. As 
partituras da peça poderão ser utilizadas em outras montagens, 
desde que com a respectiva autorização do compositor e da auto-
ra. O libreto poderá servir de livre inspiração a compositores que 
desejem se aventurar em novas composições para a peça.
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Cena 1: Fedegunda / 13

Cena 2: Fedegunda e Seu Coração / 15

Cena 3: O Mar / 17

Cena 4: O Vento / 19

Cena 5: A Busca / 21
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Cena 7: O Tempo / 24



Cena 8: O Esquecimento / 25

Cena 9: Aos Pedaços / 27

Cena 10: O Pulsar / 28

Cena 11: O Desafio / 29

Cena 12: A Costura / 31

Cena 13: Um Coração Inteiro / 32

Cena 14: A Surpresa / 33
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Cena 1: 
Fedegunda
o tempo  Um quarto. Uma menina está sozinha. Seu 

nome é Fedegunda. Ela ama o tempo, cada 
segundo dele. Nesse dia ela vai descobrir 
quem ela é, como ela é; seus medos, seus 
desejos. E, justo nesse dia, Fedegunda vai 
descobrirque sua vida corre perigo.

pouco a pouco, a luz revela um ambiente íntimo, 
que sugere um grande quarto com um grande 
espelho, onde uma menina dorme. levita...

belas vozes entram, formando um arranjo que 
lembra algo celestial, enlevado.

coro Fedegunda
Fe-de-gun-da.

vozes se intercalam. fedegunda desperta lentamente, 
se movimentando com suavidade.

coro Quem é você, Fedegunda?
Onde está você, Fedegunda?

fedegunda aos poucos descobre sua voz.
fedegunda Eu?

Eu sou, eu não sou
Eu não sei... bem quem sou
Não sei aonde eu vou
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Se vou, se voo
Onde vou parar?

coro Quem é você, Fedegunda?
Onde está você, Fedegunda?

fedegunda Eu sou, bem sei
Nem sei, sei bem...
Estou aqui, bem no meio
Do meu lado... de cá...
De cá pra lá...
Bem no meio...
Diferente, só um pouco...
Um pouco igual também
Igual eu sou
Às borboletas
Também igual aos bebês
Que olham o mundo
A primeira vez
Um pouco cigarra, 
Mais ainda formiga
Se caio dum galho,
volto ao ponto de partida
Sem entender bem como e por quê
Mas por que quer saber?
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Cena 2: 
Fedegunda  
e Seu Coração
coro Fedegunda, olhe bem dentro de você

Fedegunda, olhe bem dentro de você

fedegunda entoa um contracanto.
Então, Fedegunda...
Então, Fedegunda...
O que vê?
O que vê?

fedegunda Tudo o que tenho ofereço;
amo o tempo, cada segundo dele...
Amo bicho, amo gente, amo coisa
Amo tanto... e te dou tudo o que amo...
Tanto.

coro E então, Fedegunda, o que vê?
O que vê?

fedegunda Vejo... oh...oh...
O que vejo?
O que é isso?
O que está acontecendo?
Estou sem ele...
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