
gite a juba, exiba-se como um pavão, ronrone como um gato ou uma
“minhau gata”... Karen Acioly solta os bichos em seu novo livro, só não

vale ficar com a macaca e não se divertir! Os bichos é o segundo volume da
coleção Bagunça, assinada pela premiada atriz, diretora e produtora de
espetáculos infantis carioca. Primeira ópera para bebês escrita no Brasil,
Bagunça foi encenada em diversas capitais brasileiras com grande êxito de
público e crítica e chegou ao papel no início de 2008, com a publicação de
Chuveiro. Agora, a segunda poesia do libreto chega às livrarias como uma ver-
dadeira celebração da bicharada em “bebelês”.

Brincando mais uma vez com a sonoridade das palavras e seus significa-
dos, Os bichos, assim como Chuveiro, é uma festa de sons e cores para os
pequenos. As ilustrações de Nathalia Sá Cavalcante dialogam com o ritmo ágil
da poesia de Karen – “o ritmo de quem tem música na alma”, de acordo com
Ziraldo, em que os nomes dos bichos e os sons que eles fazem vão se desdo-
brando em novas e inusitadas composições que fazem a imaginação voar: “A
cara da cobra Cora, cobra-coral-coração. Rasteja, suspende, pica, ssssssibila,
assusta no chão.”

Com partitura original de Roberto Bürgel, Bagunça foi indicada em oito
categorias do prêmio Maria Clara Machado em 2003 e rendeu a Karen Acioly
o de melhor direção. Cada livro da coleção Bagunça corresponde a uma das
poesias do libreto, e todos trazem a orelha assinada por um dos mais conhe-
cidos e aclamados escritores brasileiros, o pai do Menino Maluquinho,
Ziraldo. Depois de Chuveiro e Os bichos, Karen promete ainda muita bagunça
para os pequenos!

Sobre a autora
Karen Acioly 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 comu-
nicação e se pós-graduou em metodologia do ensino superior. Hoje, a premiada carioca escreve,
dirige e produz suas próprias peças teatrais, além de ser fundadora e diretora artística do Centro de
Referência do Teatro Infantil do Rio de Janeiro. Seus planos para o futuro incluem dedicar o restante
da sua vida às crianças – em livros, peças teatrais e filmes.
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