
Apresenta



descobrindo brincadeiras por São Paulo

Espaços Brincantes



O passeio-cênico, conduzido pela  Azenha de Teatro, tem como proposta redescobrir 

brincadeiras e espaços brincantes pela cidade de São Paulo. O fio condutor do roteiro é 

a brincadeira com Teatro de Bonecos e ao longo do trajeto, uma história vai sendo 

contada pela  Azenha de Teatro  com a participação das crianças, dos bonecos e 

instrumentos musicais criados por elas.

Espaços Brincantes
O Roteiro



Na primeira parada, na Biblioteca Monteiro Lobato, haverá um bate-papo com Eduardo 

Alves, bonequeiro da Cia. Bonecos Urbanos, que atuou nos programas “Cocórico" (TV 

Cultura) e “Os Cupins” (TV Brasil) com manipulação de bonecos.  

Eduardo, juntamente com Mário Deganelli (músico e artista plástico da Azenha de Teatro) 

conduzirão uma oficina de confecção de bonecos e instrumentos musicais com 

materiais recicláveis. 

Ainda na biblioteca, teremos a contação da primeira parte da história “O Corcundinha”, um 

dos contos do livro “Mil e Uma Noites”.

Espaços Brincantes
Primeira Parte: Construir bonecos!



Parada para almoço em restaurante 

localizado no trajeto. 

O estabelecimento tem capacidade 

para receber o grupo com agilidade 

e serviço de qualidade. 

A comida servida é pensada para 

agradar o gosto das crianças, 

sempre mantendo os princípios de 

uma al imentação saudável e 

nutritiva.

Espaços Brincantes
Parada para Almoço



O segundo local de parada é a Adalbertolândia, um parque com brinquedos infantis 

construído pelo Sr. Adalberto em seu terreno particular e aberto de forma gratuita às 

crianças aos finais de semana. 

Na Adalbertolândia teremos um tempo para aproveitar os brinquedos e explorar o espaço, e 

em seguida contaremos a segunda parte da história com Teatro de Bonecos.

Espaços Brincantes
Segunda Parte: Brincar e Contar!



Na última parada do passeio, visitaremos a sede de um grupo teatral* para conhecer seu 

trabalho e contar a ultima parte de nossa história com Teatro de Bonecos. A história 

finaliza com muita música, que é acompanhada pelos instrumentos musicais construídos 

pelas crianças.

Espaços Brincantes
Terceira Parte: Brincar e Cantar!

*Meninas do Conto, Vagalum Tum Tum, Pia Fraus ou outra a depender da programação.



ADRIANA AZENHA | DRT 14530 

Atriz desde 1992, atuou em mais de 20 espetáculos. Integrou as 

Cias Gestus-núcleo de pesquisa e criação teatral, Triptal 

Decisus e Teatro X, sob a batuta   dos diretores Gerson Steves, 

André Garolli e Paulo Fabiano. Idealizadora da Cia Azenha de 

Teatro, escreveu e dirigiu: “Jejum - no suor de teu rosto 

comerás o teu pão torradinho”, “A Mãe d’Ele” e “Lavadeiras 

da Memória”. Atuou nas Montagens de: As Sereias da Rive 

Gouche (de Vange Leonel), direção de Regina Galdino e A 

Noite dos Assassinos (de Jose Triana), direção de Petrônio 

Nascimento. Professora de Teatro desde 1994, ministrou aulas, 

cursos e oficinas em escolas e instituições (Recriarte Actor 

School, Teatro Escola Macunaíma, Incenna-Escola de Teatro e 

Televisão, Unidades do SESC e Oficinas Culturais do Estado).

Elenco
Espaços Brincantes



CAMILA BEVILACQUA | DRT 27793 

Atriz com formação pela Escola Recriarte, atuou em 

diversos espetáculos, como "O Noviço", "O Assassinato do 

Anão do Caralho Grande", "A Mãe D'Ele" e "Os 

Veranistas". Atuou na produção do espetáculo "O 

Noviço", contemplado pelo Prêmio Funarte Miryam Muniz. 

Participou das oficinas de interpretação para teatro de 

rua com Parlapatões e Pia Fraus, Percussão e Dança 

Popular com Ângelo Madureira e preparação de atores 

no Studio Fátima Toledo. É produtora do espetáculo 

“Muro de Arrimo”, com direção de Alexandre Borges.

Elenco
Espaços Brincantes



CARLA DIAS | DRT 37472 

É atriz e dubladora com formação pela Escola Recriate, 

tendo atuado nos espetáculos “O Defunto” com direção 

de Ulisses Pasmadjian, “Amigas de Fel”, com direção de 

Paulo Del Castro, “Fausto: Trajédia Subjetiva”, com direção 

de Jussara Moraes, “Jejum – No Suor do Teu Rosto Comerás 

Teu Pão Torradinho”, com direção de Adriana Azenha, 

“Esquina” e “Dorotéia”, com direção de Paulo Fabiano e 

“A Jornada de Orfeu”, com texto e direção de Patricia 

Teixeira. Possui formação em Dança Flamenca e Danças 

Orientais, tendo atuado com o Grupo Rosa de Alhambra e 

Grupo Anutsen.

Elenco
Espaços Brincantes



DAVID CAROLLA | DRT 31646 

Ator com formação pela Recriarte Actor School. Atuou nos 

espetáculos “O Minuto Depois”, com direção de Adriana 

Azenha,“A Moratória” (de Jorge Andrade), com direção de 

Valéria Lauand, “Crise do Teatro” (de Jacques Roubaud) 

com direção de Samir Signeu, “Garden Now”, com direção 

de Adriana Azenha, “O Longo Caminho Que Vai de Zero a 

Ene”, com texto de Timochenco Wehbi e direção de 

Wanderley Damaceno. Participou do FECT 2009, com O 

“Minuto Depois” e “Garden Now”, com prêmios de Melhor 

Espetáculo, Melhor Texto Original, indicação para Melhor 

Ator e Melhor Diretor. Foi premiado como Melhor Ator no 

Festival de Teatro Cidade de São Paulo de 2011, com o 

espetáculo “O Minuto Depois”.

Elenco
Espaços Brincantes



HEDME ALMEIDA | DRT 31547 

Atriz com formação pela Recriarte Escola de Arte e Comunicação, 

concluída em 2009, e Cineasta, com formação pela Universidade 

Anhembi Morumbi, concluída em 2015. Atua como Arte Educadora, 

criando e conduzindo Oficinas de Teatro e de Cinema (para 

crianças, adolescentes e adultos) em instituições de ensino na cidade 

de São Paulo. Dedica-se ainda à Produção Executiva, elaborando e 

formatando projetos culturais e artísticos para editais e leis de 

incentivo (teatro, tv e cinema), e foi assistente de direção do 

Videoclipe “Our Secret” da banda Unconscious Disturbance. Realizou 

Projeto de Iniciação Científica relacionado à História do Cinema 

Brasileiro, fomentado pelo CNPQ. De Agosto de 2014 à Agosto de 

2015. O artigo, fruto da pesquisa, foi publicado em Janeiro/2016 na 

Revista Anagrama (Revista Científica da USP). Ministra aulas em 

oficina de Teatro e Cinema no Caminhando Núcleo Educacional e 

no Cursinho da Poli. Atua na Azenha de Teatro desde 2006 em 

diversos espetáculos e atividades.

Elenco
Espaços Brincantes



MÁRIO DEGANELLI 

Cursou Educação Artística no Instituto de Artes - UNESP. Atua como 

Crooner desde 2003 e como cantor em conjuntos musicais de 1992 a 

2012. É co-idealizador do Coletivo Multimídia “Teia Sonora.Coletivo” e 

co-criador do espetáculo “Corpo-Mar” apresentado no evento 

AVAV (2012) no Espaço Epicentro Cultural-SP. É parceiro da Usina da 

Alegria Planetária e participou das montagens cenográficas por ela 

desenvolvidas: Projeto cenográfico do Encontro Nacional de Idosos – 

SESC Bertioga (2013);   Exposição “Lá e Cá” – SESC Campinas (2013);  

Espetáculo “Luz e Sombra de São Paulo” (2013)  e  Exposição “Panos” 

(2014)   – SESC Bom Retiro; Exposição “Circo da Gente” – SESC Santo 

André (2014)   e   Projeto Verão – SESC Pinheiros (2015). Atuou como 

arte educador e educador social de 1996 a 2012 em diversos projetos 

sociais da grande São Paulo como: Projeto Casa Aberta, Projeto 

Quixote, Projeto Casulo, Projeto Anchieta, Consultório de Rua de 

Diadema, dentre outros.  Desenvolve oficinas de Artes Plásticas e 

Construção de Instrumentos Musicais.

Elenco
Espaços Brincantes



EDUARDO ALVES - Artista Convidado 

Ator-Bonequeiro e Palhaço Ministrou Oficina de Confecção e 

Manipulação de Bonecos no Sindicato dos Bancários, Casas de 

Culturas, Escolas, Entidades, Unidades do SESC e SESI capital e interior 

e cursos particulares. Workshop Bonecos com Material Reciclável 

para adultos e crianças: Casas de Culturas, Escolas, Unidades do 

SESC capital e interior e cursos particulares. Monitor de Teatro: FDE - 

Fundação de Desenvolvimento para Educação – (1995 a 2003, 2010). 

Atualmente fora as pesquisas, apresentações e oficinas realizadas 

pela Cia. Bonecos Urbanos, seu trabalho de ator manipulador pode 

ser visto em algumas da mais importantes séries infantis de bonecos 

para vídeo e TV em programas como "Cocoricó", interpretando a 

galinha Lola, João e Pato Torquato; "Que Bicho Te Mordeu" ambos da 

TV Cultura e no "Igarapé Mágico" da TV Brasil, interpretando Maná o 

Peixe Boi.

Elenco
Espaços Brincantes



Texto: Contos de “As Mil e Uma Noites” 

Adaptação: Adriana Azenha 

Elenco: Adriana Azenha, Camila Bevilacqua, Carla Dias, David Carolla, Hedme 

Almeida, Mário Deganelli. 

Artista Convidado: Eduardo Alves (Bonecos Urbanos) 

Produção: Azenha de Teatro

Espaços Brincantes

Ficha Técnica



A u t o r a e d i r e t o r a d a 
companhia, Adriana Azenha 
encontrou em seu sobrenome 
a razão de seu teatro. Um 
moinho movido à água, uma 
azenha fazedora de teatro. O 
teatro movimentado de forma 
contínua e com a força das 
águas. Às vezes escasso. Às 
vezes abundante. Ora suave 
como o escorrer de uma 
lágrima sobre a face, ora voraz 
como uma tempestade. Mas 
s e m p r e f l u i d o , f l e x í v e l , 
adaptável. 
Em Espaços Brincantes 
redescobrimos o prazer de 
br incar e convidamos as 
cr ianças a contemplar e 
cultivar esta arte milenar.
Bom Espetáculo!

Repertório de Espetáculos
- Lavadeiras da Memória, de Adriana Azenha.
- Garden Now, de Adriana Azenha.
- Flores de Lispector, de Clarice Lispector (Performance).
- No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade 
(Performance).
- O Miolo da Missiva, de Adriana Azenha.
- O Minuto Depois, argumento de Adriana Azenha e texto de 
Luiz Henrique Magnani.
-  A Cena da Imperatriz, espetáculo de improviso.
- Jejum - no suor do teu rosto, comerás o teu pão 
torradinho, de Adriana Azenha.
- O Pequeno Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro 
(heterônimo de Fernando Pessoa) e adaptação de Adriana 
Azenha.

Repertório de Passeios Cênicos
- Cidade dos Palcos.
-  Dom Quixote - da Fantasia à Realidade, baseado na obra 
de Miguel de Cervantes.
- Espaços Brincantes.
- Sagrado e Profano, performance em passeio.
- Descolonização do Olhar, performance em passeio.
- Histórias e Brincadeiras em Paranapiacaba.



www.AzenhaDeTeatro.com.br 

AzenhaDeTeatro@AzenhaDeTeatro.com.br 

Facebook.com/AzenhaTeatro 

11 994.198.449 | 11 992.491.442


