
Todo ser humano é um estranho ímpar

Descolonização do Olhar



O Passeio Cênico propõe discutir o olhar 

sobre a pessoa como patrimônio da 

humanidade e construção de uma 

cultura de paz. Conhecer os povos 

que constituem a sociedade 

brasileira e que sofreram ou sofrem 

consequências com a falta de 

possibilidade de escolha nos 

movimentos migratórios - seja o 

colonizador, seja o colonizado. Nosso 

enfoque está voltado para as 

culturas Afro-brasileiras e para os 

refugiados.

A Proposta
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A primeira parada do Passeio Cênico é no Museu da Imigração onde, após o 

acolhimento do grupo com um breve histórico do local, há uma dinâmica criada a 

partir de depoimentos de refugiados que conta também com a presença de uma 

refugiada convidada. Ela traz ao grupo um relato de sua trajetória e experiência. 

Durante a visita às dependências do Museu, a Azenha de Teatro realiza 

performances cênico-literárias com textos de autores que abordam o tema da 

imigração.

O Roteiro
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A parada para almoço acontece no 

Restaurante Andrade, de gastronomia 

tradicional nordestina. Essa parada 

também contribui para a discussão 

sobre a situação dos migrantes 

nordestinos dentro do país, 

acompanhada de uma apresentação 

poético-musical com canções de Luiz 

Gonzaga e Gilberto Gil.

O Roteiro
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A terceira e última parada é no Museu Afro Brasil. O grupo realiza uma visita monitorada 

às exposições "História e Memória" e "Sagrado e Profano", que é intercalada por 

performances cênico-literárias realizada pela Azenha de Teatro e por uma 

convidada artista e ativista do movimento negro.

O Roteiro
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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
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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
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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
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Dramaturgia: Adriana Azenha

Elenco: Adriana Azenha, David Carolla, Mário Deganelli

Direção Musical: Mário Deganelli.

Produção: Azenha de Teatro

Ficha Técnica
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Autora e diretora da 
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 
sempre fluido, flexível, 
adaptável. 
Em Descolonização do Olhar 
compartilhamos histórias de 
pessoas distantes para criar 
uma proximidade com a 
diversidade cultural.
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


