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da Fantasia à Realidade

Dom Quixote



Vivência Teatral
A atividade de formação de público é contextualizada na história de Dom Quixote. Os 

personagens principais da peça estarão presentes com as crianças durante toda a 

atividade, desde o acolhimento na no local de início até o retorno. As crianças irão 

compor os escudeiros do Cavaleiro Andante, ajudando a reconstruir a história de Dom 

Quixote de La Mancha, e através desta prática lúdica, entender o fazer teatral. A 

escolha da peça se dá também em homenagem aos 400 anos da morte de Miguel de 

Cervantes.
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Descrição da Atividade

No local de início: 

Apresentação da drama de Dom Quixote pelos próprios personagens saídos das páginas da 

peça de Cervantes. Através de dinâmicas teatrais, ocorre a divisão de grupos para os 

ônibus a partir da história de Dom Quixote: ônibus Rocinante (Cavalo de Quixote) e 

ônibus Ruminante (Cavalo de Sancho Pança). Ao mesmo tempo em que a história é 

apresentada, os personagens mesclam a pergunta norteadora sobre a função e a 

importância do teatro: 

O mundo é um palco?
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Descrição da Atividade
No trajeto de ida: 

Com jogos e dinâmicas teatrais, as 

crianças representam cenas do 

c o t i d i a n o , e s t i m u l a n d o a 

imaginação para compreender a 

condição de Dom Quixote: Como 

entrar na fantasia sem se perder da 

realidade? 

Ao fomentar esta discussão, buscamos 

responder à pergunta norteadora: 

O teatro reflete a vida?
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No Teatro Oficina: 

Continuação da encenação da trama de Dom Quixote, até o momento do clímax do 

conflito: É preciso trazer Dom Alonso de volta à realidade. 

Neste momento, as crianças são divididas em grupos para propor uma cena que solucione o 

problema. Cada grupo é orientado por um personagem da história.

Após a improvisação das cenas, é feita uma visita ao teatro e um bate papo para responder 

às perguntas:  

O teatro serve para chamar a atenção das pessoas sobre o que se passa no mundo? 

O teatro é fingimento?
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No trajeto de volta: 

Os personagens farão o fechamento da atividade com jogos teatrais e compartilhamento 

de experiências, estimulando de forma lúdica a reflexão sobre a pergunta:  

Teatro pra quê? (estrutura física, obra teatral, relação ator/plateia)
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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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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.
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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
Dom Quixote - da Fantasia à Realidade



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”.
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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.
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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.
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Ficha Técnica
Texto: Miguel de Cervantes 

Adaptação: Adriana Azenha 

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

Almeida, Mário Deganelli. 

Produção: Azenha de Teatro
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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 Cidade dos Palcos - 
Especial para Curumim, 
desvendamos a história do 
t ea t ro e conv idamos 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


