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I N T R O D U Ç Ã O 
Na história da Brava Companhia, o Centro Cultural Monte Azul tem enorme 

importância, por ter sido sempre um espaço cultural parceiro, que nos 
acolheu em diferentes momentos, sempre de maneira generosa. A memória 
desse lugar está ligada à nossa biografia desde antes de nos constituirmos 

como grupo de teatro.  

A “Monte Azul” – forma abreviada e carinhosa de se referir a Associação 
Comunitária Monte Azul – já fazia parte da vida de alguns de nós, desde 

muito cedo, assim como também da vida da maioria da população do 
território em seu entorno, como referência de atendimento em diversas áreas 

como saúde, educação e cultura.  

Um lugar de encontro, de amparo e de festa.
 Ao longo de nossa trajetória como grupo artístico foram incontáveis 

ensaios, apresentações e eventos realizados em parceria com o Centro 
Cultural Monte Azul, sempre com o apoio de toda a equipe do espaço.

A Mostra de Teatro Monte Azul, se tornou um evento teatral tradicional no 
calendário de cultura da periferia sul e, em seus 28 anos de história realizou 

edições memoráveis, cumprindo uma função social e cultural importantíssima 
ao contribuir com a visibilidade da produção teatral local, e trazer para 

a nossa região companhias e artistas de grande relevância. A Brava 
Companhia tem orgulho de ter participado dessa história, apresentando seus 

espetáculos em várias edições da Mostra. Por fim, saudamos os 28 anos da 
Mostra de Teatro Monte Azul, e a todos que fazem, e fizeram, parte dessa 

história de amor e de luta pela cultura do nosso território.   
Vida longa à Mostra de Teatro Monte Azul! 

Um grande e fraterno abraço da Brava Companhia em todos os 
trabalhadores e trabalhadoras da Associação Comunitária  

Monte Azul e do Centro Cultural Monte Azul.

Brava Companhia
Julho de 2020

Sejam todos bem vindos a este Catálogo 
Performático que comemora a 28º Mostra 
de Teatro Monte Azul!

Antes de começar, gostaríamos de informar 
que esta ideia nasceu do diálogo criativo 
entre Roberto, Susanne, Jessica e Cecilia. 

As expressões artísticas aqui apresentadas 
estão organizadas em 3 momentos (lagarta, 
casulo e borboleta) - escritos a partir de 
respostas dos colaboradores e parceiros da 
Monte Azul sobre a sua quarentena.  
Se você contribuiu com suas palavras, não 
esqueça de buscá-las por entre os textos 
introdutórios!
No mais, toda a programação este ano é 
composta pelas contribuições artísticas 
diversas feitas por colaboradores e 
parceiros... todos trazendo uma mensagem 
sincera, amorosa, reflexiva e alegre que 
nos emana força e vitalidade, coragem e 
perseverança. 
Acomodem-se em seus lugares e tenham 
todos um ótimo espetáculo! O botão da casa te traz  

de volta ao índice.

Dicas para navegar no catálogo:

O botão de play te redireciona 
para o vídeo mencionado.



LAGARTA

CASULO BORBOLETA

clique no capítulo escolhido :)

Í N D I C E



A LAGARTA

Mas e se o futuro for pior...? Muitas lagartas  
não acreditam no seu tempo de casulo!  
Há uma urgência em gritar sua arte, sua cultura, 
de realizar os seus projetos. Mas há também 
uma tranquilidade na lagarta... Em ver o medo 
dos outros se transformando em alçada, o voo! 

A lagarta sabe que cada ser tem seu tempo e 
seu momento de desabrochar... Ciclos, comuns, 
na linha da vida. É no percurso que cada lagarta 
aprende a se importar mais com o seu arredor. 
O momento do casulo, da pandemia, vem 
para relembrar o que havíamos esquecidos 
dentro de uma gaveta qualquer de um armário 
comum.... Amor. Tudo tem seu tempo, sua 
trajetória... O que estimula a lagarta?  
É a família, a fé, o trabalho, os amigos, os 
objetivos e metas da vida! É um tal de cair  
e levantar sem fim! 
Para o futuro, a lagarta deseja que cada ser 
pense mais no coletivo, convivendo com as 
diferenças em harmonia. Por mais beleza nos 
dias... O que a vida pede insistentemente à 
lagarta é resiliência. Sempre! Que para alçar 
voo, primeiro precisa-se rastejar, depois se 
encasular, se curar, esperar por vacina...

O sonho da lagarta talvez seja esse: poder reencontrar 
aqueles que já se foram... Se ver voando com asas 
coloridas, junto a outras borboletas! Numa doce nostalgia... 
Pensando no dia em que vai poder de novo abraçar os 
amigos, visitar a mãe, ir a praia, ao shopping, ao parque... 
Realizando antigas atividades, só que agora sem medo... 

‘Você mudou tanto depois do seu casulo...’  
Há uma insegurança e um desejo de mudança na lagarta. 
Uma vontade de enxergar o lado positivo da vida, apesar 
de... Há uma preocupação em não ser capaz, ela também, 
de realizar as suas metas. 



”flui em pensamento
o observar do vento
o vento que leva e trás
o voar da pipa
e com ela o tempo
o fluxo do ir e vi
o que flutua?
se deixa pelo voar o vento
o que com contentamento
faz o tempo passar.”

Brena de Oliveira, Peinha

O mundo sempre se transforma, seja para um 
lado bom, ou um lado ruim.
 
Quem dera fosse sempre para o bem.
 
A saudade quando aperta , não existe coisa 
melhor do que lembrar das coisas passadas que 
acalentam o coração.
 
Pássaros, árvores, calmaria, sempre traz a paz 
interior e transforma tudo em pura beleza.

Adriana Santana, Peinha

Apresentação do Circo  
Ponte das Estrelas
 

https://youtu.be/BHPej1CpJQU


Poesia da  
Professora Juliana

Canção Francesa e  
Minha Canção da  
Escola de Música

A saudade no coração do capoeira
é igual uma rasteira
faz o berimbau parar,
ou então faz tocar um toque de Angola
onde o capoeira chora
mesmo sem querer chorar
 
E ai se vê o lamento de um guerreiro
sem rumo e sem paradeiro
o poeta que aparece, ele se esquece
que é forte e perigoso
 
Tira o lenço do pescoço e solta um verso no ar,
que diz:crianças, por favor, espere um pouco
vai acabar esse tempo louco,
eu vim aqui e já volto já...”.

Nelson Avella, professor de capoeira

https://youtu.be/CwEkP_GXG6Y
https://youtu.be/CwEkP_GXG6Y
https://youtu.be/3jD8Ti8GZCg
https://youtu.be/iBKxaiamrZw 


Estamos vivendo um momento difícil. 
Muitas incertezas, dúvidas e perdas.
Para não me perder aquarelei o dia.

Lembrando das pessoas que amo, pintei flores.
Através da janela, voei com os pássaros e com 

as folhas das árvores.
Com o pôr do sol me acalmei, e agradeci mais 

um dia.
No sorriso de quem eu amo encontrei paz!

Nas cores e nas formas busco dentro de mim o 
equilíbrio.

Tudo vai passar!

Tâmara Oliveira de Lima, Monte Azul



O
 CASULO

Há uma ansiedade no casulo da lagarta (que nem 
lagarta mais é, mas o que ela é?) de que tudo passe 
logo e as coisas voltem ao normal...  
As preocupações da lagarta parecem ser essas:  
a fome, o desemprego, a violência. Suas motivações: 
uma doce fé de que tudo ficará bem... Porque 
mesmo se tudo virado, do avesso, do casulo...  
A lagarta sente sonho chegando. Logo entende 
que as transformações fazem parte da vida e que 
as incertezas e sofrimentos são cotidianidades de 
estrada, passam. Na sua mudança de paradigma,  
por vezes, fica tudo confuso... A lagarta sente como 
se tudo estivesse contaminado por um vírus que não 
se vê... Passam-se os dias, a rotina muda...  
Como será o mundo quando tudo isso passar? 
 A lagarta se faz uma promessa: ‘assim que isso tudo 
passar, a primeira coisa que eu vou fazer é relembrar 
da sensação de um pisar de pés descalços em areia 
quente de praia! Começar um curso, aprender um 
idioma, descobrir um talento, viajar pelo mundo...  
O casulo as vezes parece um gaiola, onde a lagarta  
é pássaro preso. No fundo de si mesma, na vontade 
de voltar a se movimentar, ser livre! A lagarta sente 
sede de  mundo! Seu tempo no casulo  
é aprendizado, é valorização de si, dos seus.  
Linha do tempo. Vida que segue...

O casulo é um período de reflexão, de mudanças 
de hábitos, de aprendizagem, de empatia, diálogos 
silenciosos... No começo a lagarta não entende o tamanho 
dimensional que o seu gesto de casulo traz, ela apenas 
segue o seu instinto. Sente um impulso sem precedentes! 
Por um segundo, esquece do que veio fazer no mundo. 
Conforme o tempo vai passando, ela também vai 
entendendo. Numa longa viagem...  Para dentro de si.  
Suas vivências, realidade, sonhos, raízes... Ela começa 
pertencer ao mundo de novo, ao se pertencer primeiro  
a si mesma . Transmutação, renovação. 



A pandemia nos Pegou.
Em casa nos confinou
De quarentena deixou
E o medo dominou
 
Não podemos aglomerar
Pro virus não Espalhar
Temos que se higienizar
Para não se contaminar
 
Tudo isso Vai Passar
Não basta só acreditar
Temos que  concientizar
Para tudo isso acabar
 
Eu creio Vai Melhorar
Para nos  Abraçarmos
Com certeza comemorar
Quando a Vitoria chegar
                                            
  -Ivonete

Poesia de Maria Gomes da 
Humanização, Monte Azul 

Cordel do Projeto  
Pontinho de Cultura

https://youtu.be/x1EHZHgXD8U
https://youtu.be/i1GuuQnfEMs


Colaboradora  
Renata Santos,  
Horizonte Azul 

Mensagem do Professor  
de Yoga Rodrigo  
Malaspina 

Mensagem do Professor 
Beto do projeto  
Forró em Cena 

Mensagem do Ator 
Geraldo Fernandes

Adryelli

https://youtu.be/fFcULjTIcxA
https://youtu.be/sqFMXt6OMVw
https://youtu.be/ZCRTSHb2Lgo


Thalita Santos,  
educadora Horizonte Azul

Momentos Especiais
Cida Torres



O que eu tenho é coragem!
De ter que enfrentar essa quarentena;

Sem poder fazer uma viagem;
Minha casa já está parecendo muito pequena;

O que me resta é  só ver postagem;
Enquanto não temos ainda a vacina;

Sei que no fim vai ser tudo aprendizagem.
 
 

Cresce a cada dia uma vontade;
De conhecer cada canto da nossa cidade;

Viver é a nossa fórmula de felicidade;
E poder ter um abraço de verdade;
Aumenta muito a minha saudade.

todo mundo;
 

A minha principal de não poder ver um amigo;
Como quero que isso acabe em

Sei que não foi complicado só comigo;
Isso realmente assusta apenas um segundo.

Isabel

A pandemia, foi como um grito no escuro
Confuso,

Ouvir sem ver, sentir sem saber o quê.
Um silencio estridente, pos carnaval,

Que ficou,
As pessoas,
Os animais,

A vida,
Tudo se viu, um

Uma unidade que pulsou,
Dali em diante, juntos

Os sentidos adormecidos, foram acordando.
O invisivel, sendo vividos pela alma.pelos olhos

Tomando o corpo inteiro.
A sensaçao que tenho é de correr de um carcara,
Enquanto ele vem com toda sua força, me pegar

E todos correm, sem direçao mas correm,
Inconcientemente,

A realidade destoou.
Existe uma necessidade de viver e vencer,

a ameaça.
E se o objetivo nao fosse permanecer vivo,

e sim permanecer himano.
As vezes me assusto com a distancia entre os corações

e a distancia das vivencias e realidades,
Num territorio tao vasto e imenso…….

vivendo por tras de telas.
respirando por tras de mascaras

novos habitos, novas açoes e novas intensoes,
Mas estamos aqui ainda….

A gente espera do mundo, e o mundo espera de nós
um pouco mais de paciência



Canção Sensacional,  
UBS Parque Santo Antonio 

Educadora Priscila Ferreira canção: 
Me conta da tua janela 

O meu corpo é uma ferramenta de 
transformação;

com o meu peito aberto ao relento
tento me reconectar com meus ancestrais,

rasgo o meu peito,
enfio a mão no meu coração

tentando achar a minha história, a minha 
origem...

aquele aperto, aquela pressão, aquele palpitar...
e vejo que se perdeu,

dentro de uma gaveta velha de uma cômoda 
usada,

enfiada e esquecida dentro de uma pasta 
rasgada com seu elástico esgarçado.

 
Será que mudei?
Será que mudou?

Um respiro!
 

O mundo lá fora não é mais o mesmo
As pessoas não são as mesmas

Eu não sou o mesmo...
 

Sinto que o download que estava fazendo em 
mim vida foi pausado

E danificado pelo tempo...
Tempo esse que vivemos e não sabemos qual 

será o futuro...

Poema – Será?
De Roberson Lima

Qual será o futuro?
Uma vez uma senhora me disse:

Não tenha pressa, que tudo vai dar certo!
 

Mais o que é certo?
O que é errado?

Será que eu mudei?
 

O tempo passou tão rápido e estamos em 
2050!

E olhando para trás vejo que, sim!
 

Uma semente foi plantada,
germinada e se transformou num lindo girassol,

girassol esse que ganhou um lugar ao sol,
nesse mundo tão cruel, e tão incerto de si!
Esse girassol sou eu, esse girassol é você,

Esse é o GiraMundo,
A nova forma que reinventamos para viver 

nessa bolha!
E a cada pétala caído, é um segundo, horas, 

meses, anos, que você perdeu!
Então cuide bem do seu GiraMundo,

Porque a qualquer hora ele pode partir e se 
você estiver conectado em tempos passados, 

não vai nem perceber!
Eu sou gira,

Eu sou girassol
Eu sou GiraMundo.

https://youtu.be/M0XhjbNG_Xs
https://youtu.be/NmeGpwumiiA


A BO
RBO

LETA

 Há uma leve nostalgia que brinca na memória 
da borboleta, quando esta percebe todas as 
possibilidades que há em se renovar constante. 
 A borboleta se reinventa a cada alçada de voo.  
Há uma maior valoração da vida tal qual ela é.  
Uma vez livre, a borboleta entende o que a 
apertava: medo, insegurança.. Um desejo fugaz  
em deixar a vida fluir em sua totalidade. Há uma 
calma na borboleta de saber que tudo passa.  
As transformações garantem: há sempre um 
caminho de volta ao estado do ser-sem-medo.  
A vida segue: para cada ser, há um lindo jardim  
a ser cultivado.  Recomeçar é saber-se vivo.  
Em movimento. Ter esperança é confiar no futuro...
Renovar sonhos, clarear visões e seguir em frente... 
Honrar a vida pelas possibilidade dadas, ofertar à 
jornada a flor linda da alegria! 
No final do percurso, a borboleta sente como se 
cada acontecimento vivido tivesse colorido uma 
parte de suas asas. Sente algo incrível, difícil de 
contar, de colocar em palavras...  A borboleta 
então descobre que a arte é portal, passagem, 
dialogo... Através de instrumentos, movimentos, 
expressões, gestos, materiais diversos, jeitos de 
ser... A borboleta explicita o invisível. A arte brinca 
no bater de suas asas com leveza, numa forma de 
oração. A cada batida de asas, uma cor reverbera  
e se propaga ao infinito...   
É no silencio que a borboleta adormece.

Um dia acorda, estica suas asas e sai voando! O que motiva a borboleta é sentir 
as mudanças acontecendo. Poder descobrir o que faltava: o importar-se mais 
com os outros, o deixar os “e se...” de lado. A borboleta brinca com sombras 
projetas, acalanta seus medos – deixa-os brincar, uma forma de alerta...  
Há uma delicia na certeza da borboleta de que o tempo passa. É preciso saber 
curtir cada momento. A cada segundo: uma chance nova de fazer acontecer 
tudo aquilo que não aconteceu ainda.  
A borboleta sabe valorizar as pequenas coisas. Sabe do afeto que há num 
ABRAÇO bem dado. Sabe, por experiência, que momentos de pandemia, de 
casulo, vêm para abrir olhos e despertar seres dormentes... Cada gesto conta. 
Ser mudança é uma questão de continuar a dança. No seu voo, a borboleta 
percebe como a vida é efêmera. 



Justo quando a lagarta achava que o mundo 
tinha acabado, ela virou uma borboleta!

              Tecendo o Futuro  
e jovem Aprendiz



Ação UBS Parque  
Santo Antônio

Olhares na Quarentena é uma exposição fotográfica que 
expressa a pluralidade de sentimentos e experiências 

vivenciados neste período de Quarentena. Momentos de 
tensão, angústias, mas também de esperança e a certeza de 
que tudo vai passar. E nesta metamorfose nos fortalecemos 

em casulo para nos transformamos em borboleta.
Transformar é possivel!
Viva a transformação.



Canção de encorajamento 
da UBS PQ Santo Antônio

Caminhada da Lanterna,  
Creche Monte Azul  
para AMA São Luiz 

Contribuição de aluna do Projeto 
Tecendo o Futuro Monte Azul: 

Colaboradora Valquíria Vitor de Lima
Arte é criatividade na Peinha.

Como ter criatividade nessa pandemia?
“Eu gosto de embelezar o meu espaço de trabalho, para 

termos um ambiente acolhedor. Foi uma terapia, fazer estas 
pinturas dos vasos, aliviou o meu coração”.

Esta música surgiu por iniciativa da Dra JANINA 
ZMITROWICZ, diante da situação desafiadora 
de enfrentar a Pandemia, pedimos para os 
colaboradores que escrevessem uma palavra ou uma frase 
do sentimento no momento e o resultado final foi essa bela 
canção de encorajamento. 

https://youtu.be/Zx4GQTRn-PI
https://youtu.be/CUDjaZIGNws 
https://youtu.be/5LEG48PUeK8


Educadora Josielma, Nossa 
Ciranda Horizonte Azul

 O tempo não para e não devemos parar...
Sonhar grande, sonhar alto e todo dia se alegrar 
com a possibilidade de mais um dia acordar.
Se tenho uma dor no peito e o medo vem me afugentar,
 logo me pergunto, onde devo transformar? 
Uma conversa aqui outra ali já sei o que fazer!
Corta, costura, da forma encher de amor, tudo bem bonito 
nada de improviso.
E assim uma a uma elas vão nascendo como forma de 
esperança... 
em meu coração trouxeram calma, luz na escuridão.
Bonecos, bonequinhas de pano, feitas a mão! 
E um lar, no coração das crianças na Peinha encontrarão.



Serenata da UBS Souza 
para Sr Noé

Compartilho com vocês a serenata que a equipe linda do 
PAI fez para dona Ute e seus vizinhos, Maria, Airton, idosos 
também, todos se emocionaram, foi lindo!!  
No caminho eles desceram para tirar foto em um 
escadão, tinha um idoso, Sr Noé, recolhendo lixo na rua, 
as meninas colocaram a mão na massa ajudaram ele e 
foram tirar foto... depois da foto cantamos  pro Sr Noé que 
se emocionou muito e até aprendeu a letra, os vizinhos 
abriram a janela e falaram: ele merece, é muito querido 
aqui todos os dias limpa a frente da casa de todos, daí 
cantaram para os vizinhos também... 
Emocionante participar! 
Obrigado meninas do PAI por me aceitarem no coral de 
penetra. 

https://youtu.be/lvTtPx2b0bk 




Ação realizada pelos profissionais 
da UBS Brasília que combinam 
arte, solidariedade e saúde...Foram 
confeccionadas máscaras de tecido 
para distribuição aos moradores do 
território e confeccionados tsurus em 
origami que além de embelezarem a 
unidade, conta a lenda japonesa que 
se fizer 1000 deles voltados para um 
desejo, ele poderá se realizar

Ação UBS JD.Brasília 
“Mãos que Acolhem  
e Protegem”

Brava Companhia 
Memórias  
do Passado



A Pandemia do Amor foi uma ação que 
gerou uma grande caixa de correios 
em que cada colaborador poderia 
deixar um recado para alguém ou 
receber mensagens, sempre tendo 
como principio o afeto e o carinho 
nos momentos difíceis gerados pela 
Pandemia da COVID-19.  

Ação UBS Novo Caminho
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