
(...) – Conversas paralelas sobre outro assunto ou de outras pessoas. 

 

(?) – Um ponto de interrogação apenas: uma palavra não compreendida. 

 

(???) – Três pontos de interrogação: Uma frase ou mais não compreendidas. 

 

Pasta A – 01 

 

Édio – Com Venera, Lili e Ju, comboio logo atrás com o Flocks e a Flocks, indo para a 

Tainha. O que é que tá passando Venera, quais são as imagens mais recorrentes que tu 

tem do NuTE, o que é que tu lembra, o que aparece com força, o que ainda vibra do 

NuTE? 

 

Venera – É... olhar do lado de fora né, inverter... Se afastar pra poder ver os detalhes. O 

tempo todo envolvido não havia uma segurança de objetivos ou planos que estavam 

sendo montados e alterados em tempo real né... e hoje eu olhando eu posso ver umas 

trajetórias né... isso é, vamos dizer, uma coisa que só depois de saltar fora que dá pra 

exercitar né... e aí ver as fases que aconteceram muito nítidas, assim como alguns 

pintores tem suas fases, como o espanhol, gosta de pintar na fase rosa, fase azul, tem 

outros que trabalham com madeira, com pedra, pulam pra mármore, voltam pra 

madeira, etc... e a gente pode ver que a identidade desses trabalhos variam muito (se 

referindo ao NuTE)... pra uma tendência mais didática depois uma tendência mais 

artística, daí o artístico experimental, aí voltava no artístico didático, aí tentando fazer a 

famosa peça teatro (?), outras vezes relativizando, outras vezes ocupando espaços 

completamente diferentes, ou diferenciados, e assim a didática, a trajetória dos grupos...  

O problema é que você tá vivendo, tu recebeu a proposta, ou então surgiu um outro feed 

back pra o que tu estava tentando fazer, os atores que surgem, os alunos, vêm com mais 

tesão melhores, mais dispostos do que outra turma, então tudo ajudava a entrelaçar o 

caminho. E não era uma coisa totalmente a favor do trem, mas querendo fazer muita 

diferença. 

 

Édio – Legal... É interessante isso que tu fala, eu senti muito desse troço quando eu 

estava montando “O Jardim das Ilusões”. Os objetivos, o isso o aquilo eu percebi que é, 

o que são dados, qualquer coisa. Quando você vai escrever sobre qualquer coisa, você 



vai dizer algo sobre o passado, quem diz é aquele que inventa o objetivo, o que daquela 

coisa, aquele que ta fazendo ta junto, ele vai sendo construído junto, e aí depois a forma 

como tu interpreta... sempre me lembro muito do ... filme... invasão de privacidade... 

 

Venera – A questão de lançar uma idéia e se ficar preso a ela, nessas circunstâncias é 

castrador, é limitador, tu fica muito... Ficar preso aquela idéia inicial te acaba 

atrapalhando mais do que ajudando. Então em média, a porcentagem, meio a meio, a 

metade da idéia, outra metade a própria obra toma corpo e ela vai seguir e isso tanto 

como montar um espetáculo como rever esses momentos todos do NuTE. Momentos 

muito politiqueiros, politicóides, outros momentos muito sublimes, de arte mesmo, 

momentos de muita confraternização, tudo isso fases diferentes, subindo ou inflando 

esse balão ou não né... alguns até furando...  

 

Édio – O jeito como tu conta fala muito da forma como vocês faziam teatro, esse teatro 

contemporâneo, dessa direção feita a partir do grupo, é diferente de um outro tipo de 

teatro que o diretor vem com a peça na cabeça pronta, e ele vai dirigir centrado na 

concepção conceitual, estética, ta tudo na cabeça dele, ele vai lá e diz, não, é isso... E 

essa forma NuTE, é uma forma bastante... a impressão que eu tenho é essa vocês 

montavam coletivamente, tinha a opinião do ator, tinha uma construção coletiva 

envolvida... 

 

Venera – É... Por um lado didático né... existe toda aquela ansiedade do novato né... o 

aluno que quer estudar, que quer outros macetes mais rápidos... então ali existe aquela 

figura tradicional de diretor que marca, que dá a cena pronta... etc. agora a GNT 

antenado com o que a gente chama hoje de hipertexto, ou então a interatividade do 

computador, a montagem de espetáculos era produzida no tete-a-tete (?), tanto atores, 

professores e convidados, aí a gente tem uma liberdade muito maior. Alguns menos 

avisados consideravam que certos diretores do NuTE, entre eles eu, tinham muito mais 

facilidade ou eram muito mais diretores de espetáculo que entendedores de atores. 

Alguns atores queriam um diretor que pegasse na mão do ator ou levasse ele na platéia, 

dessem toda marcação por ator fazer, daí o ator só ia lá e repetiria isso. E ainda 

esperando ganhar prêmio com isso, de melhor ator né... Então essas idéias no começo 

foram bastante problemáticas pra avançar mesmo na arte, pra ajudar a mudar 

mentalidades. 



 

Édio – Problemáticas do que Venera? 

 

Venera – De atores que já eram bons, famosos na cidade tinham uma limitação muito 

grande...  

 

Édio – Eram acostumados a serem dirigidos... 

 

Venera – É... A linha de... 

 

Édio – Centrada no diretor... 

 

Venera – É, diretor de ator. Quando erguer a mão direita, quando erguer a esquerda... e 

tal... 

 

Édio – E tu acha que tem uma influência do Jardim, ou dessa lógica Maria Clara 

Machado? 

     

Venera – Sabe... são escolas né... são vertentes... Existe uma linguagem que a gente 

pode chamar de aristotélica, ou dualista, ela tem uma tese, antítese e caminha-se para a 

síntese né. Essa linha de raciocínio onde a própria história tem que ter começo meio e 

fim ela era norteadora dessa escola, e ainda é hoje, uma boa receita pra se seguir, pra 

não se perder e dá certo, só que o teatro que a gente tava buscando foi encontrar suporte 

teórico e mesmo filosófico pra o entendimento do que se propunha fazer em cima de 

antropologia teatral, em cima de não a experiência emotiva do ator, mas sim na vontade 

de criar do ser humano, e a comunicação tem que ter métodos e modos de comunicação.  

 

Édio – Métodos e o quê? 

 

Venera – Métodos e modos de comunicação. O método é uma coisa meio receitual, e o 

modo pode ser uma descrição desse método, não deixa de ser quase a mesma coisa, mas 

um modo é diferente de um método. O método pela própria palavra já nos vai induzindo 

a uma certa linha de ação, e o modo decifra esse método. Então pode-se falar em 

método ou loucura, que é uma linha de teatro, que é uma linha de teatro... puxa, qual o 



nome do livro de um autor de teatro brasileiro muito stanislawskiano... a idéia, a linha 

de raciocínio lógica de criação e concepção de personagem, história, veracidade da 

cena, é um método ou loucura... é Eugênio Custe, conhece? 

 

Édio - Eugênio? 

 

Venera – Eugênio Custe. Bom, é um método que leva a criação como um processo 

psicológico, onde o ator ta emprestando todo o seu corpo como uma mula, um cavalo de 

carga pra carregar o personagem e o mai importante ali é a carga que está sendo levada 

e não o ator. É uma linha de trabalho em que o ator acaba sucumbindo diante desses 

personagens. É lógico que não estamos falando aí do charlatão, aqueles, não é 

charlatão... aqueles atores que fazer sempre igual, sempre o galã, como é que chama, 

não é charlatão, como a gente chama muito certos atores, daqui a pouco eu lembro a 

palavra... Mas aí... a gente tentou muito, desde o início do NuTE foi descobrir o ator 

como um ser criador, também um artista, não um imitador né... 

 

Édio – Não uma mula... 

 

Venera – É, não a mula é, e sim a própria carga. E aí... muitos dos espetáculos foram 

norteados por isso, muito mais por mim, claro, mas teve várias experiências... vários 

grupos tiveram essa chance.  

 

Édio – Esse livro que tu cita é do Eugênio... 

 

Venera – Custe, Eugênio Custe. 

 

Édio – Se chama Método ou Loucura é isso? Ele faz uma crítica sobre esse ator... 

 

Venera – Não, não, não... ele é um ator stanislawskiano. Ele é apaixonado, ele diz que 

não existe trabalho de ator que não seja estudar os livros de Stanislawski. Então 

Stanislawski nunca criou uma receita, nunca ajudou muito, ele foi romanceado, ele fazia 

diálogos, contando da experiência dele no laboratório de arte, então o pessoal norte 

americano estudou muito esses livros dele, e teve chance de ainda com vida irem até 

Moscou e trabalhar com ele. O pessoal do Actors Studio, onde criou toda a linha de 



cinema norte americana, é muito baseada nos métodos de Stanislawski, dá pra citar 

vários atores dessa linha... tem tantos... Aqui no Brasil quem trouxe esse método 

psicológico, introvertido, introspectivo, de criação, que é do Stanislawski, e foi muito 

bem assimilado e se tornou uma referência nessa linha stanislawskiana, que é uma linha 

aristotélica de comunicação, por coerência, é o Eugenio Custe, (do Grupo Oficina?), 

trabalhando com teatro (?). Só que na época que Stanislawski tava montando esse tipo 

de teatro, ele conheceu outros (?) malucos e fora do comum, mas com muita intuição e 

convidou pra trabalhar nesse laboratório dele. Tentando modificar a linha de trabalho e 

de interpretação do teatro, entre esses atores convidados o Meyerhold começou a 

trabalhar uma lógica do movimento emotivo. Havia uma singularidade de uma pessoa 

ficar alegre ou triste, e ele chamava isso de método de ações emotivas e era comum isso, 

é... não tem muito jeito de ficar triste, não tem muito jeito diferente de ficar alegre... e 

isso o Stanislawski começa a recuperar no final do seu quarto livro, porque ele nota que 

a coisa não dá pra ser criativa só no lado psicológico. E aí o Meyerhold quebra isso, 

onde torna o ator muito mais... não um microscópio pra... e sim um inverso, um avesso 

muito gigante, então a alegria podia ser uma bomba explodir embaixo da cadeira do 

público... não o ator fica... nos anos 20 era muita explosão de métodos diferentes de 

trabalhar o tradicional. Foi muita quebra nas artes plásticas, na literatura, no teatro, 

principalmente. Aqui no Brasil o movimento se fortaleceu. Aí o que acontece, pegar 

essa volta toda e voltar a o quê que é esses atores todos em Blumenau, que esperavam 

que o diretor levasse a marcação, a fala, ou então mesmo a entonação da voz né, tudo.  

 

Édio – Era uma coisa (???). Não que Stanislawski quisesse isso, mas há um 

entendimento de Stanislawski desse subjetivo... 

 

Venera – É... é que ia desembocar  nisso aí... aí meus estudos a pesquisa que eu comecei 

a oferecer a esses atores é, Gordon Blake, falando que o ator não é mais uma simples 

marionete ele seria uma super marionete que poderia comandar os próprios títeres sabe? 

Mas nós todos não tínhamos matéria prima pra trabalhar além do texto, pegar o texto e 

decorar e começar ali a procurar um tom de voz a começar a abrir a janela, vou abrir a 

janela de dez maneiras diferentes... esses eram os métodos de articular isso ... e falando 

aqui em Blumenau, muitos anos antes esse pessoal todo também teve esse tipo de 

problema, a hora que começou-se a descobrir meios de o ator poder trabalhar por si só, 

sem precisar o texto, sem precisar o roteiro ou uma emoção pra ele exercitar essa 



máscara, esse boneco que ele tem que dominar que é ele mesmo né... a partir dali 

começa a ficar muito mais prazeroso, ou tem possibilidades de crescer muito maiores 

pro próprio ator né, sem só depender de um autor pra poder passar aquele personagem 

pra poder dizer que fez uma obra... então nosso trabalhos passaram a ser muito mais 

fecundos onde a própria história tá sendo criada através da experiência do ator.  

 

Édio – é nesse sentido que é experimental esse teatro... 

 

Venera – É... é... experimental porque não haviam leis né... hoje tem a lei e já não é 

mais experimental, o ator hoje tá fodido, ele tem que seguir tal lei, tal fórmula, ele vai 

empregar tal método e o modo dele chegar lá no final já tá demarcado... então virou 

mais uma espécie de prisão né... tendo muitas ferramentas pra se aprisionar e não pra se 

libertar... 

 

Édio – Nesse sentido a lei é aprisionante... 

 

Venera – É... por que qualquer forma de lei é forma de criar limites, ou patamares, ou 

então apoios... no momento em que a pessoa ta se apoiando, ou criando apoios, ela ta 

segura, ela ta tranqüila, quer dizer, essa proteção existe uma espécie de lei, em que ela ta 

sendo dominada... Poxa a gente ta indo um pouco mais pra teoria do que pra escola em 

si, do que o NuTE... 

 

Édio – É que essas entrevistas também não tem lei... 

 

Venera – Não tem lei... risos... é... isso é ótimo. Mas eu acho que é tempero pra te munir 

de argumentos pra hora de começar a falar com os outros... vai chegar lá um pouquinho 

mais... eu acho que... batendo de frente, não vai ficar só à mercê de ouvir né... 

 

Édio – quando vocês pensaram no primeiro nome, o nome era Teatro Experimental, 

quando vocês pensaram essa idéia do experimental era nesse sentido de não haver uma 

lei, já havia uma clareza? Onde vocês pegaram esse conceito do experimental? 

 

Venera – Havia uma espécie de respeito aos que já existiam, por que... Vira Lata, um 

grande nome na cidade, falando NuTE né... muita escola, muita coisa. De repente 



convidar atores do Vira Lata, pessoas de outros grupos como o (?), como ADR 

Sulfabril, grupo de mímica, grupo (?), grupo Tebas, eram grupos... tinham... bom, pelo 

menos esses aí que lembro agora, eram bastante seguros nessa época, e nessa fórmula de 

trabalho, só que eu não queria dirigir teatro, só queria ser produtor, pra ajudar eles a 

fazer jus ao Carlos Gomes, à sociedade Carlos Gomes... tinha a escola de música, a 

escola de balé, até culinária e comportamento de moda, essas coisas... mas não tinha 

teatro... aí a idéia era vingar essa arte dentro do teatro... e pra não bater de frente com 

certos... grupo Phoenix, com Edith Kormann, que eu me lembrei agora, era uma coisa, 

assim, muito segura, muito lei, e pô, vai mexer nisso ali, eu achava que iria ser muito 

tesourado logo de cara... então veio o experimental pra poder brincar um pouco, deixar 

que as pessoas convidadas não iriam pensar “meu, vou trabalhar... sou do Tebas e vou 

fazer teatro com o Vira-Lata, ou o Phoenix misturado... era uma coisa assim, já era 

experimental, unindo os quase que bons com os anjos negros... é...  

 

Édio – O NuTE seria uma ponte entre as identidades, cada um teria seu territoriozinho 

fixo, e o experimental seria algo que poderia correr transversal a todas essas... 

 

Venera – É... também acho que o que a gente propôs a fazer não tinha nome nenhum, 

era reunir essas pessoas, só que cada um desses grupos foi convidado a participar, onde 

eu faria a produção, como funcionário do Teatro, tendo certos comuns. É, eu era um 

facilitador, mas o nome surgiu quando os diretores desses grupos começaram a dar pra 

trás e eu tive que assumir sabe...  

 

Édio – Não, não entendi...os diretores desses grupos? Você convidou os diretores do 

Vira-Lata, do Tebas, pra fazer parte do NuTE? 

 

Venera – Sim, sim, não havia nome talvez, eu não posso ser preciso nisso... convidei 

eles pra montar um espetáculo, em três meses nós ensaiamos e apresentamos usando 

palco, mídia, eu consegui apoio da TV, rádio, jornal, e vamos ensaiar. Tal dia fulano, ou 

tal grupo lá... escolhemos as peças, lemos em conjunto com o pessoal todo, e aí, ficaram 

os atores, eu, e mais um diretor, eu tive que dirigir dois grupos pra coisa chegar no final. 

E aí, onde talvez, na hora de apresentar, ali pelo menos estava o primeiro grupo mesmo, 

e legível né, escrito N-U-T-E. Aí talvez, cara, talvez era uma putaria, ou o quê que era, 



que merda é essa né, uma putaria não no sentido sexual, mas de bagunça. Aí eu liguei 

NuTE, né... essas coisas vai... e aí veio o experimental...  

 

Édio – Mas que legal isso... eu não tinha a menor idéia, o começo do jogo todo... tu foi 

contratado pelo Teatro Carlos Gomes pra... 

 

Venera – Não, não, eu fiz isso nas horas de folga, sem apoio do Teatro, eu só avisei que 

eu ia fazer... que queria as salas, porque ao mesmo tempo o controle da agenda das salas 

era eu que fazia, e sabia quais as salas que estavam livres, e eu cheguei pra diretoria 

executiva dizendo “olha tenho todos esses recursos à mão, produzimos um espetáculo, 

esses grupos vão deixar de ensaiar, ensaiar, ensaiar e nunca apresentar, tinha os grupos 

que vinham ensaiar todo sábado lá no teatro, sabe, tinha o palco pra eles, tinham salas... 

o teatro nesse ponto era aberto...  

 

Édio – Como é que tu sabia das agendas, dos controles das salas? 

 

Venera – Por que eu era o gerente de eventos culturais, de eventos artísticos do teatro... 

 

Édio – Ah! Era gerente de eventos... 

 

Venera – É... coordenador de eventos culturais e artísticos do Teatro. Mais de dez anos. 

Aí eles telefonaram durante a semana... “ah sábado eu quero ensaiar, como é que é, tem 

sala?”. E eu, “Ah, tem tal e tal sala...” aí ia, manipulando pra que todos pudessem ter o 

palco, e não ficar só um grupo ganhando palco e outro não né... eu fazia uma espécie de 

política de boa vizinhança entre os próprios grupos, conhecia todo mundo... aí eu 

comecei a acompanhar o ensaio do Valentim, com a menina do Vira-Lata. Hamm... e 

outra atriz muito boa também... não lembro o nome, depois olhando o material a gente 

lembra... de repente elas... eram excelentes atrizes, muito boas, e tudo pronto, mas o 

diretor não podia mais né... não veio mais, desistiu... 

 

Édio – Diretor era o Valentim? 

 

Venera – É, o Valentim, foi pra Itajaí. Largou o Vira-Lata. Aí o outro grupo a mesma 

coisa... o grupo (Tadac?) se não me engano.... 



 

Édio – Quem que dirigiu esse grupo? 

 

Venera – O Tardino (?) Antunes... ele é promotor, sempre advogando e coisa... hoje ele 

é juiz...é... e o grupo (?)... aí o outro nome que surge, e também aparece e desaparece... 

nessa época eu já tinha feito dois filminhos curta-metragem em super oito, tinha feito os 

cursos de cinema em Florianópolis, tinha participado do curso de Educação Artística na 

Furb, tive aula com Edith Kormann, brinquei lá com o Teatro dela, aquela coisa 

aristotélica, e sempre tinha muita gana com a música e sempre estudei muito a música 

contemporânea... não queria ficar igual a Mozart, não queria fazer igual a Beethoven, eu 

queria misturar... e volta e meio essas figuras se entrelaçavam, no teatro, ou com artes 

plásticas... aí eu não me sentia tão fora d´água... me sentia até um peixe nesse aquário 

ali né... e aí onde... vou te mostrar depois a cronologia, fica mais fácil de... de ter uma... 

eu mesmo tenho assim uma facilidade visual pra compreender as coisas, visualmente eu 

fico mais centrado né... ficar só na oratória assim fica disperso demais, fica vago né... 

 

Édio – A imagem (???) 

 

Venera – É... gostasse de leis né... tu afinal de contas sabe quantos personagens 

humanos existem na psicologia? Fleumático...  

 

Édio – Na psicologia aristotélica? 

 

Venera – É, não sei como é que vocês chamam...  (???) existe a expressão psicologia 

aristotélica?  

 

Édio – Sim (???) é o cara que inventou (???) 

 

Venera – É, são cinco ou oito personagens... 

 

Édio – (???) Ah então ele está... a personalidade dele está muito fleumática...  

 

Venera – (???) É... fazer um furo na nuca... sangrar (??? – Aqui há muitas interferências 

externas, o carro anda sobre paralelepípedos e fica difícil compreender o que é falado).  



 

Édio – Tu aproximou agora a receita da lei... poderia dizer então que o NuTE tentou 

fazer um teatro sem receita? 

 

Venera – Risos... é... (???) Não sei, já conversamos, o que, umas dez, quinze vezes, mas 

eu acho que, tu tinha uma (?) importância, ah, tu pegar, trabalhar nessa linha , meu, aí 

imagina o que a gente ta falando agora se vai ter alguma utilidade, vai ficar mais um 

outro apoio, (?) estrutura tão forte e evidente que vai se um momento de (???) voltar a 

aparecer sabe? É... eu acho que o que eu vou fazer vai ser... todo esse discurso que eu to 

falando aí é a tentativa das pessoas de camuflar a lei né, quando um ator faz tudo muito 

dentro da lei ele é um canastrão, canastrão, é essa a palavra... ele não é... então ta muito 

dentro da lei, ele ta certinho... então o quê que é o ator bom... ele entra e sai dentro 

daquelas ilhazinhas, leis... e aí quando tu escrever teu livro, tu fica o tempo pra te sentir 

seguro nessa lei, mas já pula fora né...  

 

Édio – Precisa... provisoriamente precisa de uma receita (???) tu disse agora, ah... o ator 

bom é aquele que nunca se (???) numa receita, não fica numa receita, já o canastrão fica 

fixo numa...  

 

Venera – É, legal... (???) Pra ti pode ser um método pra esse trabalho que estamos 

iniciando hoje... tu pode... agora a grande sacada é tu ter um pouquinho da teoria, tu 

saber qual é a lei que tu ta batendo pra dizer que o outro se apoiou nela. Tu não pode 

ser... a maioria é muito espontâneo, dizer que um teatro experimental sem lei cara, vai 

dizer que é uma coisa tão espontânea que qualquer coisa vale... né, então, existem leis, 

tem uma... como é que é, um caderninho de receitas... que tu sabe que pode dar certo, 

mas tu fica nela só o tanto pra tu te sentir seguro, não pra te sentir preso né... hoje, 

falando dessa, o autor tem tanta liberdade que ele se tornou um preso... e aí tu conseguir 

se libertar desse monte de amarras é... 

 

Édio – Conseguir se libertar da liberdade é um problema... 

 

Venera – Existe uma citada do Simione ou do (?) que fala isso, uma prisão para libertar, 

nessa busca tu tem que achar (???) não adianta (???). O tamanho do teu mundo não 

altera o fato de estar preso...  



 

Édio – Eu vi uma pixada uma vez lá em São Paulo que era “A liberdade é apenas uma 

cadeia com mais espaço”...  

 

Venera – É... risos... melhor ainda... Tem um grupo de música paranaense, de Curitiba, 

um pessoal... um disco de vinil, conseguiu fazer um vinil naquela época... e uma música 

de quinze, vinte minutos de duração e a frase que é dita duas ou três vezes diz assim “o 

tamanho do teu mundo não altera o fato de estarmos presos”... uma coisa assim... 

 

Édio – Interessante... Presos no que né?  

 

Venera – É... que necessidade... pode até querer agradar né,  já é até uma forma de estar 

preso...  

 

Édio – Talvez o que seja completamente equivocado seja a idéia de liberdade... você 

sempre tá... em relação a algo... (???) forçando o corpo dele pra... 

 

Venera – Ontem à noite eu peguei uns filmes que o Nira me emprestou da série do 

Lost... que conta a história de um grupo que caiu de um avião numa ilha... conhece um 

pouco? Aí o cara que é um bundão na vida real, um caipira, e na ilha ele é um dos 

únicos bonitões, ele é todo cheio de charme, ele se sai bem no comércio, ele ajunta 

coisas no avião e ele troca, e ta sempre se saindo bem nisso ali... e diz pra uma mulher 

que tava presa no avião com algemas, e na hora da queda do avião, o delegado que tava 

levando ela pra outro país morreu, então ela conseguiu se soltar e ficou metida no meio 

dessas pessoas em liberdade, no meio deles ela não era mais uma criminosa. Então esse 

cara fala pra ela assim, “pô porque que tu ta tanto querendo sair dessa ilha, lá fora não 

vai mudar o fato de tu ter que ta presa, é muita ingenuidade achar que o mundo lá vai te 

dar a liberdade que tu tens na ilha...”... e ela balança... e a gente também sabe que ele lá 

é também um zero, ali na ilha ele é um dos bonitões, e até fica com a mulherada se ele 

quiser, ou se elas quiserem, mas lá fora ele é mais um João ninguém... então o papo 

deles aparece assim... eles tão dentro de uma ilha e lutando pra voltar pra dentro da 

sociedade, mas se a guria voltar vai ser presa... e lá na ilha ela é a mocinha, a heroína, 

resolve tudo, anda com arma... e lá na ilha eles se matam uns aos outros... ninguém tem 

pudor... (...) Eu acho que esse discurso todo, isso tudo que a gente ta falando aí, é um 



pouco mais de consciência, na verdade tem melindres meus, chegar e pra e falar... mas 

eu não quero ofender ninguém, só acho que a idéia, quando começamos a estudar teatro 

eu via que o pessoal não estudava teatro, um e outro que se metia a diretor, tinha lido 

meio livro ali, já tava dando uma de sabe-tudo, sabe? Não havia consciência, nem de 

quem tava dirigindo os grupos nem de quem tava estudando um papel pra representar, 

por isso a gente trouxe grupos de fora, criamos a escola, começamos a dar aula, criar 

mão-de-obra sabe? E dá consciência, por isso no começo experimental, pra não... tipo, 

se desligar o gravador eu digo o nome... risos... 

  

Pasta A – 05 

 

Venera – Desovar umas quatro peças...  

 

Édio – E aqui tem a ver com quê? 

 

Venera – Eu tentei que falar isso aí tudo numa visão ainda... porque tu me perguntou 

assim, o que tu ta sentindo do NuTE agora né... aí eu falei, pô olhando ele de longe, 

mesmo que eu falei em alguns momentos pensando em algo ta muito mais restrito ao 

começo do NuTE, mas ao mesmo tempo eu tava me referindo a como é olhar de longe, 

e eu tava vendo ele todo e comecei a falar e acabei ficando mais restrito ao começo, mas 

tava me referindo a tudo aquilo, como foi evoluindo, como é que a gente saia de um 

lugar e ia pro outro, a favor do vento ou criar um outro vento pra gente poder ganhar 

impulso né... a idéia de buscar essas leis, essas consciências né, despertar a consciência 

em cada um. Aí tem um material didático da escola, se colocar na mão de qualquer 

pessoa estudiosa de teatro vai ver uma seriedade muito grande nas apostilas que a gente 

preparou. Então e praticamente as apostilas foram acontecendo à medida que a escola 

tava evoluindo, mas elas tiveram muito poucas variações assim, ou acréscimos, elas já 

vinham, parece que... Carlinhos fazia uma coisa, Pepe outra, Giba outra, eu outra, aí 

mais contribuição do outro fulano e coisa e aquilo, pum, montava o número um, 

montava dois, montou três, entende. E aquilo depois, nas reedições, já tava tão, já veio 

tão consciente o conteúdo que não precisava fazer atualizações, ou então, esqueceu de 

pesquisar alguma coisa, então essa consciência já foi despertada desde o início. 

 

Édio – Essas apostilas estão contigo? 



 

Venera – Tudo isso nós temos aqui no DVD. Tu vais... vai ser a primeira pessoa, como 

é que é... interessada né, a desvendar esse material, nos olhos, assim, de um estranho à 

atividade. E aí tu tens cerca de dois mil documentos escaneados, mais trilha sonora de 

peça, mais filmes e ensaios de apresentações, alguns ensaios que nem deveriam estar, 

porque não tem glamour, entende, não tem apelo, ta ali meio cru mesmo assim, sabe. 

 

Édio – Ta bom de ler aqui? 

 

Venera – Tu tens um zoom de trezentos por cento sem perder a definição. A única coisa 

que não ficou boa nesse material aí, quando tu clica, estás ouvindo o som, então tu nota 

que ta fazendo load, começa a rodar o DVD sabe, então dá aquele lequezinho de tu 

clicar até rodar o DVD e abrir o arquivo, e ali eu deveria ter feito assim tipo uma 

ampulheta, uma coisinha a dar entender que... É que o ideal pra trabalhar isso aí é copiar 

ele cabo a rabo, copiar direto pro HD sabe, pro teu computador, daí tu clicou na mesma 

hora entram todos os arquivos, sem demora né... Ao mesmo tempo pra mim vai ser um 

teste ver a tua reação sabe. Eu gostaria de um feed back... ta funcionando, não, como 

digital né... 

 

Édio – Mas, tu tem esse material... ta na tua casa? 

 

Venera – Ah, sim... não tem até cinco, a seis nunca foi feita, e aí tem a sete ou oito, uma 

coisa assim... (se referindo às apostilas). Não, pula, aí vem as outras duas. E aí os outros 

livrinhos, todos... aqui é muito mais prático né, assim, pra consulta rápida... agora tu ter 

na mão... tu pode ler no banheiro, tu pode marcar página... esse é sempre... Isso daí eu te 

arruma, apostila eu tenho algumas...  
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Venera – Eu tô dizendo, agora que tu ligou o gravador, que tu vais encontrar outras 

versões... O lado utópico meu, toda a consciência do que eu queria fazer né, eu tô 

falando. E aí tu vais encontrar, no conversar com outras pessoas quanto eles também 

pegaram isso, quanto eu penso que passei, nós, nós, nosso grupo conseguiu passar pra 

outras pessoas... Então tem reações adversas e diversas e controversas né... É, por 



exemplo o Jardim nunca participou como membro né... foi jurado de Jogos de Teatro 

né... teve uma relação, só que tu sabes a opinião que ele teria né, por já conhecer ele por 

tanto tempo. É, vais pegar um que trabalhou muito comigo, como o Giba, como o 

Carlos C... vai ter uma outra impressão... vai pegar alguém que teve muita reação 

emocional... Juliana. Vai pegar um ex-aluno que daí não teve uma relação nem 

profissional nem emotiva, se for ver né... não é totalmente estranho, como um aluno 

anônimo, hoje, qualquer... mas um outro que se atreveu mais, como o Leonel, o 

arquiteto, o Leonel Campos, ou então... não é... deixa de ser aluno e passa a ser ator 

sabe? No caso do Leonel é até o contrário, ele veio primeiro ator, sem experiência 

nenhuma, e depois ele “não, vou fazer os cursos...”, porque ele viu o quanto a gente tava 

querendo por e ele não conseguia pegar, faltava passar uma fase né, dele... Outros atores 

que, vamos pegar um exemplo bom aí, lá do meio, tipo, Mauro César Ribas, que fez 

primeira fase, fez segunda fase, ficou estudando, pegou os cursos extras, e ainda tinha o 

problema de excesso de medicamento, uma espécie de epilepsia que ele tinha, tornava 

ele um pouco lerdo, muita gente achava que ele era altista ou meio “tan-tan” né... eu 

mesmo só fui descobrir isso anos depois né... Há uma ótica totalmente diferente pra ele 

contar sabe? Depois tu descobrir qual delas usar no livro... né... pegar um (?), pegar um 

cara que... eu que tava vivendo tudo... é muito, vamos dizer, são muitos pontos de vista 

que podem ser aproveitados... Eu me lembro agora, assim, nisso o Gabriel Garcia 

Marques né... “Crônica de uma morte anunciada”, é... livrinho pequeno, mas é uma 

história que acho que dá (?) três páginas, só que ele conta a mesma história na versão 

até do assassinado... 

 

Édio – Ah... eu lembro... 

 

Venera – Conhece? Aí cada um... a vizinha que viu, tava junto, testemunha ocular, aí o 

outro que tava do outro lado da rua, e todo mundo contando o que aconteceu naquela 

praça lá... Então, eu acho que à primeira vista é possível literariamente jogar dessa 

forma, pode ser legal ou pode ser enfadonho né, pro leitor...  

 

Édio – Uhum... 

 



Venera – Mas é... Agora tem todo o teu estilo... são pitacos que eu posso ta dando né, no 

caso... porque eu acho que vai ter né, uma... por tu nunca ter montado uma peça com o 

NuTE... nunca fez aula lá né...  

 

Édio – Não... 

 

Venera – Então tu é, assim a testemunha ideal, no teatro, que a gente coloca, é, o 

espectador é uma espécie de testemunha do caso que ta acontecendo...então a peça de 

teatro, ela ser algo tão... vontade de que seja verdadeiro, que ta acontecendo naquele 

momento, que quem ta ali vendo ta testemunhando um fato. E aquela pessoa é 

testemunha ideal, é a que é, colocado o maior número de informações pra ela. Além do 

que os outros só vêem a cena... nós fazíamos, por exemplo, teatro de arena. Uma volta, 

era... No Apocalypsis, por exemplo, era sorteado que aquela pessoa ia sentar naquela 

cadeira e ela ia, ela saberia tudo da peça, em verbalizado, dando toques, e o resto do 

público, em volta, assistindo, às vezes muitas cenas de costas, ou de frente, e o próprio 

cara que é a testemunha ideal, ele taria vendo de costas, mas ele sabe mesmo que ele ta 

vendo a cena de costas, porque os atores tão de costas pra ele, mas ele sabe o que ta 

acontecendo, sobre o que ta se falando... Os atores distribuíam um pão pro público, no 

meio daquele... cada um ganha um pedaço de pão, numa sala de aula né... aí todo 

mundo em volta ganhar pão, numa peça bíblica... e daí lá no meio um ator começa a rir 

e cantar como uma mulher, e aí o cara atira pão, vaia, porque meu... “Huu... não sabe 

cantar direito... bicha...”, né... E todo mundo cai nessa, e joga pão... só que ta 

apedrejando a Maria Madalena, sabe... A testemunha já sabia tudo antes... geralmente 

eles não jogam o pão... e os outros... pá... malhavam o cara... mas... brincadeiras que a 

gente faz né... e aí tu vai estar com todas as informações, compreende, e os outros vão ta 

contando outras versões...  

 

Édio – Legal... O isca como testemunha...  

 

Venera – É, e... uma testemunha de só ouvir dizer né...  

 

Édio – Como? Tu usou testemunha... tinha um adjetivo ali... 

 

Venera – Ideal. É, é um termo meio teórico do teatro né...  



 

Édio – Dá pra fazer uma divisão do quarteto ali, Venera? Tipo tu tava falando assim, 

“Ah... eu tenho essa questão utópica, não sei o que...” Eu poderia dizer o Alexandre que 

teria um pouco essa análise utópica do teatro, Carlinhos mais próximo do que...  

 

Venera – Ah... uma espécie de característica a cada um? Mas, mas, pra mim pensar... tu 

quer dizer em que sentido... de como entrevistar... 

 

Édio – Não... eu fiquei viajando assim... é que tu te colocou num lugar... tipo... “ah... tu 

vai me escutar falando muito nesse movimento, da utopia no teatro, da revolução, e tal... 

aí não sei porque, me veio essa imagem assim, que desse quarteto talvez tu fosse... mas 

isso pode ta completamente perfeito assim, to te perguntando se isso é real ou não... O 

Alexandre seria essa figura do quarteto que puxaria mais pra um, pra um teatro utópico, 

pra um teatro revolucionário... 

 

Venera – Não, não, não... Pó... disso aí então... pra poder te falar qualquer coisa nisso a 

gente ficaria restrito a um período do NuTE, e teve vários períodos, e isso eu quis dizer 

já na, nessa nossa viajem pra cá... São vários, tem o início do NuTE que tu não vais 

conseguir tirar nada da Juliana, do Carlinhos né, do Giba, não dá pra tirar nada porque 

eles não estavam ali... 

 

Édio – O início é... 

 

Venera – O início ta... quem... aí vou te dizer os nomes, e cada... não é... cada ano, mas 

alguns são dois ou três anos, outros é... questão de um ano só já mudou, outros durante 

cinco, dez anos juntos... né... A escola viveu como entidade, quatorze anos, se não me 

engano... Nós... dezesseis, dezessete anos, até quase fizemos um baile de debutante pro 

NuTE...  

 

Édio – Risos... 

 

Venera – Quinze anos teve sim... quase fizemos baile de debutantes... Mas por exemplo, 

ó, o começo, tu vai encontrar ali... é o ponto pilar é o Wilfried, mas ele também chegou, 



é, vamos dizer... meio ano depois, né, ou três meses depois, provavelmente, pra ser 

exato... 

 

Édio – O começo do NuTE... nós estamos em que ano? 

 

Venera – O começo é... é 1984... 1984... 

 

Édio – 1984... 

 

Venera – O Wilfried, em 1984 vinha como convidado, como um grupo convidado... 

como teve outros grupos, tu vai ver os programas... aí... Só que a afinidade com o que 

eu tava tentando fazer... ele pegou o NuTE pra ele, ele ficou um meio ano com o NuTE 

só pra ele, tipo com... meu, eu não queria arrumar encrenca sabe, e não era NuTE, era 

qualquer coisa, podia ser... e acabou ficando NuTE... Ele ficou um... praticamente um 

ano ficou na mão dele, logo no começo. 

 

Édio – Daí tu ficava ali como...eventos, coordenação de eventos do Teatro Carlos 

Gomes, e ele tocou o NuTE sozinho... 

 

Venera – é, mas o quê que era o NuTE... muito diferente do que é o NuTE três anos 

depois... O NuTE era, se resumia a que ele e mais quatro cinco resolveram estudar, fazer 

um curso de Pantomima... que ele ofereceu ali... Meu coisas bem estranhas né... e 

ninguém aqui no sul do Brasil trabalhava com mímica, ele era um ator de mímica, e ele 

fazia as aulas de pantomima mesmo, contar história só através de gestos. E esse grupo 

se preparou pra montar um espetáculo no final do ano, e aí, pó eu entrei na produção, 

que era o que eu queria, eu não tava afim de dirigir, não queria montar uma escola de 

teatro, não queria muito mais do que dar uma força pra eles, pro pessoal do Teatro... só 

que daí vai lá... meu precisa iluminação, daí já... já não fiquei na produção, aí tava lá 

assistindo ensaio, daí tinha que montar a luz pra eles, e entrei na técnica, pó, ajudando, 

aí na hora de divulgar, pô, ele trabalhava na empresa, ele era amador também... Aí tem 

todo um... uns floreios por causa da época sabe... Agora se eu chegar e pular, cinco, dez 

anos depois, é toda uma outra estrutura... né... Aí eram vários alunos, turmas, o pessoal 

tendo que organizar aula, ensinar pro cara que entrou, a primeira vez que subiu no 

palco, o quê que ele faz, onde põe a mão né... coisas assim... simples né... e ao mesmo 



tempo o cara que tava ensinando isso querendo fazer a sua arte também né... Então ele 

tinha que dar aula pra ganhar dinheiro mas ele tinha que fazer o seu teatro também... 

então daí, aí tinha que ter o grupo iniciante, dos alunos, pra alimentar o sonho dos... 

porque ninguém entrou ali no NuTE pra ser professor... o professor era uma forma de 

ganhar um troco e poder viver do teatro com uma certa garantia... né... Isso aí foi o quê, 

uns dez anos depois... se voltar uns anos antes... monta a escola ou não monta? Traz 

gente de fora ou não traz?... Aí... rachas... por exemplo, o pessoal sai e vai fazer teatro 

“agora não é mais do NuTE...”, né... aconteceu... Então são visões né... e momentos. 

Então não existe, não existe Alexandre o tempo todo... existe o Alexandre o tempo todo 

como ser vivo, mas eu não fui o NuTE o tempo todo... por duas ou três vezes eu saí 

fora... deixei, abri... 2001, não tenho registro nenhum... porque eu não fiz nada em 2001, 

ficou com o Carlinhos, eu saí, abandonei. Juliana tentou me puxar, a mãe dela ia lá, 

limpava tudo, deixavam em ordem... eu aia lá assim, e dava uma aula meio mal e 

porcamente, não tava mais interessado, tava interessado e deslumbrado com a internet, 

com o DOS, e trabalhar com a poesia eletrônica e coisa assim... aí 2002 fui lá e peguei 

de volta, mas não que “ah, me dá o brinquedo...”, fui lá tentar manter o brinquedo ainda 

pra resolver certas pendências. Carlinhos terminando a universidade, é irônico... o 

tempo todo ele dando aula, professor, e quando ele se formou o NuTE acabou... aí ele 

não tinha escola pra dar aula... é assim umas ironias, brincadeiras, que vai dar pra 

colorir o NuTE né... Um cara que ficou, pó, uns dez anos... e quando formou não tinha 

mais NuTE né...  

 

Édio – Que louco né... Então nós temos aí o Wilfried, que pra mim até agora tava 

Alexandre, Pepe, Carlinhos e Giba, humm... as figuras de direção do NuTE... agora 

aparece mais um que é o Wilfried, que é um quinto elemento no começo... os seis 

primeiros meses ele que tocou, basicamente sozinho, com o Alexandre como 

coordenador de eventos do Teatro Carlos Gomes. 

 

Venera – è... o que é... talvez em dois é mais fácil... porque se eu chego e entrego pronto 

não passa direito né, mas... Fazer uma linha do tempo e daí botar os nome e tipo um 

traço de onde ele começou até onde ele parou... né... Aí tu vai se sentindo... como 

quando eu saí fora, quem entrou, quem pega um pouco mais... É... NuTE se tornou 

NuTE na mão de Otto Muller, mas ele assinava como... agora me deu um branco... O 

cara se encantou de repente de... disse, “não, vamos fazer a biblioteca do NuTE...”,  e 



saiu, por conta própria conseguiu os livros de doação, só de teatro, peças, faziam um 

acervo... Pegou, mandou uma cartinha pro (Inacem ?), pedindo... mandaram lá os 

folhetos, e coisa... aí a prefeitura, foi lá na prefeitura, ganhou todo mês trezentas cópias 

xérox, foi lá tirando tudo xérox do Vira-Lata, tudo que o Jardim tinha deu pro NuTE, e 

montou uma biblioteca do NuTE, e o cara é... porra, é lamentável não lembrar o nome 

agora, mas é o Otto... eu sei que o nome verdadeiro dele é Otto Müller, mas é Otto... ele 

usa Otto Alex... meu que foda... daqui um pouco acho... Aí é uma figura, vamos botar 

ele como sexto, ou talvez segundo ou terceiro... Ele montou a biblioteca do NuTE, isso 

é fundamental pra nossas... pra nós solidificar os cursos de teatro. 

 

Tem uma outra pessoa importantíssima, meio sem preocupação nessa linha ainda... 

pouco clara ainda pra mim... O Faleiro, José Ronaldo Faleiro... meu, é fundamental 

esses dois anos que ele tava junto no NuTE, ele não era “o professor da Furb”, ele vinha 

lá, dá aula pra gente de graça, fazia os cursos, fazia testes, é... levava dois, três, um só 

depois da aula ou no outro dia pra casa dele... biblioteca gigantesca, dando livro, 

emprestando, fazendo ler e... qualquer papo que a gente tinha ele já vinha e fazia uma 

anotação, fazia traduções especiais pra gente...  

 

Édio – Faleiro é professor de teatro? 

 

Venera – Professor de teatro. Ta na Udesc agora. O cara recém formado em Sorbone, na 

França, veio com todos (Hs?) né... e se encantou com nosso trabalho, aí ele se encantou 

com o NuTE de tal forma que quando ele defendeu a tese passou com dez com 

estrelinha, ao mérito... não sei o que... a única referência brasileira que foi citada no 

trabalho dele foi o NuTE... e ele fez uma história em cima de uma linha (???) sobre a 

didática, com as peças de teatro, pra através do teatro ensinar teatro... 

 

Édio – Tu tem essa dissertação? 

 

Venera – Humm... não, mas o Faleiro tem né... isso tem... talvez ele até conseguiu 

publicar...  

 

Édio – O Faleiro ta em Floripa? 

 



Venera – Faleiro, é... foi previsto algumas viagens né? (se referindo ao projeto). 

 

Édio – Tu tem, acho que eu te pedi isso já... o contato dessas pessoas, quais os contatos 

que tu tinha... 

 

Venera – O primeiro grupo que entrou, a fazer a primeira peça do NuTE ali... eu acho 

que esse seria o número um... né... se for falar assim... O sétimo agora, nome, oitavo já 

né... Faleiro... O Álvaro, Álvaro Alves de Andrade. O cara tem todo o... a idade dele é o 

teatro de Blumenau, é a maior testemunha viva de tudo, de todas essas fases. Ele era do 

grupo (Taadac ?) Ou Paz e Bem, sei lá... ele conhece isso ali. Ele vai poder te falar o 

quê que é o pré NuTE, né. Ele foi lá como ator... “tá bom, vim aqui, me dirige...”, aí o 

diretor não veio, eu tive que dirigir... As coisas, a minha versão, não tomo, é... fazendo 

um julgamento né... mas tu vai ver outras versões mais interessantes né... O Álvaro, ele 

chegou a ficar mais de dez anos no NuTE, tudo o que tinha de importante ele teve, só 

que numa desses... rachou... “não vou ficar mais com o NuTE, vou sair também...”. Esse 

Otto, lembrei né, da biblioteca... O Otto, não recordo... não tinha mais grupo Phoenix, 

acabou, morreu né, aí trouxeram o Roberto (Male), que veio pra ressuscitar e mesmo 

formar a escola de teatro da Furb né... curso superior né... Ali ressuscitou o grupo 

Phoenix, não tinha ator né... O Otto foi lá trabalhar com ele... primeiro era cedido do 

NuTE, depois ficou algo assim, já não era mais do NuTE, ficou umas coisas assim que 

não sei porque queriam criar cisões... sempre houve umas tendências assim... Mas, são 

circunstâncias... são os ventos, que eu falo né... é muito importante a relação que havia 

pra pegar uma informação de um cara desses... Hoje, a última vez que falei com ele... 

ele é geofônico, nunca ouvi falar também... o cara trabalha de madrugada, com fones de 

ouvido e um sonar no chão da ruas e onde ele escuta ruído de vazamento de água, faz 

uma xis, com a equipe... e daí volta lá pra consertar que tem vazamento de água...  

 

Édio – Louco... geofônico... 

 

Venera – Geofonia... é...  

 

Édio – Tu chegou a nominar essas fases? 

 



Venera – Não, não. Isso tudo começou a vir claríssimo quando eu comecei a montar 

esse projeto aqui né (se referindo ao DVD do NuTE). Isso aqui foi uma... Vou te 

contar... você ta gravando né? Isso aqui é NuTE – Resgate Digital 2008... assim, to, uma 

pitadinha assim, talvez fazer NuTE – Resgate Digital 2009... Essa aqui é uma versão de 

toda a documentação que eu guardei. Nós temos a documentação que o Wilfried 

guardou, que o Álvaro guardou, talvez deve ter uma do Pepe... o Pepe realmente não é 

tanto tempo assim, mas o Giba talvez tem... e aí, dá pra fazer uns resgates digitais 

interessantes... independente do nosso trabalho aqui do livro... Tipo, nessa forma.  

Eu sei que o Wilfried tem muito mais organizado ainda do que eu... Ele tem... final do 

ano passado... ele tem parece, quatro pastas plastificadas... tudo, em ordem cronológica, 

é só pegar e escanear... e aí o que conta... Ele vai contar a história do grupo dele ADR 

Sulfabril... 

 

Édio – E ele existe hoje ainda? 

 

Venera – Não, parou. Ele é, era gerente de... era,  não sei como é que tá agora... gerente 

de eventos artísticos do Beto Carrero, tá morando lá em Navegantes ou Itapema, ou 

Penha né... Mas eu conversei com ele em Itajaí, e ele disse que tem tudo em pasta 

plastificadinho e... a história dele... e como ele viveu o NuTE durante muito tempo, ele 

tem muita coisa do NuTE, então seria a versão dele, contando do grupo dele, mas não 

deixa de ser NuTE - resgate digital, saindo um pouco fora, abrir pro outro, isso aí que ta 

me passando como... 

 

Édio – Esse grupo de mímica da Sulfabril é pré NuTE ou pós NuTE? 

 

Venera – Ele, convidado... que quando nós montamos o primeiro espetáculo no que é 

NuTE, cada noite tinha as peças e um grupo convidado. E daí, foi o grupo do Vira-Lata, 

o grupo da ADR Sulfabril... 

 

Édio – Ah, então já tinha... 

 

Venera – O grupo do... esses grupos que existiam né... 

 

Édio – Podia montar essa... botar no papel essa tua idéia da Linha do Tempo... 



 

Venera – É... uma Linha do Tempo...  
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Venera – Mas entre os dois ta o Álvaro, na época que ele tinha cabelo. Muito cabelo... 

Entre ela de vermelho e ele de vermelho, o de xadrez é o Álvaro. 

 

Édio – Ah, é o Álvaro? Pensei que era o Carlinhos... 

 

Venera – Esse é o Álvaro... como nome, contato né... Do lado esquerdo dela, nosso 

direito, tá a Isabel Cristina Ribeiro, que mora em São Paulo e foi, assim, alunos do 

NuTE, uma das que chegou mais longe né... Conseguiu prêmio de melhor atriz no 

Festival Universitário de Teatro, trabalha com o (Malet ?), é esposa dele, tem... de São 

Paulo, chegou a trilhar carreira boa. Do lado dela, de calça amarela, é a Marlise, que faz 

festas infantis, trabalha pra teatro empresa, faz... vive muito de teatro, não sei... faz um 

bom tempo que não vejo. E do lado dela é o diretor da companhia de teatro... o Leandro 

de Assis, como é o nome da companhia? 

 

Édio – Grito. 

 

Venera – “O Grito”, é. Eu lembro que na época tava na primeira fase, daí ele saiu daqui 

e foi (interferências Juliana, não é possível entender). É que final de semana é fogo...  

Ele tem a Companhia O Grito, já conhece né? Aí, do lado, ela é professora, não sei o 

que ela faz... mas o de camisa azul claro ali, todo de preto, um magrinho, é o Dennis 

Radünz, que ta em ótima, uma editora, e escreve pra jornal de Florianópolis, Diário 

Catarinense. Segue a arte muito à diante né... 

 

Édio – Esse é o primeiro grupo do NuTE então? 

 

Venera – Esse aí é como alunos mesmo né... é a primeira turma de alunos formada na 

escola. Por felicidade alguém tirou uma foto né... Esse que está falando eu não lembro o 

nome correto né... não é...  



 

Édio – O Wilfried? 

 

Venera – Não... esse é o três, Terças tem Teatro... Isso aí foi... foi um grupo onde nós 

montamos um curso meio que coordenado, mas... a gente não queria se impor nem se 

crucificar... então nós demos aula técnica, postura, marcação, demos nossas coisinhas, 

que achávamos importantes e convidamos Pastor Graf, pra dar uma aula gratuita pra 

esses alunos... o curso todo foi, pó... não távamos ganhando dinheiro... Também pra... 

meio proteção, pra ninguém né... porque tinha uma máfiazinha de teatro muito bem... 

sem fazer nada, eles é... Convidamos o Graf pra impostação vocal e parte de canto, a 

Edith Kormann pra uma aula de teatro específico, nós chamamos de uma coisa mais 

aristotélica né... Deixa eu ver mais uns nomes famosos que foram... Roberto (?)... foi 

uns quatro, cinco, deve ter aí nesses documentos. Então essa é uma das primeiras turmas 

que nós... primeira fase. São quase seis meses de duração, um ano, e aulas grátis, duas 

vezes por semana, três horas por noite... era assim, meu... era banho de aula e teatro e 

discutindo teatro direto... A Isabel era bem caloura, o, nesse caso né, o Leandro 

também, já o Álvaro, os três aqui... O Álvaro, a... os três... eles já tinham um curso antes 

no NuTE de pantomima, eles começaram (?) no NuTE, que era o grupo do Wilfried, 

usando já a estrutura NuTE... Se quer algo oficial no NuTE, nunca houve NuTE, foi... 

não teve nunca CGC... sabe né... Então se teve algo oficial assim, é o número de 

apresentações né... 

 

Édio – O restante da galera... paraste aqui no... 

 

Venera – Esse de vermelho, eu não lembro o nome, mas tentou teatro muito tempo, 

nunca mais ouvi falar dele... o outro também... aqui no lado de cá tem uma e pula uma, 

são guarda-chuvas (croids?). Também acho que foi... te querendo só... o lado que nós 

fomos descobrir dando curso... pessoas que queriam ser advogadas, que queriam ser, 

fazer, algo de oratória... tentar se expressar melhor... o caso delas... Aqui a de azul, 

Tetê... Terezinha, professora, ela diz que... converso com ela, encontrei agora há pouco 

tempo... adora lecionar teatro no primeiro grau. Também estava fazendo Educação 

Artística na época. Ela a Isabel, a (Ideline?) Travasso, a irmã dela que é a Jucélia 

Travasso... tem mais uma ou outra pessoa aí que não... me foge à memória... também 

que não, não tenho contato mais com eles né... 



 

Édio – E o Wilfried?... 

 

Venera – Também na parte técnica né... Mas aqui ta o ano né, isso aqui foi 1986, o 

NuTE foi criado em 1984, então, quer dizer, imagina de 1984 pra 1986, a primeira 

turma, só que foi em setembro de 1984 que fizemos a reunião, em dezembro nós 

apresentamos... setembro, outubro, novembro dezembro, três meses depois, primeira 

apresentação com aquele nome, NuTE. E ano novo, virou, e janeiro, fazer o que? 

Fevereiro, março, abril? Ninguém pensava NuTE... “Ah, vamos fazer outro...não sei o 

que...”, “vamos fazer um curso de mímica, pantomima”... “Não, nós queremos se reunir 

e manter essa idéia NuTE...”, O Wilfried com três quatro... continuou, NuTE não parou 

entende... por mim talvez tivesse parado, ou pelo Teatro... não havia muito... Aí, 1985 

um curso, também trouxemos o... trouxemos o pessoal do Teatro Guairá pra dar aula, e 

os professores, alunos do Teatro Guairá. 

 

Édio – Guairá de Curitiba? 

 

Venera – Final de semana durante uns três meses eles tavam aqui... dando aula direto, 

montando espetáculo com a gente, participando como aluno, como... assessorando né... 

aprendendo...  

 

Édio – Nesse tempo todo tu ficou como coordenador do teatro... 

 

Venera – É... não... quando a coisa subiu mesmo né... eu acho que 92, 93, a coisa 

começou a ficar... eu também pedi a conta e fui trabalhar no NuTE... 

 

Édio – Ficou só no NuTE... 

 

Venera – Mas, quando daí deu certo, podíamos cobrar inscrição... isso é muito... 

ficamos acho uns três, quatro anos dando cursos grátis... gratuito meu... como um hobby 

né... tentando fazer algo... E daí não era eu dando aula... o Wilfried dando aula, eu 

também dando aula, mas não era eu dando aula... sabe? Era... pessoas que tavam 

apostando... O Jardim deu aula também, grátis pra gente. Tudo pra não estar sendo 

crucificado... que era delicada também a situação.  



 

Édio – O quê que é isso que tu diz de ser crucificado? 

 

Venera – Por que... o que... esses espetáculos ali são tudo gente nova... aí o Jardim vai 

dizer “é, não, bota eles lá... humm... ninguém entende nada...”, já vinha coisa... já era 

porrada. Aqui o meu lado de cinema, meu lado multimídia, sempre latente... esse 

espetáculo aqui era, era um palco vazio, total, e só quatro armações em U, três armações 

em U... com um pano pendurado até a metade, e atrás um projetor de slides, com 

desenhos do (Stocker?). Eu fiz os desenhos, mas é um artista, não eu... o Stocker fez. 

Então é... as... e o foco de luz em cada pedaço do palco e ali aconteciam as cenas... a 

gente fazendo peças de... tu vê que aqui assim é sempre bolinhas assim... Luiz Fernando 

Veríssimo, se eu não me engano... Ah (Classe e Glacê?), não sei se é da... do   

três terças... é... não que era... ilegível... sempre vendo né, o que a gente fez... só que o 

público também tinha que estudar um pouco pra entender né... não era um teatro 

operário, não era uma coisa panfletária, não havia isso... e pó... a gente era 

experimental, talvez mais que os outros chamavam a gente de experimental do que a 

gente se considerasse, entende? O crucificar é nesse sentido... e é uma palavra que eu to 

dizendo agora pra tentar descrever, não é uma palavra assim “ah, o Alexandre tinha 

medo de ser crucificado”...  
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Édio – A telefonista do teatro tava... 

 

Venera – Na verdade eu vivia dentro do teatro né... fiz um acordo pra poder ter um 

pouco mais de autonomia, começava as 9:00 horas, da manhã, às vezes 10:00 horas 

quando esticava muito à noite... pra não... eu trabalhava de graça pro teatro à noite, hora 

extra né... sem cobrar hora extra... nos eventos, mas em compensação pra poder, pra 

chegar pelo menos uma hora... pra ter um horário mais flexível de manhã né... e atender 

empresário era sempre, sempre, sempre assim, ou, 9:50 horas, os bonito chegavam, ou 

então (???)... então o meu horário normal assim meu... era de matar, se eu ficasse... né... 



então eu tinha essa questão fácil de ta ali no Teatro e ao mesmo tempo responder pelo 

“seu NuTE” né... a escola...  

 

Édio – Então a coisa começou em 1984 (???)... mas tu já tava uns dois anos, três anos...  

 

Venera – Oito, talvez dez até... 

 

Édio – Ah... em 1984? 

 

Venera – Talvez não tanto... não sei... aí é um outro que eu não lembro agora... não... eu 

servi o exército em 1975, então... entrei no teatro em... 

 

Édio – 1977, 78... por aí... 

 

Venera – É por aí... aí eu entrei como aluno pra estudar música, fiquei estudando piano 

foi mais ou menos uns quatro anos, adulto já... casado... violoncelo, clarinete, estudei 

um monte lá dentro... aí durante minha universidade eu peguei emprego lá de 

bibliotecário, na musicoteca, sempre me dedicando ao que eu fazia né... a mulher me 

convidou pra ser o coordenador de eventos do Teatro, não, primeiro secretário da Escola 

de Música, junto com o (Edegar?), aí dali também entrei numa empresa, vendia discos, 

trazia flauta doce, vendia pra os alunos da Furb, levantava meus troquinhos e tinha uma 

certa iniciativa né... e acharam que seria a melhor pessoa pra coordenar eventos 

artísticos e culturais do Teatro, que tinha área de convenções... então tinha dois 

coordenadores né, de agenda do teatro, tudo, dependências, uso... e aí no ano que foi 

instituída a Orquestra de Câmara... deve ter sido um ano depois disso... então eu já tava 

coordenador do teatro uns dois anos, talvez eu entrei como coordenador de eventos 

então em 1980... ali daí durante um ano ou dois... eu fui testemunhando a dificuldade 

dos grupos amadores da cidade, que vinham ensaiar, ensaiar e daí não apresentavam... 

passavam o ano (?), daí dava briguinha, não... ficava o uso do teatro inútil né... onde daí 

eu “porra... vou dar uma mão pra eles... eu tenho assessoria de imprensa, tenho a 

agenda, pauta do Teatro, pego as datas que tão mais ruins, assim... nenhum empresário 

quer, ta sobrando... vou aproveitar o espaço do Teatro... aí onde comecei a compor uma 

espécie de roteiro mensal de datas, então nós perseguimos essa meta de ter pelo menos 

um Concerto, um Recital, na área de música erudita... show popular, uma ou duas peças 



de teatro, um ou dois balés por mês, e... cursos... tentar... e exposição de arte, não tinha 

mês que não tinha né... isso é... porra... sagrado... conseguia... geralmente conseguia sair 

no verde né, na meta, todo mês. E daí, graças ao Pastor Graf né... cuidava na área de 

música erudita, tinha o Pró Música, foi criado... havia um momento muito forte, todo 

mundo bem atrelado pra coisa acontecer né. Aí sempre sentindo falta... “porra, um 

Teatro mas não tem teatro...”, né... porque o Vira-Lata tava muito restrito a só o infantil. 

Numa dessas reuniões do Conselho de Cultura, que faziam parte o Lindolf Bell, 

Francisco Socorro as Companhia Hering, Neide Coelho, que era diretora da Escola de 

Música, Norton Azambuja, que era um jornalista e... teatro, e o Lindolf Bell, esses 

cinco... ah, e o diretor da Escola de Balé, Pedro Dantas, também. Aí todos esses ali 

conselheiros e um secretário do Conselho de Cultura do Teatro. Aí uma reunião eu disse 

“olha, Teatro tem... aqui... mostra a agenda... olha...”, e daí veio aquela... 
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Venera – Como é o nome dela? 

 

Édio – Sudnéia... 

 

Venera – Hummm...  

 

Édio - Uma reunião do Conselho, daí tu chegou, mostrou a agenda e... 

 

Venera – Bem atento né cara... é... mostrei a agenda e propus ao Conselho que me 

apoiassem nessa iniciativa que eu iria dar... expliquei que presenciava os grupos 

ensaiando e vinham ali... não vingava... e o que eu sentia que não era falta de vontade 

deles, era falta de empurrão né... e se nós estávamos num Conselho de Cultura... eu era 

só secretário, mas botei assim... e nada mais importante do que justo essa área que 

representa o próprio nome do Teatro Carlos Gomes, não tem teatro aqui... aí... 

 

Édio – Conselho do Teatro? 

 



Venera – do Teatro, nomeado pela diretoria do Teatro pra auxiliar em momentos muito 

delicados, que era uma virada assim... tava muito capitalista a situação... queriam 

tombar o Teatro, queriam... a Edith Kormann fazia manifesto o Teatro é um elefante 

branco... não tinha atividades... é...uns quatro, cinco anos antes tinha sido roubado, 

administrativamente né, aí então diziam que o teatro era um poço sem fundo de 

dinheiro... algumas coisas assim que hoje não ta muito, muito diferente né... estragou de 

novo né... Mas ali, então, esse Conselho, porra, era muito ativo... aí com isso consegui 

um aval sem despesas, mas alegava, “pó... tem luz acesa pra reunião do Câmara Junior, 

do Rotary né... essas... Eles tem que usar o banheiro, a luz ta acessa, esse corredor 

todo... pó... porque não uma luzinha florescente a mais usamos uma salinha ali pro 

ensaio pra eles... Aí vamos tentar que eles não ensaiem só sábado, vamos botar eles 

ensaiar durante a semana. E daí eu fiz uma reunião com o pessoal e deixaram minha 

livre iniciativa né... e acabou dando... de certa forma né... dando certo... 

 

Édio – Isso foi... setembro de 1984 né? 

 

Venera – Setembro de 1984, é... 

 

Édio – A reunião com o Conselho deve ter sido em agosto... 

 

Venera – Por aí é... não, não... mas era meio decidir, fazia... quatro cinco dias depois... 

no dia seguinte já tinha ligado pros caras né, “vamos fazer uma reunião, vem amanhã... 

não dá... depois de amanhã... olha vai ser tal dia e...”, pó... aí... 

 

Édio – E quais eram os caras? 

 

Venera – Ali veio o Álvaro, que eu lembro, o Coutinho, que, é um nome... não sei onde 

foi parar... é... quem pode ajudar mais ali, outras pessoas, no caso o Álvaro... Mas tinha 

ali o diretor, esse Darnilo Antunes que eu falo, o diretor do Paz e Bem, tava a Equipe 

Vira-Lata, representada pelo Valentim, e muita força, muito material, discutíamos muito 

teatro, o Tony Cunha né... dava uma sobrinha de tempo ali no Teatro eu ia lá pro Vira-

Lata bater papo com o Tony... discutíamos teoria e coisa... e ele, aí trazia lá, “ah, eu li 

tal livro, e coisa...”, e daí ficávamos né... Tony Cunha tu chegou a conhecer né? É, pois 

é... meu, deve ter sido uma reunião assim com, sete, oito pessoas... não foi algo muito, 



muito grande... a gente à beira da janela, sentadinho assim, pra poder fumar um 

cigarrinho, jogar fumaça do cigarro pra fora né... e a gente sentado ali, informalmente... 

“vamos fazer isso, vocês topam? Cada grupo de vocês ta ensaiando, não sei o quê...”. Aí 

o Vira-Lata iria entregar... entrar com figurino, alguma coisa, produção de cenário se 

fosse preciso né... e assim deu uma certa garantia de que a coisa poderia, aí não 

lembro... isso aí lembro assim não muito nitidamente, mas dali em diante, esse outros 

detalhes assim de primeiros ensaios isso aí não lembro, talvez porque ficou meio entre 

eles, né...  

 

Édio – E a tua pauta dessa reunião com o Álvaro... é Darlino? 

 

Venera – Não, é... Antunes, Darnilo, é o nome dele, nome Darnilo Antunes. 

 

Édio – Com Valentim... 

 

Venera – Valentim Moeler. 

 

Édio – Tua pauta com eles era o quê? “Galera, vamo apresentar...”... 

 

Venera – É, tipo assim, “olha, vocês tem ensaiado tanto tempo e coisa... não sei o quê 

que vocês tão produzindo, o quê que vai sair, mas, eu tenho a proposta assim pra vocês, 

já falei com o Conselho... tenho uma certa... como é que é... uma certa simpatia pelo 

teatro, eles não vão cobrar taxa da gente, tá livre, a gente pode tentar chegar e fazer... só 

que não dá pra montar um espetáculo dele, ou teu, ou teu né... eu sugiro a gente pegar 

uns textos curtos, o Valentim, o Tony aí mostraram, olha quantos textos, pequeninho, de 

duas páginas, de uma página né... aí então, pô, a gente escolhe uns textos curtinhos, de 

uma ato, pecinhas... cada um traz um, dois atores do seu grupo, escolher ali, montar um 

programa que dê uma meia hora, ou quarenta minutos, uma hora de duração não é... 

Então daí foi escolhido... 

 

Édio – (???) Uma junção dos grupos pra montar um espetáculo... 

 

Venera – Isso... cada um com uma peça curta né... e foram... cinco seis peças... também 

não tinha dez, vinte grupos né... os que vieram também, né... Então... eu tenho ali o 



programa, olhar ali... é, tem, mais novo, que eu lembro, “Noite” de Harold Pinter... é... 

Rubem Fonseca... “Deu treco nos cabos”, não sei se foi... eu me lembro... umas peças 

curtinhas assim, daquelas Revistas do Teatro. 

 

Édio – Todas dos mesmos atores... 

 

Venera – Não... cada grupo escolhia sua peça e ia lá e ensaiava e resolvia... Maioria das 

peças dois atores, três atores, né... pecinha... mais gente é três atores... Então, pô, meu, 

mão na roda, em três meses tava tudo pronto, que não precisava ta lá vinte pessoas 

ensaiando, ou pegar um texto de três horas né... Eu convenci ele porque achavam que, 

pô... e foi a verdade, vamos ter uma hora de ensaio, a peça tem dez minutos de duração, 

quantas vezes tu vai conseguir passar a peça? Né? No mínimo, mínimo, seis vezes, quer 

dizer, no máximo seis vezes, mas tu pode passar ela umas três vezes, mas tu passa ela 

do começo ao fim. E pô, logo o pessoal topou... 

 

Édio – Ta, espera aí, tu disse pra eles “pessoal, não vai dar pra gente montar um 

espetáculo pra cada um, vamos fazer uma junção, não era... 

 

Venera – É... não dá pra pegar, vamos dizer... ah, o grupo lá tava montando “A Paixão 

de Cristo” pra Páscoa... não... porque que agora o Teatro ia pegar e apoiar aquele grupo? 

Os outro iriam ficar chateados, enciumados né... 

 

Édio – Mas daí tu propôs que cada grupo pegasse uma peça pequena... 

 

Venera – Claro, pequena... de... 

 

Édio – De dez minutos, e montasse... 

 

Venera – Isso... 

 

Édio – E aí seis grupos na época abraçaram... 

 

Venera – É... talvez não dá seis... 

 



Édio – Quatro, seis, sei lá... Abraçaram a proposta e tocaram... 

 

Venera – Isso... Só meio... em só três meses estaria pronto... ainda é muito, porque é 

amador, talvez... 

 

Édio – E um desses grupos foi o grupo do Wilfried... 

 

Venera – Não, não. Aí... aí... é... nós montaríamos um espetáculo com esse pessoal que 

ta participando, mas eu disse “olha, os grupos que não participaram dessa reunião com a 

gente, a gente convida, vamos fazer três noites, vamos apresentar, vamos girar o palco, 

vamos fazer palco giratório, mudamos o cenário na frente do público...”. E daí 

começou, começaram a ser incentivados e ao mesmo tempo aumentou o medo de um e 

outro. Só que daí pra o grupo que não pode participar da reunião e coisa, vamos 

convidar, pra eles fazer uma esquete, né... na época era usado muito essa palavra... 

esquete, pra... uma improvizaçãozinha era uma esquete. Aí, onde apareceu o Wilfried. 

 

Édio – Pra fazer uma esquete. 

 

Venera – É, convidado. Então tinha o programa normal as peças que iriam apresentar e 

as esquetes.  

 

Édio – Como é o nome do grupo do Wilfried? ADR? 

 

Venera – É, não sei o que quer dizer...  
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Venera – São... vamos dizer, a gente também cita mais porque era uma parte que tu tava 

junto né... conheceu, assim, era aquele povo ali. Mas pô, isso foi uma fase né... não dá 

pra, vamos dizer, restringir... se tu quiser falar do NuTE todo, se tu quiser fazer só 

daquela fase é aqueles quatro, cinco anos. O próprio Tadeu Bittencourt é um né... uma 

visão totalmente à parte. Tem o Blênio Pires, é outra fase do NuTE.  

 



Édio – Com as últimas né... 

 

Venera – É com o, fazendo Blues né... imagina. A gente começou a fazer espetáculo 

improvisado... e os atores improvisando, todo mundo dando o couro na hora ali. Se 

virar... Fernando Alex... 

 

Édio – Tocava batera... 

 

Venera – Tocava batera, artista plástico, fez cenários, não só nas produções que eu tive. 

Trabalhou também muito com o Silvio dentro do NuTE também. Pô, outro nome. 

Abrimos o, a gente ganhou, recebeu um convite pra dar uma oficina. Plantamos de tal 

forma que virou um... um ganha pão pro Pépe mais de dois anos. Lá em Pomerode, no 

Doutor Blumenau, daí o Pépe mais, abriu pro Silvio, o Silvio pegou, já ta uns dez anos 

nisso né. Isso também foi assim uma ventania quando começou, “meu, vamos expandir 

o NuTE, abrimos em Timbó, abrimos em Indaial, abrimos em Pomerode. Indaial, até 

um tempo atrás ainda tinha alguma coisa com o Roberto (?), né. Não sei até que... como 

ta hoje né, mas eram tudo frentes... a gente, pô, podia expandir o NuTE né... ah, 

sonhamos adiante, fomos até Lages, abrir coisas lá 

 

Charles – NuTE para todos... rs. 

 

Venera – É, era... risos... todos catarina tavam sabendo... risos... 

 

Édio – Em Lages rolou também? 

 

Venera – Sim... 

 

Édio – Com que ali? Formiga? 

 

Venera – É, Formiga, o bailarino, que agora não, não lembro o nome. Tomaram a 

prefeitura, pô... “vem cá Alexandre, dá curso, palestra, botar espetáculo, apresentar aqui, 

apresentar lá...”. Pegava uns casarão ali, ficava, fazia festa altas horas da noite, ficava 

todo mundo lá... Ibirama também, a menina, a aluna nossa abriu uma escola lá. Daí, 

tudo iniciativa dela, nós não fomos lá, mas... tudo material, cedia as apostilas pra ela e 



coisa. Aí abriu um Festival de Teatro. Aí a gente foi convidado pra dar, como grupo 

convidado, mas sem ganhar nada, “não, vamos lá pra concorrer...”, aí fomos lá, 

ganhamos um pouco. Aí no outro ano já queria que fosse de novo... aí fomos lá, fizemos 

merda... risos...  

 

Édio – To pensando em, nas fases que tu fala. 1984, então, é esse começo, tem o 

Wilfried, vem com esses dois, três atores, toca, por uns seis meses, até metade 84... 

 

Venera – Não, ele, ele é.. sozinho... mas depois junto, mais uns quatro anos... 

 

Édio – Ah é? 

 

Venera – talvez até mais... não... Aí me falta, vamos dizer, uma referência dos 

documento aqui né... 

 

Édio – Quem que agrega com o Wilfried daí? 

 

Venera – O próprio Wilfried começou com Diogo Junkes, que hoje tem uma empresa 

de... na área de informática. Tem o César Reis, que virou motorista em Miami. Vinha 

pro Brasil a gente fazia um monte de festa, a gente fazia cursos em Florianópolis junto, 

tomava todas, havia muita amizade também entre a gente, acabava criando vínculos né. 

É... aí esse dois, mímicos, bons, porrada, faziam as pantomimas mesmo, e passaram pra 

os outro três, quatro, né. E esse grupo tocou uma atividade paralela na escola, a mímica, 

a pantomima, a história de se comunicar só pelos gestos. Na época apareceu também a 

peça “Todo mundo nu”, do Ricardo Bandeira, que era um mímico brasileiro que tava 

seguindo Marcel Marceu, e aí papo, bater papo com eles... o nome do cara eu tenho 

certeza, mas da peça eu não sei se era “Todo mundo nu”... Aí a Marlise Santos que tá 

aqui nessa peça, entrou, foi convidada, seguiu carreira com eles, saiu apresentando no 

Brasil todo. Aí tem história dela, a aventura dela é que não tem mais NuTE, mas alguém 

que saiu dali, e pô, pode falar um monte, que eu sei que tem coisa pra dizer... É... 

imagina a peça “Todo mundo nu”, e tava lá. O próprio Álvaro foi um dos primeiros 

atores a ficar nu em cena, um ator blumenauense pelado. Crítica. Vilson Nascimento, 

um importante, um outro, de fora, o cara tinha uma coluna no jornal... ele deu muita, 



muito do que o NuTE se tornou foi por empurrão do lado de fora, aí o cara apontava, 

tipo um alvo, né, e a gente “ih, então vamo pra ele...”. Tipo dando... 

 

Édio – Mas o Vilson nunca participou do NuTE, ele era um comentador, um... 

 

Venera – É, ele... como crítico de arte, mas ele ficava bombardeando a gente de idéias, 

ou ideais né... tanto que na época que eu virei escritor de jornal, durante o tempo que eu 

tava... nós chegamos a duelar, porque ele, ele escrevia na coluna dele e eu respondia na 

minha, e coisas que a gente passou, e outras fazes que depois a gente escreve... Ele foi 

um dos que questionou porque que o NuTE deixa de ser experimental e quer ganhar 

prêmios, fazer teatro bem feito, deu uns... no mesmo tempo que ele tava empurrando ele 

“pô, que é isso, que é que vocês...”. Mas a gente já, a gente... Faleiro, tava aqui em 

Blumenau, ele chega e diz pra gente assim “pô, vamos sair daqui, vocês tem condições 

de ir muito longe, mas vamos lá pra Florianópolis, apresentar no Festival Catarinense de 

Teatro...”. aí a gente montou o espetáculo “O homem do capote e outros seres”, uma 

coisa doidíssima no sentido descritivos da... 

 

Édio – Da doidera... risos... 

 

Venera – Não... rs. Da intenção. Aí pô, vamos apresentar lá, meu... mulher crítica de 

arte, professora, historiadora, levantou e disse “Vocês são um bando de equivocados, 

Alexandre você... não te puxo uma orelha, te puxo as duas, volta, vai estudar teatro...”, 

não sei que... meu cara, eu me senti assim colocado na fossa sabe... risos... aí nós se 

entreolhando, eu querendo evitar qualquer olhar assim mais crítico ainda, que pior do 

que ela dizer era o olhar de quem tava confiando em mim, meu, foi assim muito 

chocante aqueles segundinhos né... 

 

Édio – Quem foi essa... 

 

Venera – Foi a Carmen Fossari. Historiadora lá do grupo... Aí levanta outra mulher. 

Mesmo quilate, igualzinho o dela... “muito pelo contrário! Me emocionei do começo ao 

fim, e espetáculo, a vanguarda, todo cheio de simbologias signos e metafísica...”, sei 

que ela botou ali... caralho... o que tinha de vermelho, nó na garganta se explodiu tudo, 

não sabia onde... risos... Aí... só que levar um tapa dói mais do que um elogio, marca 



mais que um elogio né... aí ta... pô ficou aquele susto inicial, que foi um ponta pé na 

barriga, parecia que ninguém ia sair ileso, aí, pô, a equipe, nós estávamos em mais de 

dez, quinze pessoas, o elenco era gigantesco, aí a gente foi com a escola toda, não era a 

escola, era o bando de Blumenau. Aí fomos fazer um suicídio coletivo na Joaquina... 

todo mundo foi e botou o dedinho do pé dentro da água.. risos... e daí a gente conseguiu 

extravasar. Aí lembrei do Claus Jansen, publicitário... é... o Claus, com todas as 

deficiências que ele tinha de um problema de nascença, ele ficou paralítico da cintura 

pra baixo, uma, um acidente genético muito comum... meningite, não sei o quê que 

era... paralisia infantil né... mas apesar disso ele fazia um teatro muito bem, muito bem 

mesmo.  

 

Édio – Na cadeira de rodas? 

 

Venera – Não, ele conseguia andar, mas as pernas não esticavam, então ele andava de 

um jeito muito peculiar assim... e ele pra fazer o suicídio coletivo foi o maior trabalho. 

Tivemos que arrastar... o bicho tinha muita força nas mãos, se agarrou lá numa 

escadinha na Barra da Lagoa ali, ninguém puxava o bicho pra água, e era só brincadeira, 

metaforicamente... 

 

  Édio – E ele achou que era de verdade? 

 

Venera – É, não sei... aí virou curtição... mas daí a gente viu como a deficiência de uma 

coisa vira vantagem em outra. Ele, pela deficiência nas pernas ele tinha muito músculo, 

que quatro cinco não conseguiram puxar ele... aquela agarrada dele... e isso uma 

metáfora assim né... meu ele dava aula pra gente, e conversamos muitas vezes sobre 

essas situações né... e era uma turma nova... era eu, o Wilfried, meio capitaneando a 

coisa, o Wilfried com uma certa vivência de teatro, já tinha participado de um festival... 

eu com as minhas viagens de teoria, de propostas né, e atitude, junto com esses malucos 

que seguiam a gente mesmo né, com garra mesmo, pegar lá e... e com certeza eles 

ouviam comentários de outras pessoas, dizendo isso aí eu não entendi nada, isso aí é 

viagem... vocês... é muito fácil fazer teatro desse jeito... Mas apesar disso dava um 

retorno... 

 

Édio – Esse espetáculo aí era... com direção do Venera... 



 

Venera – É... é... a direção minha, o roteiro meu, só que eu escrevi acho que dez linhas, 

o resto era criação dos atores, cada um criou ceninhas às vezes de dois segundos, aí, 

demorava muito, ficava cinco, eu misturava cenas, botava simultaneamente... então era, 

então um dos primeiros trabalhos... 

 

Édio – E isso é 1986, 87... 

 

Venera – É, deve ser... 1986 não porque isso é depois né... é... deve ser 1988, talvez 

87... é fácil de... tu não quer ligar ali pra gente ter um, um pouco mais de perto, ficar 

assim meio... 

 

 

Pasta A – 12 

 

Édio – Não é esse nome aqui, Grupo Difusão Liturgia do Teatro Pára-Choque... 

 

Venera – Eu tenho um zoom, ta em 65%, podes aumentar, a imagem digitalizada, então, 

chegar ao máximo né...  

 

Édio – Mas qual é a viagem, esse grupo da Difusão... Liturgia do Teatro, é uma coisa 

dentro do NuTE, um dos... moderninhas do NuTE? 

 

Venera – É... Isso é o NuTE, igual o grupo (“O que então”?), (?) faz montagens e 

premiação desse grupo. E o Capote, nesse terceiro Festival, onde a gente fazia o suicídio 

coletivo né, ganhou um prêmio de estímulo à pesquisa e experimentação cênica. 

 

Édio – A gente quem? 

 

Venera – É, era cada... O NuTE, o NuTE tinha uma tentativa didática e tentativa 

artística, pra resolver e separa uma coisa didática que o NuTE que fez, e os melhores 

atores que o NuTE tinha, a gente tinha os grupos... Um deles é o Grupo da Fusão 

Liturgia do Teatro, o Pépe montou o grupo dele, chamava-se Grupo Meu Grupo, o 

Wilfried tinha o Grupo Pantomimas, o Giba tinha o Grupo Arte Atroz, o Silvinho tinha 



o Grupo Contra a Senha do Lado Avesso, Carlinhos tinha o Grupo Coincidentes, então 

tu vais encontrar vários desses grupos. Então como é mais uma série de dados meus, 

então tem mais sobre o meu grupo, né, mas tu tem ali até o ano de 1999, então isso aqui 

deve ter sido um projeto que eu fiz em 2000, mostrando, falando tudo que esse grupo 

fez, sabe. Então, isso aqui é um documento de 99 no mínimo, ou 2000. Então, o quê que 

eram os planos nessa época, poucos, tu acaba decifrando essa abertura aqui. Essa 

abertura, depois que tu for no menu, tu vai encontrar algo um pouco mais cronológico, 

mais seguro pra ti, né. As informações. É... vamos dizer, é lógico que tu tens muito pra 

ver aí, né, mas o que eu sugiro, pra gente se guiar é esse índice de 1984 a 2000, aí tem 

tudo do NuTE. E isso aí eram, são as atividades artístico culturais em 1984, quando e o 

que aconteceu em cada ano, em cada dia do mês, né. Então, 84, praticamente duas 

coisas né. A criação do NuTE, que foi aquela reunião fatídica, e daí em dezembro, já, o 

espetáculo. Depois tu podes ir na cronologia e procurar, vamos dizer, o que aconteceu 

dia 10 e 14 de dezembro. Aí se tu quiseres ir lá, né, tu vai encontrar, descendo aqui né, 

é, ó, tudo que tem de documento de 84 vai ta nessa pasta aqui. Atividades índice... e o 

que... tem três documentos do Hoje Tem Teatro. É o mesmo, a divulgação, são 

documentos que tinha na época. É... um recorte de jornal. Sugiro aumentar ele um 

pouco pra poder ver melhor, né. É, o cachê, olha só, isso é interessante, isso aí é um 

documentinho qualquer, mas é nessas linhas de... aqui tem o nome de cada um que 

participou, e a função, o quê que era, em cada peça. Cada um ganhou cinco mil 

cruzeiros, assinatura. Aqui tão os atores que participaram, inclusive o Valentim ganhou, 

não assinou, mas ele... ah, então o Valentim não desistiu. O Mauro Márcio também fez 

direção. Então os documentinhos que tavam guardados na época, então mais ou menos 

dessa forma funcionaria o... esse... esse material que tens em mãos agora né... então de 

84 teria aqueles quatro documentos ali. 

 

Édio – Como é que vocês arrumaram esse dinheiro? Bilheteria? 

 

Venera – Bilheteria. Cobramos ingresso. Eu, aí é uma questão minha, meu, Alexandre, 

assim né... achávamos que se a gente quisesse um dia viver de teatro, começar a 

apresentar de graça né.  

 

Édio – Cinco mil cruzeiros... seria o que hoje? 

 



Venera – Cinqüenta pila. 

 

Édio – Cinqüenta pila? 

 

Venera – Talvez nem tanto né... não sei... 

 

Édio – Deu boa então...  

  

Venera – É, também três noites né, um bom público. Uma crítica, daí já do Vilson 

Nascimento, daí teve né. Então de 84 só tem isso, de documentos que eu consegui 

guardar e escanear né.  

 

Édio – Mas aquele cachê lá era do quê então? 

 

Venera – Das cinco apresentações. Cada um... então tu ganha cinqüenta pila por... deu 

dez por dia sabe? Nós fizemos cinco apresentações.  

 

Édio – Mas que espetáculo? 

 

Venera – Do espetáculo Hoje tem Teatro. 

 

Édio – Ah, o espetáculo chama Hoje tem Teatro? 

 

Venera – Isso.  

 

Édio – Mas tu não tinha me dito que eram vários grupos que tinham apresentações... 

 

Venera – Sim... É... volta ali por exemplo, divulgação... é o docu... eu não tenho todos 

os documentos, mas tu vai lendo aqui tu vai... ó “o responsável, criação de grupos 

teatrais, peças curtas, (?) público principalmente de jovens é freqüente, a cada dia de 

semana, de 10 à 14, é encenado” isso aquilo. Programa, daí vai dizendo o nome de 

quem, daí tem o nome do grupo, não sei, é... é, nós não tivemos uma preocupação 

documental assim de guardar, ah, qual é o nome do grupo, mas à medida que nós vamos 

evoluindo as coisas vão ficando mais firmes. Pode ser que um desse atores aqui tenha 



mais material do que consegui guardar na época né. Que se resume praticamente em 

dois recortes de jornal e um recibo de grana que eles ganharam, nós, nós todos 

ganhamos.  

 

Édio – E esse que vocês fizeram... é, e aquele lá, então é Hoje tem Espetáculo, e era um 

desses que faziam essa, esse esquema de... como é que diz aqui, “criação de grupos 

teatrais, encenação de peças curtas, fazendo com que o público blumenauense, 

principalmente jovem” tárara... Então um dos grupos, peças curtas... é aquele ali que 

ganhou. 

 

Venera – Não. Aqui tu vais ver ó. Reencontro... é... aqui fala das peças, mas desce um 

pouquinho mais, ó preço do ingresso... ah, tu pode clicar e arrastar também tá. Aqui ó, 

não tem o nome deles, então... ó, nós não estamos aqui, é... testemunhando um material 

que conta a história do NuTE, nós estamos pegando um material que foi preservado, 

isso de 84 até hoje, quase vinte anos atrás. Então, vai ter laquês, vai ter furos, vai ter 

falta de informação em algum momento, né. Mas se tu pegar a crítica já vai ta falando o 

nome dessas pessoas. Por azar eu não tenho aí, o programa. 

 

Édio – Ao mesmo tempo Hoje tem Teatro era um espetáculo, um projeto... 

 

Venera – É o nome geral do, desse, dessa série de peças que foram apresentadas. Essas 

quatro ou cinco peças aí que, tu vai ver o nome, tinham, apresentaram cinco peças 

curtas. O nome disso foi Hoje tem Teatro, né. Os que tava na peça tal eram fulano e 

fulano. A outra tava... vai falando de todos eles, inclusive, igualmente de alto nível, a 

apresentação do Grupo da Sulfabril, que completou a programação artística. É... é... aqui 

eu assumi quase que a direção geral, porque, situações que... na história... alguns não 

temos sobrenome...  Tânia (?), muito famosa na época, era uma das melhores atrizes. 

Valem Rodrigo era o nome do Valentim que hoje ele assina como Valentim Schmoeler, 

algo assim... Mauro Marques é dono da (?) distribuidora da Abril em Blumenau. Esse 

Álvaro é o Álvaro de Andrade, quer dizer, nós fizemos a apresentação, teve essa crítica 

aí, e é um documento que pelo menos garante que um tal de Álvaro, um tal de 

Alexandre, um tal de Valen Rodrigues fez esse trabalho, né. Esse documento que eu 

tenho nesse DVD aí... 

 



Édio – Aqui, acontecem dois grupos. Tem o ADR da Sulfabril, e tem esse grupo que o 

Vilson diz que tu tava dirigindo junto com... com essas pessoas...  

 

Venera – É... tu lembras que eu comentei, olha, nós fizemos em três meses, pegamos 

quatro, cinco grupos, cada um monta uma peça. Escolhe. Então tem “O Nariz Novo”, 

que eu lembro aí, o nome das peças, ele cita né. Então cada uma dessas peças... ó o 

Robert tomas, Ruben Fonseca e (???), com três peças, vamos dizer, né. É... três peças 

curtas... então foram três grupos que apresentaram. Essas três peças, cada uma dois 

atores. Numa tava é... a Luciana e a Olívia, noutra tava o José e o Álvaro, no outro tava 

a Beth e o Carlinhos e a outra a (?) e a Tânia Galin. Então esse era o Hoje tem Teatro. 

Durante cinco dias. Nós convidamos um grupo pra se apresentar, que é onde veio o 

grupo da Sulfabril, que é o grupo de Mímica do Wilfried. E ali foi o pivô pra dizer 

NuTE existiu, entende? Aí vem agora a primeira fase do NuTE, isso aqui seria o zero, o 

ponta pé inicial, algo que a gente não tinha nem muita noção do que viria a dar mais 

tarde, né. A gente... eu te contei que pegamos, fizemos a reunião... pô, vocês tão 

ensaiando, ensaiando e não apresentam, o que acham de pegar a peça curtinha e montar 

um espetáculo, que chamou Hoje tem Teatro.  

 

Édio – O projeto chama Hoje tem Teatro.  

 

Venera – É, esse primeiro que nós fizemos né. Foram cinco dias, cada dia era Hoje tem 

Teatro. Quer dizer, já havia uma... uma descarada intenção assim de que... o teatro tem 

teatro, né, na minha visão hoje, da maneira que tu me interrogou assim...  

 

Édio – Só... só que quando a gente tinha conversado antes eu tinha entendido assim, que 

tinham ido os grupos pra essa reunião. Então foi o grupo A, o Grupo B... e aí cada um 

desses grupos ficou encarregado de montar uma peça curta, no caso de dez, quinze 

minutos. Só que aqui pela crítica do Vilson, parece que foi NuTE que montou, que 

foram vocês que montaram três peças. O único grupo que aparece além do NuTE é o 

ADR... Nenhum dos outros grupos aparece. 

 

Venera – É. Na verdade, fala aqui ó, primeira etapa do Projeto Hoje tem Teatro, pelo 

Núcleo Experimental do Teatro Carlos Gomes. É, esse núcleo é, núcleo é uma semente 

né, uma semente de um mato, que vai girar muito veloz mais tarde né... então esse 



núcleo conseguiu encenar três peças, que foram consideradas como um projeto, Hoje te 

Teatro. É, não cita aqui o nome do grupos que estavam ali, mas como eu te falei, eram 

três grupos, três peças diferentes, cada um de um grupo totalmente alheio ao outro, só 

que foram reunidos numa experimentação... 

 

Édio – Mas destruiu a identidade dos grupos, eles não apresentavam as peças com 

nome... não apresentou a peça com nome Vira-Lata... O Valentim aparece aqui como 

diretor apenas... o Valem Rodrigo... mas ele não diz assim, ah, é uma peça do Vira-Lata, 

é uma Peça do... do NuTE... 

 

Venera – É... é.  

 

Édio – O Alexandre dirige também uma peça do NuTE... o outro que é esse Mauro 

Marchi...  

 

Venera – Não... é... é... aí tu tais também puxando uma coisa que... falta de... muito 

rápida tua leitura né... é um... é um Projeto, chamado Hoje tem Teatro, que é, pelo 

Núcleo de Teatro Experimental do Teatro Carlos Gomes. Esse Núcleo foi criado por 

esse número de pessoas, à medida que não tava montando a peça do grupo, não era 

mais... ah, é uma peça do grupo tal que ta apresentando... não, era um projeto que esse 

grupo participou. Então, há uma quebra de identidade do grupo, mas  

 

Édio – Mas no Programa aparecia o nome do grupo? 

 

Venera – Ah, nem sei se tinha o que poderia se chamar um Programa, eu realmente não 

lembro. Mas deveria ter, com certeza.  

 

Édio – A gente teria com muita precisão o início do NuTE né... Quem que é esse Mauro 

Marchi aqui? 

 

Venera – Mauro Marcho era diretor de área de anúncios ou divulgação da RBSTV, e ele 

é... dirigiu um grupo que não tinha diretor, vamos ver se eu lembro que atores que ele 

dirigiu... Mauro Marchi... deve ter dirigido a Olívia, que eu acho que era mulher dele, e 

o Josué. Por acaso eles tão assim as duplas ó (se referindo à fotografia)., Olívia e Josué 



montaram uma peça, o Álvaro a Beth e o Carlinhos outra, Carlinhos, esse Carlinhos é 

do Tebas, Grupo Tebas. 

 

Édio – Aqui ele colocou como Galinho, é Carlinhos. 

 

 Venera – É. E (Vinini?) e Tânia Galdino que eram as duas do Vira-Lata. Essas duas era 

direção daí do Valem Rodrigo.  

 

Édio – Contigo ficou a Olinda e o Josué... 

 

Venera – Não. Eu, o próprio Valentim, como eu te disse, não ficou até o final, ele teve 

que ir pra, sair de Blumenau, foi pra Itajaí né... e aí eu tive que dirigir a coisa, mas 

mantendo o respeito ao nome... 

 

Édio – Tu dirigiu duas peças então... 

 

Venera – Eu tive que dirigir duas... na verdade a cenografia ficou toda, das três peças 

ficou toda comigo, toda a produção, e isso foi criando uma espécie de coordenação geral 

da apresentação, né. E aí onde ele põe ali sobre a coordenação geral né... é... acabei 

fazendo uma espécie de direção de palco né, pra organizar tudo. É, como eu te digo, a 

intenção era abrir um espaço e tive que, como é que é... organizar ele também, porque 

os caras, pularam fora né. E se deixasse não iria acontecer. A Tânia Galindo ali, muito 

competente, sem o diretor não vindo mais como é que ia ficar... aí eu fiz, não uma 

grande direção, com certeza né, sem mexer, sem criar inimizades ou mágoas né. 

 

Édio – Tu entendia de teatro nessa época? Como é que... o que tu sabia de teatro? 

 

Venera – Eu tinha minha relação com cinema né. Tinha música, fiz curso superior né, 

de Artes, no caso era arte geral né, mas tive teatro também ali. E não era minha intenção 

de ser o diretor né. Isso é um prêmio que fui ganhando com o decorrer dos anos né... 

 

Édio – Tu tinha feito teatro na Furb, lá com a Edith Kormann... Chegou a participar do 

Phoenix? 

 



Venera – Não, eu nunca fui ator, cheguei a subir no palco e coisa, mas não sou ator, 

não... minha relação com o teatro era só pra entender esse meio pra poder dirigir os 

filmes que um dia eu iria fazer. Meu sonho sempre foi, desde aquela época era cinema.  

 

Édio – Essas direções foram as tuas primeiras direções então... 

 

Venera – Sim. No contexto de que era uma coisa assim, sem estragar o que eles já 

tavam fazendo. Não havia assim, nem um pingo de personalidade minha como diretor 

de teatro e experimental e coisa. Umas coisas assim que... uma fama que se pega depois 

de anos... não, não no primeiro dia né. Então ali eu respeitei muito o que eles já tinha, os 

atores, eu não tava afim de ser artista de teatro nunca. 

 

Édio – Que eles tavam fazendo o quê... 

 

Venera – Eles tavam ensaiando.  

 

Édio – Ensaiando com quem... aqui ficou claro que a (Vinini?) e a Tânia tavam com o 

Valentim, o Valentim saiu fora tu acaba... 

 

Venera – É... tipo, o quê que eu fiz... eu fui uma espécie de ensaiador, pra dizer diretor 

de teatro é muito diferente... 

 

Édio – Mas a Luciana e a Olívia tavam, não tavam contigo desde o começo? Então tinha 

um outro diretor com elas também. 

 

Venera – Sim. Foram três meses, eles começaram ensaiando. A cada dois, três dias se 

reuniam e ensaiavam. E eu passava lá, com meus afazeres, e passava ver se tava tudo 

bem.  

 

Édio – Tu não lembra quem era diretor.... 

 

Venera – A primeira, Luciana e Olívia era e o Josué, os três, eram com o Mauro Marchi, 

aí eu ia lá, ta indo bem, tudo bem, falta alguma coisa, querem uma água gelada, é o 

máximo que eu posso dar, o resto eu teria que pagar do meu bolso, né... Quando sair 



não esquece de apagar a luz, por favor, tranca a porta, devolve a chave... coisas assim, 

produção lá, coisa comum. Só que no terceiro dia, quarto dia, de repente “ah, nós tamo 

aqui e o diretor não vem...”, “Ah tá, então vão passando o texto e eu dou uma olhada... o 

que vocês acham, ah, mas não posso ficar muito tempo porque tenho o meu, tenho que 

trabalhar, mas dá, passa ali... aí... ta legal isso aí, mas por que que você, pô, não cruzam 

ao contrário nessa cena aqui porque dá a ilusão que vocês já tão muito íntimos... descia 

meio que ficar...”, tô dando um exemplo como era, né... Então é... pitaco, não era 

direção, né, só que, ah ele já viu... pô, legal, legal o trabalho dele, posso até chegar 

dizer... “pô, Venera, tão legal trabalhar contigo quanto com meu diretor, fulano de tal... 

ah, pô, porque não me dirige mais, o que tu acha disso?”, no quarto, quinto dia, um mês 

depois, dois meses, entende? Aí eu disse “olha, pega esse figurino, esse aqui não ta tão 

legal...”, é mais gosto, questão de gosto, pô eu acho... “vocês tão... entrando muito no 

lado, é, de fofoqueiras de interior... põe um pouquinho mais de classe, o que tu acha de 

mostrar que tem, que estudou...”, aí, “pô, eu não tinha pensado nisso...”, podem ter 

respondido, né. Uns pitacos assim, coisa de simples observação e ta acompanhando, 

sem querer ferir a eles, porque eu não era diretor, eu não tinha nada com teatro, sabe? 

Imagina, eu vou lá pra uma mulher que já fazia teatro com o Mestre Jardim, ou com o 

Valentim, né, que era um ator, né... então, pô... qualquer coisa que eu diria poderia ser 

facilmente invertido, revertido, em perda total dum ser humano né... e no entanto com 

essa delicadeza consegui, assim, uma certa consideração. Aí quando sai essa nota no 

jornal, que deve ter a data aí, que foi depois do que aconteceu, o cara já chega em 

revelação, impressionante e coisa... a coisa... a coisa começa a tomar outros contornos 

né... e era muito foda... Olha, Lindolf Bell tava abrindo o “Código das Águas”, o livro 

dele né. A data deve ta ou mais em baixo, ou foi recortado, na época não havia aquele 

interesse... mais fácil de saber pelo menu qual é a data, porque existe a data... é... não, 

não tem. Então, realmente é, é resgatar três documentinhos lá de 84, que não havia uma 

pretensão, nem minha nem deles, era algo a acontecer, pelo menos né. E aquele... eu 

também era secretário executivo do Conselho de Cultura do Teatro, né. Então... coisas 

que...  

 

Édio – Ah, essa é a música que ta rodando... 

 

Venera – É... podes dar um stop ali. 

 



Édio – Aqui ele... ele ta falando alguma coisa que vai rolar ainda...  

 

Venera – É, ó, 03 a 08 de fevereiro, talvez a crítica já saiu, saiu a crítica já em janeiro 

né, do ano seguinte. 

 

Édio – Ah, aqui já tem bem mais coisa... 

 

Venera – É aconteceu bem mais coisas é. Imagina, só houve um evento né, e desse um 

evento três documentos foram encontrados né. Quem sabe teve programa e coisa, eu 

também não lembro, de detalhes... 

 

Édio – Tu consegue recuperar isso da, é... estatísticas de diretores, de pessoas que 

participaram dessa primeira reunião contigo... tu falou uns três... 

 

Venera – É... pô, aí o Wilfried tenho certeza de que não estava, mas o Álvaro, aparece o 

nome ai, é uma pessoa, ta viva, é fácil, é acessível, é fácil de encontrar. Eu sei que o 

Wilfried é altamente metódico, ele, em reuniões levava sua agenda e anotava nomes... é, 

mais tarde nós passamos a ter lista de presença, vai tendo nome, aparece né. Algumas 

coisas meio manuscritas, outras, lista de presença mesmo. Então, aqui havia, quem 

queria... não queríamos montar um núcleo de teatro, isso aí... outros contextos que 

foram se formando que surgiu isso, não cheguei ali, “ó, nós vamos fazer um núcleo de 

teatro que hoje é experimental, daqui um ano vai ser escola, e daí nós vamos ter 

quinhentos alunos, vamos botar mensalidade...”, a coisa foi tomando corpo à medida 

que o bebê crescia... a gente pariu...às vezes havia uma brincadeira entre nós que tamo 

criando um monstrinho, é tão bonitinho, ta tudo, mas o bicho ta ficando pesado pra 

gente, tinha que carregar, uma coisa... ruim, ele ficava... nem sempre a gente gostou de 

ta no NuTE, sabe? Carlinhos saia muito com essa “meu, tamo criando monstrinhos”, e o 

NuTE não tava conseguindo produzir coisa legal, tavam monstrinhos que atacavam a 

gente mesmo, sabe? Risos... é... a própria escassez de documentos ali do começo é, não 

me propus também pela verba e material que eu tinha em mãos de sair pesquisando e 

procurar o nome dessas pessoas um por um, né (se referindo ao material NuTE 

Audiovisual). Não sei se é tua intenção, tem esses nomes e indícios, e alguns eu sei até 

o sobrenome.  

 



Édio – Um cara que é metódico pra cacete também é o Valentim, ele tava na primeira 

reunião né... 

 

Venera – O Valentim... sim. 

 

Édio – Talvez ele tenha... Tu me disse que tava o Álvaro, o Valentim, e esse tal de 

Darnilo... 

 

Venera – Darnilo Antunes, deve ter aquele outro lá do Paz e Bem, pô me foge o nome...  

 

Édio – Pô, ficou jóia esse teu programinha hein cara...  

 

Venera – É, eu gostaria que tivesse assim, tu ter no outro clique tu volta e tem aquele 

documento pra ver toda a cronologia, e daí vai lá e olha outro separado, e volta pra 

cronologia, assim tu tem que voltar lá e descobrir onde é que tu tava antes, né. Isso aí 

deveria ter, eu acho, nesse software... 

 

Édio – É que esse aqui ta todo verticalizado, mesmo a cronologia horizontal assim, 

datas... é ia ficar jóia... 

 

Venera – Só que, que é.. por circunstâncias ficou evidente que eu não tava contando a 

história do NuTE, eu tava simplesmente xerocando, é, xerocando não, escaneando 

documentos que tavam na minha mão. E agora o historiador é que vai se virar, né. Ele 

que vai dar uma forma, o pesquisadora vai chegar e descobrir outro documentos, ah, vai 

lá, ah, tem a data, foi 14 a 16, vou lá no Jornal de Santa Catarina pega outra nota que 

deve ter saído, ou então... né...  
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Venera - ...Aí tem umas... tem umas coisas menos enfadonhas, né. Aí tem os... todos os 

filmes que consegui reunir. Até pra ver se funciona, ter uma idéia né. Tudo isso eu 

deveria ter escrito nesse (?), né, todo material que ta aqui não é o melhor ou o mais 

importante, é o que tinha, ta, o que deu pra encontrar, recuperar. (...) Esse som é da 



trilha sonora da peça que ta rolando. (???) Ali tem uma lista, ó, isso aí foi a primeira 

peça... a primeira montagem do “Cio das Feras”, no palco do Teatro Carlos Gomes. 

Essa, em pé, de branco ali, é a menina que construiu o... em Ibirama, a escola e o 

Festival de Teatro.  

 

Édio – Esse lá era o (?) ? 

 

Venera – Não, sou eu... risos... Giba... (???) São fases do NuTE né... Esse espetáculo aí 

foi filmado com duas câmeras. A segunda câmera nós não conseguimos limpar a fita. Lá 

em cima tem uma linhazinha do tempo que pode te orientar, sabe. Esse aí é o marido da 

(Nice Tuffeiler?), ela é uma senhora, deve ta com... demora um pouco porque ele lê o 

DVD né... se copiar pro HD isso é quase que instantâneo. Essa Nice Tuffeiler... é uma 

fase do NuTE, aí é “Cio das Feras”, é final dele né. É toda uma adolescência, assim, 

pujante, e uma senhora de 60 ou 70 anos, no meio ali... e dando o gás. Paulo Camargo 

também é uma pessoa... ta fazendo teatro lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

Édio – Ta agora lá? 

 

Venera – Ta... Essa menina (se referindo à alguém que aparece no vídeo do material 

NuTE audiovisual), queria investir como cantora, aparecer em Festivais de Música, e 

coisa, Mariane (?), criação dela, em cima do poema, né... ela que trouxe isso pro 

espetáculo. E esse espetáculo aqui não sei se tu chegou a assistir,  

 

Édio – Essa versão não... 

 

Venera – Eu to ali no meio do público com toda minha falta de fotogenia né... To lá, no 

meio do ator, o ator vai falando, eu vou na cara dele e dou a volta, passo pelo outro e 

pego a cara do próximo que vai passar... às vezes erro... Isso ta sendo transmitido com 

cabos, nós tentamos via rede né, como é que é... antena. Ó lá, TV, aí no outro lado tem 

outras... é, tentamos... fizemos várias vezes testes né, em cada espetáculo é o mesmo 

roteiro mas tu sente muita diferença. E sempre filmado né, só que... Hum, Carlinhos... 

é... só que é a filmagem de dentro do espetáculo, não é pelo lado de fora, com, tentando 

qualidade ou... né... recuperar documentalmente. Era uma coisa arte, ou tipo, câmera 

maluca, o repórter foca lá né, pegando o momento. Com certeza não era tão vermelha a 



cena, isso é o mofo da VHS né. Aqui abre um resumo de todos, isso, existe aqui um 

tezinho, se tu quer deixar o menu aparente, sem recolher e ficar aumentando, 

diminuindo, tu trancas o menu pra ele não, o menu fica preso aí, agora tu podes ir lá e 

não perde esse... voltar né. Aí tem, vamos dizer, visualmente, uma imagem de cada, o 

que, cada filme que taria em cada DVD.  

 

Édio – Doc HB... 

 

Venera – É...documentário Hermann Baumgarten. Ficaria muito palavrão pra escrever 

né... Esse curso (?), olha só o ano dele... é  91, é uma das fitas mais antigas, que eu 

assim, cheio de emoção, consegui recuperar. 

 

Édio -  Quem que recuperou as fitas pra ti? 

 

Venera – Foi o Marcelo (Nise?). Aqui o “Teatro da Terra”, meu a gente teve assim a 

grande... aqui não abre o filme né... abre o filme lá no lado. Aqui é só uma espécie de 

roteiro né, eu acho que tens que tirar ela de lá. “A Roda Gigante”, 93, também é bem 

antiga... Aí tu, é, aí tu podes ver um pouco maior e daí tu... Esse aí é o “Cio das Feras” 

no Festival Curupira. Clica lá no menusinho, o ano, aí ó, aí volta. Tu podes aumentar 

aqui também o tamanho pra ver as fotos grandes... daí tu... esse ali... “Teatro da Terra”. 

São filmagens né, muitas vezes de uma ingenuidade, onde tá, tem viadagem, brincadeira 

no meio, entende, a fita... como ta mofa. É tipo mesmo um resgate digital, um material 

que... aí é o que deu, realmente pra guardar né. Aqui, esticamos a falsa (?). Tu continua 

gravando o papo furado nosso? (...) 

Ali tem tudo nós na coxia, pintando, maquiando... Tadeu agora... pessoa fundamental 

pra história, pra falar... num DVD a qualidade de imagem é um pouquinho melhor do 

que aí... isso aqui é... filminho do you tube né... A Juliana... Esse aí é o Afonso, Afonso 

(Nise?) é escritor né... tá fazendo Udesc agora, já deve tá até formado. Não parece que é 

uma produção que a gente tava querendo documentar né... foi um maluco que apertou o 

botão e por acaso ta aí né... E a câmera tava com a gente, poderia ter “ah, vamo 

documentando, vamo...”. É muito afoito né.  Isso já é... o quê... 2000, não 98 ou 99... 

Podia ta mais consciente né... de um dia contar a história. Mas pra conseguir uma 

filmadora dessa... uma questão assim de... se ligar e (???). Aí eu acho que é o Breno, 



pessoal do (?). Os cara também não se acreditavam... ta lá no meio do mato, o quê que 

vai acontecer... mal e mal eles sabiam o que viria... 

 

Édio – E a galera chegando vocês filmam? 

 

Venera – (???) Metafísica de (?). Essa foi a segunda apresentação... O primeiro tinha 

uma cobra gigante. (?) Cabo de aço (?), tiramos a Juliana. Ó o povo que chegou... era 

tanta gente, tanta gente, que não tinha espaço pros atores... quem ta filmando não é 

alguém da nossa turma... tipo, ou é a mulher do Carlinhos, é da turma, mas não é... 

produção né. Pegaram a câmera, aperta o botão aqui e dá o zoom, e pronto né. O ator 

entrando em cena ali ó... risos...  

Na verdade eu tenho mais ou menos umas trinta fitas VHS, nós conseguimos pegar 

vinte e limpar, dessas vinte, dez deu pra gravar, as outras dez tinha que botar o cara e 

limpa mais, limpa mais... que dizer... não tem como né. Precisava uns sete mil pra fazer 

isso.  

 

Édio – (???) 

 

Venera – (???) Era mercado sabe... setenta pila, não sei... não é um absurdo, só que a 

gente pagou adiantado, a gente pagou... aí... tu pode pagar adiantado.  

 

Édio – (???) Vai procurando aí um cara que copia... Acho que o Francis faz isso 

também.  

 

Venera – (???) Tem carinha que pode se negar porque vai acabar com (?) né... Limpa, 

depois passa o filme e grava... O (?) talvez ele faça né... 

 

Édio – É mas daí ele vai querer passar lá no cinema dele...  
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Venera – (???) E aquela fotógrafa de Blumenau, ela tem assim... umas manchinhas no 

rosto, ela mudou de nome pra... ela fazia muitas fotos em sobreposição... (???). (Aline?), 



é isso... ela fotografou o espetáculo da “Morta”, ela tem o quê, umas cinqüenta, cem 

fotos.  

 

Édio – Camila? 

 

Venera – Camila... é, isso. E a gente nunca teve grana pra comprar. 

 

Édio – Ah, ela quer vender... 

 

Venera – É, talvez ela venda barato, ela queria... na hora ela fez as fotos e chegou lá né, 

ao, pô, é dez pila cada, cinco pila cada, uma coisa assim, não sei, alguém deve ter 

comprado, mas o NuTE não tinha grana, sabe... Como NuTE, quem é que ia gastar 

dinheiro com fotos na época né... 

 

Édio – Fazer um estudo lá, porque o que a gente orçou de foto é... depois se a gente 

gasta o dinheiro orçado com foto pra comprar coisas... 

 

Venera – Não, mas de repente... “ô Mila, dá umas quatro fotos pra gente pôr no projeto, 

teu nome vai tá...”, né... de repente tem esse outro lado... 

 

Édio – É, fazer uma negociação... 

 

Venera – Mas ela tirou muitas fotos, a maioria é sobreposta, meio maluquinho né... mas 

é uma forma... Aí o cara de São Paulo mandou, meio ligava e coisa, aí botei os dois 

negociar, eu não ia ficar intermediando isso, já não tinha mais muito, tinha três anos, ou 

quatro, aí, não sei se ele conseguiu alguma foto. 

 

Édio – E essa dissertação, tu tem? 

 

Venera – Não.  

 

Édio – Do cara, do pesquisador, da monografia... 

 

Venera – Não.  



 

Édio – Tu consegue acessar de alguma forma? 

 

Venera – É... talvez, talvez pode tá publicado na internet. Existe um... é lógico que não 

vai tá NuTE, vai tá lá, Oswaldo de Andrade, ou então, antropologia, como é que ele 

chamava... antropofagia teatral. Ó, aí eu apareço ali numa foto, ali ó, de bigode, do lado, 

ali meio na luz, é o Wilfried, de óculos. É eu, o Wilfried e a ex-esposa dele, no camarim 

do teatro. Eu novinho, devia tá com quê... vinte anos... não, vinte também não, mas... 

vinte e cinco. Aí ó, é o “Homem do Capote”, acima o Dennis Radünz. Peça polêmica, 

onde a mulher disse, “te puxo não uma orelha, as duas”... risos... “Tertúlia Teatrada”, 

é... havia uma falta de material didático ou mesmo de pesquisa, aí eu peguei, todos os 

livrinhos que achava interessante da Maria Clara Machado, tinha Revistas de Teatro, lá 

da Equipe Vira-Lata, xeroquei, recorte, tirei, montei a revista. Tem a revista todinha aí. 

É... toda em colagem, mesmo Livro de Artista, nem sabia quê que era isso né, na época. 

E tem essa, tá aí escaneado, tá aí dentro. 

 

Édio – Tertúlia... isso é uma... um... 

 

Venera – Uma reunião sobre um tema né, a poesia usa muito esse termo...  

 

Édio – É uma revista que tu... 

 

Venera – Eu criei o nomezinho e chamei Tertúlia Teatrada, e dei, distribuí, consegui 

apoio da Furb, primeiro da prefeitura, primeira edição, cem exemplares, bum... dei pra 

todo mundo a cópia, depois a Furb deu mais um tanto em xérox pra segunda edição. 

Tem gente que deve ter esse livrinho até hoje. Eu mesmo tenho um ou dois. Tanto que 

foi escaneado né.  

 

Édio – E pra quê que tu fez isso, qual que era tua viagem... 

 

Venera – Pra entregar pras pessoas pra eles começarem a ler um pouquinho de... pelo 

menos de Grotowski, de Stanislawski,  conhecer o tal de Meyerhold, começar a 

entender o quê que é maquiagem... botei lá... por que as pessoas não tinham muito 

acesso a esse material... tava lá... o Vira-Lata tinha, poderia, não é... assim dando, a 



pessoa ia folheava acabava indo no banheiro e via alguma coisa... e a revistinha é, tinha 

texto assim, tinha texto assim, texto de assim, aí de repente virava a página tava, o cara 

tinha que brincar. Foi uma brincadeira mina, de colagem. E... 

 

Édio – Quando tu inventa essa coisa de reunir o pessoa pra fazer teatro ali... a primeira 

vez que aparece essa idéia de núcleo, eu vejo um sentido profissional nessa pessoa que 

tá coordenando o Teatro Carlos Gomes, a questão do eventos... “pô, não tem evento 

aqui no teatro, eu preciso fazer acontecer evento...”, havia um sistema pra puxar os 

caras... “vamos fazer teatro aí, vamos aparecer, vamos criar peças...”, aqui, não me fica 

claro isso assim... 

 

Venera – É, não. Imagina, são... 1984, 1987 praticamente, um cacetão de tempo... a 

gente via... apesar disso eles não, não tinham interesse e pensavam que poderiam um dia 

ser um artista da cidade. Não havia aquele melindre, como a bailarina que estudava, mas 

era porque a mãe mandava. O Carlinhos ia lá tocar violino com o pé no saco porque o 

pai pedia, ou obrigava, entende? O cara ficava horas lá no pianinho, eu mesmo passei 

por isso, porque queriam que a gente... a gente não tinha consciência de que podia ser 

um artista, né. Aí faltava informação, faltava estudo, as pessoas... não tinha 

universidade... a universidade, o curso que eu fiz era de dois anos. Tu tava... licenciatura 

curta, mas tu tava formado, sabe... Mas era... aqui... dois meses de teatro, dois meses de 

música, dois meses de artes plásticas, é... três meses de desenho, pra encher o currículo. 

Aí prática de ensino, e era isso os cursos... então era, meu tava num garimpo na época, 

pô, pra achar a pepita ali nem... tava difícil... e aí atirava pra tudo que é lado, aí eu fiz 

essa revistinha pra tentar descobrir mais gente pensando né. Ou querendo pensar...  

 

Édio – Tu já tinha apresentado “O Homem do Capote”... 

 

Venera – Já tinha... já, já tava... é... existe algum material antes desse, um jornalzinho 

que nós fizemos, tudo xérox, usava muito xérox, inclusive até o final né, praticamente 

usando xérox... 

 

Édio – Aqui esse coordenador de eventos do teatro começa a se deslocar realmente né... 

Fazer coisas para o Núcleo de Teatro. Ele não tá mais fazendo coisas para a 

coordenação de eventos... aqui não tem mais a ver com coordenação de eventos... 



 

Venera – Não, não, não... Não, eu acho que já no segundo ano, falar que 1984 é o 

primeiro ano é loucura porque é setembro de 1984 uma reunião, e a primeira 

apresentação em dezembro de 1984. Então primeiro ano é 1985, né. Então falar no 

segundo ano do NuTE, é uma transformação total de... das idéias que originaram essa 

primeira reunião. Não acordei uma bela manhã dizendo “ah, vou fazer o núcleo de 

teatro”. Não, vou pegar e reunir essas pessoas e daí, não sei cargas d`água, não consigo 

imaginar quem foi que disse “é um núcleo, é um núcleo de teatro...”, eu não acredito 

que fui eu, foi uma coisa meio assim... “ah, vamos fazer..”, porque, na verdade não me 

instigava assim... “gente, não vamos fazer mais um grupo de teatro... porque não é um 

Grupo de Teatro Carlos Gomes”, já tem o Vira-Lata, né... Podemos fazer um grupo de 

estudos, podemos se reunir e coisa...”. Surgiu o nome núcleo, mas não tinha pretensão 

assim de... ser a raiz de tudo... foi... núcleo uma coisa de encontro. E eu sempre fui meio 

ligado à poesia né, aí gostava de nomes diferentes, como pegar tertúlia né... pô eu 

achava assim estupidamente diferente, nunca tinha ouvido falar de tertúlia... risos... 

 

Édio – (???) 

 

Venera – Olha... aconteceu vários encontro... Aí o primeiro JoTe-Titac ó... vai ver, ano 

de 1987, 88...  

 

Édio – Nossa... o JoTe é tão antigo? 

 

Venera – É... porque, ó, dia 06 de dezembro de 1987 o Programa da... daquele... Treze, 

treze peças, tudo de uma folha de papel... Regulamento. 

 

Édio – Na verdade o... a essência do NuTE... não sei essência já não... bobagem falar 

isso assim... mas tamo conversando há duas horas... Mas o JoTe tá no princípio, na idéia 

original, isso de “ah, vamos reunir uma galera, vamos chamar esse pessoal do teatro pra 

vir pra cá, pra gente pegar peças curtas e encenar... é basicamente a... 

 

Venera – É... é... por que, porque, é, desde o início, o mesmo personagem catalisador, 

Alexandre, já tinha meio que uma idéia fixa né... Pô faz pecinha curta, todo mundo 

aparece um pouquinho, e com isso monta um programa comprido, ninguém assume a 



responsabilidade tão grande de um fracasso, uma peça de duas horas de duração... nós 

fazemos várias pequenininhas, vai ter a boa, vai ter a ruim, vai ter a excelente, vai 

aparecer um cara duas, três vezes. Então, era isso, criar chance, cria quantidade pra 

achar qualidade, né, era uma... isso eu conversava muito com o Faleiro, anos depois né, 

que pô, tu não monta, o quê que é um personagem, o quê que é fazer um teatro, o quê 

que é montar um caráter né, reerguer uma coisa que tá ali no papel... Tu podes pegar um 

texto de três horas de duração, tu vais ter que... Shakespeare... tu vai... nhá, nhá, nhá... a 

vida toda desse personagem, como tu pode pegar dez palavras e mostrar esse 

personagem... uma coisa meio... coco roxo... tu tem que ser... a época de Collor né... 

isso aí, sabe, tu tinha que ter muita vontade de... em cinco minutos de cena montar um 

personagem. Mas é a verdade né, isso era contemporâneo né, hoje, lá era loucura, 

experimentação. Hoje um ator chegar e fazer uma ceninha aí de  cinco minutos e se dar 

bem é totalmente corriqueiro, comum... lá, ninguém, não, um personagem... um ator pra 

ser bom ator ele tem que ter no mínimo trinta anos, porque ele tem que ter vivência, ele 

tem que ter vivido, tem que saber o que é morrer um parente ou amigo, ou ele já ter se 

separado uma vez... havia aquela consciência de que o ator só poderia ter memória 

emotiva né, stanislawskiano. Então os atores eram tudo gente idosa. Nós távamos 

brincando com adolescente ou cara que mal e mal tinha batido a sua punheta perfeita 

sabe? Risos... As coisinhas... Então, pô, o quê que um cara desses vai falar a frase de 

amor que ele... que ele tá sendo botado pra traz, traído ou coisa assim... pô o cara nem 

conseguiu a parceira já tinha que fazer um papel onde ele tá traído, entende? Então... e 

uma pecinha de teatro de uma página dá tranquilamente pra passar essas situações né. E 

isso é muita aula, na época foi... a gente, eu acho que a gente foi bem arrojado né. E sem 

querer deu certo muita coisa... Essa luzinha vermelha aqui de vez em quando me inibe... 

eu acabei de falar punheta... risos... já, já... segundo cuba... risos...  

 

Charles - Essa letra não é do Telomar, não?   

 

Venera – Não. Isso daí é hidrocor.   

 

Édio – Imagina, 1988, o NuTE com quatro anos, se contasse o 1984... três anos depois 

nós já tava fazendo merda ali... risos... paramos a cidade inteira, meu...  

 

Édio – (???), lendo texto do material NuTE Audiovisual.  



 

Venera – É meu... agora lembro, esse Otto Muller que eu falo, que criou a biblioteca do 

NuTE né, ele, o nome dele era Alex Muller, nome artístico. E aí ele topou. A foto dele 

tá aqui, segurando Carlinhos, esse ali, fazendo uma flauta é o Carlinhos quem tá em 

baixo é o Otto, o Alex Muller. E aqui do lá é o Claus (Jansen?), que tinha paralisia 

infantil. Mas aí o Otto garantiu, não, eu vou lá. Saiu da janela pra fora botou os pés 

ficou no pára-peito, amarramos uma corda na cintura dele e ele ficava assim. Quinze 

andares, lá no... ficou, não teve buzina, não teve, o... tem teatro, nada, só isso, ele só ia 

pra frente pra traz com a corda. Dois atrás segurando, o bicho se agarrando... risos... 

meu não deu quinze minutos, essa foto... Era gente no outro lado da rua, nos edifício 

tudo... ”não... não pula... não...”, risos... meu foi doido, doido... Fizemos a primeira... aí 

a gente tava também conhecendo o, o mestre do teatro brasileiro, que criou a expressão 

teatro invisível que é o Augusto Boal né. Caiu na nossa mão, talvez pelo Faleiro, cento e 

um exercícios pro ator dizer o não através do teatro, sei lá uma coisa assim. Aí, aí pô, 

teatro invisível, pô quê que eles faziam e coisa, estudamos pra caramba... Fizemos teatro 

invisível, falso suicídio. Pô, avisamos os bombeiros, avisamos a polícia que íamos fazer 

isso e eles “não, tudo bem...”, não acreditaram. Aí não avisaram o capitão dos 

bombeiros... quando ele chega lá com a viatura sobe vai lá no último andar... “não, é 

teatro...”, “vocês somem daqui senão eu prendo tudo!”, não sei o quê lá... risos... foi 

uma merda.  

 

Édio – Risos... Por que, por quê? 

 

Venera – É que, na época, aparece na foto aí... O pessoal queria fundir o Ministério, a 

gente, Cacau Menezes, em Blumenau... 

Édio – Ah, tá, na época o Ministério da Educação queria juntar com o da Cultura... 

 

Venera – Isso, isso. E aí nós fizemos isso aí à nível, Blumenau, NuTE, isso aí a nível 

nacional no Fantástico Cacau Menezes apresentando a gente, o cara é de Floripa né, 

veio falar da matéria nossa aqui de Blumenau. A gente pelo menos apareceu... um 

minutinho de fama sabe? Aparecer lá... e... pessoal de Brasília ficou sabendo da nossa... 

e era uma tentativa assim de... abaixo assinado, passeata na rua, mas não falso suicídio 

né...  

 



Édio – Que beleza hein... 

 

Venera – Da o zoom aí, mais chance de ver... 

 

Charles – Na faixa... “não confunda educação e cultura”... 

 

Venera – É... “não confundam”...  

 

Édio – Se o MinC tivesse acabado hoje nós não taria aqui fazendo esse trabalho sobre o 

NuTE... 

 

Venera – Ow, tu podes, é, clicar no meio da imagem e arrastar de um lado por outro, o 

momento... tá ampliada aí, agora vai ali em qualquer lugar da página... sobe bem os, vai 

bem alto, e agora arrasta a imagem pro lado... (...). 

 

Édio – E aí o cara ficava se jogando daqui de cima? 

 

Venera – Não. Nunca se jogou... 

 

Édio – Não, fazendo de conta... 

 

Venera – É, ele tá no décimo quarto andar.  

 

Édio – Aqui perto da faixa... 

 

Venera – É. Escritório da... como é o nome dela... da fotógrafa... agência de 

publicidade, emprestou a janela do escritório dela pra gente fazer isso aí. Apocalypsis 

Cum Figuris 1988. Praticamente três anos depois de criado o NuTE nós montamos um 

espetáculo baseado em Grotowski, uma peça de teatro que eles estrearam uns dez anos 

antes na Polônia, contando passagens da história da bíblia. Eu peguei aquele texto da 

descrição de um jornalista, juntei umas pesquisas que eu fiz da bíblia, o apocalipse, 

peguei uma pesquisa científica sobre essa, essas passagens, peguei umas fotos 

interessantes e poemas de autores catarinenses, uma seleção, daquilo tudo eu fiz 

vários... colagens, então o ator recebia, por exemplo, na sua mão, assim, aquela folha de 



papel com essa cena da bíblia, a descrição do espetáculo polonês, um poema dum autor 

catarinense, era aqueles dois poemas, só, e o texto científico... e aquilo ali aí, os dois, 

três atores que receberam aquela página, aquela folha de papel, ficavam lá, treinando, 

é... “pô, eu vou usar essa palavra ali desse poema, vou usar essa expressão dessa forma, 

vou puxar aqui”, daí um rodava o outro, a gente fazia os exercícios, aparentemente sem 

muita conexão, e aquela, aquele net processo, aquela rede de informações criava uma 

cena, e aí eu ia pegando cada uma daquelas cenas e soldando com a outra, e montando o 

espetáculo. Foi um processo que levou meio ano pra fazer, com muito exercício 

acrobático, muita gana de ator, sabe, trabalho assim, o cara tá tonto pra fazer uma cena e 

não perder equilíbrio, não fazer ela pela metade, entende? E montar o espetáculo é tipo, 

remendar aquela colcha de retalhos, todas aquelas informações, e usar no espetáculo. Na 

primeira estréia eram quase vinte atores, e depois foi reduzida a sete, oito homens. Só 

homens na peça. E todos seminus.  

 

Édio – Quanto tempo de espetáculo? 

 

Venera – Praticamente uma hora de duração. O espaço era arena, pronto pra apresentar 

em sala de aula, ou até num ginásio de esportes. Aí a gente começou a ser pretensioso 

com essa peça. “Pô, só tem teatro em Florianópolis, Blumenau, e um grande em 

Criciúma, Santa Catarina só três teatros... meu, mas ginásio de esportes, cada cidade 

tem um. Então nós vamos fazer um espetáculo que apresente em ginásio de esportes... 

Algumas cidades não tem ginásio de esportes, então vamos fazer um espetáculo que 

caiba numa sala de aula...”. e aí, saímos cara. Fizemos uma turnê... meu, mais de quatro 

anos em cartaz com a peça... 

 

Édio – com Apocalipse? 

 

Venera – É... com Apocalipse... 

 

Édio – Ah é? Tem idéia de quantas pessoas possam ter assistido a peça? 

 

Venera – Hum, apesar de possível de apresentar num ginásio de esportes, o limite de 

público era por volta de quarenta pessoas. Então todas as apresentações praticamente 

lotadas, né. Mas não tinha super-lotações. O espetáculo apresentado em Rezende, Rio 



de Janeiro, eles tiveram que adaptar. Os regulamentos, na época, tinha que ser em palco 

italiano, então o teatro lá de mil lugares e uns trinta quarenta lá em cima do palco vendo 

o que era, e os outro mil urrando, vaiando, polêmica pra caramba, entende, porque 

ninguém fazia teatro de arena. Aí um animal gaúcho, um tal de Guto, escreveu uma 

crítica dizendo “ah, os blumenauenses revisitam Grotowski, montando um teatro 

ultrapassado, que é coisa lá dos anos 70 que em 90 não se faz mais...”. Meu isso aí... a 

gente chamou muito atenção do pessoal do NUME, pessoal do Teatro Antropológico 

Eugênio Barba, a gente se aproximou muito dessa linha de trabalho... a gente foi... se 

era experimenta ali mesmo foi mais do que nunca. Só que nessa época, exata, eu acho 

que deixou de ser Teatro Experimental e passou a ser Teatro Escola. 

 

Édio – Grotowski foi aluno do Meyerhold ou é o contrário? 

 

Venera – Não, não. Grotowski bebeu em Meyerhold, Teatro Oriental, (Kabuk?) Teatro 

Nô...  

 

Édio – Por que na minha cabeça tem uma ligação do Meyerhold com o Stanislawski, e 

da mesma forma tinha uma coisa com o Grotowski, que não foi tipo, discípulo nem de 

um nem de outro... 

 

Venera – não, não, não. São mais de oitenta anos de diferença... oitenta também é 

demais, praticamente cinqüenta de distância de... um já tava morto e o outro... O teatro 

de (Vroklav?), é um... ele criou um teatro laboratório, onde ele levava os atores pra lá e 

era uma coisa parecida com o que tu fazes, só que não na linha criminal, mas era resgate 

de pessoas... voltarem a ser algo na vida... uma coisa assim né... e nesse centro de 

estudos ele foi criando uma série de atividade que desembocavam no teatro, que ele 

chamou de o ator santo, num momento, depois ele chamou de teatro pobre, o teatro 

pobre no sentido de não criar fantasias, luxos, procurar ser, e ao mínimo, o ator em 

cena, não o personagem, não um figurino, não maquiagem, não sonoplastia efeitos 

especiais... pobre. Chegar ao cerne que é o quê, um ator e um espectador, esse dois já 

fazem teatro, é o mínimo... chegar ao luxo do mínimo. Aí o ator santo é onde ele se 

entrega na cena, ele não vai ser um prostituto, fazer por dinheiro, ele vai fazer porque 

ele se entrega por uma cena. E aí ele não era muito bom em escrever, ou em colocar as 



coisas documentadas. Um discípulo de, Eugênio Barba, pum, pegou tudo isso ali, reuniu 

e escreveu um livro. 

 

Édio – Ah tá, o Barba é discípulo direto do Grotowski.  

 

Venera – Do Grotowski, é. E aí Eugênio Barba trabalhou com Grotowski, escreveu 

tudo, descreveu os exercícios, as idéias dele, e não só ficou como um informante, ele 

passou de discípulo a novo mestre. Ele rodou, não aceitaram ele lá na universidade que 

ele se inscreveu lá na Finlândia, é um derrotado, como a exposição dos artistas 

rejeitados... E ele pegou e botou um anúncio na universidade, “eu sei que não posso (?) 

pra artes cênicas, tá afim de fazer teatro de verdade, vem falar comigo...”, montou o 

grupo dele. E aí cresceu toda uma coisa que é a antropologia teatral, e agente tava 

batendo na lata na hora, ao mesmo tempo, e por acaso, talvez, diferenças de dois, a três, 

cinco anos, mas o material vinha vindo pra gente, a gente conseguia ter uma identidade, 

mesmo atrasada, mas não era internet, de jeito nenhum né... matérias em revista 

especializada de teatro... que a gente... 

 

Édio – O Barba é da década de 80? 

 

Venera – tudo grande que ele fez é de final de 70 pra final da década de 80.  

 

Édio – É tão contemporâneo assim o cara... 

 

Venera – Sim, sim. Grotowski é de 1970 pra comecinho de 80. Mas o Barba é desse 

finalzinho de 1970 pra 80. E nós távamos ali, pô. Por acaso, também é livrinho que caia 

na mão e... “meu, destroça, e vamo lá...”.  

 

Édio – A peça Apocalipse é então bem Grotowskiniana.... 

 

Venera – É... o nome do espetáculo que o Grotowski montou chamava Apocalypsis 

Cum Figuris... Nós pegamos e montamos a peça chamada Apocalypsis Com Figuris na 

visão de Santa Catarina os Anjos e Nós. Isso tudo era o nome da peça. 

 

Édio – Antes dela tem os jogos aqui, que são peças curtas... 



 

Venera – “Três Terças tem Teatro”... “Veias Cativas” em cima de um espetáculo de 

Ney Matogrosso, só música... 

 

Édio – Um espetáculo curto? 

 

Venera – Não, não, isso aí é um espetáculo... nós apresentando em boate, danceteria, os 

atores tudo seminus, meio... umas coisas assim... ali a gente conheceu o Alan, não sei se 

vocês conhecem o Alan Kardek... não o metafísico, e sim o cabeleireiro. Eu dei pra ele 

o nome de Alan Alda Kardek, tem um ator que na época tava fazendo uns filmes de 

action, de guerra, e chamava-se Alan Alda, e ele queria Alda Kardec, porra... haveria 

muita confusão... aí eu botei, Alan Alda Kardec. E ele era um exímio transformista, 

fazia Ney Matogrosso, maior terror com a Equipe Vira-Lata, porque tinha o melhor Ney 

Matogrosso de Blumenau, e o cara chega de São Paulo, órfão de pai e mãe, e o menino 

criado na rua e fazendo Matogrosso, também. E ele vem e cai nas graças do NuTE. O 

Estevão Junior odiava a gente, tinha muita raiva... E fizemos Veias Cativar, texto da 

Rosane Magali Martins, que na época tava com presidência da Sociedade de Poetas de 

Blumenau a API, A-P-I, que passou pra Poetas e Escritores, né, e eles com aquela febre 

toda de fazer poesia e ir na rua gritar poema na cara de todo mundo... 

 

Édio – Esse é o primeiro... digamos assim, espetáculo do NuTE, os outro são peças 

curtas de dez minutos, quinze minutos que vocês tava produzindo...  

 

Venera – Praticamente... Não, é... antes do “Veias Cativas” não é o “Homem do 

Capote”?... Ah, não, é, “Veias Cativas” é o primeiro, é. Mas não é o mesmo... ó 86, 87. 

Só que nessa época o Faleiro apareceu em Blumenau, e nós estávamos com “Veias 

Cativas”, “O Homem do Capote”, “O Túnel”, e o “Apocalipse”, essas quatro peças e 

mais “Sentimento e Alegria à Moda da Casa”, um espetáculo de pantomima, do 

Wilfried. Nós fizemos uma mostra pra abrir o Festival Universitário de Teatro, e aí o 

espetáculo escolhido pra abrir seria “O Homem do Capote”, mas era muito terror. Aí a 

gente tirou o primeiro lugar, que era tudo direção minha, e do NuTE e coisa, então 

tiramos o primeiro lugar, invertemos e abrimos com “Veias Cativas”, abriu o Festival de 

Teatro.  

 



Édio – E... aqui tinha texto ou era só dança? 

 

Venera – Qual? 

 

Édio – “Veias Cativas”... 

 

Venera – É muito em cima das dublagens do Alan nas músicas, só que dava umas 

travadinhas no som e daí um ator dava uns textos da Rosane. Tinha a poesia ligada com 

o movimento cênico com o movimento meio coreografado. Muito menos teatro, muito 

mais coreografia, mas não era dança não.  

 

Édio – E tu dirigiu isso? 

 

Venera – Sim, dirigi. Aí tem os rascunhos meus, uns rabiscos. Aí tem um momento ali 

que eu escrevi assim “isso não é teatro porque não é interpretado, isso não é dança.... 

coreog... não sei, tem ali um trocadilho assim tipo, coisa que eu anotei pra chegar e falar 

pros atores né.  

 

Édio – E isso tá onde? 

 

Venera – Ah, isso tu vai... isso aqui tu tá numa espécie de resumo né. Aí tu vai chegar 

em 1986, onde tem “Veias Cativas”, ali tem o roteiro todo, todo o texto da Rosane, eu 

mantive sabe. Consegui preservar. (...) 

 

Édio – O que eu tenho percebido da memória é que ela não é... é uma coisa provisória... 

(???) mas quando ela se acopla com algo, aí ela... (???) 

 

Venera – É, é o que eu vou lembrando né... Mas eu acho que é hora de vocês falarem, 

eu fico mais quietinho. Seria legal vocês dizerem, “ah, isso ali eu sei o que é...”... 

 

Édio – Você tava falando das “Veias Cativas”... 

 



Venera – É, chega ali e abre o linksinho ali, passa no 1986, detecta onde tá “Veias 

Cativas”, aí tem todo o material lá. Aí tem Programa, material, que fez, essas coisas. 

Coisa de cartaz. “Veias Cativas” eu acho que vê tá numa outra pasta desse ano né. (...) 

 

Édio – Outra pasta aqui tem um tal do “Glacê, Glacê”... Ah, “Veias Cativas” tava dentro 

do...  

 

Venera – É...  

 

Édio – Roteiro? 

 

Venera – Pois é... algumas coisas tem muito mais material que outras.  

 

Édio – Mas esses teus escritos tá aqui no roteiro? 

 

Venera – É, deve tá.  

 

Édio – Alan Alda Kardec... risos... Ficou bem gay esse Alda... 

 

Venera – Já que era né... Olha, ali tem uma anotação à caneta, em cima.  

 

Édio – (Lendo), “não é cantado, mas é dublado... não é dançado mas é coreografado”... 

 

Venera – É... risos... e por isso era musicado... risos... Ah viagem... tentava criar... o que 

a gente bateu papo, a leizinha né... Pra ter um pouco de conhecimento do que tá 

propondo, fazendo.  

 

Édio – E como foi isso cara. Por que, era uma coisa... o Vira-Lata tinha toda coisa do 

Jardim, da sexualidade... de uma certa forma tinha uma autorização pra montar um 

troço, agora o NuTE, tava trabalhando... sei lá, vocês tinham ali uma outra coisa que era 

uma vontade de estudar teatro, de saber textos, uma coisa com o conceito... aí de repente 

vocês montam um espetáculo que tem uma questão com a sexualidade masculina... 

que... como tu acha que foi possível isso surgir ali nesse caldo... pra mim tem uma, não 

sei, parece ter uma coisa desconectada e...  



 

Venera – É... tu... mas tu... qual é o peso maior, a sexualidade ou o espetacular, a dança 

erótica do Ney... ou o direito autoral... que que tu tá... 

 

Édio – Vocês tavam trabalhando com uma coisa assim... vamos fazer teatro de pesquisa, 

vamos trabalhar com outro tipo de... o link que eu consigo ver é uma coisa assim meio 

que do revolucionário... de uma outra ordem, do choque, vamos chocar a sociedade... a 

pergunta é como foi possível pra esse grupo que tava fazendo teatro de repente fazer 

uma coisa que é pornografia, é dança, não é parecido (?), e depois também vocês não 

fazem mais “O Homem do Capote”, daí (?), o “Apocalipse” é uma peça... 

 

Venera – É, mas tu vê que antes disso nós tavamos com uma peça chama “Classe 

Glacê”, que é uma série de textos do Luiz Fernando Veríssimo, que saiu numa revista 

Veja, numa folha, uma página. Aquilo ali nós apresentamos e reapresentamos o mesmo 

texto durante uma hora quase, e sempre aquela mesma página, de nono, de novo, de 

novo... mas em outras versões. Num momento o sujeito era... o mesmo texto dito por 

uma professora na sala de aula, logo depois apresentava o mesmo texto, dito com as 

mesmas frases, com uma dona de casa ensinando o filho, ou comentando alguma 

coisa... então havia carinho, outra hora é uma autoridade falando, outra hora o mesmo 

texto aparecia como uma... um pedido da mãe pro filho não fazer isso, uma coisa 

assim... A gente começou a brincar o mesmo texto ser dito várias vezes, “Classe Glacê”, 

ali também apresentamos junto a peça “O mendigo e o cão morto” de Brecht, onde um 

rei acaba de ganhar as alturas, venceu a guerra, e ele chega em casa no seu Palácio e na 

frente tem um mendigo deitado, e o mendigo nem se levanta pra honrar esse rei... então 

o quê que é isso, que rei era aquele, que mendigo era esse, que poder o mendigo tinha 

em cima do rei... Então era... a gente tava com uma série de pesquisas, e brincar, pode 

até uma ligação ali de quem é rei quem é mendigo, o quê que é certo o que é errado... eu 

acho que não é muito impossível de sair disso e entrar num “Veias Cativas” né. E na 

verdade são prisões que tavam se soltando né, que uma veia cativa é uma espécie de 

cadeia humana né, a coisa de, as artérias né, elas são prisioneiras, e a gente tentando ir 

com veias, soltar essas amarras né. Eu acho que tem... tu podes buscar mais entrelinhas 

aí. Mas, nu e cru falando assim, uma coisa um pouco menos viagem, Rosane Magali 

Martins conheceu o Alan, o Alan, a gente trabalhava junto, ele deu aula de maquiagem, 

interpretação, brincava, foi muito bem aceito... e ah... querendo fazer um espetáculo de 



Ney Matogrosso... pô, ele que era uma onda na época aí né... E pô, porque não? “Vamo 

experimentar, vamo brincar de teatro, a gente já estuda tanto, vocês tem coragem, 

vamos fazer algo brincado?”. Tocava música e rebolar em cena... Ah... eu to ironizando 

um pouco, mas é... e aí vai, e pô, bota sete oito atores fazendo isso... que coreografia vai 

combinar, o quê que vamo botar ali... aí tu vai vendo, tem uns rascunhos ali de 

cenografia, de atitude. Foi muito bem aceito. A gente foi convidado em duas, três 

danceterias pra apresentar... era uma coisa meio andrógina, meio gay né... Como é o 

próprio Ney Matogrosso né, mas a gente ia abrindo temporadas, brincando com o nu em 

cena. Foi a primeira vez que uma atriz ficou pelada... 

 

Édio – Ah, tinha mulher também? 

 

Venera – Tinha, tinha... As marcas com bandeiras, flâmulas. O espetáculo visualmente 

era bem rico também.  

 

Édio – E alguém te ajudou nessa direção? 

 

Venera – Não, não. Aí em diante já tava me assumindo como diretor. “Classe Glacê”, 

praticamente é só eu. “Mendigo e o cão morto”, com música ao vivo, Antonieta Krauss, 

uma musicista, na área didática, musicalização para crianças, ela passava, tinha essa 

cadeira e começou a fazer musicalização para adultos, e entrou, entrava em cena, ela era 

uma figura, altíssima, cabelo crespo, bem largão... é... muito rico, muito rico as 

possibilidades plásticas né, pra montar um espetáculo. Coisas assim que foi... Aí eu 

comecei a me assumir como diretor... o pessoal já... já não era... eu não me sentia assim, 

o patinho feio sabe? Quando não sabia ainda que era o cisne. Aí eu comecei a notar... 

patinho feio é o cisne. Eu comecei me assumir dirigindo teatro. Aí a, depois dessa aqui, 

puxão de orelha, 87, 88 fui fazer o “Veias Cativas”, criar o “Classe Glacê”, e ainda 

montar o Apocalipse, pô, aí eu tava diretor mesmo. Mas estudei quatro anos né... a 

evolução do NuTE. Vamos dizer, como... digo estudei porque também, pô, não fui lá 

me impondo, eu fui estudando, aprendendo com eles, confiando em mim... era uma 

coisa simbiótica né... 

 

Édio – Eles... 

 



Venera – Os atores, as pessoas que tavam se envolvendo... e... e não tinha ninguém com 

peito e coragem de fazer algo melhor que eu, ou, e quem tentou não conseguiu né... 

muita gente tentava entrar com umas coisinhas meio... só que não tinha mais, os atores 

eram despreparados... não havia aquela vontade de estudar arte né... Eu era crítico... 

crítico não, eu tinha uma coluna no jornal, escrevendo todo dia, aí “Apocalypsis” ou 

“Variante Woyzek-Mauser”, aqui entrando pra dramaturgia, escrevendo teatro né. 

Adaptei duas peças de teatro o “Woyzek” do Jorge Bütner e “Mauser” do... Bütner é um 

dramaturgo do século XIX, comecinho do XX, e o “Mauser”, é uma peça de um autor, 

de um dramaturgo vivo até hoje que é o, pô tem o nome dele aí em algum lugar... fugiu 

agora. E juntei dois textos bem contemporâneos e um... e brechtiano, e um bem viajão 

lá do Bütner, e chegou a hora de ir pra Floripa de novo, pra dizer que minhas orelhas 

não foram puxadas... e o quê que eu vou... vou com “Apocalypsis”, um teatro 

experimental, um monte de homem nu... e ganhar respeito... ou vou lá e lavo a alma de 

prêmio? A gente tirou todos os prêmios técnicos possíveis... 

 

Édio – Com “Variante Woyzek-Mauser”? 

 

Venera – Isso, inclusive melhor espetáculo, só não ganhamos o prêmio de ator... 

 

Édio – O quê que era isso em Floripa, era um Festival Catarinense? 

 

Venera – Festival Catarinense de Teatro... 

 

Édio – Parou isso né? Não tá rolando mais... 

 

Venera – Pois é... degringolou muita coisa nessa época... Isso é... a diferença assim de 

dois anos, parece que era bienal, ou coisa assim... Então em 1987 a gente levou um 

barro, mas saímos com o prêmio de incentivo à pesquisa né e experimentação cênica. 

Mas daí voltamos lá em 1989 e... schiwt... tudo que dava... 

 

Édio – Do “Apocalypsis” tu tinha bastante nus também... 

 

Venera – Não... não houve nenhum nu... 

 



Édio – Ah... semi-nu... a galera... 

 

Venera – Foi tudo homem, meu... era um fedor na sala... era horrível de trabalhar... 

 

Édio – Risos... 

 

Venera – Muito chato... tudo suado... tudo fedendo, aquele cheiro de saco... 

 

Édio – Tu acha que “Veias Cativas” possa ter influenciado, ou era uma coisa que tu 

tava, na época trabalhando essa questão do nu... 

 

Venera – Não, não. Não tinha androgenia, não tinha a sexualidade erótica do outro, aqui 

era... era... 

 

Édio – Mas tinha... 

 

Venera – Era corpo... escatologia.  

 

Édio – Ah, escatologia... 

 

Venera – É... era grotesco, pô. O cara aleijado das pernas, ele era forte em si, mas as 

pernas finas, um palitinho. O Dennis Radünz era magrelo, acho que as pernas dele eram 

da grossura do meu dedo mindinho, sabe... era esquelético, e se arranhava todo na cena, 

ele se... passava as mãos assim... e saía riscos, assim, vermelho... o cara se auto-

flagelava... fazia... eles tavam tudo doido pra fazer teatro sabe... Meu isso era 

muito...Carlinhos... Aqui ó, a gente fazia a pirâmide, quero dizer, só dois né. Ficava um 

ator assim no chão, um outro assim, e o outro assim, e o outro em pé, ali vinha um cara 

correndo num pau, tá, tá, tá, tá... subia nas costas dele e ficava em pé lá. E daí saia 

andando pela sala com ele lá em cima tocando flauta. E isso numa salinha, às vezes de 

aula, meu... impressionava, ficava todo mundo doido... Os caras são acrobatas, são 

metido, entende... Então... muito treino, muito treino, um passo em falso era tombar, 

sabe... Não tinha cenário, era só adereços cênicos, uns castiçais com velas, uns 

pedacinhos de pano. Tadeu fez um pé, e aí a gente fazia uma cena que era lava-pés. A 

cena de lava-pés.  



 

Édio – Aqui o Tadeu já tava metido? 

 

Venera – Já... já. Esse logo, “Apocalypsis”, é letra dele. Em baixo, o resto do nome é 

arte dele, do Claus, ele era publicitário já na época né. Isso aqui são recortes de jornal, e 

coisa, Programas... se tu entrar ali, vais só em “Apocalypsis”, daí tem todo o material 

referente à “Apocalypsis” né.  

 

Édio – Pô, então... Tadeu ficou um tempão ali... 

 

Venera - É... porra... a gente se alimentou um ao outro né. Trabalhou comigo, trabalhou 

com Pépe, trabalhou com o Giba, mas as... ele é muito forte né... pega e faz, ele não fica 

pensando uma hora, duas... pegou a idéia? Tá, vamo lá... e vira arte. Só que os que mais 

combinaram assim, de trabalhar mais tempo junto, foi eu e ele né, o Tadeu. Aí começa a 

desgringolar ali, pô. Pépe começou a se sentir muito forte... aí, “pô Tadeu, cala a boca, 

tu só fala merda...”, aí Tadeu, “porra, respeita, nós já fizemos tanta coisa juntos... tu é 

parceiro, nós tamo juntos...”, umas coisas assim que começava a minar, entende... 

quando... choques de egos né... 

Édio – Isso em que época? 

 

Venera – Logo depois. Talvez 89, 90. mas o Tadeu ainda tá junto lá no “MacBeth”, tá lá 

em outras, depois ficou só eu e ele, o Pépe foi pro outro lado, o Giba também né. Mas 

aqui já... já... primeira montagem com o Pépe, com... Giba já quarta ou quinta... com 

Giba já tinha trabalhado mais tempo. Carlinhos mais tempo... só que, tem ego, política 

e... é... disputa... começou a aparecer daí em diante... aí onde começou a ter... a coisa 

não tinha uma personalidade, ela tinha já... já começava em quatro anos né... não aqui... 

aqui ainda é seguro... 89, 90... ali começa assim a... um puxar mais pra um lado, outro 

pro outro... começando as pessoas a descobrir seus caminhos né... 

 

Édio – E onde que se dá a entrada do Pépe, do Carlinhos, do Giba... onde que eles 

aparecem no NuTE, de quê forma que eles aparecem? 

 

Venera – É... hum... O Carlinhos, que eu me lembre, entrou com os poetas, com a 

Rosane Magali Martins, é, pô já lá do “Veias Cativas”, aí já tava o Carlinhos, já 



apareceu eu acho, o Claus, é... O Giba, no “Homem do Capote” já tava, Carlinhos era o 

homem do capote, pô, muito mais antigo... o Pépe, primeira que entra é “Apocalypsis”,  

valendo né... Antes ele, ele... 

 

Édio – Mas eles aparecem como atores... 

 

Venera – Não... não. O Giba foi aluno por dois, três anos, estudando comigo né... é... 

Carlinhos também, teve, o Carlinhos teve aula com o pessoal do Teatro Guaíra, na 

época com a Olinda (Wintraw?), (Asdrúbal?) Machado, (?) Cunha, de Curitiba. Talvez 

tu acha... a Olinda já morreu, ela era muito gorda, morreu na época que o NuTE ainda 

existia, mas o Machado, perguntar no Teatro Guairá, talvez ele... ele é uma figura que 

marcou na época dele né. E eles não eram muito velhos não... eram recém formado. 

Então eles podem até tá vivos né... 

 

Édio – É que nessa época que eles entraram não tinha ainda o Teatro Escola, o NuTE 

era ainda... 

 

Venera – Não, não. Aqui ainda não era... vamos dizer... uma organização didática, ainda 

se dava aula grátis, ainda se fazia cursos de três meses, ou de meio ano, né. Era coisa 

assim... cursos não era uma escola. 

 

Édio E aí eles apareceram pra fazer um curso desses contigo, como é que foi isso? Ou 

eles apareceram... 

 

Venera - O Pépe, por exemplo apareceu vindo do Vira-Lata, ele começou a fazer teatro 

com o Vira-Lata, dali eles... é... porta do lado... “ah, vamo ali no NuTE...”, daí eles 

entraram, fazer aula... vamos fazer uma peça, não sei o que...já metidinho, já, vamo lá e 

coisa... e bem aceito, bem vindo... quem tem vontade e coisa, que tem sangue pra dar, 

né... e aí um ajuda o outro né... como eles aqui, um sobe no outro, e vai, segue adiante... 

Só que o Carlinhos, por exemplo, pode botar uns dois anos antes do Pépe, né, o Giba 

também. Aí já havia JOTE-Titac, já tinha essas coisas... Então já... atraiu talvez o Pépe e 

o Marcos (Suchara?). O Pépe e o Marcos (Suchara?), amigos assim de infância, 

resolveram fazer teatro. O Pépe veio pro NuTE, o Marcos veio pro NuTE, fizemos 

“Apocalypsis”. Aí Marcos “eu não vou fiar em Blumenau, eu sei que eu sou bom, eu 



vou pra adiante...”. Foi pro Rio, São Paulo, e aí montou várias peças né, na época aqui 

ele tava montando “MacBeth” com Ulisses Cruz, ele foi contratado pra turnê dessa 

peça, nós tava montando “MacBeth” aqui, foi assim, coincidência, assim, muito legal, 

sem saber. “MacBeth” foi um laboratório de um ano e pouco pra montar a peça, cada 

ator ganhava uma cena, ganhava uma cena pra improvisar, e eles apresentavam. E lá, 

nós criamos “O Ocaso”, que é um Auditório no terceiro andar do Teatro, um corredor, e 

aí, ali era o laboratório. A gente... de uma semana pra outra o cara ganhava o texto e 

ensaiava e produzia uma cena, e aí um apresentava pro outro, pra ver o negócio 

montado pra discussão em público. Aí, nessa discussão, ia anotando situações, e coisa, e 

ia reescrevendo o texto. E aí eu peguei traduções de, umas três traduções do MacBeth, e 

peguei, consegui o texto original, chamei o Roy Kellerman pra ajudar a traduzir, bicho... 

ganhou um cachê adiantado... sumiu, nunca mais apareceu... risos... lembrar disso... Aí, 

pô, peguei dicionário, peguei textos de inglês, pegava as traduções, comparava no 

dicionário com o que um escreveu, com outro, e fui fazendo minha versão... Aí o 

MacBeth virou uma disputa num canavial, a idéia era segurar os pés de cana. Então 

havia uma ironia, porque a gente tava começando a beber muito, fomos descobrir que 

um fumava, outro já tava na cocaína e coisa... coisas íntimas começavam a fica... meu 

era outras desgringoladas... aí todo mundo já com um talento meio reconhecido... “pô, 

vamo ganhar dinheiro, viver disso”, né. Aí surge a possibilidade de fazer Teatro 

Empresa, aí fazer (CIPAT?), Teatro Didático... aí, pô, faz um ou dois bem... umas 

coisinha meio fácil... Aí, pô, faz encomenda de peça. Escreve uma peça aí sobre 

alcoolismo. Pô, todo mundo deu pra traz, ninguém ia parar pra escrever ou estudar, ou 

falar contra o alcoolismo né... risos... Ah, não deu outra... lá vai o alemão, o Alexandre, 

vai lá e pum, escreve o texto. “Álcool a serviço”. 

 

Édio “Álcool a serviço”... 

  

Venera – Aí bota... pô... ficou hilário... tinha um bêbado fazendo as suas mancadas e 

coisa... aí meu, abriu, aí nós entramos na área, mercado de arte... de interpretação... 

 

 Édio – Isso é essa época aqui... 91... 

 

Venera – É, essa época aí. Só que tu tais vendo assim um resumo né. 91 tem muito mais 

coisa do que só o “MacBeth”, né. Assim o meio ilustrado... resgate... 



 

Édio – Esse aqui quem que é? 

 

Venera – É, da esquerda pra direita... Antonio Leopowski, Pépe e Carlinhos... 

 

Édio – Ah... Antonio? 

 

Venera – Leopowski. Ele apareceu... acho que é paranaense. Ele apareceu aqui com um 

tal de Lambe-Lambe, fazendo teatro numa caixinha desse tamanho, onde tu pra assistir, 

ia lá em baixo do pano e via ele manipulando os bonequinhos... O primeiro que 

apareceu com isso foi ele. E porra, o bicho era bom, fazia legal, tinha competência, 

tinha sangue pra dar... meu, começou a dar aula lá no NuTE também. Nessa época todos 

eles dava aula de manhã, à tarde, à noite ensaiar “MacBeth”.  

 

Édio – Tu dirigia? 

 

Venera – Eu dirigia. E eu pensei, vou sair do Teatro pra só fazer teatro também. Por aí, 

né. Aí eu, então o quê que eu podia... podia dá uma aula, pra ganhar uma graninha 

também, cada um ganhava, razoavelmente bem, assim, não tanto quanto em prêmios 

anteriores. Aqui o Dennis Radünz começou a se... é... evidenciar ainda mais, um jornal 

que ele fez, um grupo que ele criou pra ele... cada um de nós tinha o seu grupo. Ele 

tinha o bandoneon, o Giba tinha o Arte Atroz, o Pépe tinha o Grupo Meu Grupo, o 

Carlinhos o Coincidentes, e eu o Grupo da Fusão Liturgia do Teatro Pára-Choques, que 

eram eles, no caso.  

 

Édio – O “Carona” é um dissidente do Grupo Meu Grupo, ou é um novo Meu Grupo, 

uma seqüência... 

 

Venera – É... o... (...). O Grupo Carona ele é originário de um, de uma cisão do NuTE, 

onde ele criaram um grupo Chamado “Carona para Irmão Sol, Irmão Lua”. Nós 

estávamos fazendo a “Árvore Viva”, a gente tava com umas atividades bem fortes... 

Oficina de base, com o Tadeu Bittencourt, e ali... eles montaram esse grupo “Irmão Sol, 

Irmão Lua”, e... praticamente se desligaram totalmente do NuTE. E aí eles saíram no 

mundo e tão com peças por aí, saíram apresentando, e depois que a grande força ali do 



grupo, pô, não lembro o nome dela... quando ela saiu daí o Pépe tirou o “Irmão Sol, 

Irmão Lua”, e ficou só “Carona”.  

 

Édio – Ah, a gordinha lá... sei, sei... 

 

Venera – è... tu sabes quem é... Pô, ela era, ela que deu o nome... ela era casada com o 

(Mogui?), que era baterista da Banda (WladQuinto?)...  

 

Édio – Ela vendia os espetáculos né... 

 

Venera – Ela era ótima produtora, empolgadérrima. E era isso que tava faltando pra 

gente... então sangues bons. Só que aí, tipo... faltava grana pra todo mundo, ou não 

dava... tava um fazendo sombra pro outro... então, pê... Vamo abrir espaço... não que foi 

algo cavalheiro, ele, combinado... é umas coisas que... de repente tu descobria que já 

tava sendo tramado há um mês atrás... eles tava fazendo coisas... E é onde o NuTE 

acaba sendo até mais importante... foi criado tanto grupo, só que ali, numerei quatro 

atores, cada um com seu grupo. Então havia, tipo assim, eu com eles, e eles com os 

outros, que faziam mais outros... então, pô, chegou a ter mais de vinte grupos na 

cidade... Tinha o Murphy com o grupo dele, tinha o Silvio com Contra Senha, tinha... 

 

Édio – Isso de ter muitos grupos é uma coisa incentivada pra galera... 

 

Venera – Pô, aí nós já tavamos com escola...já tava tendo alunos, chegava a ter turmas 

aí de... quer dizer, (?), com mais de trezentos alunos, era gente que queria um lugar ao 

sol sabe... e aí como o cara... é aluno, aluno a vida inteira... não, ele tem que subir o 

patamar de ator né... aí, pô, poderia, tentamos... NuTE já não era o único. Tentamos 

criar Temporadas, Apresentar em vários locais, coisas assim... 

 

Édio – E tu não interpretava né? 

 

Venera – Não, não. Ator não. Eu fiz uma figuração no Balé... não que eu dancei, é que 

precisava de um ator e por acaso eu era mais ou menos o que ela queria, a Beatriz, do 

Pró-Dança... aí eu fiz... Num dos rompantes, ainda lá do começo, eu criei um roteiro pra 

montar um espetáculo em uma semana. Aí tinha cadeiras, a idéia de tu te relacionar com 



a cadeira. Então, em dois atores, três, quatro... ele o quê que faz numa cadeira... aí, pô, 

criou uma coisa, montei um espetáculo tudo de ceninhas... e juntei Escola de Música, 

Escola de Dança e a Escola de Teatro, que ainda não era Escola... E com essas vinte e 

uma cadeira... é... pô, porque que eu falei isso?...  

 

Édio – Eu te pedi se tu atuava... 

 

Venera – Ah, é. Ali, no meio do espetáculo, porra, tá tudo montado, só que deixa pra 

um ou outro, dá tempo de trocar de roupa, figurino... cada um entrava no palco dez 

vezes, fazendo dez cenas diferentes... e numa dessa caiu... aí o espetáculo não ia, e 

coisa, daí ficou meio silêncio, aí eu sentindo umas vibrações, eu entro lá no meio do 

público, foi a primeira e a última, assim... aí eu improvisei... disse lá “as estrelas estão 

caindo... mas logo se reerguerão...”, e coisa... e gaguejei... depois “ah, eu não vou mais 

fazer teatro”... risos... tentei na metáfora explicar que tava com problema no contra-

regra... era mais tentando passar pra eles a mensagem... porra, entra em cena, viado... 

mas é... essa é uma que eu lembro que eu entrei no palco... No “Homem do Capote”, eu 

fiz música incidental como nessa peça aqui... montei... Tadeu teve a idéia e eu organizei 

a coisa. “Homem do Capote” eu tocava harpa, dirigia o espetáculo em cena, mas como 

ator, não como um diretor... “não esquece que o roteiro entra lá...”, em cena, e eu 

fazendo percussão ao vivo em harpa, pandeiros e tambores. Primeiro é o “Homem do 

Capote”, depois saí fora, criei uma das mais belas sonoplastias no “Homem do Capote”. 

Por acaso eu tinha ainda fita cassete. Esse aqui é o Teatro da Cor, pô, eu era músico 

incidental e os outros figuras obscuras que entravam com lanternas ou isqueiros, ou 

velas, cada um no sei meio, e aí jogavam tintas, e no escuro montavam um quadro.  

 

Édio – O quê que é isso de músico incidental?  

 

Venera – É um termo meio contemporâneo. A música que é feita por um grilo piando, o 

carro passando, e isso é incidental, só que isso pode ser tão menos acidentado que vira 

um musical né... uma coisa... é uma... 

 

Édio – Essa música do Capote do tem ela aí? 

 



Venera – Eu tenho ela aí, sonoras né, documentos sonoros, tem a trilha do... aí tu podes 

por ali...     
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Venera - ... Atores, vestidos de garçom, com um monte de borrachinha de câmara de ar 

que eu furei, durante três dias, e entregando pras pessoas no meio do debate, não 

demorô, olha “ow Alexandre, por favor, pega teu pessoal, deixa a gente terminar o 

debate daí pra vocês parar... pra vocês fazer a performance...”. E aí quando entra no 

espetáculo cada um recebia aquela borrachinha de novo, e ninguém sabia que era uma 

borrachinha, mas... botava na boca... e dava cachaça pra eles, aí essa música tocando. 

Até as pessoas sentarem e coisa, a música ia, e uns cinco minutos de sax... só que o 

espetáculo começa sonoro, daí fica verbal, fica mais sonoro ainda e depois termina 

totalmente mudo, durante quase cinco minutos. Som nenhum, palco, nada, os atores 

andando com... e porra, desestrutura tudo... eu era... era... abelhudo.  

 

Édio – Eu entendi que tu fez a trilha sonora do “homem do Capote”, tu escreveu isso 

que ele tá tocando? 

 

Venera – É, sim... eu digo, fazer a trilha, no caso eu não compus a música e nem, nem... 

eu... a maioria é trilha gravada de sonoplastia... pegando música feita. Não é original, 

não é trilha original.  

 

Édio – Ah... Isso que tu fez com a harpa é pra... 

 

Venera – Ali, ali era só experimentalismo né.  

 

Édio – Mas isso é pra (???). 

 

Venera – Pra essa mesma peça. Eu tentava dar esses... isso que depois o... 

 

Édio – Ele fez com o sax aquilo que tu fazia com a harpa? 

 



Venera – É, na verdade é ao contrário. O que eu fazia com a harpa eu achei que o cara 

do sax ia fazer melhor que eu.  

 

Édio – Tu estudou uma cara de música né... 

 

Venera – Aham.  

 

Édio – Nenhum desses instrumentos tu levou a diante... hoje tu não... não pratica mais... 

 

Venera – É que estudei tecnicamente os instrumentos, não tinha interesse em ser 

músico, tinha interesse em ser compositor, queria fazer composição musical. 

 

Édio – Estudava teoria... 

 

Venera – É. Dei aula de harmonia e teoria musical.  
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Venera – ...O Teatro tava em reforma, não tinha sala, eles não davam mais a sala, eles 

ficavam fazendo chantagem, corpo mole pra entregar a chave. A direção do Teatro 

começou a tornar o NuTE indesejável, não foi uma coisa assim “eu parei porque 

enjoei”, eu enjoei de perseguição, enjoei da leviandade que eles tratavam qualquer 

pessoa que queria fazer arte ali dentro. Ficou lá uma coisa assim de, um cara da diretoria 

chegar pra mim e dizer que “olha, agora vai entrar muita grana pro Teatro, nós vamos 

botar ar condicionado geral, vai ser um Teatro todo climatizado, sabe porque, porque eu 

sou do Clube do Vinho, eu... e nós temos que tomar o vinho numa temperatura certa...”, 

entende, vai tomar no cu, um cara desses devia levar um soco na boca... isso não tem 

que... vinha falar isso... pra quê falar isso pra mim?... Só pra provocar, pra humilhar, pra 

dizer que não são bem vindos... 

 

Édio – Eu lembro que aquela época o Jardim tava com problema ali também. (?) ele 

com o Fundo, não queriam mais ele ali. 

 



Venera – Queriam que a gente saísse de qualquer jeito.  

 

Édio – E nessa encrenca toda como é que o Pépe conseguiu aquele espaço grande que 

ele tem lá dentro? Tinha relações políticas ali que... 

 

Venera – Não, é... Apesar de todo esse esforço deles de mandar embora, não sei como, 

havia uma intenção “não, vamos construir uma ala nova, pra ter a Escola de Teatro, 

vamos fazer ali... Alexandre é isso, vamos fazer a sala tal, o que acha do tamanho e 

tal...”, “é, tá bom, mas eu não vou mais continuar, não quero mais, eu vou parar, eu to 

saindo...”, aí “mas como? Então como que é...”, ficou meio assim, aí então ficou meio 

aberto, aí eu disse “olha, que quero fazer galeria elétrica, eu tenho um plano de trabalhar 

com arte e computador...”, separam uma sala pra mim montar a galeria, eu expliquei, 

consegui, é... sensibilizá-los a investir numa arte fora do convencional, né. Aí foi, foi 

reservada a sala, eu ajudei a decidir onde ia tomada, onde ia ter as coisas. E, de repente 

veio essas coisinhas, picuinhas... aí eu disse “olha, vão se lascar, (?)...”. E aí virou, o 

Pépe que entrou, acabou ficando com esse camarim todo, e virou camarim, ou guarda-

roupa. Só que na hora de... “ah, eu vou sair...”. “Meu mas então vamo botar outro, quem 

é que tu indica...”, aí eu “ah, tem o Pépe pra entrar, ou, apareceu o Murphy, aí deixei 

eles se apresentarem, aí eles escolheram um dos dois. Foi isso.  

 

Édio – Tu disse que apareceu picuinhas no final das contas ali pra tu ter a tua sala... 

 

Venera – Ah, cara... pô, é... não tenho certeza se 2001 o Carlinhos fez alguma coisa, eu 

sei que o Teatro tava em reforma, tiraram vários corredores, não tinha mais transição, 

né, de pessoas, porque tiraram os pisos e fizeram novos. Então não dava mais acesso pra 

sala... eu como antes eu coordenava dentro do Teatro, eu sabia qual sala tava livre, né, e 

pá, vamo usar aquela. Aí nessa, já não era mais funcionário do Teatro, e sempre, era um 

terror pra eles o Vira-Lata e o NuTE, porque não tinham, não eram instituições tão 

seguras que não poderiam... qualquer professor poderia chegar lá e processar o teatro 

que tá, comprovar com testemunhas, que era funcionário do Teatro já há cinco anos e 

que o Teatro teria que... iam ferrar... ferrar o Teatro. Nunca me passou isso pela cabeça, 

de alguém talvez passou... Então a gente passou a ser uma coisa meio perigosa. Assim, 

no sentido administrativo. Era melhor, pegar, fazer um contrato, desmanchar e fazer um 

contrato “Jardim, tu vais ganhar esse espaço, mas...”, aí tu assina um contrato, nunca um 



funcionário teu vai dizer que é funcionário do Carlos Gomes e vai te exigir encargos 

trabalhistas né. E o do NuTE era... 

 

Édio – Aí da forma como tu tá colocando agora, também (?)... 

 

Venera – É... eles assinaram um contrato. É interessante, mas “A Morta”, é 2001, 2000, 

tu vai ver ali, é um dos raros espetáculos onde nós temos um contrato, e eu tive que 

assinar um contrato pra a apresentar o espetáculo, porque antes não era preciso esse 

detalhe, sabe.  

 

Édio – Contrato com o Teatro? 

 

Venera – Contrato de apresentação e (?) do espaço, então não houve de nenhuma forma 

um medo administrativo de que tavam criando um monstrinho lá dentro, que poderia 

um dia incomodar né. Até hoje o pessoal me respeita, não sou, vamos dizer, um susto 

mais. Mas uma época poderia, “meu, se o Alexandre inventar de dizer, e arruma quatro 

testemunhas, pô, derruba e leva uma grana né...”. Mas eu nunca. Pô, a minha idéia, 

assim como comecei o negócio eu terminei, a idéia era usar os espaços ociosos do 

Teatro. Isso aí ficou meio assim, um norte pra mim né.   
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Venera - ...O outro, que tão as... um pouco mais longe, mas o que eles puderem 

contribuir né... Às vezes por escrito vai te resolver bem mais.  

 

Édio - Marcos Suchara tá... no Rio também né... 

 

Venera – São Paulo ou Rio né. Wilfried, ele também escreve muito bem, e é metódico, 

se ele tem mais tempo ainda pra refletir ele te dá dados com data perfeita, não é assim, 

“ah, acho que era tal...”, né. Além de tudo, pela organização que ele tem, ele tem um... 

abre tal dia do ano lá... ele tem tudo. E era o tipo que, que tirava foto do espetáculo, que 

fazia até um leve comentário sobre o que aconteceu. Tipo, não um diário, não tanto 

assim, mas era bem metodologia dele, é bem possível.  



 

Édio – Esse Wilfried vai ser um papo bem legal.  

 

Venera – Sim, sim... 

 

Édio – E ele tá em Blumenau? 

 

Venera – Não. Ele tá aqui, no norte, é... Penha, ou Navegantes.  

 

Édio – Mas esse não era o cara da Sulfabril? 

 

Venera – É, isso.  

 

Édio – Ele também saiu?... 

 

Venera – É. Ele gerenciou a área de, como é que é... de eventos do Beto Carrero. Não 

sei se continua nisso, mas ele comprou um sítio e mora em Penha ou Navegantes. Deve 

ser Navegantes... E essa Nice Tuffeiler, o marido dela, o Tuffeiler é muito nos de papo, 

te tratam muito bem, vão te convidar pra ir na casa deles, em Comburiu, tem 

apartamento em Blumenau também, vai ser... é outra visão total do NuTE assim né... 

Além de idade que eles tinham na época... é outra visão daquela coisa adolescente né... 

 

Édio – Eles eram mais velhos? 

 

Venera – Sim. Ela devia ter pelo menos... ela é mais final.  

 

Édio – Que louco isso de uma mulher mais velha se envolver com um grupo de 

moleques de... 

 

Venera – Uhum... Se tu veres os filmes ali do “Cio das Feras”, eu acho que ela não 

falhou nenhum, em todos os “Cio das Feras” ela está, e é um, por acaso, são fitas mais 

recentes, então ali deu pra recuperar praticamente, o quê, metade dos filmes que tem ali 

é “Cio das Feras”. Esse espetáculo foi apresentado em Lages, tem duas apresentações, 

ela está lá. Com o restante adolescente... aí tem o Carlinhos, que era mais velho, trinta e 



poucos anos... e ela estourando lá pelos sessenta. Aí tem duas em Lages, tem a estréia 

no Carlos Gomes, tem uma abrindo o Festival de Teatro Infantil no Carlos Gomes, um 

ano depois, e uma no Curupira, que... já ouviu falar, conhece né... um Festival de Rock 

bem... bem alternativo... tava lá... 

 

Édio – Essa que tu levou tudo com teu carro em duas viagens? 

 

Venera – É, e por acaso ela também tava sem carro né. E, um papo... eu acho que é 

interessante né, talvez eles acabem indicando mais pessoas né. E tem, posso não ter 

lembrado, mas momentos que marcam assim, não ficou assim um ano trabalhando, não, 

é dois três anos. A Nice Tuffeiler, essa senhora, ela trabalhou com “Cio das Feras”, 

temporada, mais de um ano... Ali exemplos né, de pessoas, não sei se carece tá 

gravando, mas, talvez pra lembrar né. Mas, essas fases que eu te falo. Existe um apogeu, 

uma carga maior nos anos 83 à 93, ah, quer dizer, 93 à 98 né, por ali... Mas, essa Nice 

Tuffeiler é de 99 à 2000, né, 98 à 2000. a Juliana é nesse período. O Carlinhos 

Crescêncio até esse período, mas desde lá, praticamente da primeira, segunda turma né. 

Tem a Rosane Magali Martins, conhece também? É um período forte, “Veias Cativas”, 

que tu me perguntou ontem, ou anteontem. Era ela né, que tava tocando, o próprio Alan, 

é um período, não é gente que ficou assim, um ano, no mínimo dois, três anos né. 

 

Édio – O Alan fez mais coisas depois do “Veias Cativas’? 

 

Venera – Sim... O “Classe Glacê” teve a peça que eu te falei do Brecht, Bertold Brecht, 

“O mendigo e o cão morto”, o nome da peça, é o rei chega, que é o Álvaro, o ator 

principal, mais o mendigo que é o, se torna o principal né, nesse diálogo, é, é o Alan. O 

Alan essa peça, o “Veias Cativas”, essa peça, Alan ainda participou do “Morcego 

Pessoa”, com a Helena Braun, também foi importante num bom período, mas ela eu 

acho que tá no interior do Paraná, conversei com ela ano passado, final do ano.  

 

Édio – Helena Braun? 

 

Venera – Helena Braun. 

 

Édio – Não é aquela musicista, ou não? 



 

Venera – Sim, sim. Trabalhou a musicalização né, tinha um coral. 

 

Édio – Mas ela não tava em Blumenau dando aula de canto? 

 

Venera – Sim, até, eu acho que uns cinco anos atrás. 

 

Édio – Ah, daí ela foi embora... 

 

Venera – É... com o Murphy né, tinha um coral... 

 

Édio – Ela deu aula de canto pra mim. Dava aula numa escola, não lembro o nome da 

escola... 

 

Venera – A Helena Braun montou, escreveu, produziu, dirigiu e lecionou no NuTE. 

“Morcego Pessoa” é um trabalho todo dela.  

 

Édio – “Morcego Pessoa”... 

Venera – É... que tá ali nessa época do Alan né... Outra vantagem, Dennis Radünz, pô, 

porradíssimo, carga de intelectual enorme né... meu, faz tudo por escrito, se tu quiser... 

Faleiro, bicho traduz ele na literatura se sai tão melhor do que falando né... e são 

pessoas que acabam aparecendo aqui no Festival Universitário, aí onde tu podes ter, já 

ter todos os dados e às vezes num bate papo de quinze minutos resolve o que faltou, o 

que não veio por escrito né... tirar uma foto ou... se a gente articular uma linha assim de 

nome, e achar os endereços, pô... Conseguir o e-mail né...  
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Venera – Esse Vilson Nascimento, crítico de arte, uma pessoa que não é do NuTE... 

talvez pegar gente do lado de fora. 

 

Édio – O Vilson tá em Blumenau né... 

 



Venera – Tá em Blumenau, é aposentado, vivendo de sonho de arte né, porque ele não 

tá mais fazendo arte né... mas ele adora arte né, ele vive arte... ele é um personagem ele 

mesmo... Já conversou com ele? Meu ele tem um jeito de falar assim, e daí surrealista, 

ele... minha mãe vai fazer noventa anos esse ano, aí quando ele conheceu minha mãe, 

faz uns três anos atrás, aí ele viu e disse “puxa Alexandre, tu tens que te acostumar, 

começa a chamar desde já ela de minha futura falecida mãe, pra não levar o choque...”, 

uns papo assim que... risos... Chama ela de minha futura falecida mãe...  

 

Édio – O Vilson... ele escrevia na coluna do Jornal né... teve mais algum envolvimento 

dele com o NuTE? O quê que ele fez... 

 

Venera – Ele foi jurado uma ou duas vezes do JOTE-Titac... Era uma testemunha ideal 

né, que eu falo... o cara, como tinha coluna e queria exercer o atestado de crítico de arte 

que ele tem né, e.. não tinha muita coisa decerto na cidade, e falava muito do NuTE... 

E... olhares do lado de fora... não sei se isso é importante né... Deve ter mais gente 

também pra... não sei se chega a entrar essa outra hipótese né... Gente... eu to... não sei, 

peguei essa meada agora... Gente que entrou e saiu... tipo uns flashes né... Roberto 

(Malé?), trabalhamos juntos durante... A Pita Belli, que leciona ali, chegou a ir lá e fazer 

curso dentro do NuTE... tem um curso, Teatro Esporte, um método de trabalho né... foi 

jurada dos Jogos de Teatro... Tem, lembrar os Jogos de Teatro né, jurados, o JOTE-

Titac... Teve um ano aí, que o Giba se produziu tanto antecipadamente, que ele botou no 

palco uma companhia de Balé inteira, já tinha escrito quatro versões da mesma peça, a 

mesma peça ele escreveu mudando uma vírgula no texto e dizendo que era totalmente 

outra peça, e o jurado, Marcelo (Stein?), ele indignadíssimo, ele mandou uma carta pro 

NuTE, e a carta aberta, não sei, eu acho que ele não conseguiu publicar, mas a carta tá... 

é lamentável mesmo o episódio que ele testemunhou né... umas coisas assim... 

manipulando o sorteio dos Jogos de Teatro... aquelas coisas de... o lado, vamos dizer, 

nem todo esportista do evento né... meio que a personalidade de algumas pessoas né... 

Não sei se tu chegou a saber disso, ou alguma coisa... Os Jogos de Teatro eram um 

ritual de montarem o grupos e na noite quinta-feira, receberiam por sorteio um texto, pra 

a partir dali, sexta e sábado montar e apresentar no domingo. Então desde o início havia 

assim uma má sorte de algumas pessoas,e  pegavam um texto que não ia completar o 

que, os anseios do grupo... Então criava-se uma espécie de cestão. Um cesto onde quem 

foi sorteado, pegou um texto que não queria, jogava ali de volta, e esperava que os 



outros jogassem de volta o que não queriam e haveria a chance de troca. Então, umas 

coisinhas assim que, o acaso não fica tão importante, e há um pouquinho da luta que, 

ah, que é também natural... vai se despender quarenta e oito horas de trabalho com uma 

coisa que não tem porque, mesmo porque os textos não tinham uma, uma averiguação 

antecipada de qualidade, de coerência, então tinha texto que realmente não, não era 

aquilo tudo. Aí tinha o cestão, essas coisas assim de troca de texto... aí um ou outro diz, 

nunca presenciei, que havia o sorteio do texto mas não mostrava qual que era e depois 

trocava com a equipe do lado. Meio impossível isso porque na hora do sorteio era 

sempre na frente de todo mundo, aparecia o... pegar o número do texto, todos os textos 

eram numerados né, e ganhou aquele número, é aquele texto. Mas havia essas 

fofoquinhas, intrigas... e a maior de todas foi essa do Giba. Quando ele montou o grupo 

o espetáculo todinho já tava ensaiado sabe. E ele escrever três, quatro vezes o mesmo 

texto, só mudando a vírgula, as chances dele pegar esse texto, ingenuamente né, eram 

muito maiores. E, pô, Marcelo (Stein?) não perdoou... e acho que é certo, é legal né... 

Mas é um lavar roupa suja na... e... coisinhas assim que dá pra esquentar o livro né.  

 

Édio – Mas daí como que aconteceu, alguém pegou a peça, jogou no cestão e ele pegou 

de volta? Ou ele teve sorte realmente de sortear e pegar a peça dele, que ele escreveu? 

 

Venera – Olha... também uma questão ética. O nome do artigo do Marcelo Stein é a 

ética de Gerson, algo assim... coisa de dar o jeitinho né... e eticamente falando, eu 

lembro que... pô, eu criei os Jogos de Teatro, montei, bolei tudo, e era o organizador do 

primeiro, o segundo eu resolvi participar, concorrendo, aí o quê que eu fiz, tinha que 

organizar e delegar alguém no meu lugar, e a partir dali, eu imagino que eticamente fui 

certo, peguei e disse, olha, a partir de agora, na quinta-feira, vai começar o sorteio dos 

textos, tá tudo organizado, a pessoa que vai controlar, que acho que foi o Wilfried ou... 

alguém. E nessa o Jardim tava de júri, jurado, eu lembro porque eu ganhei melhor 

direção com o espetáculo, mas na hora que ia começar o sorteio de textos eu pum, a 

partir desse momento eu não estou mais na organização, até aqui tá tudo alinhavado, os 

textos tão cadastrados, foi feito a inscrição, todos os grupos né... e agora eu sou 

concorrente. Ninguém levantou objeção, então eu me senti tranqüilo, e aí a pessoa 

pegou, tocou até o final e quando acabou tudo veio a premiação, entregou a papelada de 

volta e voltou ao coordenador do NuTE né, na situação ali. E isso não foi uma vez, eu 

participei acho que umas quatro, cinco vezes, como concorrente. E dessas doze, treze 



jogos que aconteceram os outros daí eu sempre tava na coordenação. Então tem um lado 

ético assim... pô, como tu cria um e promove um evento que tu depois vai participar, e 

ainda ganha, então fica meio espantoso né. Mas, pô, se for ver, conferir, pô, seria legal... 

nem... a pessoa não na minha frente poder dizer “olha, eu acho que fez isso e aquilo, 

esse cara é um miserável”, talvez pode aparecer, sabe. Mas nunca alguém chegou ao 

ponto do que aconteceu ali com o Giba né, botar por escrito que o cara taria... taria... e 

eu também nunca fiz isso, eu realmente, o primeiro texto que eu peguei sempre eu, eu 

tentei levar, como é que é, como a sorte a mãe da criação né, como lema assim. E um 

dos últimos que eu participei o texto era muito amarrado, muito cheio de nuances 

psicológicas que no palco iriam ser difíceis de colocar em cena. Aí eu lancei mão assim 

de, mais alguns textos, que pesquisei assim na noite da quinta pra sexta, depois do 

sorteio, pesquisei e introduzi alguns textos pra melhorar o diálogo, pra criar mais 

condições de enredo né. Mas também foi, a coisa no sorteio, é um diretor que ganhou 

uma peça e tinha que montar em dois dias né. Então, eu, apesar de, é possível de que 

alguém não goste de algumas das coisas que eu fiz né, mas eu sempre me senti muito 

tranqüilo no meu travesseiro né, dormia tran... nunca... nunca fiz maldade ou sacanagem 

com ninguém. 

 

Édio – Quem tu acha que não gosta, que não gostou, que pode dizer pra mim que não 

gostou de ti, alguma coisa... 

 

Venera – Não, não... não sei, nunca houve assim nenhuma espécie de pista de que 

alguém... Mas, eu to falando isso porque, montan... tinha a Escola, tinha os 

colaboradores da Escola, que não eram empregados, eram todos autônomos, todos com 

essa mesma cooperativa. Mas, cargas d`água, de repente, vinha à tona assim que o 

grupo tava pronto pra se mudar, como aconteceu com o Giba, duas vezes ele pschiu, 

saiu do NuTE, e a segunda, maior de todas, ele levou metade dos alunos pra escola que 

ele abriu. Uma escola que ele abriu e durou um meio ano. Mas foi um... assim, uma 

coisa que dá um baque, financeiro, moral, e mesmo dá um nó na ética... o quê que tá 

acontecendo pô... Então é possível ter né. E até... tentando ser bem franco, bem aberto 

né... coisas que...  

 

Édio – Às vezes eu tenho a impressão que tu guarda uma mágoa de algumas coisas, do 

Giba que tu acaba de falar... 



 

Venera – Não, não é disso... Eu guardo uma mágoa muito grande porque são, 

arredondando assim, são vinte anos de uma luta que... eu não lutei contra ninguém, eu 

lutava pra coisa acontecer. Então, depois de uns três anos parado, eu, tava montando um 

evento que o Charles participou, a gente ia tirar fotos de projeções nas paredes da 

cidade, e consegui apoio da Furb, que era uma homenagem aos vinte anos do Festival 

Universitário, era o “Teatro Slides Outdoor”, o trabalho né. E ali na Furb, naquela época 

ia acontecer o Festival, então, uma semana antes tava trabalhando, e ali os jurado, o 

pessoal que tava no júri, um deles era conhecido, não lembro quem, mas ele “pô, e 

Alexandre, nada mais de teatro?”... Ah não... uma hora saiu, não é mágoa, mas é o tiro 

que tinha pra dar né... “cara, foi muito tempo inútil, fútil que eu gastei, queimei minha 

vida e na apareceu né...”. Hoje a gente tá falando de uma escola né, mas era assim uma, 

uma coisa que ficava muito bairrista, tinha que tá andando em cima de cascas de ovos 

né, cuidando pra não quebrar, porque, por picuinhas, gente que achava que tava lutando 

por um mercado, por alunos... a gente cobrando... hoje, se o NuTE existisse a 

mensalidade seria trinta pila, quarenta, né. Hoje qualquer escola aí tá cobrando setenta, 

oitenta ou mais que o dobro, não sei se até não tá muito mais de cem né. E gente não 

tava lutando por mercado, não tinha espião pra ver o quê que a outra escola tava 

criando, entende? Mas os outros tratavam dessa forma... 

 

Édio – Os outros quem? 

 

Venera – Os outros. Pessoas que estavam fazendo teatro também, que já estiveram no 

NuTE ou abriram outra escola, outro curso e faziam umas coisas assim né... 

 

Édio – Por exemplo... 

 

Venera – Por exemplo o Nassau. Começo do ano a gente montou um curso de 

interpretação pra cinema e TV, que nós já vínhamos fazendo há uns três anos, um curso 

de um mês e meio de duração, nas férias, terminava em fevereiro, começava metade de 

janeiro e ia até final de fevereiro. Muito mais tentando atingir nossos próprios alunos 

que faziam teatro e queriam uma oportunidade de contracenar com essa máquina né, a 

TV, a câmera filmando. E aí, por essas coisas de dono da bola no campinho, o cara tá 

jogando, pega a bola e diz “ah a bola é minha, não quero mais jogar, vocês param o jogo 



aqui...”, não é assim... Então, pô, não tinha câmera. Aí, Nassau topou, tava contente, 

achou legal, pá. Montamos o curso. Foi ótimo, deu tudo certo. 

 

Édio – O primeiro? 

 

Venera – Não, esse, quinto, sexto curso com ele. Ah, não deu... não deu uma semana, 

um mês depois, ele tava montando um curso lá dentro do Teatro, de interpretação pra 

cinema e TV, e vem uma ordem da direção do teatro, porque nós távamos com cartaz 

né, de curso de cinema, teatro, interpretação pra cinema e TV... aí vieram lá jogaram o 

cartaz na minha mesa e “olha, nós temos um contrato com uma outra escola de que vai 

fazer cursos de cinema e vídeo. Vocês são teatro, não pode ter duas escolas fazendo a 

mesma coisa aqui dentro”. Foi pra mim um baque grande, “pô, como, eu faço 

interpretação de cinema e TV a mais de cinco anos”... tinha programas, o documentário 

do Hermann Baumgarten é do terceiro curso que a gente fez... gerou um documentário 

né, aniversário da TV Galega. Então tinha... aí vem essa... “pô, mas quem é que tá 

dando esse curso?’, “não, isso eu não posso dizer, diz a gerente do teatro”. Fica uma 

coisa estranha né, aí pergunta pra um pro outro... “ah, não, é um curso do Nassau”, quer 

dizer, entende, é uma coisa assim que porra, choca né, dói, machuca, tipo se fosse falar 

a verdade, tá roubando entende, vem roubar, tirando né... uma coisa assim... além de 

pegar a idéia, vem dentro da mesma panela obrigar a gente a sair da panela... umas 

coisas afrontosas, né, acintosa... Isso aí é lei de mercado, e eu nunca trabalhei dessa 

forma. Não sou disso, todo o pessoal que trabalhava comigo tinha uma... procurava dar 

uma pureza de circunstância né, pra todos... não, não é sacanagem, não é pra enganar 

aluno, vem aqui me pagar que daí eu te ensino a pular amarelinha né... a gente tava 

tentando ensinar mesmo, botava tudo que sabia pras pessoas... então é um exemplo né, 

que tu pediu... outro? Pra quê mais? 

 

 Édio – Temos a noite toda... 

 

Venera – Hum... um outro exemplo é assim... tu pega um texto de teatro e estuda ele e 

começa a ensaiar com alunos, ou professores, ou então atores. É uma carga de 

informações e dedicação ao trabalho que desprende pelo menos, no mínimo, na melhor 

das hipóteses, um mês de afinco, de dedicação né. Quando eu fiz o primeiro trabalho na 

internet, pra... trabalho de arte na internet, deu praticamente o mesmo tempo, ou vamos 



comparar, o mesmo tempo que eu levava pra montar uma peça, levei pra fazer uma 

animação em flash, pra botar na internet. Agora acontece que algumas peças levavam 

três meses, às vezes meio ano ensaiando, pra apresentar, acontece que uma animação 

em flash nem sempre é um mês, às vezes levava mais tempo, nunca levei meio ano pra 

fazer um trabalho em flash, mas é uma carga de dedicação muito grande. O que 

acontece é que a hora que eu montava uma peça de teatro vinha pai, mãe, irmão, 

parente, alguns curiosos, e era o público que assistia o espetáculo, era um público que 

entendia ou não... e tinha aqueles que saiam “não entendi nada, isso aí é um bando de 

maluco, os cara parece que são tudo uns drogado, não tão fazendo nada sério... isso aí 

qualquer um... é como macaco pintor né, rola na tinta e diz que é artista plástico...”. 

Começava a fazer essas comparações que chegavam ao meu ouvido né. Só que a luta é 

muito grande pra ti conseguir um carro pra tu ir apresentar em Lages, um apoio pra tu ir 

lá de graça. Tu só não queria botar tanto dinheiro em cima da história, né. Então tu 

pedia apoio, mas era uma coisa assim, é... cheio das dificuldades, que o próprio Vira-

Lata teve, embora fosse um trabalho que renderia financeiramente, dava muito mais 

autonomia, porque havia bilheteria. Nosso espetáculos era gratuitos né... Então, a gente 

não tinha a garantia financeira, então, também não tinha um empurrar adiante o que tu 

fez. Era uma luta tua... e procurar outro espaço, outro jeito, e cada vez aquela febre. O 

que acontece, a gente atingia com uma montagem, vamos dizer, cem pessoas, que 

vinham assistir o espetáculo. A maioria pai, mãe, parente, amigo ou um curioso, né. E, 

na internet o quê que eu descobri, em uma semana, o negócio on line, dava umas cem 

pessoas também, só que essas cem pessoas nenhum era parente, curioso, amigo, não, 

porque tava lá divulgado, só vinha que interessava. Em menos de um ano na internet eu 

fui convidado pra expor no MoMA meus trabalhos, fui apresentar trabalhos no Japão, 

levei, fui dois anos, depois, fui durante quinze dias sabatinado numa universidade na 

Austrália, por professores canadenses, australianos e atendido, ouvido por alunos, o 

pessoal do Itaú Cultural anunciando que um tal brasileiro, Alexandre Venera, tá falando 

né... havia... com o mesmo gás que eu me dediquei a montar peças de teatro pra serem 

apresentadas num cu de cidade, no cu do mundo, entende, e que não saiam desse cu do 

mundo, eu descobri que eu fazendo o mesmo esforço eu conseguia tá no mundo, 

entende? Consegui trabalhar com uruguaios, alemães, argentinos, canadenses, ingleses... 

Então, porra, eu descobri, e aí foi lamentável... pô, dezessete anos da minha vida 

dedicados a uma coisa inglória, que hoje pode ser através do que acabou, do que teve 

fim, então vai virar talvez um livro, talvez virou um marco na história porque a gente vê 



como há uma estagnação hoje. O Teatro tá parado, não sei se é por acaso... O Jardim 

também morreu, por acaso alguns grupos se desfizeram, gente que... Mas meu, o 

esforço que havia era muito grande pra resposta que havia. Então com a internet, com 

esse trabalho, eu descobri assim o quanto eu tava desperdiçando gás pra acender 

foguinho de lanche, em vez de fazer um jantar, compreende? Então o meu desgosto não 

é com pessoas, não é com... eu trabalho, trabalho com o Nassau, tenho amizade com ele.  

O último Trans Planos agora fizemos juntos, não tenho a menor mágoa, mas foi um 

choque que levou assim um meio ano pra atravessar e engolir bem direitinho, sabe? 

Também tenho minha satisfação... o curso dele não deu nada, não veio nenhum aluno, 

ele não tinha cacife pra bater de contra uma coisa que a gente tinha feito com uma 

qualidade que ele talvez não percebeu... achou que”ah, faço igual...”, entende? Apesar 

de tudo, a minha sobremesa foi melhor, nesse baque ali, porque eu tava fazendo e 

sempre tentei fazer o melhor de mim, não fui ali por dinheiro, nunca fiz coisa por, nunca 

fiz de charlatão, nunca menti, sempre autêntico. Só que aí, essas coisas são, que 

poderia-se dizer, lamentos né. Agora meu lamento maior mesmo não é essa do Nassau, 

meu lamento maior é se dedicar por uma coisa que... cada três, quatro anos, muda os 

políticos tudo aí na cidade, e mesmo que continue o mesmo prefeito, o mesmo político 

principal, os outros são remodelados. Eu sempre, desde o começo considerei que eles 

não vão alterar em nada, eles mudam a gente continua. O Jardim, de certa forma 

concordava comigo, a gente conversava... “a merda vai ser sempre a mesma, só mudam 

as moscas”, palavra dele né... Então é... vinham perguntar, e agora, como é que vai ficar 

a cultura de Blumenau, né, com a mudança, saiu fulano, entrou sicrano... é claro que não 

muda nada pra gente, e eu tinha que falar da cultura de Blumenau, e como isso era 

colocado assim de forma como “pô, fala uma pimenta ali pra gente poder sacanear, pra 

vender jornal, ou pra polemizar”, entende? E tu é colocado numa parede pra dar o 

deslize, pra dar o furinho pra eles poderem vender jornal, criar polêmica, e aí quem se 

ferra é tu mesmo, porque o que aconteceu com esse PT, nos, praticamente nove anos 

que eles ficaram ali no poder, foi perseguição direto. É coisas assim que porra, tu tá... 

ales sem serem empecilho pra ti, tu vai fazendo a tua coisa, mas quando eles começam a 

lutar contra, puxar tapete, e tirar teu gás, aí realmente tu tá no momento de ter uns, 

como é que é, uns rancores né. Aquela Teresinha Heimann era um terror cara. Muito 

dócil, te atendia muito bem, gente finíssima, mas meu, era por baixo a coisa né. Não dá 

pra botar isso num gravador e sair ileso né. Dizer “Ah, falei isso”. É que por baixo tá 

cutucando, e por cima tá ótimo, e tu nunca vai poder provar o quê que aconteceu em 



baixo da mesa né. Mas a dor maior, a coisa é assim, porra, tu tá... gastou muito tempo 

numa febre que não curava né, que não crescia.  

 

Édio – Tu acha que tu teria chegado, inventado... Tu taria nesse momento que tu tá hoje 

criando essas, essas, (?) na internet, com esses prêmios que tu falou, com esse 

reconhecimento que tu tem hoje sem ter passado esses dezessete anos...  Sem NuTE tu 

teria chegado no que tu chegou? 

 

Venera – Não...  acho que não. Mas se tu pegar e te matricular numa escola e pagar a 

mensalidade em dia, e arrumar as pessoas certas pra fazer os teus trabalhos e tu pagar 

essas pessoas legal, tu vai entregar o trabalho, ganhar boa nota, diploma, tu sai por aí... 

tu faz em muito menos do que dezessete anos... não precisava ficar dezessete anos 

estudando, né. Podia ter resolvido isso logo nos seis primeiros anos, e daí teria ido 

adiante né. E o NuTE, tu vai ver que, olhando ali, em seis anos ele já tava dando tudo 

que tinha, o restante foi demorar a cair a fichinha né. Aí não precisava pagar tanto 

tempo pra aprender né. Não é necessário queimar um momento produtivo todo teu, ser 

atirado em cantos né, desleixados. Eu e o Tadeu conversamos na época que eu “ah, não 

vou mais continuar o NuTE...”, pô, sentamos, bebemos um monte, conversamos, daí eu 

disse “Tadeu, a única chance de o NuTE ter valor é fechar o NuTE agora, se continuar 

com ele aberto é mais uma coisa que vai se desmontando aos poucos e perde valor”. Ele 

já tava em decadência há um ano, já dois anos. 2001, 2002 era decadência, não tinha 

mais o que segurar. “Não, vai lá, faz não sei o quê...”. Foram essas conversas de amigos, 

tentando ajudar, claro, que tentaram e conseguiram, como a própria Juliana e a mãe 

dela, citei ainda, que vinha e davam força “vamo continuar, toca o NuTE...”. 2002 não 

valeu mais à pena ter feito, devia tá fechado já em 2000, quando acabou mesmo ali. 

2000 acabou ainda num bom tom, sabe. Aí fazer 2002, 2001 ficou fora né, 2002 fazer 

aquilo lá foi assim mais pra mostrar que a coisa tava caindo né. Talvez pra essas pessoas 

que tinham intenção amigável, querida comigo né. Mas não... O NuTE foi legal, subiu, 

durante uns seis anos foi subindo sempre, pode ter uma queda, não exatamente esse 

número, seis anos, pode ser cinco, sete, oito. Depois subiu de novo, ficou num patamar 

né, tava ali, daí não tinha mai o que subir, por que tu não saia daqui, era uma escola, não 

era mais arte, não era mais bandeira, era mais atender um mercado né, talvez, uma 

coisa... E, coisinhas assim que também magoam, irritam, desconforta é... Festival de 

Teatro, durante uns cinco anos, que é também coincide com essas datas que eu to 



dizendo de subir e queda e coisa...  durante uns cinco anos não tinha dinheiro pra pagar 

jurados, pra pagar o pessoal que escolhia os espetáculos que viriam né. Aí quando eu 

acabei o NuTE e o cara vem lá e me pergunta “sim, como é que é, parou o NuTE...”, eu 

digo “isso foi um desperdício”, porque ele tava ganhando pago, muito bem pago, com 

passagem de cidade muito longe pra cá, alimentação, hotel, e nós, quando começamos o 

Festival Universitário nem obrigado não havia entende, tu tinha que dá o sangue ali pra 

coisa acontecer. Então tem muita coisa que a gente dava, dava, mas nunca vinha de 

volta, era um poço sem fundo né. Não é NuTE, é o ser humano Alexandre que tem a 

lamentar, entende. E eu acho que aí não carece muito nessa tua proposta, mas 

lembrando que tu fez do Jardim, de repente tu inventar, não vai mais ser do NuTE, vai 

ser do Alexandre, aí o quê que eu vou fazer... 

 

Édio – Antes tu botou um ponto, o marco final no ano 2000, tu disse “ah, acabou nos 

anos 2000 e não em 2002”. O quê que seria esse ponto final, foi até aqui e aqui acabou. 

 

Venera – É que em 2002 tem dois eventos, duas apresentações de final de curso, uma no 

primeiro semestre e uma no segundo semestre. 

 

Édio – Mas o quê que encerraria o NuTE em 2000, qual é o ponto final que tu colocaria 

ali. 

 

Venera – É... não digo o lado físico, fechar uma porta, né. Eu digo o lado espiritual 

como um ser que tinha uma vida própria. Foi até ali, depois daquilo lá é um moribundo 

tentando, sendo, botando soro, sabe... ele já não tava vivo, era fazer uma coisa que... o 

Teatro tá ali, tá tendo escola, tem a Escola de Balé, Escola de Teatro, de Música, né, 

mas tu sente que... não sei se vocês, que tão do lado de fora quanto eu agora né, aquilo 

ali tá assim muito morno né, ou apático. A cidade não toma conhecimento... tu abre o 

jornal ou vê TV e coisa, não tem nota de coisa acontecendo ali nada, tá... parece que não 

tem arte lá, não tem energia... sem espírito, a coisa parece assim...  

 

Édio – Mas haveria alguma coisa Venera, um evento, uma peça que vocês fizeram em 

2000 ou... porque que tu botou o final em 2000 e não em 95, não em 99... 

 



Venera – Não, porque até ali... pô em 2000 foi... apresentamos “A Morta”, espetáculo 

muito polêmico, apesar de escrito há cinqüenta anos atrás né... 

 

Édio – 1999 teve “Teatro da Terra”... 

 

Venera – Ainda tavamos com “Teatro da Terra”, pô, uma coisa assim totalmente novo 

pra nós que estávamos ali. Tadeu empolgadérrimo... imagina quanto tempo nós 

trabalhando juntos... Carlinhos, tu viu ontem à noite lá, falando todo em... pelado quase 

né, sendo maquiado... quer dizer era desafio ainda né, muito desafio. Conseguimos 

finalmente lançar o livro do JOTE-Titac, naquele ano, 2000. quer dizer, meu, foram 

treze anos de Jogos de Teatro né. Treze anos, na verdade doze anos tentando editar 

essas peças de teatro, de criar o livro né. E aconteceu em 2000, quer dizer, uma... pra 

mim tava muito auge né. E ali acabou, daí em 2001 o Teatro entrou em reforma, não 

tinha sala, eu pronto, na internet, já... dá pra comprovar facilmente o (PanPaz) é 2000, 

2001 tava... “Carambola” é de 99, “Carambola” é poesia eletrônica né. Eu descobri tudo 

ali em 2000, 2001, ali que caiu minhas fichas todas. Aí 2002 ainda fui lá pra “vamos 

fazer, vamos segurar uma escola de teatro né”... Só que a gente diz ali acabou. Acabou 

porque eu não fui lá dar mais um curso, senão taria até hoje. Mas eu acho que acabou 

antes acabou em 2000. acabou porque também era um ciclo, ou uma fase, porque não 

existe uma coisa assim de mágoa, ou de tensão. É uma energia que ela se mantém 

vibrando, é uma vibração que... e um momento ela vai parar de vibrar, é como uma 

estrela, a gente vê ela até hoje, mas ela vai apagar né. Então é uma vibra e é uma coisa 

que a cidade ainda podia assimilar. Não se ouve uma peça de teatro assim, contundente 

acontecendo, um evento polêmico ou que ferve a cidade. Tudo é meio globo, os últimos 

trabalhos do Pépe, com todo respeito, teve essa energia assim né, mas é muito mais uma 

coisa assim de... dar um passo pro cinema, onde veio a Braun, a atriz ali do Pépe... 

 

 

Édio – Paula... 

 

Venera – Paula Braun. Mas o quê que é... o ponto forte é outra energia, não é o teatro, 

ela entrando no cinema, conseguiu fazer um filme, o próprio Pépe... É, o teatro já não 

era mais um meio catalisador... O pessoal tá tudo com... a febre do orkut, a febre da 

internet... porra, quantos milhões de computadores sendo distribuídos pelo país né. Meu, 



todo mundo passou a ter computador... quem vai ver um recital de flauta transversa com 

violoncelo, ver um recital de poemas do Fernando Pessoa... porra, a cidade tá... Os 

terminais de ônibus, agora com um passe só tu anda a cidade inteira né, de terminal pra 

terminal... Começou a modernizar, não era mais aquela... não sei se eu to malucando, 

mas... 

 

Édio – Risos... Teve, tu falou agora de novo do... tu marcou, parece, nas descrições do 

NuTE, que a... polêmica... 

 

Venera – Pô, ahmm... Eu pendurei uma árvore agora numa gaiola, e botei lá... tem gente 

que não tá dizendo que isso é arte né, tá achando que eu, no mínimo tá copiando o cara 

que botou um cachorro amarrado num salão... eu... existem formas de fazer arte, entre 

elas tá ali a mímeses, a simples cópia, ou copiar sem mostrar pros outros o original, 

então tu és, parece que tu criou, o que acontece muita gente se inspira numa coisa lá do 

outro lado do continente daí diz que tá... é um criador... Mas a arte tem um pouco mais 

do que isso, não é só desenhar bem ou fazer legal o negócio, tu tem que ter uma 

proposta, ou tu tens que ter uma atitude. Van Gogh, por exemplo, é muito mais vendido 

e assimilado pela atitude dele do que pela proposta que ele colocou. A proposta dele 

junto com Cézanne era não comercializar, fazer arte doa o que doer, mas não 

comercializar. Os dois saíram de grandes centro pra ir pro meio do mato, cidadezinha, 

vila né... é atitude, e aí hoje é uns dos artistas com obra mais cara nas artes plásticas. O 

que tá imbuído nessa questão de polêmica e coisa, é essa energia que a arte poderia e 

deveria estar sempre ocasionando né. Chegar ali, olhar pro quadro e achar bonito, ou 

então tu pegar a peça entendi tudo e daí sentar na mesa e comer pizza, a peça não valeu 

nada entende? Eu acho. Se tu vai pra uma sala de espetáculo pensando “logo depois vai 

ter pizza”, tu não vai ver a mesma peça né, do que se tu vai ali e “poxa, quê que 

aconteceu, o quê que eu vi... eu vi o que me apareceu na minha cara, eu vi algo que me 

tocou”... Essa coisa que a gente pode traduzir em polêmica né. Não é necessário que a 

polêmica seja em duas pessoas, se ela for interna, só tua, já tá valendo né. Então é 

diferente... o que... quando eu me refiro, talvez à polêmica ou experimental, o a sair do 

cotidiano é tentar fazer uma arte que seja mais reflexiva que ela tenha um pouco mais de 

função do que lazer, né. Não é abrir um cardápio e “ah, vou ver uma peça de teatro”, 

não... “comer camarão ao palito”... é uma coisa que... culinária pode ser só um lazer né, 

mas tem gente que quando senta pra comer, meu, é um ritual né... o que ele tá 



saboreando, cada mordida no garfo é um... espetou ali aquilo, ele mastiga trezentas 

vezes antes de engolir, tenta sentir paladar em tudo. E a gente que é treinado, é nascido 

pra fast-food... comer rapidinho, qualquer pão com alface crespa e valeu né, a gente é 

muito manada. E a arte eu acho que ela tá ali pra dessorar a manada né, estourar a 

boiada...  

 

Édio – Pra quê? 

 

Venera – Pra quê... não acho que tu tem... eu não preciso falar mais disso né... 

 

Édio – Não é que... é uma coisa que não fica clara pra mim Venera... por exemplo, tem 

algumas lógica dessa idéia da revolução... pra algumas pessoas que são marxistas é 

muito evidente assim “ah, é porque nós temos que chegar ao comunismo”, outros vão, 

sei lá, pra uma linha mais religiosa... o Bell, o Lindolf Bell tinha muito isso né, a 

Catequese Poética, paira toda uma lógica de você mudar o outro para que nós tenhamos 

uma sociedade melhor... eu não vejo isso, não sei se... ao mesmo tempo que parece que 

há uma coisa assim no NuTE, uma tentativa de mudar o outro, ou de bagunçar o outro, 

mas para quê? Era o choque pelo choque, era... 

 

Venera – Ah, tá... legal. Ó, a Catequese Poética, e mesmo outro exemplo que tu deu, o 

marxismo, são pós medievais né, são coisas que serviram bastante pra evolução do ser 

humano. Não acredito que um garoto que brincava de esconde-esconde tenha chances 

de evoluir tão grande quanto hoje o que brinca com o vídeo-game, com computador e... 

Não é possível que a gente ainda continue usando umas referências de aculturamento, 

como a Catequese Poética, que uma coisa assim, muito jesuíta, é uma coisa que eu acho 

que infelizmente o Bell teve que usar, talvez, porque intenção ele usou isso... não dá pra 

acreditar... uma necessidade de crescer ou de preencher o ser humano, era uma coisa 

mais didática, ou de criar gosto, ou de colocar a pessoa um pouco mais informada. Hoje 

tem grupos de artes plásticas, tem grupos sociais, tem anarquistas esquecendo livros em 

pontos de ônibus como forma de laçar ou divulgar poesia ou seus trabalhos, né. Tem um 

grupo em Porto Alegre agora que tá lançando em postos de gasolina uma série de livros 

de poesia. Nenhum deles escreveu os livros, mas eles tão empurrando aqueles livros e o 

posto pagou, e aí... a rede de postos, que percorre dois, três estados, sei lá, tá... ou é em 

Minas Gerais isso aí... e as pessoas ganham um livro, mas há uma regrinha de que esse 



livro seja lido e devolvido pro posto pra que outra pessoa peque e leve adiante, e use... É 

ótimo isso aí, mas isso é uma parte da evolução que já aconteceu há uns dez anos atrás... 

 

Édio – Deixa eu... assim então. Esse cara que faz um procedimento desse né, “então eu 

vou pegar meu livro e vou colocar num ponto de ônibus”, o quê que tem ali... “a pessoa 

vai levar meu livro, vou divulgar minha obra com isso”, ou então eu vendo o livro pro 

posto de gasolina que vai fazer o marketing dele e vai ter retorno disso, e vai ficar... vai 

fazer um marketing popular na cidade, essa coisa nova do marketing que é agora né, se 

ficar bonito, aparecer bem na foto o posto de gasolina através da poesia. Então aí tu tem 

um jogo do capital, ou seja, é útil pro posto, é útil pro poeta aparecer pra ganhar, é 

lucro. Então aí ele não tá tentando necessariamente converter uma sociedade capitalista 

em uma sociedade comunista, ele não tá tentando converter um outro, sei lá, de um 

cristão não praticante em um cristão praticante, ele não tá tentando fazer uma 

reconciliação dele, sei lá, com a família, como gostaria algumas ideologias também... 

Mas tu percebe, tem um jogo, um movimento aí que é claro, “eu quero ganhar dinheiro 

com esse livro, ah não, eu quero que todos sejam cristão, ah não, que quero que o 

mundo seja comunista...”, tem um querer que é muito claro assim, e... Faço a pergunta, 

nessa afronta, nesse jogo de fazer a crítica que o NuTE fazia, qual era o querer... 

 

Venera – É... eu tenho que fechar, eu, desculpa, eu sempre dou uma volta meio grande 

pra chegar naquele ponto que eu queria, já assim de car. Mas... Seria muito mais fácil 

esse grupo ir distribuir revista Veja, Contigo, Capricho, ou programação da TV, 

gratuitamente, do que entregar uma poesia e empurrar de goela abaixo um autor que as 

pessoas vão olhar e não entender. Se é capital, se é marketing, se é interesse e coisa... o 

meu começo de mostrar o que a gente, o que eu penso de evoluir na arte né, é esse. Pô, 

tu tentar como artista lançar, se lançar, mostrar teu trabalho é uma coisa, o posto de 

gasolina pega e dizer que aquele trabalho é bom e comprar e botar ali, e as pessoas 

lerem rapidinho e esquecer no banco pro outro... hoje na educação, na coerência do 

homem, ele tá programado pra tá consciente, saber de Barack Obama, da roupa da 

mulher dele, então ele tem que ter um jornal, uma revista Veja, uma coisa de massa de 

mercado sabe... então, o quê que tá havendo... cada avanço que existe, existe um avanço 

que acompanha. O primeiro avanço é uma experiência científica, é uma descoberta 

intuitiva de um místico, é um desabrochar de uma junção química de duas plantas, é 

tentar pegar um pedaço dum, juntar e fazer outro... são experiências científicas, às vezes 



químicas, às vezes mecânicas, que tão evoluindo a uma espécie de sociedade. Atrás dele 

vem o dinheiro, o comércio, o quê que... achou um meio de clonar uma ovelha, cara, faz 

o peru dos pobre, cria lá o chester, entende, vai fazendo... tu avança numa coisa, atrás 

vem outra, e um vai galgando... empurrando e puxando o próximo. Cada coisa que tu 

fizeres e com o interesse numa certa evolução vai ganhar respaldo. Não é à toa que 

Oswald de Andrade falava em antropofagia, essa coisa de que a gente fica comendo do 

lado de fora e a mão dada e o que é bom pra eles é bom pra nós, naquela época era a 

Fraca com o Brasil, hoje nós temos o americano com o Brasil. A hora que a gente ver 

essa distância, a coisa grande, intercontinentes, e começar a comparar “ah, o que 

acontece com o mercado aqui hoje, compra revista veja, ah, fica informado”, no 

vestibular cai perguntas tão imediatistas, consumistas, que chegam a ser datadas de uma 

semana ou duas né, e se pessoa não tá informada do que aconteceu há uma ou duas 

semanas ela vai acabar tendo um ponto a menos naquela média de conhecimento. Então 

hoje a indústria do conhecimento tá tão violenta, tá tão feroz, que tá vendendo o tempo 

todo personagens fantásticos, que ganham milhares de dólares pra adotar um negrinho 

num outro país, morto de fome, pra vender mais ainda aqueles discos, aquele filme, 

aquelas coisas todas... e isso tudo é tão fabricado, é tão armado que nos deixa totalmente 

à mercê de um gosto, ou de uma manipulação social, intelectual e mental que sobra 

pouco pra aqueles que pensam ou compreendem essas coisas. Essa pessoas tão 

procurando entender e ver e tão presenciando isso ali, elas tentam sair fora daquele 

esquema, daquela articulação global, né... ela tá toda articulada, é um avanço natural, 

mas se ninguém sair fora pra tentar abrir a brecha por outros caminhos aquilo vai 

começar a implodir, vai cair. Só existe uma maneira de avançar, avançando. Então tu 

tens que procurar, eu acho que a arte é um dos quatro, cinco pilares pra despertar mais 

conhecimento, mais avanço, onde outros vão ganhar lucro, vão ganhar dinheiro, vão 

ganhar grana, mas, a hora que o cientista parar de pesquisar porque não entrou dinheiro, 

esse cientista não vai mais ser importante pra evolução, ele vai ser importante pro 

comércio. A hora que o artista parar de pesquisar outras maneiras de dizer, talvez a 

mesma coisa, mas enquanto ele tá fazendo isso por vontade de conhecimento, de 

estranhamento das coisas que tão cotidianas, ele vai passar outra vez a ser outro fútil e 

inútil, porque ele não tá mais trazendo algo mais que uma peça de roupa, uma moda ou 

uma tendência de cor pra pintura da casa né. A maioria de nó tem que estar feliz com o 

que nos é dado, nos é entregue, mas não todos somos obrigados a estarem felizes com 

isso. Tem gente que adora seu emprego, adora chegar em casa e ligar a TV, tomar um 



banho e comer aquela comida que passa toda hora na TV ali que ele tá assistindo, e ele 

tá feliz, e ele tá sendo útil pra esse segundo estágio, que é esse avanço mercadológico 

que nós vivemos que comeu o marxismo, que sucumbiu a religião com a catequese... 

foda-se aquilo tudo, quem mais hoje ganha dinheiro é a religião né. Tanto que tu 

encontra mais revenda de automóvel e igreja do que padaria, ou boteco de pinga... Tem 

os amortizantes e tem os excitantes né... enquanto um tá usando droga o outro tá usando 

um... enquanto um usa um energético o outro usa um tranqüilizante... tu podes tá 

tentando revolver porque tu tá sentindo algo normal o outro tá “para com isso tu pra eu 

me acalmar”. Então a arte de lazer é calmante, ela não pode tá te instigando, ela não 

pode polemizar, ela tem que “acabou o filme, tu abriu outra pipoca tem que ver outro 

filme, ou então tu vais ouvir a próxima música, ou u vais consumir mais um pouco a tua 

vida, e é aquela que tu vai viver e ela vai acabar, né. Acho que existe arte, e existe 

artistas, agora existe artesanato, existe também lembrancinhas né. O turismo ele 

movimenta milhões, a pessoa, tu pega... não sei quem falou ali... levar um balde de areia 

pra casa pra lembrar que essa areia é tão legal, diferente das outras, não sei o que... a 

gente vive colhendo lembrancinhas, se a gente se acomoda, pô, viver lá no meio do 

mato com uma enxada nas costas e uma folha de bananeira, cara, já taria perfeito pra 

muitos de nós. E o outro não se contenta enquanto não construir um edifício de 

trezentos andares, ele quer de qualquer jeito chegar lá em cima. Não é, pô, pra vender 

todos os apartamentos, é aquele tesão de “porra, eu consegui fazer trezentos e um 

andares” né. E eu acho que isso, essa questão assim revolucionária, não é política, não é 

panfletária, não se tá vendendo uma idéia, não se tá rifando uma possibilidade. É, põe-se 

à mesa e quem quer que pegue. O teatro que... eu sou mais responsável pelas montagens 

mais polêmicas, nessa coisa do NuTE, tá em cima disso, tá ali, é um cardápio, tá aberto, 

mas não é uma coisa tragável de... eu lamento muito mais uma pessoa que assiste uma 

peça que eu fiz e senta comer uma pizza, né. Esse aí eu lamento mais, não essa a pessoa 

que to procurando. Tornar a obra de arte como um consumo, isso aí, vamos dizer, é 

meu, pessoal, Alexandre, mas muita gente leva qualquer tipo de arte ou forma de 

expressão como mais um que saiu na mídia, apareceu na TV, o cara foi contratado, 

fulano me chamou... isso aí é outra arte né. E muitas vezes eu falo, e sempre continuo 

falando, eu não sou pop. O pop é um... uma coisa bem atual, hoje ela ainda, 

violentamente é uma das maiores formas de tu te dar bem, né, se suceder bem, isso não 

é só em arte, é em outras pseudo artes como a moda, a alimentação, né, e coisa... O que 

é pop... pop é uma palavra que... o que estoura, e abre, o que chega e se torna famoso 



né. A pintura acaba com alguns pintores, a arte conceitual nasce com outros pintores, 

que já nem pintam né, ou porque que um trabalho conceitual hoje tem tanto valor 

quanto uma pessoa que sabe desenhar legal né... E quantos se chicoteiam “meu, não sei 

desenhar, eu não sou um bom desenhista”. É aquela perseguição de fazer uma mão 

direitinho, desenhado, fazer uma casa com portas, janelas e vidro que parece 

transparente, desenhado. Isso aí é uma habilidade mecânica, artesanal, que algumas 

pessoas tem naturalmente e outras não, mas quando um artista só rabisca a tela, e o 

outro diz “pô, mas isso eu também faço”, tá dando a chance de o cara dizer que também 

sabe pintar, e não chegar e pô, tem que ser um copo, fazer a natureza morta. Não sei 

porque... Eu até tinha curiosidade e gostaria que tu contasse a experiência com a parte 

sonora lá dos Gêmeos, tu movimenta as baquetas, bate na bateria, toca os instrumentos e 

a obra interage, ou não acontece nada... 

 

Édio – Não, é uma bateria comum, igual a qualquer outra.  

 

Venera – Mas é... não deviam... eu vi lá na revista na Fundação, e eu vi que tu tens, não 

se se é teu ou do Chalita. Os Gêmeos... o trabalho deles é na rua, nas paredes... que 

valor tem isso né, qual é a diferença disso aí de uma pichação... “ah, é bonito”, tá, qual 

é, o que eles tão dizendo com essa beleza, né. Aí de repente, agora eles tão em salão de 

arte... quer dizer, foi assimilado. Porque que esses caras eram polemizados antes né? Tu 

vê, o trabalho deles antes era, como vamos dizer, marginal né. Agora tá num salão de 

arte. É uma espécie de evolução, pô. Os caras não vão lá e compram o salão de arte pra 

botar as obras deles... eles foram convidados né. E... polêmico o trabalho deles. Agora, 

dentro do salão, eles vão continuar polemizando, mas não tanto, né. Vai diminuir o grau 

de polêmica.  

(...) 

Não sei se eu to, vai pra um lado mais, que é só nós conversando de filosofia, de arte, 

né. Não é NuTE isso aí né... 

 

Édio – É mais NuTE do que tu imagina... É que é uma coisa bem importante, eu acho, 

isso.... por onde a... é estrada sabe, é a picada, é a trilha, é por onde tudo passa. A linha 

de força, diria Deleuze... Que linha que é NuTE? É a pergunta, o quê queria, qual é o 

desejo de NuTE, o que é essa máquina polêmica, sei lá... vamos dar esse nome 

provisoriamente, o quê queria com a sua polêmica, pra quê diabos polemizar? Entende? 



 

Venera – É... pô, eu acho que a intenção não era polemizar, a intenção era ser uma 

válvula de descarga de algumas pessoas. Eu... eu não fiz nada sozinho... e se tu me visse 

uma vez no palco né, poderia dizer “pô, o Alexandre sozinho tá fazendo alguma coisa”, 

eu sempre tive atrás, lá em cima na luz, ou puxando corda, ou fazendo a produção, eu 

nunca montei um espetáculo sozinho, tinha um pessoal que tava ali comigo, não 

acredito que era tão dóceis assim, tipo “vai lá, pula do edifício que isso é arte”. Eu acho 

que eles tinham consciência né, eu acho que eram pessoas que tavam querendo dizer, 

assim como eu, tavam querendo dizer alguma coisa, não pra polemiza, não pra deixar... 

nós não... apesar de ficar nu no palco, como em algumas peças, não era o objetivo de 

ficar nu pra escandalizar, pra aparecer no jornal, a gente achou que tinha, ali a peça 

merecia e tinha que tá... Não quer dizer que “pô, vou fazer uma peça lá no meio do 

mato, encher de gente e mostrar pra todo mundo que aqui no mato dá gente e lá no 

Teatro não vem ninguém”. Meu, quando eu descubro isso, porra, eu fiquei muito mais 

surpreso do que qualquer outra pessoa. Meu, quantos anos fazendo teatro pra levar 

gente pro Teatro. Quando eu resolvo levar peças pra sala de aula, como é que é, pro 

Ginásio de Esportes “ah, pô, o povo tá ali, vamos fazer arte onde o povo tá...”, coisa de 

Milton Nascimento né... Agora, quando fomos fazer lá no meio do mato era pra nós 

curtir, a gente... “ah, vamos fazer, arrogantemente, um pro outro, se desafiando, o quê 

que nós vamos... pô, não tem nada ensaiado, vai ser jogado, a gente vai distribuir texto 

um pro outro, vai jogar”, e porra, lotar ali que não tinha nem espaço pro ator passar né, 

entrar em cena atrasava... não tinha ritmo a peça porque o cara tinha que vir pedindo 

licença, quase dez metros. Nós não tínhamos o maquineísmo né, o maquiavelismo de  

produzir as coisas... a gente tava... E não sei como, essas pessoas se sentiam, eu acho, 

muito recompensadas... que trabalharam comigo né, essas pessoas que tavam lá. E 

muito do público também, pô, tinha gente que vinha lá... Tem uma... final desse “Teatro 

da Terra”, a ente filmou, e tu podes ver, não foi uma  produção “ah, pô, pegar o melhor 

ângulo”, foi tudo espontâneo né. No final da peça, um cara, um cabeludaço assim, 

daqueles de rock mesmo, um cara tipo, hoje seria um metaleiro, naquela época era um 

hard rock né... o cara entra no meio do palco... palco... que era aquele galinheiro 

demolido que era a pracinha onde a gente fez a cena. Ele pega o carolo que tá no chá, 

amarelo e põe na boca... meu, aquela cena, pra mim, diz muito mais do teatro que eu fiz, 

ajudei a fazer né, do que em qualquer discurso que eu possa dar, ou algum elogio que 

algum intelectual me deu, entende... o cara pega aquilo no chão e põe na boca e faz 



um... tipo um gesto positivo e coisa... como... “porra, é carolo mesmo...”, parece que ele 

diz, em mímica sabe, não verbalizando, a expressão que ele faz pra mim, isso ali, mil 

aplausos não bate o que o carinha fez ali naquela cena, que por acaso eu vi e cheguei às 

lágrimas quando vi aquilo sabe. E eu tava no outro lado, não vi ele fazer isso, não foi 

nada ensaiado né, é algo espontâneo, não conheço o cara. Mas é uma ceninha assim 

que... porque que uma coisa dessas vai me tocar, entende. É a maneira mais fácil de eu 

responder essa tua pergunta, porque era polêmico né... porquê que as pessoas 

respondiam desse jeito, e tinha, não vou dizer milhares né, mas dezenas de pessoas ali, 

tava lotado. Porra, um cara chega e faz isso... eu acho porrada uma coisa dessas... e não 

dá pra explicar... tu achas que nós ganhamos  um cuba grátis lá do Daniel? Todo mundo 

pagava o seu cara...  

 

 

  

Pasta A – 20 

 

Venera – O objetivo principal, assim... existe uma abnegação do cara né... eu não sei 

como, eu nasci com uma chance assim... pô minha mãe me ajuda muito, 

financeiramente né, eu às vezes, passo três meses com a grana que eu ganhei num mês 

sabe, e outras vezes eu passo outros três meses sem grana, que eu não ganhei nem nos 

outros três meses antes. Então, fica umas coisas assim, às vezes apertada né. E é uma 

deficiência minha, de não tá preparado pra essa coisa de emprego. Por exemplo, tenho 

um amigo de infância que ganhava muita coisa junto, e depois ele se tornou dentista, 

quer dizer, foi uma opção financeira pra ele, e realmente ele tá muito bem hoje. Mas, 

pô, ele teve uma escolha coerente com uma profissão, um modo de vida, uma 

sustentação, um meio de se sustentar. Agora porque que eu não me preparei pra ganhar 

dinheiro, pra ser uma pessoa milionária né...  

 

Édio – Por quê? 

 

Venera – Eu perguntei primeiro... risos... Mas é... não... te juro que não é uma opção. 

Parece que é uma, como é que é, uma sina, né. Não sei, sina também é exagero, mas... 

Pô, uma coisa que me guia, eu não me satisfaço com um monte de dinheiro na mão, me 

satisfaço com um sorriso daquele, de uma pessoa que assiste um trabalho que eu botei 



assim, um monte de esperança de que ele funcione... eu não tava né, pensando, meu, 

alguém pagou o ingresso ali pra ver a peça? Vai todo mundo ou pra acampar ou pra ver 

o show de rock né. E porquê que tava um bando de teatreiro né... a Juliana pendurada 

num cabo de aço, atirada no meio da noite, o cara bebeu um monte, joga ela lá de cima, 

com tanta força que ela passou voando... a pessoa que tava filmando nem pegou ela, 

mas o público viu... o quê que leva uma pessoa a se atirar, maquiada dos pés à cabeça... 

uma coisa assim de aparecer, desaparecido né... Sabe, eu posso falar sem... esse pessoal 

conversa muito comigo também, eu conversava com eles, contava algumas histórias, 

como por exemplo, o Grupo Oficina, dirigido pelo José Celso, né... uma bela duma 

experiência que eles fizeram, eles inventaram de fazer teatro no meio dos colonos lá, 

assim, no interior. Aí, tudo que é ator hoje, gente conhecida... saiu e foi pro meio do 

mato ver o quê que era o teatro deles. Inventaram de construir uma ponte de um lado da 

cidade pro outro. E ficavam usando essa ponte como uma instalação, uma performance, 

sei lá o quê que era. Construíram essa ponte, levaram meses pra fazer, e quando 

terminaram a ponte só restava demolir ela, porque tinha uma outra muito melhor do 

lado, quer dizer, foram fazer uma ponte num lugar que já tinha ponte, sabe, é uma 

coisa... podemos chamar isso, o quê que é? (?), drogados, malucos... E tem fotos disso, 

uma ou duas, que eu vi. Mas qual é a referência deles nisso né? É uma espécie de 

convivência, talvez. É fácil nós concordarmos que o capitalismo é uma forma de 

evolução pra ti.  

 

Édio – É uma boa ponte... 

 

Venera – Uma boa ponte, um motivador né. Mas... 

 

Édio – (?) 

 

Venera – agora, tu podes facilmente concordar que o avanço da sociedade não é medido 

pelo mercado, porque senão o computador com 700 GHz já taria no mercado há muitos 

anos né. Eles ficam adiando o avanço tecnológico porque vai dar muito mais dinheiro, 

durante muito mais tempo. Tu sabes que muitas coisas poderiam tá resolvidas e elas são 

adiadas porque vale à pena o pessoal pagar mais um tempo. 

 

Édio – Tá, mas nesse sentido como que não é mercadológico então? 



 

Venera – Mas eu to mostrando pra ti nesse exemplo que o mercado prefere atrasar a 

evolução um pouco porque vale à pena ganhar dinheiro primeiro... 

 

Édio – Ah, tá, claro... 

 

Venera – É... muitas descobertas que tão acontecendo hoje elas são obrigadas a serem 

assinadas porque o mercado, não interessa ainda o mercado. Porque que até hoje a gente 

é instruído a acreditar que se tu (???) tu tais contribuindo pra diminuir a camada de 

ozônio, né. E porque que tu sabes que matematicamente a venda de combustível, de 

automóveis, representa perto de vinte à trinta por cento da poluição mundial. E tu é... é 

apagado da tua mente que os outros oitenta por cento não têm escolha, esses ninguém 

pode mexer, mas tu, com uma pessoa podes influir naqueles vinte por cento de poluição. 

E tu sais na rua com bandeira gritando “andem de bicicleta, vã à pé”... porque, né. Não 

tem uma agencia de aviação que diminui o número de vôos, não tem um turista que pare 

de voar pro outro país pra conhecer as belezas naturais ou irreais daquele local. E o 

combustível e a queima de oxigênio que faz buraco no ozônio, aí, não contam. Cada 

foguete que é mandado pra fora do nosso estado de gravidade queima bilhões, trilhões 

de combustível que eu acho que precisaria cinqüenta cidades pra... durante dez anos pra 

gastar, queimar tanta poluição que um foguete desses lança só na saída dele. São coisas 

que ficam esquecidas, ou deixadas de lado, e perdem importância dentro de um outro 

que tá em cima das tuas costas que é de vinte por cento, e se todo mundo acatasse essa 

tendência e economizasse seria uma catástrofe... pô, o quê que ia se fazer com tanta 

gasolina, tanto petróleo que é tirado, e na verdade estaria só baixando vinte por cento da 

poluição no mundo. Os outros oitenta por cento são simplesmente apagados da nossa 

mente, entende. Eu to dando um exemplo assim de que... é... como artistas ali no NuTE, 

a gente tentava fazer uns teatros, umas formas de teatro que pudessem contribuir de 

alguma forma pra pessoa se perguntar até que ponto que ela vê tudo o que ta na frente 

dela, o que é verdade, até que ponto o teatro é uma coisa... visão... até onde tu tais vendo 

o teatro. Isso eu posso falar agora assim... o teatro que é montado em nossa volta é 

muito maior do que um artista consegue fazer... (???) 

 

Édio – O teatro feito pelo NuTE é um teatro muito mais politizado... 

 



Venera – Claro, o ser humano não existe se ele não é um ser político né, porque essa 

necessidade absurda nossa de ser no mínimo dois né... tu é obrigado... Meu como a 

gente fala né... Que necessidade de mandar mensagem, de conversar, de dizer um pro 

outro, nós dois aqui, além de falar, ainda tamo gravando... né... risos... pô, é uma 

necessidade, isso é político. O que eu to tentando te falar é uma postura política, tu me 

ouvindo e me interrogando desse jeito é uma postura política, onde eu começo a ficar 

até... ainda mais solto ou lisonjeado porque tem alguém querendo me ouvir, então, 

porra... é uma espécie de demonstração né... o cara fica todo exibido... politicamente... a 

necessidade de um se mostrar pro outro, um se comunicar com o outro. O teatro é uma 

coisa inerente, assim como a postura política do (?). mas a política que a gente aprende 

ou vive é aquela de partidos né, políticos, partidos políticos, são facções né, o nome já 

diz, são idéias diferentes. Estudei com mais ou menos uns quarenta, cinqüenta... é... 

teatro antropológico, a idéia do terceiro ator né. A idéia da... Eugênio Barba. Eles... 

como foram os rejeitados né, do salão... ele abriu uma escola de teatro onde ele nem era 

formado e nem os alunos que estavam ali sabiam menos que ele. Eram pessoas que não 

entraram na universidade e ali ele começou a fazer um treinamento com eles, e... uma 

coisa extenuante, trabalhos, exercícios onde não se sabia onde se ia chegar, eles... 

alguns entravam em desespero e saiam, desistiam, mas outros perseveraram e chegaram 

a tal ponto de hoje serem lembrados nessa história... maluca, maluca, maluca... tinha (?) 

que eles passaram a desenvolver que é inconcebível pra um ser capitalista. Eles saiam 

em grupos, bandos, pelas cidades do interior da Itália, que até tem assim documentado, 

livros que eles editaram né. Saiam pra fazer encontros, eles iam como artistas, com 

perna de pau, malabares, iam passando na rua, aí paravam pra conversar... não tinha 

espetáculo com história de início meio e fim, era um circo, uma aberração. Mas aí eles 

sendo observados pelo público, que eram pescadores, gente... camponeses, e tinham 

como missão tarem observando o que os caras tavam fazendo com eles. Então era uma 

brincadeira assim de... risos... dois teatros né. Um teatro que ele fazia pras pessoas, e 

outro que era ele olhando as pessoas reagindo ao teatro deles. Então eles não tavam 

contracenando um ator com outro, e sim o ator com o público, e essas correlações que 

vinham ali, deveriam dar pra esse ator, pra essa atriz, uma carga de experiência 

fenomenal, mas que fenomenal é esse pô... filigranas né... E não tinha algo pra medir 

isso, até hoje não tem, e nunca vai ter eu acho. É uma coisa que é chamado de troca, 

eles iam fazer esses encontros pra trocar, e aí entra uma filosofia de vida, um modo de 

vida ou... que... entra em cheque com a nossa cultura... Meu, fazendo isso tu não ganha 



um tostão, primeiro pergunta né... “meu tu trocou nem por comida... tu fez troca só 

emocional, tu é estúpido, idiota, que tu tais querendo...”. agora, é... quê que o Eugênio 

Barba tava tentando buscar com isso aí... E Antonin Artaud, né... viajou por alguns 

países do mundo e encontrou em Bali um teatro estúpido, maluco, que eram pessoas 

gritando no meio da rua, dançando e entrando em transe... e... ele considerou teatro, não 

era dança, não era religião, era teatro. Outras pesquisas e coisa... O Teatro (Katakali?) 

indiano, os atores tem uma metodologia de trabalho que leva... em ciclos de sete anos, a 

cada sete anos ele evolui um nível, então são sete níveis vezes sete... eles ficam velhos 

pra chegarem ao nível máximo, e cada nível desse, por exemplo, tem tantas regras e 

leis, onde é... um movimento de sobrancelha é possível fazer um número xis, agora eu 

vou chutar qualquer um porque faz muito tempo que eu li e não sei se era seis ou sete 

movimentos de sobrancelha. Postura, gestos de mão e dedo tem um infindável, tem um 

número determinado que eles tem que estudar e fazer com exatidão total. Cada um 

desses atores que começa a desenvolver esses estágios de sete em sete anos, eles são 

predestinados, eles são improdutivos, eles tem que ser alimentados por outras pessoas, 

vestidos por elas, e eles são considerados como uma espécie de santos, e isso é uma 

questão sócio cultural, nós vivemos no capitalismo, lá já não é mais assim, lá já deve tá 

totalmente capitalizado também. Mas o... aí a gente fala do esquimó, que é lenda ou é 

verdade, tu chega no iglu dele e ele te oferece a esposa pra tu rir com ela e ela rir 

contigo, porque se tu não rires com a esposa do esquimó, tu tais ofendendo ele, e rir pra 

eles é trepar... eles... Então ele oferece a esposa pro visitante... isso aí é uma ação, uma 

troca entre as pessoas que não tem comparação nenhuma com o capitalismo né, a posse, 

aquela necessidade. Isso é... os primeiros pontos assim, pra estudar e entender a 

antropologia teatral. A coincidência da pessoa que tira, o macaco, que tira um piolho da 

fêmea, tirando piolhinho do filhote, e do ser humano limpando o nariz... é uma série de 

gestos que antropologicamente duas raças totalmente distintas repetem, um certo 

cerimonial. A maneira de comer, do ocidental e do oriental é extremamente diferente... 

só que existem muitas coisas que coincidem, por acaso todos usam a boca, o jeito de 

andar, o jeito de falar, essas coisas, a antropologia é o estudo do ator em estado de 

representação. E aí o que se tá buscando nesse trabalho é saber que o ator, ele pode 

representar um esquimó, pode representar um indiano, pode representar um ocidental. 

Cada um deles vai ter algumas particularidades que se ligam, que coincidem entende? E 

aí a montagem de um personagem ela passa a ser assim... o terceiro plano da, do plano 



geral né. E aí começa a valer um monte de argumentos e atitudes que não são mais a 

recompensa como objetivo. A recompensa financeira né. Isso dá nó né. 

 

Édio – Esse teatro... Há esse teatro de Grotowski, de Barba... a quem interessa isso? Pra 

quem tu acha que eles faziam esse tipo de teatro... 

 

Venera – Uhum... Aconteceu no Brasil, acho que há... é... foi em 2003, oi 2002, não sei. 

Foi o... é o encontro desses atores que estão estudando antropologia teatral desde 

Grotowski, essa linha de teatro. O nome desses encontros são (ISTAS?), eles fazem as 

ISTAS que é uma sigla que abrevia o nome do encontro né. Aqui no Brasil o pessoal do 

LUME, com a pesquisa individual deles, coincidente com a do Barba e outros atores em 

outras partes do mundo, estão como os papas dessa nova forma de teatro. Eles se 

encontram, fazem demonstrações um pro outro, aberto ao público, às vezes, eu acho que 

deve ter ingresso sim. E são discursos e palestras e teses que são defendidas em 

universidades... tá num nível acadêmico gigantesco, apesar de tudo, ainda é teatro. 

Talvez tá muito mais ligado a uma sociologia, talvez. 

 

Édio – Então interessa a academia... 

 

Venera – Como? 

 

Édio – A pergunta era, a quem interessa esse tipo de teatro? Tu me disse assim “ah, 

interessa aos atores que trabalham com Grotowski, interessa aos acadêmicos que estão 

estudando isso...”, a quem mais... Silvio Santos, por exemplo, acho que não é interesse 

dele, é um tipo de filme comercial que roda em Holywood... eles não utilizariam o 

teatro de Grotowski... 

 

Venera – Eu não sei... Olha, olha, quer ver... eu vou tentar um exemplo bem mais puro e 

ingênuo. Tem gente que morre, morre de rir com os trapalhões, tem gente que olha e 

acha “que merda”. Não sei qual é o teu caso, mas tentando atingir pra ti um exemplo, a 

que tu terias reação. Tem gente que acha que a arte que o Chapolin faz, ou o Chaves, 

não é tão forte, tão boa como a que o (RudiVille?) faz aqui em Blumenau. Tem gente 

que acha que eles não são tão bons como o Brad Pitt. Eu to tentando dizer que a 

comparação é possível, comparar. Agora também existe um estado espiritual que 



algumas pessoas chegam a urrar, deitar no chão e rolar de tanto rir com uma piada do 

(RudiVille?), e são fãs, são capazes de parar eles na rua e pedir um autógrafo. 

 

Édio – Pra esses também não interessaria esse espetáculo do Grotowski... 

 

 Venera – É... é que nós temos público pra tudo né. É que existem estados de espírito 

mental ou emocional muito variados. Tem gente que realmente, nas artes plásticas 

poderia ser mais fácil de descrever isso, como por exemplo uma arte contemporânea de 

um pintor, como é que é... arte... pinturas sem perspectiva, sem profundidade, sem 

correlações de...  

 

Édio – Essa moderna, os Naifs? 

 

Venera – Os Naifs, é... a arte Naif se caracteriza por uma pintura primitiva não é? Sem 

estudo, entre outras palavras, é uma pessoa auto didata, geralmente com pouca cultura, 

pouco conhecimento, e ela pinta, porque que tem gente... tu já participou aqui da farra 

do boi e coisa, né... e o outro chega e fica escandalizado... mas como, tão apertando o 

rabo do boi, vocês vão machucar ele... são estados emocionais diferentes pra muitas 

pessoas. Então, tem a ver com conhecimento, com criação de leis, pra poder serem 

perseguidas ou transformadas, ou os pontos de apoio. A hora que um pintor Naif pegar e 

pintar a mesma árvore que a gente tá olhando ali, vai resultar numa forma de trabalho 

tão característico que é capaz de emocionar muita gente, mas pode deixar muita gente 

ridicularizando. 

 

Édio – Então, tu tá me dizendo que há um público pra esse teatro... 

 

Venera – Que existe diferença de teatro também. 

 

Édio – Há um público pra isso... além dos atores, além da academia, há um público que 

se interessa por esse tipo de teatro.  

 

Venera – Uhum. Assim como no cinema, no cinema não, na locação de filme, tu 

encontra a prateleira de aventura, drama, romance, comédia romântica, temos também 

policial né. Tem filmes de arte, não existe, e além de tudo ainda tem a coluna, a 



prateleira dos cult. O quê que é um filme cult... tá. Qual é a diferença de um cinema 

comercial pra um cineclube? Isso é uma coisa hoje bem fora de moda, acho que nem 

existe mais cineclubes né. Mas em Florianópolis temos o exemplo, tem o Cineclube 

Nossa Senhora do Desterro, tu vais ver que os filmes que passam ali tem uma produção 

totalmente anticomercial, antipopular, são filmes às vezes intragáveis, tu começa a 

assistir e sai sem entender ou vai... tu sai porque entendeu demais e não vale à pena... 

uns filmes de cineclube. Tem gente que quando ouve dizer, espectador de cineclube, vai 

bater papo com ele, meu... é intelectualóide demais, o cara é muito chato. Mas é um 

público muito diferente do cinema comercial, que vai ver o último filme aí do Rambo, 

Rambo VI né... é muito diferente do cara que assiste o filme do Renato Aragão, que vai 

ali assistir a Xuxa e os duendes mágicos... ou esses desenhos animados da Walt 

Disney... é... porque que o... Porquê que os filmes de Godard são tão chatos, porque ele 

é tão famoso, ele quer polemizar, ele tá fazendo algo pra polemizar? Aqui, porquê que 

tu acredita que na terra de saci pererê o Jesus tem uma perna só? Botar um Jesus com 

duas pernas na terra de saci pererê eles não vão se acreditar que eles são aleijados, eles 

vão achar que quem tá lá pendurado é que nasceu aleijado, e que tristeza o cara com 

dois pés... São modos de ver né. Então aqui em Blumenau bota um grupo de teatro com 

duas pernas e o outros tudo tem só uma, quem tá errado é o que tem duas pernas. O 

ditado que dizem em terra de cego quem tem olho é aleijado né... Conhece essa? 

Quando a maioria é cego, quem tem olho é aleijado, agora quando a maioria vê né, vai 

dizer que quem tem olho é rei né. Então é uma questão de ângulo de visão, acho que pô, 

não existe uma glória assim “ah, vamos fazer pra polemizar, porque daí eles vão olhar 

pra nós e dizer: puxa são malucos”. Seria uma coisa assim muito fútil né. Não é mesmo 

uma faculdade... pra quem estuda né, quem quer evoluir, tentar evoluir, acho que não 

poderia caber isso em nós. 

 

Édio – Qual seria o ganho então Venera? O quê vocês ganhavam fazendo polêmica ou 

então... 

 

Venera – É... eu não sei, mas eu acho... Infelizmente financeiras... básico, então não era 

ganho, era troca. 

 

Édio – Eu não digo ganho no sentido... unicamente... tu falou antes de um ganho, que é 

aquela imagem poética do cabeludo pegando o carolo, botando na boca... Tu ganhou 



uma sensação fudida que tu não teria... tu trabalhou um monte pra chegar naquele 

momento e tu ganhou aquilo, foi um ganho que tu teve... 

 

Venera – Eu volto a dizer, acho que foi muito mais a troca do que aconteceu do que 

houve um ganho. Os dois ganharam, porque ele também ganhou. O ganho tem uma 

conotação um pouco mais financeira, mais... maledicência da palavra. O ganho parece 

que tá tirando lucro, e tira lucro um ganha mais que o outro, é impossível lucro sem 

ganhar, e ali não havia sensação de lucro, a sensação de que eu ganhei e o outro perdeu, 

porque a competição é impossível se os dois ganhar, quando dizem que há empate ainda 

tem que ter juiz pra desempatar. A competição ela é de ganhadores e perdedores. A 

troca, justa, ela não deveria ter alguém perdendo, não deveria ter alguém ganhando, 

entende? Então a palavra o quê que a gente ganhava com isso”, ela fica assim difícil de 

confirmar que havia um ganho porque a gente tava muito mais trocando, porque é 

impossível alguém em sã consciência fazer essa coisa achando que eu tava ganhando 

um sorriso e sair satisfeito, é impossível. Eu não iria pro meio do mato soltar foguete e 

dizer besteira pra ganhar um sorriso em troca. Meu objetivo, pra ser um pouquinho mais 

coerente, eu tinha que tá lá pra outra coisa, e era uma troca, não era pra ganhar. Mas se 

considerar que com isso eu me sentia evoluindo, indo à diante, aí eu realmente tava 

ganhando experiência, talvez o que a gente mais ganhou na vida foi experiência. Não 

abre esse beco nunca né, cada vez mais ruas sem fim. 

 

Édio – Eu tô tentando achar a resposta pra pergunta que eu te fiz há uns quarenta 

minutos atrás, que era o que o NuTE queria, qual era o querer desse grupo, qual era o 

desejo que essas pessoas... de Venera, seu NuTE Venera, o que queriam... 

 

Venera – Olha, eu acho assim, o mais cru possível, vamos dizer, pra poder falar depois 

adiante né, mas em poucas palavras, eu acho que o que mais a gente ansiava fazer era 

tornar essa cidade, essa pessoas que nos rodeiam, ou que podiam nos ver, que eram 

acessíveis né, mostrar e oferecer a essas pessoas alguma coisa que taria acontecendo 

muito longe delas e que elas não poderiam ver. A gente tava, talvez assim, muito 

claramente falando, tava tentando passar a mesma coisa que a gente sabia que tava 

acontecendo do outro lado do mundo, entende. Tentando dizer, olha, aqui também tá 

acontecendo isso. E com uma certa esperança escondida de que lá no outro lado do 

mundo eles soubessem que a gente aqui tá fazendo também, e a esperança maior de 



poder trocar com eles, talvez havia essa pretensão, entende, porque claramente assim 

“puxa, nós aqui em Blumenau tamos fazendo um trabalho que lá na Finlândia os cara 

tão fazendo”, e que bom seria se eles nos vissem aqui e nós pudéssemos mostrar a eles 

que nós também tamo fazendo isso, e aí, eles olharem e dizerem pra gente assim “puxa, 

vocês acertaram ali, ali, ali, tão errando aqui e aqui, e olha só como nós fazemos, e vê só 

se não melhora”, e aí haveria aquela troca, e nós voltaríamos aqui e faríamos um pouco 

melhor ainda. Talvez era essa a maneira mais clara assim de explicar. Sem muita firula. 

Talvez era isso, intimamente. Mostrar, principalmente pra alguns amigos, pessoas que 

nos rodeavam, que o que a gente tava fazendo eles poderiam ver tão bem, ou no mesmo 

nível do que taria acontecendo em Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, no interior de 

um beco escuro de Amsterdã, né. Mas não é o mesmo teatro que tá na Broadway, é um 

teatro que... fronteiriço né, mexendo com uma forma de expressão não tão comum. Eu 

acho que no fundo é isso. E quando a gente saia de Blumenau pra apresentar em outro 

lugar, era ao mesmo tempo, tentando difundir que havia um terceiro teatro, que é 

expressão também do Barba né, que há, existe um terceiro teatro também aqui em Santa 

Catarina. Tua pergunta, eu já vou aprofundar nisso, que eu não lembro mais... não é 

difícil, mas eu não lembro mais como se dá uma relida ali... mas é... tudo que eu to 

falando mais ou menos se refere a esse terceiro teatro. Tipo, decorar uma frasesinha, 

sabe...  

 

Édio – O que apareceu agora é de que... essas pessoas gostariam de tá fazendo um teatro 

contemporâneo, um teatro (?), talvez em Blumenau, ou talvez em San... em lugares que 

vocês transitavam não tava acontecendo, queriam divulgar a arte, trazer um novo 

vento... 

 

Venera – Enrolei pra chegar nisso né... fácil. Se tivesse logo dito isso. Talvez é isso o 

mais claro mesmo. A gente tava querendo... como existe nas artes plásticas a arte 

tradicional, o... a pintura chinesa, a pintura em porcelana, instalação, arte 

contemporâneo, assim, entre aspas, abrangendo tudo, também existe um teatro 

contemporâneo, que é uma arte que não é tão popular, tão acessível na forma de 

compreensão né. É mais na sensação.  

 

Édio – (Embates?) que eram naturais né. Tudo que é novo é sempre tido com muitas 

ressalvas. Talvez eles não estejam hoje ainda preparados. (Existia?) uma coisa parecida 



com o que vocês queriam, com o que vocês tavam... prontos pra aquilo, mas vocês 

apresentavam... 

 

Venera – Tu vê só... tem um exemplo agora que eu lembro... a gente simulou um 

suicídio né. Pra nós era uma experiência de teatro invisível do Boal né, e talvez ele já 

tinha feito algo parecido há uns dez anos antes, ele começou a pesquisar isso mais cedo 

até. Mas nós fizemos nosso teatro invisível, e se não fosse o jornal, que botou a nota, 

isso talvez nunca iria aparecer, eu taria só contando isso, ou outras pessoas que 

participaram. Mas tá lá, o jornal dizendo quem foi que fez, quem tava metido nisso né. 

Então, tem as lendas, as testemunhas, as pessoas que presenciam e tiveram numa farra 

de boi, e tu sabes que no jornal saem coisas bem diferentes do que eu é tu tá ali unto né. 

Então, dá um pouquinho de crença, ou credibilidade a essa fofoca, a esse ouvi dizer que 

é possível né... eu talvez deveria acreditar muito mais em ti do que naquilo que sai no 

jornal. Então é... essa arte contemporânea, que já foi chamada de arte de vanguarda, que 

já foi chamada de experimentalismo né... que a gente fazia, é uma espécie de (fake?), 

né, botando pedra no sapato, fazer o crítico pensar mais, fazer o espectador exigir mais 

qualidade das coisas, ou a qualidade no caso ser mais estudo de quem tá envolvido no 

que tá fazendo, mais consciência, saber que tem coisas que já foram feitas, que outras 

precisam ser feitas, não ficar sempre repetindo. Tem grupos de teatro até hoje aqui que 

são muito famosos e ficam encenando “A paixão de Cristo” na Páscoa, e o grupo só 

existe pra isso, não é. E não dá pra desprezar o que eles fazem, não dá pra 

desconsiderar, mas eles tem um limite, uma série de argumentos e pontos de apoio, e 

que eles vão ficar presos àquilo, a hora que eles começarem a sair fora disso eles tão 

experimentando, eles tão saindo do cotidiano, e fazendo uma alteração. Então, a própria 

História do Teatro, pô, ela passou por... primeiro a Mimeses, a coisa de imitar um ao 

outro, e cair e achar graça porque quem cai é porque tá bêbado, ou porque é burro ou 

tolo, o que não cai é o que fica sempre em pé, é o inteligente, esse é o esperto. É uma 

natureza humana né, meu, quem consegue andar sem cair é perfeito, caiu, pô, que 

vexame, tu fica muito indignado né. Mas é que é natural, mas quando o ator se joga no 

chão a gente ri porque, ah, ele tá representado, ele não é um idiota, mas se ele cair 

mesmo, sem querer, porra, que espetáculo que vira... Tá sendo pro cara não morrer né, 

mas que ele se estrepe um pouquinho ali na cena... devia... E aí... aquele desafio do 

artista, quando o artista tá muito confortável ele tá, ele não tá mais evoluindo, entende? 

O conforto é sinônimo de estagnação, é... quem está confortável ele tá... mais apático ao 



que pode acontecer. Aquele que tá se arriscando, pô, ele tá buscando... não sei... não vai 

cair melhor, não vai voar né, mas se arriscar.  

 

Édio – A gente poderia dizer que... 

 

Venera – Sim. Vou usar outra vez como metáfora a antropologia teatral. O que o ser 

humano faz cotidianamente é um equilíbrio, tu tá equilibrado. Um ator, quando ele 

começa a ser expressivo, ele desequilibra, ele consegue com controle, nesse 

desequilíbrio, encontrar um equilíbrio de luxo, o equilíbrio de luxo é um equilíbrio 

fabuloso que torna a pessoa fora do normal e ganha uma espécie de aura, uma espécie 

de iluminação. Se tu olhares, aqui quando tu vê a foto ou um filminho na TV, quando 

ele anda na passarela ele não tá andando cotidianamente,ele tem um extra-cotidiano. O 

bailarino, o bala clássico ou mesmo contemporâneo, eles então usando uma 

expressividade corporal fora do cotidiano, eles tem um jeito característico de andar, ou 

de se mover, eles estão num equilíbrio de luxo, eles estão se forçando a sair de um 

padrão, quebrando um pouquinho a sua própria lei. Os bailarinos clássicos é muito 

comum andar com a perna assim virada pra fora de tanto fazer (pliê), né, aquelas coisas. 

Uma postura tradicional da pessoa, ela se comporta dentro de um contexto, ela está 

equilibrada, ela não é um maluco, desequilibrado. Um ator, quanto mais desequilibrado, 

mais interessante ele fica. Só que se ele ficar desequilibrado dentro de uma série de 

pontos de apoio, de leisinhas, de circunstâncias onde mostra que ele “ah, ele fez aquilo 

de novo, ah, eu já vi outro cara fazendo”, o que ele tá estereotipando, brincando nas 

coisas, “ah, ator faz sempre isso”. Então na Comédia Del’Arte tinha as (gagues?), o cara 

caia dez vezes, batia, dava calhambota no ar e caia em pé, é o equilibrismo. Então é um 

truque, então ele não tá fazendo teatro, ele tá fazendo um truque, a diferença de um 

mágico ou de um acrobata pra um ator é muito grande. O ator tem que ter acrobacia, ele 

tem que fazer a mágica, mas se ele faz truque ele não tá sendo autêntico. Então, a idéia 

do equilíbrio das pessoas, do mundo, ela é uma idéia padronizada. Cada vez que um 

ator, ou um artista consegue soltar-se desse equilíbrio natural, e criar um equilíbrio de 

luxo, luxo na palavra de diferenciado, de fabuloso, de interessante. Não adianta ser um 

equilíbrio pobre, se ele fica pobre em cena ele não vai chamar a atenção, ele não vai ser 

luxuoso, ele tem que ter uma abertura de tórax, um desprendimento de energia que só 

mesmo a telepatia vai ser parecida, entende? Então quando o ator começa a vibrar de tal 

forma que ele tá trocando com quem tá assistindo, é uma ligação perfeita do novo 



teatro. Tem as metafísicas todas, sabe... Mas é isso. A experiência, toda arte 

contemporânea, a maneira de escrever, o quê, que merda é ler Ulisses, já leu Ulisses? 

 

Édio – Ulisses de... 

 

Venera – Do mesmo autor de (Finegans Wake?)... 

 

Édio – Ah tá, o Joyce... 

 

Venera – James Joyce. É, pô, o livro é totalmente desequilibrado, ou então, totalmente 

equilibrado num luxo que a gente não consegue perceber, né. Ele deve ter milhares de 

argumentos pra dizer porque ele botou dessa forma, né. Eu não conheço o Julio Cortazar 

né... ele fez um livro que é um dos maiores indicadores da hipertextualidade, e é um 

livro de página, de folha, impresso, mas ele não tem começo, meio e fim, tu podes ler de 

diversas maneiras. Gostaria muito de conhecer esse livro. Mas ele é um dos primeiros 

que fez isso. Ele desequilibrou, ele tira dum equilíbrio natural, que... “escrever um livro 

é assim, ele tem que ser ou mais estreito e alto, com folhas da esquerda pra direita, ou 

ele às vezes é mais largo que alto, ele tem impre... costurado do lado esquerdo, folhas 

pra cá...”. há um equilíbrio, isso aí é natural, e já é comprovado, não tem livro melhor 

do que esse, tem gente que pega e faz o livro em cima, daí tu vai virando igual um 

calendário... mas não é um livro confortável, já é um livro desequilibrado, já é uma 

espécie de caderneta, entende? Aí um poeta chega e faz um monte de cartuchinho, cada 

um é um poema, tu puxa um cartuchinho fora tá lá o poema, tu põe pra dentro, tu podes 

ler de diversas formas, quer dizer, ele tá desequilibrando o processo natural de 

impressão de um livro. Esse desequilíbrio passa a ser equilibrado, porque ele não pode 

ser só um desequilíbrio, por isso ele tem que ter uma lei, um apoio. A hora que ele 

começa a ir pra esse lado aí ele tá, pá, acertando um equilíbrio de luxo, e aí ele pode até 

ganhar o grande prêmio, sabe, que é aparecer como um cara que fez uma novidade. 

 

Édio – Ganhar o grande prêmio seria parecer como o cara que fez alguma novidade. 

Esse também é um querer do NuTE né? 

 

Venera – Hum... ô... é... algumas coisas tá mais Alexandre que NuTE tá...  

 



Édio – Mas é uma coisa que eu já escutei muito no Tadeu, que eu já escutei muito no 

Zunino, agora escuto nesse papo contigo... 

 

Venera – É, nesse ponto, então tá, certo. Mas eu... existem montagens de várias pessoas, 

o NuTE também tinha essa agregação de cabeças né, e tinha muitas diferenças estéticas. 

A gente discutia estética direto, como a gente tá falando agora, nós dois, tu tá puxando 

muita coisa. Mas isso é... tem uma estética muito mais do Alexandre, tem uma estética 

que é do Eugênio Barba né, mas existe a estética de cada ator que entrou no palco. 

Quando se montava um espetáculo havia alguns choques porque alguns eram iniciantes, 

alguns eram tão antigos que já eram cheios de vícios, soldas né, ele tava soldado 

naquilo. Então, botar essas duas figuras em cena, com uma terceira que tava muito mais 

dominante a si mesmo, com um que tava cheio de vício, com que era totalmente verde, 

esses três ali resultavam numa outra coisa ainda mais diferente, que nem sempre era 

perfeita, nem sempre que dava certo, nem sempre... aí onde nós tínhamos uma liberdade 

de experimentar, e se não deu certo acaba a montagem e vamo pra outra, né. E... mas 

tínhamos uma responsabilidade de fazer pecinha bem feita, com comecinho, tudo 

direitinho, porque era pro pai e a mãe do aluno que tava lá, é crianças né... Tinha peças, 

tinha muita criança estudando, e eles não tavam fazendo lá antropologia teatral nunca, 

sabe. Só que a gente deixava claro que havia possibilidade deles brincarem nesse jogo 

cênico diferente. E com isso o quê que nós abrimos pra eles... teatro não é um equilíbrio 

natural, fazer igualzinho tá lá na novela, porque na novela a TV tá ali, a câmera tá na tua 

frente, tá cheio de atores em volta que não tão apresentando, tão vendo a tua cena, então 

tu tem vergonha... tentávamos sempre dar clareza pra eles que essa verdade que eles 

viam na TV é um teatro muito preso a uns limites  naturalistas né, e que havia uma 

maneira antinatural de fazer as coisas. Eu lembro de uma das peças mais simplórias que 

eu fiz nos últimos, no último ano talvez até, uma improvisação em cena... lemos um 

texto e o pessoal saiu pra improvisar. Aí, era uma almôndega, e quem comia a 

almôndega se sentia mal e desmaiava. O nome da peça era Almôndega, de um italiano, 

contemporâneo, escreveu isso ali mais como um estudo. Disso ali nós formamos de tal 

jeito e deu tão certo... a peça ficou quebrada em vários pedaços e de vez em quando a 

peça voltava no meio das outras. Então eram pecinhas normais mas de repente alguém 

via uma almôndega invisível e “ow, almôndega, e mordia e caia duro”, né. O público na 

primeira porra quê que tinha uma almôndega no meio desse... é... açougue, ou padaria, 

ou farmácia... uma almôndega! Depois da quarta ou quinta pegava mímica, vazio, não 



existia, dava mordida e pum, caia. Cara, o público urrava de pé, pais, mães e coisa... 

Deu muito certo. Então, uma brincadeira, mas a forma que a gente conseguiu brincar, 

dividir no meio o espetáculo... aquilo deu muito certo. Era uma comédia né. E deu certo 

como comédia e jogou pra cima uma coisa totalmente antinatural. O quê que é mímica, 

mímica é expressão dos gestos sem os objetos né. E aí, pô, no meio de umas peças bem 

naturalistas, as pessoas com sofás, cadeiras, abajur, tapete no palco, pra parecer que tá 

numa sala e do nada vêm alguém e diz “uma almôndega!”. O público urrava né. E isso 

aí o quê que é, é uma experiência né, é experimental, misturar, quebrar a cena, a cena tá 

toda introspectiva, o público tá acreditando na verdade do personagem e chega um lá e 

do invisível torna, e fica uma irrealidade dentro de outra realidade que também é irreal.  

 

Édio – Essa estética do teatro antropológico ser a estética do Alexandre (???) Wilfried... 

é Calinho... (???) 

 

Venera – O Pépe é o mais naturalista de nós, na minha opinião né. O Carlinhos é o mais 

grotesco de nós, mas também sem perder a (irreverência?), às vezes, ele tinha uma 

estética meio particular, um estilo. Giba, havia uma adolescência assim, nos trabalhos, 

foi praticamente, não lembro de peça de teatro dele que não tinha um gás juvenil assim, 

é muito, é uma energia muito jovem, também sem... talvez era o mais teatral de todos, 

teatral naquele sentido da palavra teatral, um pseudo-verdade, meio falso sabe? Mas era 

bonito, uma coisa teatral de propósito né, mas com adolescência, ele trabalhava muito 

com jovens, onde os jovens tinham que, às vezes, parecer mais velhos do que são pelas 

peças que ele escolhia né. Tadeu, com... acabava empurrando nas pessoas, nos grupos 

em que ele participou, acabava sempre colocando umas sensações non senses... não 

verdades... A peça muito famosa ali que ele no cenário era isso, e isso e foi, e é 

espetacular, ele conseguiu num ferro velho, ou o que seja, pneus, pneus, milhares de 

pneu, o palco todo era forrado de pneus, os atores pra andar tinham que ficar pulando no 

meio dos pneus, que dizer, isso aí é plástico né... mas não é real, e os atores, 

automaticamente saiam do equilíbrio natural só de andar botando os pés... o furo do 

pneu já obrigava a andar diferente né, criava toda uma outra... um exemplo né... E é 

uma estética, porque mesmo que o diretor segurasse pra alguma coisa, só de fazer isso 

interferia de tal forma que havia uma mudança na estética geral né. O Wilfried com a 

mímica e pantomima. O Wilfried tinha muito estudo em cima da mímica clássica, que é 

a escola de Marcel Marceu, onde tinha alguns exercícios firmes que era andar no 



mesmo lugar, sabe, aquele passo de ficar andando... Ah, fazer a parede, botando a mão 

assim e fazer a parede... a mão fica congelada e tu fica... subir uma mesa, pular... pegar 

um copo (Venera sempre demonstrando), essa é a mímica clássica. Isso ali era a base 

dele e de todo o trabalho. Ele tinha uma série de números que montava em cima da 

mímica clássica, mas... ele, por várias vezes experimentou uma mímica mais despojada, 

sem a precisão do gesto, mais quebrada.  

 

Édio – Álvaro? 

 

Álvaro, ele é uma escola mais antiga né, ele tinha seus vícios né, que a gente já falou. 

Ele é um bom exemplo dos vícios... um cara que estudou teatro com a gente, ator, ia lá, 

fazia os exercícios, estudava com uma vontade e uma dedicação que até hoje, se a 

metade da vontade dele tivesse em qualquer outra pessoa, o cara seria muito bom. Ele 

queimou muitos dos vícios que ele tinha, saiu fora, mas ao mesmo tempo ele se 

assustava... se entregava ou não em algumas coisas né. Eu acho que ele nunca ganhou 

prêmio assim de destaque, prêmios que a gente mesmo se dava, fazíamos nossa reuniões 

né. Mas ele fez vários trabalhos muito bons, mas sempre com... 

 

Édio – E vinha... 

 

Venera – O Darnilo, ou o outro lá do (Tadac?). Entre esse dois né. Um que eu nunca 

lembro o nome. Jardim é... Álvaro muito duro, ele travava no pescoço as coisas... (...) 

Silvio foi talvez o mais... mais dor assim... tentando adivinhar as coisas... acho que ele 

sempre fez uns trabalhos muito mais... influenciável assim, ele por outros. Foi um do 

poucos a montar Nelson Rodrigues... 

 

Édio – O Léo como... 

 

Venera – Não foi muito feliz a montagem dele. Não sei... 

 

Édio – É uma estética muito, muito precisa né. Se faz do jeitinho clássico fica muito 

esquisito né.  

 



Venera – Beatles né... se tu vê eles de terninho e gravata é Beatles, isso é o pós Beatles 

né... E ali o Nelson Rodrigues tem umas coisinhas que... é difícil, ele ficou muito... uma 

estética muito característica... Pois é... (...) Eu volto a dizer, meu cara, é um pouco 

complicado dizer que o NuTE é só uma coisa, ele tinha muitas... muitas... vamos dizer, 

vertentes né. Tanto que eram grupos diferentes. Meu trabalho numa linha mais afastada 

do convencional do que nunca né, no sentido de roteiro, de peça... Não sei se tu viu 

alguma minha, alguma montagem... 

 

Édio – Só as últimas né, ele tá lá na Udesc agora, como é que é...  

  

Venera – Ele tá na Udesc? 

 

Édio – É, ele tá fazendo teatro lá,  

 

Venera - Pô que bom. É o Marcelo né? 

 

Édio – É, o Marcelo. 

 

Venera – É, essa peça não era minha não, foi direção do Pépe, e essa idéia de voar é do 

Tadeu, não sei se foi do Pépe ou do Tadeu, mas é coisa do Tadeu. Não havia, não falava 

em rapel naquela época. Ele pegou cinto de bombeiro e... risos... Isso aí é... é do 

Senhoras e Senhores.  

 

Édio – Eu assisti algumas coisas do JOTE, devo ter visto um ou dois... mas pra mim, 

sem dúvida nenhuma, pro moleque que eu era na época, é um divisor de águas...  

 

Venera – Uhum. É, e tu viu a primeira, essa que foi filmada é a segunda... 

 

Édio – É o Camaleão... 

 

Venera – É, o Camaleão da Mata é a primeira, isso aí é Metafísica de Caeiro. O 

Camaleão da Mata foi mais... eu gostei mais também, porque era menos texto, era mais 

jogo né. Esse Metafísica de Caeiro, tem um bifão ali, Carlinhos pra passar tudo... eu sei 

que é longo na filmagem, mas no espetáculo a mulher que tava filmando lá deve ter 



cortado uns pedaços porque era comprido. Ali daí, no meio da fala, pra não ficar tão 

maçante, a gente no começo da filmagem jogou dois bambus no chão e tinha cordas pra 

puxar, uma tela gigante ia fazer a sombra dele no meio da mata, e aquilo, porra, não 

subiu na hora... meu... puxaram a corda e arrebentou... sei lá o que houve... não 

aconteceu a cena. Tentando fazer efeitos especiais sabe... No começo a gente tá lá no 

meio da mata, puxando umas varas, são bambus gigantes, uns seis metros de 

comprido... ia ficar porrada... no teste deu certo e na... como a gente não se permitia 

ensaiar um dia antes, só na hora, chega lá, passa o texto e volta pra casa. Também te 

juro que a nossa intenção ali, pô, não era... mais do que se divertir né, porque, pô, não 

tinha dinheiro na história, tinha muito mais despesa do que... e daí o inusitado pra nós 

era tipo assim um escandalizar o próprio outro. O Blênio, quando chegou no meio do 

mato com os amigos dele, cara, eles não se acreditavam, então isso acabava dando mais 

gás ainda pros caras que vinham lá “pô, nós vamo tocar mesmo aqui no mato”, os caras 

nem se acreditando. Então mais a gente ficava, ficava assim provocando os caras pô, tu 

não viu ainda, uma vez passou uma cobra aqui”... e ficava assustando eles, e fazia 

azaração um em cima do outro né, brincando. E sem dúvida os comentários depois né, 

quando o Guido Heuer vem e se encosta assim no meio do mato e diz “porra, eu já vi 

coisa moderna, diferente, mas o que vocês fizeram hoje”... isso pra gente era um 

feedback né, e porra, realmente conseguimos botar um sorriso numa pessoa que pra nós 

era importante né... e não era pra escandalizar, era pra ele, uma pessoa como ele...  

 

Édio – É... essa é a relação da arte pra mim já pensei como uma crítica, já pensei ela 

como aparatos que nos tiram, fazem a gente... e há momentos que fazem a gente, que 

faz isso sabe, ela nos põe de volta, nos conecta com o real, com a terra... o Teatro da 

Terra eu sempre achei muito legal... eu tava puto da cara... e aí eu na rodoviária, mala 

pesada, daqui a pouco to passando, dentro da rodoviária, pendurado no teto, devia ter 

uns cinco metros mais ou menos, aquela tela, paralisado com aquela tela, aí e pensei 

(???) 

 

Venera – É uma pintura ou... 

 

Édio – Era um negócio, eu não cheguei a tocar, mas era um material meio que 

transparente, prata assim. Mas o que foi mágico pra mim foi a instalação cara. Ele tinha 

instalado ali num lugar de trânsito, num lugar assim completamente inapropriado em 



termos de museu, de conceitos assim de uma arte que tem o seu lugar idealizado. A hora 

que eu passo ali, aquilo me surpreende de uma forma que me paralisou e me conectou 

de novo com o mundo assim... e vivi novamente sabe, nesse globo... 

 

Venera – E quantos passam por ali e... mais um negócio pendurado... e vai adiante... um 

vai lá e tum, três minutos congelado. É... gosto, é uma instigação né, que a gente pode 

provocar. Eu to me sentindo mais realizando agora né, nas artes plásticas né... meio, 

meio... interferência urbana, agora, interferência em galeria né... Teu livro, Jardim da 

Ilusões se propõe a uma coisa, mas ele atinge outra né, que é a maneira que ele tá 

escrito, a maneira que (invoca?) sai daquele (déjavu?) aquela... cotidiano, ele te em 

desequilíbrio, ele tá num equilíbrio de luxo, e aí, pô... bater na mão certa de uma pessoa, 

isso pá... vai muito mais longe... aí a gente tem que atirar... tu atirou a primeira, vamos 

dizer, se é a primeira... tu lançou o anzol, pra ti pode ser o anzol, ou pode ser a antena, 

atiçou a antena. Alguém vai ver um dia, mas se contentar com aquela... né... lançar 

outra, e vai lançando... de repente alguém vê o teu trabalho e aí começa a relacionar 

todos eles né... aí tu passa a ser uma, a ter um ganho, um retorno assim que, porra, não é 

um monte de grana que vai ser, vai ser... tu... porra, tocar um cara lá no outro lado do 

país, ou do mundo né... eu acho que isso é uma emoção contemporânea maior até do 

que tá na loto. Ganhar dinheiro é acertar na loto, por exemplo né... ganhar na Mega 

Sena... Tu fazer arte, pô, é tocar em alguém e tu sentir que tocou também, aí tu tá...  

Achou o do Spinoza? Spinoza eu conheço um pouco mais que Nietzsche.  

 

Édio – Eu nunca (???) 

 

Venera – Pois é... 

 

Édio – Aí, fica uma bagunça né. (???) Na obra de, (???) a fórmula didática pra entender 

o conceito de poder. Criar mais doar. Ou seja, algo completamente novo, fantástico, 

interessante, mas se você não consegue compartilhar não dá certo... 

 

Venera – O poder não sei se é Spinoza, eu generalizo porque citar é sempre uma 

armadilha, não lembra quem direito se fudeu né... então, mas é... poder é sim, a maioria 

acha que poder é não. Não, não pode, é porque a pessoa tem poder, não pode, agora sim, 



pode, esse é o mau poder. E é difícil... rs. Aí os tiranos não, não a lei proíbe... e o poder 

é o sim, fazer, e aí... 

 

Édio – Ela é afirmativa mas a questão toda é o ressentimento né, a questão toda é a 

moral do escravo, você precisa tá sempre num movimento... 

 

Venera – Ah, qual é a estética do fulano ou do sicrano... são (?), leis diferentes. Uma 

estética naturalista tem leis muito diferentes duma estética futurista né, por exemplo. A 

lei do cubismo. A gente... lei é uma palavra meio doida hoje em dia né, mas... não 

encontro um similar melhor. Volta método e modo, né.  

 

 

Pasta A – 21 

 

Venera – Meu, a gente atuou... o texto assim... que é fato, a gente eclodiu o Festival 

Universitário de Teatro. Naquela época eu estava um meio ano escrevendo no jornal, 

uma coluna, fui empurrado também, pra uma... como é que é... medroso... eu não gosto 

de tá no centro da atenção, subir no palco e... aqui na praia ali nas fotos eu me senti 

muito a vontade...risos... mas não é minha natureza né. E aí, porra, meio intimado, se eu 

não aceito o quê que acontece né, vamo perder uma chance... aí fiquei quase dois anos 

escrevendo pro jornal. Então, a... eclodir o Festival de Teatro, ao nível que anos depois 

está hoje né... na época, pô, tinha os Jogos de Teatro, onde chegava e... não sei se tu 

pegou os bons, que foram os últimos... dos treze né, os últimos cinco. Meu, a gente 

hiperlotava o Teatro. Cada grupo fazia questão na sua divulgação né, trazia até pontos 

na produção quem melhor divulgava o seu espetáculo né. E fazer gente do público 

passar o domingo inteiro dentro do Teatro, isso aí era... no começo... botar público no 

museu né, botar gente. Pô, tava bem agitado naquela época. Lembrar, de tanto tempo 

né...  

 

Édio – Em vários momentos continua forte o coordenador de eventos do Teatro né. Essa 

vontade de botar gente no Teatro... 

 

Venera – É... tem esse lado... eu... eu, nexo assim aquele coisa de, como é que é... o 

chefe da gang, o Tiradentes que é enforcado né... pra mim é esse terror que lembra... Pô, 



como é o cangaceiro lá... o Lampião, o chefe do bando sabe... eu me sentia... na época 

eu me sentia bem encurralado, aí tu “ah, é o coordenador de eventos...”, mas eu me 

sentia encurralado, era que nem velejar né, tu aperta aqui o barco vai pra lá, se tu fizer o 

contrário ele vem pra cá... o vento empurra ele pra os lados né, não tem como frear o 

barco né. É... o vento vem daqui, mas conforme tu bota a vela ele vai pra lá, ele não vai 

só... pode... é apertado e explode, como uma pipoca estoura. Então meio... era obrigado 

a me reciclar, era obrigado a escrever num jornal, coisa difícil também pra mim 

entende, escrever... Alguns exigindo crítica no jornal, eu criticar outros... coisas assim 

que na época era muito difícil de lidar... e ao mesmo tempo era assim, pô, o 

coordenador de eventos, mas pô, era um blumenauense sendo responsabilizado pra fazer 

a coisa funcionar, entende. Não sei se eu já te contei a do Guido Heuer que fez 

apresentar o Silvio Back... Pô, eu verdinho duma vez, o Guido... lá onde é o Museu 

Fritz Muller hoje, aí ele... “pô Alexandre...”, eu fiu lá né, interessadíssimo em cinema, aí 

“olha, e se tu apresentasse o Silvio pro público...”. Porra, eu mexendo com teatro, tinha 

que ser bom em oratória né, mas vai convencer alguém de “não, não, eu sou encanado, 

não dou...”, não podia... aí eu vou lá e apresento o Silvio Back chamando de Silvio 

Pléticos... 

 

Édio – Silvio? 

 

Venera – Silvio Pléticos... é um artista plástico, também era muito evidente naquela 

época, de Floripa, o pessoal lá. Aí, porra “queria apresentar a você”... em outras 

palavras que lá eu usei, claro... “esse grande cineasta, Silvio Pléticos...”. Eu lembro 

disso porque pô, ficou um fato assim de... marcante pra mim... o cara “não, eu não sou o 

Silvio Pléticos, eu sou o Silvio Back”... risos... Daí ele falou lá e apresentou o filme 

dele. Aí, pô, passou três dias na cidade, e batemos papo, fomos beber, fomos ver filme 

dele, conversamos... no final ele “ó Alexandre, tenho um presente pra ti”, é... aí eu... um 

livro dele, que ele tava lançando o filme, aí a dedicatória: “ao amigo Alexandre Silva”... 

risos... ele fez, cara, pra me sacanear sabe... porra, aquilo foi... aí, umas coisas assim... o 

pessoal tirava sarro... 

 

Édio – Risos... 

 



Venera – Risos... É... Os Encurralados, que tu entra né, pô, tu entra numa, mas acaba 

sendo divertido depois, coisas assim que uma troca que tu fica... meio sem ação na hora 

e olhando depois, meu... se tivesse falado o nome certinho, talvez nem amizade faria 

com ele... 

 

Édio – Alexandre da Silva... 

 

Venera – Normalmente só dá o livro se o cara pede né... ou mesmo dar assim né, um 

presente, com a dedicatória pronta... Alexandre Silva... porra... As aulinhas assim.   

  

 

 

Pasta A – 22 

 

Venera – Quando montamos Jato de Amor uma das peças do cenário era uma 

Cornucópia que o Tadeu fabricou, e... ela era desmontável, pra poder desmontar e 

guardar. Aí no final do ano a obra sumiu, a obra sumiu, foi... Íamos remontar o 

espetáculo, íamos fazer uma releitura do próprio trabalho, e na empolgação, quando a 

gente vai lá e procura... pá! Primeira coisa fomos procurar os funcionários do Teatro, 

que... pra ver o quê que houve né. De repente um deu com a língua nos dentes “não, a 

obra foi vendida pro ferro velho”, aí o outro disse “não, foi um cara que roubou...”, 

ficou assim a discussão, “ele roubou”, mas como que roubou? Pra entrar no Teatro e 

levar isso... tava atrás do teatro... “mas o cara saiu”, descreve o cara lá, “que saiu na rua, 

o carrinho de mão com as três obras, pedaços de alumínio em cima dum carrinho de 

mão”.  

 

Édio – Risos... 

 

Venera – Não sei né, mano. Eu sei que os cara tão roubando coco, pode ser... 

 

Édio – O roubo da Cornucópia... risos... 

 

Venera – É, o roubo da Cornucópia... risos... Aí o Léo Campos, arquiteto, também fácil 

de achar, ele escreveu uma peça pro JOTE-Titac, O Roubo da Cornucópia. 



 

Édio – Ah, que legal... 

 

Venera – Então tem fatos assim na peça. É... em peças de teatro. Lá no meio... no 

começo dos Jogos de Teatro, tem um texto do Wilfried, que se chama Onde Fui 

Amarrar Meu Bode, que é uma... ele conta um fato passado e vivido por alguns atores lá 

dos NuTE, não-NuTE, dos junto, não-junto...  

 

Édio – Essa peça do Léo tá naquele livro que tu publicou? 

 

Venera – Não, não, são bons textos que existem que nunca conseguiram espaço. O que 

foi publicado, impresso né, foram só os três melhores indicados por cada jurado em 

cada um dos Jogos de Teatro. Tem o melhor texto, e mais os dois indicados. 

 

Édio – E onde tão esses... que sobrou, os textos que tu não publicou? 

 

Venera – Tudo naquele DVD. Os originais né. Alguns no começo foram 

redatilografados né. 

 

Édio – Ah... isso tá digitalizado ou digitado? 

 

Venera – Digitalizado com scanner, dos originais, então... é aí nessa cronologia tem 

uma que é só Jogos de Teatro né. Cada... não, todas, será que... (...) É, Jogos de Teatro, 

aí eu cada ano tem uma relação dos textos, ou tem uma relação total de textos. Não 

existe nenhuma forma de pesquisa, tipo, digita o nome e acha. Isso aqui é o teatro do... 

 

Édio – Nossa, batido à máquina... 

 

Venera – Ah sim, são os originais, com o pseudônimo do próprio autor.  

 

Édio – Dá pra gente fazer a mesma dobradinha que eu fiz com o trabalho do Vira-Lata, 

no final a gente publica um livro com os textos originais... Vai sobrar uma grana, a 

gente pode até fazer uma negociação com a editora já... publicar os dois mais ou menos 

simultâneos, ou publica um e daqui a seis meses faz o lançamento do outro saca? 



 

Venera – Ah tá... Talvez até tenha mais impacto ainda né. Agora também tem... tão 

todos ali, com a exceção dos que desapareceram...risos... tá... 

 

Édio – Cara e como é que tu... é uma primeira publicação que tu fez disso, como é que 

tu fez com os direitos autorais? Tu consultou todas as pessoas que escreveram os textos, 

ou tu botou aí no CD e tocou-lhe o pau? Meu... tu é corajoso hein Venera... 

 

Venera – É... coloquei ele ali, original, com o pseudônimo, não tá o nome do autor ali, 

mas dentro, na lista, daí diz quem é o pseudônimo, quem é o autor né.  

 

Édio – Meu... isso pode te dar uma merda grande Venera... 

 

Venera – Não... Pode, até pode... mas o regulamento dos Jogos dizia que o NuTE se 

reservava o direito de publicar as obras em forma de antologia.  

 

Édio – Ah é! Risos... legal, aí sim...  

 

Venera – Eu não sou tão... tão avoado né... risos... 

 

Édio – Ficou mais fácil agora. 

 

Venera – Tu vai ver, justo num ano ali não tava isso no regulamento né, porque o 

regulamento descia e diminuía conforme mudava o ano, cada ano mudava um pouco. 

(...) 

 

Édio – O Roubo da Cornucópia, tá aqui... 

 

Venera – Achou! É... e tem uma lista numerada com todos... (...) Tem uma lista de um a 

cento e pouco, com as... aí é mais fácil... Esses textos estão todos ali, e tem umas 

pérolas, mas também tem umas coisinhas muito...  Onde Fui Amarrar o Meu Bode 

(???), é bem no começo.  

(...) 

 



Venera – É... eu de qualquer maneira sinto assim, pô, eu botei ali o original né, eu não 

to publicando o texto do cara em termos de ganhar grana em cima dele, eu to botando 

ali um documento que passou a ser um documento, não é só um texto né. E não vendi 

nenhum exemplar até hoje, tudo foi doado.  

 

Édio – O CD? 

 

Venera – É... 

 

Édio – Mas o livro sim né... 

 

Venera – Do JOTE? Não, eu também nunca consegui vender... risos... Mas poderia 

conseguir né...  

 

Édio – Eu comprei um livro daquele... 

 

Venera – Ah é? Mas não de mim... 

 

Édio – Lá da biblioteca Fritz Muller, agüei acho que... vinte pila... 

 

Venera – É... aí eles são os, os... como é que é... setenta por cento da cota deles eles 

vendem, e tu ganha só trinta por cento né...  

 

Édio – Mas eles não repassam pra ti essa grana? 

 

Venera – Não... Isso é... eles dizem que é apoio, mas eles tão com muito mais do que a 

gente recebe. Não e nem poderia receber né, por que... bom, to lá como organizador... 

mas pra mim receber duzentos livros foi um pau cara, eles queria dar só trinta por cento, 

e eles editaram só mil... só quinhentos... e pô “não podemos dar, isso é pro nossos, 

nossa organização interna”, eu disse “não, pra cada autor eu tenho que dar no mínimo 

um livro, mas o ideal é dar três, pra que ele possa ganhar o seu e entregar pra mais 

alguém”... Aí ficou, ficou, ficou, aí eu consegui ganhar o número exato pra dar um pra 

cada, e daí eu fiquei com acho, uns dez. aí mandei esses dez, doze que eu consegui pra 

algumas pessoas interessadas.  



 

Édio – Além da Tânia, do Vilson e do Alexandre tem mais gente que escrevia coisas 

sobre o NuTE no Jornal? 

 

Venera – Tem, tem, na Furb umas revistas. O Denis Radünz escreveu numa revista da... 

do Festival Universitário de Teatro, um texto chamado (???).  

 

Édio – Revista do Festival... 

 

Venera- É, no começo do Festival tentou-se criar uma associação de professores e 

artistas de teatro. E deu-se o nome, fez-se as reuniões e... a Poiésis. Ela acabou também 

sendo o nome duma revista da Furb. E ali eles editaram vário números e alguns... No 

começo o Teatro tinha uma relação comunitária muito maior né, no tempo que eu tava 

lá, que a gente tava no auge. Hoje é só universitário, só Festival... não tem mais é... 

vínculo com o teatro da cidade, não houve mais uma relação forte...  

 

Édio – E aí o Dennis escreveu um artigo nessa Revista Poiésis, sobre o NuTE... 

 

Venera – Uhum... até devia tá escaneado aí né...  

(...) 

 

Édio – Essas teses, dissertações que tu falou que a galera... escreveu coisas que falam 

sobre o NuTE... como é que a gente poderia começar a puxar essa linha pra chegar lá... 

os pontos de referência... 

 

Venera – Quem tá dentro desse campo é o Faleiro né. O Faleiro mandou duas ou três 

vezes alunos pra fazer trabalho de escola, de aula, sobre o NuTE, vinham pra cá, 

tiravam um monte de foto da gente... 

 

Édio – Faleiro... 

 

Venera – José Ronaldo Faleiro. Na Udesc ele tá... ali... ele tem muita coisa pra dizer e 

pra ajudar a guiar, talvez ele até seria um conselheiro melhor que eu... 

 



Édio – Ele é Mestre ou Doutor? 

 

Venera – Ah, pedisses demais... O cara parou de estudar com cinqüenta anos, aí foi 

trabalhar... risos... PhD...  

 

Édio – Em teatro? Existe? 

 

Venera – Ele é casado lá com a segunda crítica que subiu, naquele trabalho que a outra 

mulher disse “eu puxo as orelhas do Alexandre”... Aí a outra trabalhou com o Grupo 

Oficina, Rio e São Paulo, fazendo espetáculos lá com muitos globais, e veio... se 

encantou com Floripa e veio morar lá. E Ali, nesse Festival, quando ela levantou lá e 

falou “muito pelo contrário, espetáculo belíssimo, me emocionei do início ao final...”, 

frases assim que ecoam ainda hoje na cabeça... “engraçado, divertido, inusitado, 

situações inesperadas...”, ah, tirou um monte de adjetivos assim interessantes... e pô, 

não dei meio ano os dois tavam casados... Faleiro e ela... Esse tipo de casamento 

francês, que ele é totalmente afrancesado, tem costumes deliciosos, saborosos né, 

comida especial, cheio de iguarias né, e cada um tem o seu apartamento, mas vivem 

juntos até hoje. 

 

Édio – Mas ele já conhecia o NuTE antes desse momento? 

 

Venera – Sim, ele veio da França direto pra Blumenau, pra Furb, e aí a Furb... na época 

eu escrevia no jornal, tem também uma matéria, quando ele tava indo embora, aí eu 

escrevi que a Furb teve uma potência, Faleiro foi crucial pro Festival Universitário de 

Teatro, quando foi feita a primeira reunião do Festival, não chamaram, não conheciam, 

ele tava o quê, um meio ano na cidade, aí o representante do Carlos Gomes, na 

prefeitura que é o Daniel (?), mais o diretor de, como é que é... de marketing e 

promoções da TV Coligadas, na época né. Aí, o Festival, a TV ia dar todo apoio, e não 

sei o que lá... aí, pô, um cara lá sugeriu Pascoal Carlos Magno, que fazia mostras de 

Teatro Universitárias né, aí ele viveu isso, quando tava estudando, esse cara, não lembro 

agora o nome, e aí, pô, vamos fazer um Festival Universitário... mas Universitário sem 

o Faleiro, necas né... Aí eu assim “não, mas se fizer outro tipo de Festival, eu tenho um 

regulamento, e fui pra casa, e pá, escrevi, datilografei... montei o primeiro regulamento 

do JOTE-Titac, e entreguei pra eles né. Nessa o Faleiro já tava ali, e batendo papo, o 



Faleiro também gostou e coisa... mas a coisa era pra ser um pouquinho mais glamorosa 

né... aí eu recolhi o meu regulamento... não deu três meses depois foi o primeiro JOTE-

Titac... risos...  

 

Édio – Já que estamos falando de teoria, de texto, de artigo... Uma peça, ou livro, ou... 

alguma coisa que tu acha que foi estruturante, fundante no NuTE assim, um texto... a 

partir daquilo Bum!... deu uma explosão e vocês começaram a fazer coisas mais 

NuTeanas... 

 

Venera – Ah, O Homem do Capote né, porra... O Faleiro... praticamente insistiu que a 

gente fosse participar do Festival Catarinense de Teatro com essa peça. É... ele, ele... 

não aceitava a chance de não ir... “meu, tem que ir, tem que mostra o que vocês sabem 

fazer, tem que ser visto por outras pessoas, tem que ser polemizado, ou adorado”, que 

seja né, não quais palavras que ele usou... também não marcou tanto, mas tem assim 

tipo, tem que ir lá e dar a cara, e mostrar o que vocês tão fazendo... 

 

Édio – Esse texto é do Venera? 

 

Venera – Não, do Faleiro.  

 

Édio – Ah é dele? 

 

Venera – Não, não... O texto do Homem do Capote? Ah! Na verdade o texto acho que é 

de duas páginas, o resto é roteiro, criação coletiva, cada um, cada ator sendo um artista, 

criador, um dramaturgo... risos... Alguns tentaram descrever as próprias cenas que eles 

criaram, botar no papel, como um texto. 

 

Édio – (Ele também??) 

 

Venera – Não, não. Nunca deu pra assim, juntar e tornar, ah, esse é o texto né. Aí tem os 

títulos, cada improvisação, ou cena criada, tem o nome dos dois ou três, ou um só que 

fez, aí vai dando, pelo título e pelo nome já criava assim uma espécie de roteiro do 

espetáculo. 

 



Édio – Mas essas duas lauda que tu diz é do Venera, tu que escreveu. Todos esses que 

são teus, que tu escreveu estão digitalizados... 

 

Venera – É... só não entrou aí MacBeth, que eu escrevi com a ajuda do Giba e o Pépe, 

esse ai não entrou porque eu não achei o meu original, eu só tinha umas cópias ali meio 

adaptadas, antes do texto ficar pronto, eu não sei como eu perdi isso... E Variante 

Woyzek-Mauser eu tenho inteirinho, e ficou pra depois, acabou que não entrou...  

 

Édio – (???) eu gostaria de tá levando cara, depois, é claro, vou tomar cuidado e te 

devolvo, mas é um material bacana pra mim tá manuseando, pra gente tá trabalhando... 

 

Venera – Mas olha só. O primeiro JOTE-Titac, no regulamento eu peguei uma peça do 

Jaques (Revê), que é um autor francês, que chamava-se acho assim, (Uma Família Bem 

Unida?). a idéia era jogar o teatro, Jogos de Teatro, e eu usei simbolicamente o nome do 

texto, eu sempre achei respeitável né... é... Uma Família Bem Unida, e é um texto 

curtíssimo, (???) meia página do regulamento. Então ele era assim, no mesmo tempo 

um texto simbólico pra um Jogo de Teatro, representativo, dá pra fazer uma boa peça 

em tão pouco tempo, tinha um lado didático né, e o melhor de tudo, que era non sense 

né... 

 

Édio – Como era o nome do autor? 

 

Venera – Jacques Prevert. No primeiro regulamento do JOTE tu acha na página, até 

podes dá uma conferida pra ver se...  

 

Édio – O Faleiro hoje deve tá com quê, uns sessenta anos, setenta anos... 

 

Venera – Deve tá com uns setenta... eu acho... 

 

Édio – E ele tá dando aula ainda? 

 

Venera – Sim... ele tá... Ah, outro, seria interessante pra ti ver... todo esse material aqui 

tem impressão, do lado, se tu apertar aqui, ele tá pronto pra ser impresso tá. Ó, esse aqui 

é o regulamento dos Jogos né, primeira página, todo o regulamento, segunda página... tá 



aqui ó... Prévert, tem acento. Em Família é o nome. Esse textinho tá junto no 

regulamento, que era assim, tipo... não que eu chamaria de indutivo a coisa né, mas era 

pra... pra pelo menos inspirar... ‘ah, pô, vamos escrever teatro né, olha só como dá”... 

risos...  

(...) 
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Édio – ...Lígia foi ofendida pelo NuTE. Como é que é isso? 

 

Venera – É, essa pessoa é não ganhou a ofensa maior né... Nessa época começou o 

Teatro Empresas, e montar espetáculos à convite de outras empresas era assim, uma 

maneira dos atores tarem com uma boa graninha. E ao mesmo tempo nós estávamos 

com Apocalypsis, ou sei lá qual é a peça, que circulava muito pelo estado, e a gente 

pedia muito apoio à prefeitura pra transporte. E virou o ano, não sei que é que entrou, se 

foi a mudança lá na Fundação Cultural, pô, eles conseguiram uma combi, especialmente 

pra transportar a gente, quer dizer, tudo que era arte na cidade. E daí ficou assim, quase 

que uma questão de que a combi era pra levar o pessoal do NuTE... e a, o Otto Muller 

tava com aquele xérox, fazendo a Biblioteca e ganhava fotocópias né, e aí, não sei que 

cargas d`água, tiraram essa combi, sumiu, ficou algo dificílimo. Aí o pessoal do NuTE, 

eu tava nessa mas não sabia de tudo, o Giba escreveu uma peça, chamada Senhoras e 

Senhores. (???) Aí, o quê que aconteceu, a peça era meio, meio um... uma espécie de 

desabafo né. Só que essa peça foi montada por dois grupos, no JOTE-Titac, foi uma das 

poucas vezes que coincidiu grupos diferentes montando o mesmo espetáculo. E aí o 

Giba fez uma montagem bem coerente com o texto, ele escreveu, ele era o autor né...  

mesmo com pseudônimo ele teve essa sorte (?) né... risos... Olha só, agora eu também 

me toco como foi a coisa... risos... Tá e o Pépe fez essa montagem hiperadical, e aí 

caracterizou os atores como a diretora de cultura, a presidente da Fundação, aí tinha a 

secretária, tinha a secretária Margareth Diniz, e a secretária com um cabelão grandão... e 

a montagem ali tinha muita identificação. E a Margareth foi assistir a peça, e o Murphy 

também tava, o Dennis Radünz, todos esses entraram na Fundação, eram os 

funcionários né. E se sentiram ofendidíssimos né, e levaram isso pra Elke e pra Lígia. 

Meu cara, deu a maior polêmica no jornal. A peça de teatro conta a história de um ator 



que quer ir fazer teatro, mas ele ganha de apoio uma combi, e xérox, aí voa um monte 

de xérox em cima dele, ele tá na glória né... risos... e eles não gostaram nem um pouco...  

 

Édio – Mas a Lígia na época era o quê? 

 

Venera – A Lígia era diretora de cultura. Então é... tem o lado deles né, pra eles 

contarem, eu não sei, talvez... 

 

Édio – Hoje que ocupa o cargo dela? 

 

Venera – Hoje é o (???), e o Ivo Hadlich seria no lugar da Elke né. E pô, eles tinham a 

maior boa vontade só que a coisa foi (?) publicamente e aí “mas como, um grupo que 

tem tanto apoio nosso, ganha xérox”, não sei o quê... aí... Tá tudo no Jornal aqueles 

quinze dias, duas semanas, aí tinha uma nota de repúdio da Fundação pelo que o pessoal 

do NuTE fez. Aí eu fui em público e disse “poxa, essa peça era de um Jogo de Teatro 

promovido pelo NuTE mas se eles tão atacando desse jeito então eu vou assumir como 

montagem do NuTE, e vamos remontar a peça”. E aí a imprensa veio, pegou nós atores 

e coisa, e jogou em cima da combi e tirou foto, e nós dizendo (???)... risos... e botaram 

no jornal a foto, meu! Pô, manipularam a gente muito, aproveitaram a polêmica. Não tá 

errado, mas quem tá no circo ali se queimou né.  

 

Édio – (?) Você tem o recorte dessa foto da combi? 

 

Venera – Eu tenho mas não achei ela, mas existe, tem lá, a gente, três quatro com a mão 

assim... 

 

Édio – E tinha uma matéria, o ano ou alguma coisa? 

 

Venera – Ah, claro! Isso é fácil de detectar indo através do texto JOTE-Titac tu já vai 

achar. Existe cronologicamente, a única relação ali é de busca cronológica. Tudo que 

aconteceu geral, ou só do NuTE, ou só do Jogos de Teatro. Então vai tá ali o ano e o 

resto tem que correr um pouco atrás né, é como folhear documento velho, sem pegar 

pó... 

 



(...)  
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Édio – Eu não entendi, fiquei pensando no gravador e... Como que é, tu dá a volta pra 

criar... 

 

Venera – É pra tentar... o contexto né, tentando deixar esse meu comentário, essa minha 

lembrança ali com mais subsídios pra pesquisa, por isso eu falei, Teatro Empresa, veio a 

combi, da combi veio... tinha o xérox também, aí o cara vai... eu não sei porque, mas 

alguma coisa, que me falha a memória ali, deu errado, e aí... a combi eu acho que foi 

tirada, uma coisa assim, e aí o cara vai e escreve essa peça, mais como uma provocação 

ingênua né “ah, pô, tiraram a nossa combi..”. é a inspiração, como em outros textos do 

JOTE tem isso né... no JOTE, tipo, se lavava a roupa em público mas tentando fazer 

teatro né. Lá, aquelas, Onde Fui Amarrar Meu Bode, a do O Roubo da Cornucópia. 

Então tem uma chance um artista botar em público a história que ele tá vivendo. 

Escrever, é uma chance... muito escritor tem né, comentar a época que tu tá vivendo né. 

E essa foi do Giba.  

 

Édio – Isso aconteceu mais vezes? 

 

Venera – Sim, O Roubo da Cornucópia foi uma montagem, se esse texto tivesse sido... 

 

Édio – Senhoras e Senhores também... 

 

Venera – E o outro é Onde Fui Amarrar Meu Bode. São três que eu lembro agora que 

tocara... eram momentos que a cidade tava vivendo, eu digo a cidade porque são três 

textos, nem todos são só o NuTE né. Deve ter mais uma ou outra peça ali que eu não me 

recordo agora. Mas aí eu dou a voltinha, faço assim, uma espécie dum leque pra chegar 

a um ponto. Aí é tua pesquisa que vai evoluir em cima.  

 



Édio – Isso do jornal que o Venera... Quando que tu começou, que tu começou com... tu 

publicava teus artigos... quando que terminou. Por que começou e por que terminou, 

quando, como é que se deu esse momento. 

 

Venera – Foram praticamente dois anos. Meu casamento não era a coisa mais gostosa 

que eu tinha, não por incompatibilidade ou coisa assim, mas era meio sofrida a coisa, a 

relação não era prazerosa né. E nessa época eu tinha que escrever, e eu sou uma pessoa 

de recolocar uma vírgula dez vezes na mesma frase, e aí, a mesma frase é retrabalhada, 

às vezes exaustivamente. Eu não sei o quê que eu tenho, pra mim isso é uma 

deficiência, podia chegar e escrever como eu falou e deu. Eu fico lá, fico arrumando. E 

aí eu só tinha sábados de manhã pra fazer isso, pra entregar a matéria até o meio dia 

porque a coluna era terças-feiras, o jornal já é feito com muita antecedência. Era feito 

sábado à tarde pra ser lançado na terça. E eu podia fazer na quarta, na quinta, na sexta, 

mas não, meu modo de vida era muito ocupado, sobrava só o sábado de manhã, que era 

o último prazo pra escrever e entregar. Então ali eu ficava a manhã inteira escrevendo e 

invés de ter um apoio, por mais uma coisa que eu estava fazendo na minha carreira, na 

minha vida, tinha intrigas dentro de casa. Então, isso foi um dos motivos de parar de 

escrever, foi assim, pela própria dificuldade minha, de esmerilhar a frase até o ponto 

que achava ideal. Isso foi o quê, uns dois anos. Nessa época eclodiu muito na área do 

teatro. Houve o próprio Festival Universitário de Teatro, depois disso houve o apelo de 

crítica, né, que eu deveria ser crítico de teatro, aí... aí... com uma matéria, meu, tinha 

gente me crucificando.  

 

Édio – Quando tu começou a falar dessa fase, tu disse assim... “o tempo que eu tava 

com a minha esposa, aí eu tinha que escrever”... Me deu a impressão que tinha alguma 

obrigatoriedade... 

 

Venera – Sim, o jornal ele não publica quando tu tens uma boa idéia... (???) 

 

Édio – (???) Mas ela criava uma situação contigo pra tu não escrever... 

 

Venera – É, é. Pois é, me lembro bem então.  

 



Édio – A frase inicial dava a entender que ela queria que você escrevesse, era quase 

uma obrigação tua escrever por alguém... 

 

Venera – Não. Eu era obrigado a escrever porque tava envolvido com teatro. Acabei 

assumindo mais uma função que eu não desejava na, totalmente, por tanto tempo. Tanto 

que acabei indo lá e escrevendo, mas não era meu... meu barato. Eu não sou escritor, 

nunca quis ser repórter, não queria ser crítico de arte né, imagina. Aí são coisas que iam 

me... me... ao mesmo tempo era uma honra né, fazer, mas era um pé no saco. Faz um... e 

aí, por isso dois anos eu escrevi, deu pra agüentar. Pra me safar eu comecei a contar 

muito dessas coisas que a gente conversa, da teoria, eu comecei a botar... mas legal, ia 

contando o que eu queria... 

 

Édio – Mas a tua mulher então não curtia... 

 

Venera – Não, não é que ela não curtia, é que havia... não havia um clima propício pra 

mim poder desenvolver essa quarta função aí.  

 

Édio – E teatro? 

 

Venera – Ah, não, eu era diretor de teatro. 

 

Édio – E ela curtia teatro? 

 

Venera – Curtia, trabalhou junto lá na secretaria do NuTE um bom tempo. Apoio eu 

tinha, o problema era que a gente não se dava mais, começou ali talvez uma fase de 

separação. 

 

Édio – No teatro ainda? 

 

Venera – Não, nessa época que eu escrevia. 

 

Édio – Essa é a relação então.  

 

Venera – É, talvez eu entrei com muita ênfase nesse pontinho, não sei porque... 



 

Édio – Mas tu parou de escrever antes de separar? 

 

Venera – Não, parei de escrever pra jornal antes de separar, claro. Foram só dois anos. E 

um namoro é uma coisa, o desnamoro é grande né... é maior né. Eu acho que eu separei 

em 85, 86... 

 

Édio – Começo do NuTE? 

 

Venera – Ôpa, não, não, não. 1995, 96. é... rs. É 1995, por aí. E a época que eu escrevia 

acho que era 1990, 1987, 88, que foi a época do primeiro Festival Universitário, foi 

nessa época. Quando surgiu o Festival Universitário de Teatro eu tava como cronista de 

teatro, uma coisa assim que eu me sentia... bem (?). Não são textos bons, não são textos 

de uma crônica, um ensaísta né, são textos forçados, mas, existem né. E pra durar dois 

anos não é tão ruim também...  

(...) 
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Édio – Hoje tu respira arte vinte e quatro horas por dia né, Venera. Mas antes do NuTE 

não era assim... tu tinha um cargo burocrático dentro do Teatro. Onde foi o momento 

que tu se assumiu como artista?  

 

Venera – É, me assumi como artista só mesmo depois de acabar o NuTE... 

 

Édio – É... 

 

Venera – É que até ali havia uma... uma prensa muito forte que me tornava um 

pedagogo, um didata. Talvez meu discurso é ainda hoje assim meio didático né, eu fico 

pinçando um monte de exemplos e coisas pra poder explicar. Hoje, se eu fosse um 

artista o tempo todo eu ia falar direto, sem pegar muita... muita elucidação, né. Falar. 

Até acabar o NuTE eu tinha essa prisão que era dar aula. O que era uma coisa pra 

ganhar um dinheirinho e poder fazer arte, tava tomando sempre muito, muito do tempo. 



Preparar aula, fazer, corrigir as coisas, montar e escolher peças pro grupo, o grupo é... 

adolescente ou cheio de compromisso e... um pode vir tal dia, outro não, e tu tinha que 

às vezes ensaiar só com um que não pôde ir naquele dia onde tavam os outros três. 

Então ficava uma dedicação muito grande como... como... o quê, guia de ceguinho, eu 

tinha que ficar lá, guiar o cachorro pra atravessar a rua... e isso pra mim tava muito 

limitador, castrador. Então artista mesmo, eu só comecei a me considerar depois que 

parei o NuTE. Apesar de estar fazendo arte antes, mas eu não me sentia flutuando nessa 

situação que eu tô hoje, e também não é boa... dá muitos sustos né... aquele chicotinho, 

pem! Tem que criar alguma coisa... risos... Mês que vem tem que pintar algo... Mas é... 

é isso. A didática não era uma coisa leviana, ela era responsável, e tomava um monte de 

gás. 

 

Édio – Legal. Então quando tu terminou o NuTE tu te assumiu inteiramente como 

artista. Mas antes tu te assume, num momento do NuTE ali, como diretor de teatro. Era 

uma coisa que tava bem forte também no teu eixo, tu não estudou dramaturgia, tu não 

foi fazer teatro, não tem formação na área, e de repente tu pum! virou diretor de teatro.  

Que momento foi esse que tu... 

 

Venera – É, eu acho que o Napoleão é um bom exemplo. Ele pegou uma coroa de um 

bispo ali, botou na cabeça e disse “eu sou o rei”, não foi isso? Um artista quando ele 

pega uma coroa e põe na cabeça e diz “eu sou artista” é o diploma que ele assume, 

naquele momento né. Não é o diploma que vai tornar ele artista né.  Não é o 

conhecimento, é ele chegar e dizer “eu sou, agora eu quero e pronto!”. E eu acho que 

dirigir teatro, na época também era uma coisa meio, meio, mecânica na. Não havia um 

culto ao diretor de teatro havia sim o coordenador do grupo, aquela pessoa que 

organizava os ensaios. Quando o diretor começa a ser um elemento criativo no 

espetáculo era um momento bem recente, mundial. E aí eu entrei com essa, a gente 

conhece muitas figuras aí por seu toque artístico na cena, no palco, não o diretor, o 

diretor é uma coisa até, muito recente né. Que também hoje já tá mais caído né, voltou a 

ser o escritor né, o dramaturgo. Mas é... a questão da pergunta, a evolução dela, é nessa 

linha assim... pô, como é que é virar artista, o que é ser diretor, o que é ser um ator no 

palco né. Essas coisas é minha aula, minha formação. E daí volta a citar aquele papo 

que eu tive com o Tadeu, que eu já comentei da outra vez, que eu cheguei e disse pra ele 

“pô, cara, não vou querer ser professor o resto da minha vida, eu vi que eu sou um 



artista também”. E aí tem umas coisas assim... “pô, muita coisa da tua arte eu ajudei a 

criar”, muita influência que ele (Tadeu) podia tá dizendo que tava o tempo todo se 

inspirando no teatro, na verdade tava eu influenciando ele. Criações que são 

“autênticas” dele que na verdade saíram da minha cabeça. E aí, é... no tempo da 

universidade, quando eu tava fazendo curso, pô, eu queria... minha história era música 

ou cinema, eu tava trabalhando pra isso, eu fui fazer o curso pra isso, não queria ser 

arte-educador, não queria ser é... artista plástico. Mas todos os alunos, tem vários alunos 

que hoje são artistas né, naquela época olhavam pra mim... não me falavam, mas hoje 

me falam “porra, o que tu fazia naquela época eu queria ter essa habilidade”. Eu sempre 

tive muita habilidade motora né, tanto no corpo, de certa forma, quanto no desenho, na 

pintura. E, no entanto, queria fazer música, que não era minha praia, não queria ser 

músico, queria ser compositor. Eu queria fazer cinema, mas não como ator, como 

cineasta né. Diretor de cinema. E aí onde, pô, acabei fazendo cinema no teatro. Minhas 

peças de teatro são muito mais visuais, plásticas do que aquela direção tradicional, de 

empenho do ator na cena.  

 

Édio – quando tu deixou a tua função lá de coordenador do Teatro e disse, não, agora é 

NuTE, e eu vou sobreviver disso... Porque tu tinha um emprego estável ali, um 

saláriosinho razoável, tinha um certo... 

 

Venera – É, não era grandes coisas mas... 

 

Édio – Era uma estabilidade garantida né. De repente tu larga tudo, já tava casado? 

 

Venera – Sim, já tinha um filho. Eu casei muito antes de ter qualquer chance de dizer 

“eu tô bem de vida”. Pra lagar ali, o primeiro... o primeiro a largar tudo e se jogar 

mesmo eu acho que foi o Pépe, ou o Giba. O Giba sempre teve muita atividade na área 

de publicidade, ele conseguia conciliar toda criação dele com o teatro e a publicidade.  

 

Édio – Ah, o Giba era publicitário? 

 

Venera – Sim na área de mídia eletrônica. Ele dirigia comerciais, fazia... criava o texto, 

fazia a parte humana assim, não a parte impressa, técnica assim. Ele era bom, bom, na 

produção de comercial, na produção de cena né. Comerciais de dez, quinze segundos ele 



era... e trabalha em empresa grande, na época. E eu tinha essa outra coisa, meio 

organizacional, untar as idéias, meio tipo, delegar função, e daí puxava aquilo tudo, 

juntava, o que era uma espécie de coordenação, de direção do espetáculo. Só que daí 

também dirigia a Escola, nesse ponto né, onde cada um trazia suas informações, eu 

montava uma apostila e... Eu não sei, relembra a pergunta... 

 

Édio – A gente tá mapeando como é que foi a tua saída... 

 

Venera – O Pépe cai fora... 

 

Édio – O Pépe fazia o quê? 

 

Venera – Ow, ele tava muito bem empregado na Ceval, ali de Gaspar, sabe a... agora é 

Bunge né. 

 

Édio – E ele fazia o que lá? 

 

Venera – Departamento Pessoal, se não me engano era nessa linha né... e... 

(...) 
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Venera – A pior coisa que tem no... ser autônomo, é administrar a entrada e a saída do 

dinheiro. Meu, se tu fica bobinho, entrou fácil um monte de grana agora, ah, mês que 

vem se tu não guardou, não tem mais nem pra começar o próximo.  

 

Édio – (???) 

 

Venera – Eu tenho um filme aí no computador, que é de um... é ridículo assim, é muito 

comédia, um lazer né. Mas tem um diálogo ali, o cara diz, os caras discutindo, são 

soldados no meio da floresta “sabia que Mozart, pra fazer a primeira, compor a primeira 

música dele, ele levou cinco anos!”, aí o cara “bah, como é que tu sabe disso?”, um 

ignorante falando com outro né. Daí desconversa, vem agora o que eu quero dizer, pô, 



cinco anos, a gente ficou... conhece o cara Mozart né, eu não sabia disso, o cara escrevia 

como eu escovo os dentes né, ele fazia música direto, pra mim era sempre isso... aí num 

filme, babaquinha lá, eu vou descobrir que o cara, pra fazer a primeira levou cinco 

anos... talvez foi quando ele completou cinco anos de idade né, não sei... risos... mas 

que ele levou cinco anos pra fazer a primeira música foi... Então, risos... Tu fala em 

escrever ali, a hora que tu botar, que tu começar a escrever, pô, vai... 

 

Édio – Não... começar já comecei... 

 

Venera – Não, eu digo, autônomo sabe... 

 

Édio – É... ganhar, sobreviver com a escrita é que é o grande desafio... 

 

Venera – Os primeiros malucos aí, que são bons, eles se botavam regras assim, tipo, 

toda manhã, das sete às onze eu vou escrever, o que for bom ou ruim, vai tá escrito, 

onze horas vai ter que ter uma folha... 

 

Édio – Jardim das Ilusões foi assim... 

 

Venera – Ah é...  

 

Édio – Eu criei um sistema de horários... 

 

Venera – Tu tem que por isso, se não cria um método senão tu tá lascado... E ainda é 

ruim porque não pode ser rotineiro né, tem que ser uma rotina renovadora. Porque, eu 

acho assim, o famoso medo do papel branco né. Época da datilografia, ou escrito, pega, 

bota o papel e agora começa a escrever... é isso que tu é... ou a tela branca do 

computador, bom, agora vou escrever... Não é ali que começou o trabalho, ali já tá tudo 

pensado, sabes até qual é a primeira palavra que tu vais escrever né. Mas é uma... 

porra... Não acredito que sete da manhã o cara acordava, botava o papel e saia 

escrevendo, ele ia botar o papel nove e meia, dez horas, talvez ele ficava das sete até as 

nove ali... “ah, borboleta”... ficava de certo se chicoteando... 

 



Édio – É... uma hora vou ter que tomar coragem e decidir realmente... essa coroa talvez 

demore mais um pouquinho... 

 

Venera – É... e a esperança da gente é, putz, alguém assim pegar na tua mão né... “agora 

tu tem uma coroa de cocos”, não tem né... tu é que tem que botar...  

 

Édio – Se eu conseguisse engatar pelo menos mais um projeto, metade desse projeto, 

vamos dizer, final desse ano, mais um, até dava de atrever largar a secretaria... mas hoje, 

aí eu termino o NuTE e o que é que eu vou fazer... 

 

Venera – É... e sem querer tu assume um padrão de vida que pra abandonar certas 

regalias, certos confortos dói cada vez mais... essa é... vamos dizer o laço né, tu vai 

sendo enlaçado de um lado pro outro... Já é um bom caminho vocês adorarem espaços 

mais alternativos.  

(...) 

 

Édio – Eu vou pegar mais um coco ali, e tu conta pra nós como é que tu fez essa 

façanha, tu abandonou e começou a se dedicar ao NuTE. Tu falava que o Pépe foi o 

primeiro que começou, ou o Giba... 

 

Venera – Ah, é... vamos dizer, exemplarmente o Pépe é o primeiro, porque o cara, 

trabalhando numa empresa muito grande, chegar e largar um salário com décimo 

terceiro, férias, auxílio natalidade né, sei lá o que tudo... mas pô, largar isso tudo pra 

pegar um pouquinho ali, que pode não dar nada no mês seguinte... Depois dele... 

(...) 

 

 

 

Pasta A – 27 

 

Édio – Vamos à décima oitava tentativa da pergunta mais difícil...  

 

Venera – Hum... Abandonar uma carreira promissora e entrar noutra? Essa? Hum, entre 

nós era um salto sem rede. A gente ia saltar pra um lugar que não sabia pra onde ia 



parar. Tadeu comentou isso, Pépe mesmo, Giba. Conversávamos, no barzinho do teatro, 

“vou dar um salto sem rede”, tipo era referente a esses momentos né. E... ainda assim 

tinha, “ah, você tá bem, vai saltar sem rede, mas mora com a mãe”, o Pépe né. O Giba a 

mãe dele era de Navegantes, ele tava lá sozinho já, pagando pensão pra viver e coisa. 

Mas todos nós saltamos sem rede. Lembro hoje, abrir o arquivo morto lá, aqueles de 

ferro, gaveta de baixo era do Giba, de cima era do Pépe, outra lá era minha. A do Giba 

tinha pão com banana dentro, era o almoço dele, e pô, não foi uma vez não, várias, 

várias. Ele levava às vezes uma coisinha, esquentava lá no restaurante do Teatro, na ala 

dos funcionários né. Mas aquela do pão com banana foi muito engraçada né, como um 

exemplo, como foi esse pessoal sair de uma e ir pra outra né. Não sei, realmente não sei 

se era gosto por pão com banana ou era necessidade né. Mas... risos... E aí, vamos dizer, 

a melhor maneira, única que poderia dizer assim de... de... ter se lançado né. Aconteceu 

uma vez, eu acho que estava só... uma terceira fase do NuTE ali, aí não tinha mesmo, o 

Pépe não tinha. Éramos eu, Carlinhos, Mariane Quinto... meu, tinha tanto aluno 

atrasado, tanto aluno atrasado, e a gente não tinha como recuperar esse dinheiro, e eles 

continuavam vindo, por sorte. E aí contratamos um cara de pau, um ator bom nosso lá e 

ele “não, eu cobro”, combinamos uma porcentagem lá, e ele foi um por um, batia na 

porta, em casa, dos pais, das mães deles, ia lá, pegava o próprio aluno, dava um ultimato 

“olha, paga então até quando?”, não um ultimato assim “tu vai pra cadeia”, não “quando 

tu paga, olha, tu tem cinco atrasadas”, outro tinha duas... meu cara, aí a gente descobriu 

que tinha ainda o pão quente na mão, a gente só não sabia valorizar. PÕ, mas aí... coisas 

assim que... uma mensalidade módica, um professor... todos nós pra viver tinha que dar 

aula. A tua turma ficava com sessenta por cento e quarenta geralmente ia pra Escola, 

desses quarenta por cento, vinte por cento era pra produzir montagens, tipo, fazer a 

produção, meio de campo, e vinte por cento pra pagar uma secretária, ou então, material 

de escritório, coisinhas assim que acabava tendo sempre uma despesinha ou outra. E 

com isso a gente conseguiu se safar. Então, hoje, se pegar por exemplo, uma 

mensalidade de vinte reais, ridiculamente pequena baixa, assim era. Vinte reais, uma 

média de vinte alunos por turma... média não... risos... o máximo era vinte... Pegar uma 

estimativa assim de dez alunos por professor, tirava cento e cinqüenta reais, duzentos. 

Não era um monte de grana...  

 

Édio – Mas sobrevivia com isso? 

 



Venera – Não, tu não dava aula pra uma turma só, isso uma turma. Então o cara tinha 

que dar aula de manhã, à tarde e à noite, e daí ficava ainda um brigando com o outro, 

“eu quero pegar essa turma de sábado que dá mais gente e é o mesmo número de 

horas”... Então se tu pegava quatro turmas tu tirava mais que um salário mínimo... 

 

Édio – Quinhentos pila... 

 

Venera – É... Então, uma coisa... didática... era pra ajudar a te manter, no final tu tá 

dando aula pra cinco turmas, então acabava cansando na hora de fazer arte né, ou 

enjoando, esse que era o lado ruim. “Ah, porque acabar o NuTE?”... Ficar, subir o preço 

e daí cair na desgraça, como acontecia, pegar uma turma ali, em vez de dez alunos tinha 

dois. Aí tu ia dá aula pra dois, já era uma motivação tremenda, chegava lá e o outro 

faltava... aí tu louco pro cara dizer “não, então também não quero ter aula hoje, vou 

fazer outro dia”, mas não “eu faço aula”, aí tu tinha que dar aula pra um só. As coisas 

assim são motivadoras e desmotivadoras. Então muito fácil... Pô, vou viver de teatro... 

Os espetáculos dificilmente vendiam grana. Aí o que vendia muito naquela época foi o 

Teatro Empresa, que dava um cachê legal pra cada um que participava. Mas tocar a 

Escola, meu... Tu parava ali no Vira-Lata era aluno entrando, entrando, entrando... e não 

saia né... “ah, eles tão nadando na grana...”. Mas não era assim né... A maioria tirava na 

média um salário mínimo por mês.  

 

Édio – Largar os outro empregos pelo NuTE vocês sabiam que iam ganhar mais ou 

menos isso... 

 

Venera – É... Só que acreditava assim “pô, seu eu tô conseguindo botar oitenta alunos, 

no meu emprego, e venho aqui nas horas de folga e tenho oitenta alunos... quando eu 

pedir a conta vou tá o dia todo, vou sair na rua, vou panfletar, distribuir, então vou fazer 

aula muito melhor, então vou botar o dobro!”...  E daí, “não, eu vou trabalhar ainda 

mais, vou botar o triplo”. Só que pô (???) só tem duas vezes por ano inscrição, então era 

duas vezes por ano que tinha que ter um emprenho, “eu vou encher aqui porque eles 

ficam três meses, nos últimos dois meses só vão ficar os bons, os outros vão desistir”. 

Então tu começava turma com dez, doze alunos e terminava com oito, cinco... 

 



Édio – Foi decisivo isso, isso da Escola... tipo assim “ah, vou largar de fazer promoções 

pra dar aula”, não era bem isso né... Tu largou o Teatro por uma outra coisa... o quê que 

era, o que tu queria... 

 

Venera – Ah... sem querer o olhinho piscava e via dinheiro possível né, assim “ah, pô, 

vou sair daqui, não vou ganhar igual, ou no mínimo vou ganhar igual”, porque meu 

emprego no Teatro não era aquilo não, lógico que ganhava uns dois, três salários 

mínimos, então se chegasse na metade já tava indo bem, porque pô, não cumpriria 

horário, não ia ficar se desgastando ali horas, noites a fio em hora-extra, porque veio 

tocar uma banda de coral de cantores de São Bento do Sul... eu tinha que ficar lá até 

uma da manhã, até o último sair, fazer borderô, aquelas coisas... tava cansado no dia 

seguinte. Então havia essa recompensa, “meu, não vou mais precisar ter esse emprego 

glamoroso mas enfadonho, cansativo”. Aí... e essa energia eu poderia canalizar e 

dedicar pra produção na Escola, e sobrava tempo, ia montar espetáculo, ensaiar, né. E 

era isso que nos motivava. E realmente deu pra segurar um bom tempo né. Nunca... aí 

umas coisas minhas, talvez falta de visão comercial, mas nunca era a favor, nas 

votações assim, de aumentar a mensalidade, “não, deixa lá em baixo, vamos fazer um 

negócio pra todos...”. 

 

Édio – NuTE para todos... risos... 

 

Venera – É... aí se fodia, porque, porra, só dava filhinho de papai... podia tá cobrando 

realmente muito mais né. Mas... 

 

Édio – E esse momento que tu largou tu já tava casado, já tinha teus filhos ou não? 

 

Venera – Já... tive três rapazes né, três folhos. O segundo foi secretário duas vezes lá na 

Escola. E quando era secretário devia tá com o quê, doze anos talvez... secretarinho, 

aquela coisinha de ajudar. Meio expediente, saia da escola e vinha lá e ficava, ou nas 

férias. Começo do ano né... agora em fevereiro vai iniciar as aulas, essa hora, assim que 

abria as escolas ele ia pra lá com panfleto, fazer divulgação, e tinha que ter lá alguém 

pra receber inscrição, aí ele ficava um mês, dois lá... 

 



Édio – E isso como é que foi, foi tranqüilo, ninguém encheu o saco... a família “ah, tu tá 

louco, tu vai cometer uma loucura!”... 

 

Venera – Não, ela chegou a trabalhar lá também, chegou a ficar lá na secretaria.  

 

Édio – Achava que era viável, que tinha possibilidade... 

 

Venera – Não, havia uma aposta sim de que realmente tava fazendo alguma coisa tão 

boa quanto o que era antes. E pra ela como esposa tava tranqüilo, porque saiam dali os 

dois, iam pra casa, tavam juntos, não ficava eu lá ainda tendo que cumprir um monte de 

hora-extra e não ganhava, porque tinha o acordo pra chegar as nove da manhã no outro 

dia... não as sete e meia, oito horas. Então, umas vantagens. E também, nó ali, num 

desses anos li tu vai ver, começa o ano de janeiro, uma Convenção da Hering, gigante, o 

Brasil inteiro veio pra Convenção, o Hotel inteirinho lotado, só com Hering. E nós 

contratados pra fazer atividades descontraídas pra os “convencionais” ali... e aí, pô, 

dinheiro legal pra todo mundo, todo mundo ganhava ali. Aí passava, aí onde tu tinha, no 

mês que vem não tem... segura... tu ganhou agora é metade, pra dar dois meses... e a 

regra pra muitos valia né. Aí tem esse da Hering, tem o Teatro Empresa, quem 

trabalhava mais ganhava mais, quem se mantinha ainda com outro emprego ganhava um 

pouco menos... e havia um certo respeito. José Aparecido, gerente exterior, comércio 

exterior do Banco Francês Brasileiro, o cara trabalhava do lado do Teatro. O cara, dava 

cinco e meia ele corria, vinha lá pra dar aula e coisa. Não cobrava nada, ganhava por 

insistência nossa, mas ele não precisava. Giba se mantinha como escriba. 

 

Édio – Escriba? 

 

Venera – Escriba Propaganda, é uma agência de propaganda.  

 

Édio – E isso vocês largaram mais ou menos juntos? Bom, primeiro foi o Pépe, mas eu 

entendi que teve um papo de boteco ali, algumas vezes, vocês falavam de dar esse salto 

sem rede... 

 

Venera – É... evoluir... já estamos assim um ano ou dois depois... Mas acho que todo 

mundo primeiro ano pensou que ia ser um pouquinho mais fácil, ou melhor né... 



 

Édio – Mas foi mais ou menos junto? Ou tu foi agora, daqui dois meses outro... 

 

Venera – É... não exatamente porque todos os cursos didaticamente eram montados em 

ciclos de seis meses, quer dizer, quatro meses né. Quatro meses de curso daí abria nova 

inscrição, ou aqueles que se formaram nessa fase passavam pra segunda fase, iriam 

aprofundar mais. A gente tinha assim um núcleo comum e um avançado, e à medida que 

esse pessoal saia do núcleo comum, fazia o básico, entrava no avançado, daí geralmente 

era eu que dava aula pra essas turmas. Ficava com os avançados e eles com os 

iniciantes. Então nos iniciantes eles realmente davam aula pra vinte alunos, turmas com 

trinta, era legal. Aí segunda fase desses, vamos dizer, uma máximo trinta né, sobravam 

quinze. Eles também, primeiro mês era mensalidade de trinta, depois ia diminuindo, 

dez, às vezes chegava a quinze, quinze chegavam ao final do curso. Desses quinze uns 

cinco continuava a fazer teatro, aí eu recebia na segunda fase, cinco, mas cinco duma 

turma, dois da outra, um só... juntava tudo... e às vezes não dava... Pessoal que era 

sábado era só sábado, não podia fazer durante a semana, pessoal que era da noite, só à 

noite, quem era da tarde... só à tarde. Então, eu tinha que dar três turmas de aula pra 

atingir aqueles trinta, cinqüenta alunos né. Uma carga de trinca a cinqüenta alunos mas 

dividido em três, quatro turmas né. Seria ótimo se juntasse tudo três horas por semana e 

o resto... Mas mesmo assim, era um trabalho que daria o quê, nove horas de aula por 

semana. Era pouquíssimo, sobrava muito tempo. Então dava pra criar. Acho que a 

lógica que levou nós todos era assim, eu trabalho quarenta horas por semana né, ou por 

mês... como é que é isso? 

 

Édio – Semanal... 

 

Venera – Eu trabalho quarenta horas semanal pra ganhar dois salários mínimos. Eu vou 

ali pro NuTE, vou ganhar um salário mínimo, mas trabalho só nove horas. Então havia 

muito ainda isso né. Porque todos nós estávamos, acho que não havia exceção, todos 

estávamos encantados com a possibilidade de poder fazer teatro o dia inteiro. De 

ensaiar, de ficar fazendo figurino, montar adereços, ir buscar o cenário, o personagem 

ideal. A gente vivia pelo teatro né. Começava nove da manhã, dez, e ia até meia noite. 

Isso que era o lucro, aí o ganho. A troca que se eu tô... Ganhar dois salários mínimos, 

três, e só poder fazer à noite, durante duas três horas, porque não podia dormir muito 



tarde porque tinha que tá no batente no dia seguinte, trocar esses três salários mínimos 

por um, mas onde tu ficava, virar o dia, se de manhã não dava aula podia virar a noite, 

passar ensaiando. 

 

Édio – E a galera foi deixando progressivamente assim, saiu Pépe num ano, no outro 

ano Venera... Saíram juntos... 

 

Venera – Não, acho que... A gente também usava um termo assim... safra... “ah, a safra 

desse ano é boa, os alunos vem com tudo...”, tinha safras onde vinha... não sei se era a 

divulgação que mudava... mas tinha safras realmente, coisas boas, como numa colheita 

de uva assim... os caras vinham nu, cru assim, não tinham experiência nenhuma, mas tu 

sentia que era safra boa. Nessas safras a gente acabava convidando essas pessoas pros 

nossos grupos. Era assim, eu tinha minha turma de segunda fase, montava espetáculo 

com eles, e eu tinha o meu grupo que era o Grupo Difusão Liturgia do Teatro Pára-

Choques, que era de todos os professores, eles vinham pra estudar comigo, porque eu 

passava mais coisas pra eles e eles em dominó, passavam pra os seus grupos. Então 

cada um tinha o seu grupo, e convidava alunos que a escola ia descobrindo. E nós, seis 

sete grupos, ficávamos abrindo oportunidades pra eles e nos alimentando da veia 

artística que vinha surgindo. Nessas, por exemplo, o Pépe, com uma safra boa, muito 

coerente com os anseios que ele tinha... era natural pô, podemos sair disso, vamos pra 

outra... podemos trabalhar, eles vão dar aula também, vão buscar produção, vão vender 

espetáculo, eles também vinham com seus sonhos, que era natural... não havia briga 

assim “ah, saiu do NuTE”. Até hoje mantemos vínculos assim de troca de informações, 

e... só não teve mais o trabalho, não trabalhamos mais juntos porque não havia mais um 

contexto né. Tanto que até nem tem mais a escola. Assim aconteceu com o Giba e o 

grupo dele. Aí ele vai convidando e aí o grupo grande, já era um problema pra ensaiar... 

aí um recém chegado no grupo disse “pô, meu pai tem um galpão em casa, vamo lá...”, 

aí iam ensaiar lá... aí era natural sair pra conseguir um espaço maior, e era natural voltar 

e tá lá de novo, caso não desse certo. E nessas onde cada grupo manteve uma 

identidade, os que mais se sobressaíram foram o do Pépe, e o do Giba né. O Arte Atroz, 

deve ter ouvido falar bastante... e o Grupo Meu Grupo, depois, chegou a sair do NuTE, 

vida autônoma, depois ele voltou pro NuTE, e daí passou mais um ano e montou o 

Carona Irmão Sol, Irmã Lua, e daí saiu de novo, e daí saiu tanto que nunca mais voltou. 

O NuTE acabou antes, talvez... Mas o Pépe é um exemplo de que saiu e voltou né, bem 



claro. Primeiro ele saiu com um grupo, depois voltou com esse mesmo grupo, e acabou 

montando um outro. O Giba como eu falei também tinha aquela de... o grupo, e de 

repente esse pessoal que foi vindo e montando o grupo dele... porque nós não fazemos a 

nossa escola?”, e eles... Nós, nós tivemos um convite... o último andar do shopping da 

Hering era uma danceteria ou algo assim, e tava desativado alguns anos. E alguém, não 

sei como, pai de algum aluno do Giba, eu suponho né, “pô, porque não fazem a escola 

aqui?”. Fomos lá, conhecemos o espaço, andamos por tudo... pô, era um sonho, seria 

ótimo, montar uma escola ali. Nessa de vamos não vamos, de repente eles montaram 

tudo lá, porra... nós ia não ia... e eu fiquei pra trás, então... O NuTE... Foi um racha né... 

E aí, além de ir pra lá ele levou a metade dos alunos... foi uma rasgada...  

 

Édio – Tu não encarava essas coisas como traição... como... 

 

Venera – Sim, ficava às vezes um mês, dois de cara virada, ficava assim “pô, tu é foda 

né meu...”, quando conseguia finalmente falar um por outro né, “porra, que sacanagem”. 

E aí sempre tinha uma desculpa boa né... “não, não fui eu, foram eles”, o Giba dizia pra 

mim né “se eu não tivesse ido com eles, eles teriam ido sem mim também”. Havia muita 

força da turminha ali... umas meninas... 

 

Édio – “tu poderia ter ido mas... não me convidou, tava indo junto...”. 

 

Venera – Mas é... Eles disseram, pô, uma lógica talvez até infantil, adolescente né. 

“Meu, levamos todo mundo lá, mas nós não vamos ganhar nada... ah, por quê que então 

não levamos o Alexandre, levamos só o Giba, e daí a gente vai dar aula lá, e a gente 

começa a ganhar”, mas talves eles ali dentro ainda devem ter falado “pô, podemos ir até 

sem o Giba...”. Porque essas meninas já davam aula, eram cobrinhas criadas por nós...  

 

Édio – Monstrinhos... 

 

Venera – Risos... monstrinhos do Carlinhos... Elas tavam... a gente abria espaço, pô, 

adolescente, querendo viver pra arte e coisas assim, vai lá, dá aula... A gente ficava 

dando material, acessória pra que a aula não fugisse muito do que a gente considerava 

necessário né... As três meninas ali fizeram a cabeça do Giba... se ele não fosse ele 

também ia ter... Por isso ele voltou e disse isso né, pra mim foi coerente, pode ser que 



foi tudo invenção dele, mas pra mim foi isso que passou. Tanto que depois trabalhamos 

juntos de novo... 

 

Édio – E tu aceitava numa boa...  

 

Venera – É... o cara, eu tava mais preocupado em criar possibilidade pra nós né, não pra 

criar comércio pra nós. Dá pra sentir né, numa co... num estado de cooperativa desse 

que... quê que é botar o cara amarrado (???), não tinha muito artista na cidade né. E quer 

queira ou não, talento né, e era cobra da casa, um monstrinho da casa né. Podia também, 

sempre houve... isso aí é uma coisa que eu curto assim de lembrar, é que pô, havia 

sempre um respeito muito grande por mim, apesar de fazer essas coisas. Mas nunca 

houve assim, uma assim de sacanear o Alexandre, era tentar tirar proveito pra si, não 

era... tipo, como foi a do Nassau sabe... O Nassau foi “ah, vou tirar proveito pra mim”, 

mas pô, “vou primeiro sacanear a concorrência, vou limpar minha área”, e daí vai lá e se 

queixa pra direção do Teatro e manda diz “pô, como eu vou dar aula de cinema aqui se 

tem um outro concorrente na própria sala, não pode isso”. Então, umas coisas assim 

que... aí realmente é um pouco mais... 

Mas pô, eu acho que a gente tá... não tamo ficando um pouco redundante não? 

 

Édio – Não é que coisas que eu tenho um pouco de dificuldade pra entender... 

 

Venera – é... 

 

Édio – Vou te perguntar duas, três, quatro, cinco vezes... 

 

(...) 

 

Édio – Legal, das fases, a gente começou a falar várias vezes e não conseguiu avançar 

né... 

 

Venera – Pô, se fosse dá um nome, essa que eu acabei de dizer toda, é a fase romântica 

nossa, achando que “ah, viver de arte”, é um romantismo, cheio de abnegação né... 

 

Édio – E quando vocês começaram ali com o Wilfried... 



 

Venera – Ali é uma, talvez, um oportunismo né, uma questão assim, porra meu, abrir 

uma, como é que é, uma minha de ouro, não financeiramente falando, uma mina de ouro 

criativo, artístico né... 

 

Édio – Com o Wilfried? Mas não tinha aluno ainda né... 

 

Venera – É... Não, engraçado... 

 

Édio – Quando tu era coordenador, aí tu chamou os diretores, o Álvaro, o Darnilo, o 

Tony Cunha... 

 

Venera – É... quando eu chamei esse pessoal não veio o grupo todo, veio... Escolhe peça 

curta... “ah, meu grupo tem cinqüenta pessoas...”, tu acha uma peça de cinqüenta 

pessoas? Se achava era, entre trezentas, talvez duas, uma. Mas pô, tu não achava, e aí 

achava peça boa, que tu queria montar, que era com dois atores. Aí o resto do grupo não 

vinha. Aí dessorava a idéia de O Grupo. Eram dois atores daquele grupo. Aí também 

tem outro dois, mais duas peças dessas que foram montadas e não tinha nada a ver com 

Grupo, porque era fulano de um grupo e cicrano do outro, e o diretor de outro, entende? 

Tinha também isso, dos vários grupos alguns não podiam se dedicar ou ensaiar, e 

mesmo dá um frio na barriga, pô, eu sou só um ator amador, eu não sei nada de teatro. 

 

Édio – Aí vocês conversaram mais ou menos em setembro e em dezembro vocês 

apresentaram o espetáculo né? 

 

Venera – É, foram três meses de ensaio.  

 

Édio – Aí o ano de 1985 o Wilfried trabalha sozinho? 

 

Venera – É. Convidou o Álvaro, que é um... Apareceu mais dois ou três que ele lançou 

o convite... 

 

Édio – Diogo Junkes e o César Reis... 

 



Venera – César Reis, fez o trabalho de pantomima. E... esses dois já eram do grupo dele, 

então já estavam pelo menos em cinco, só o Álvaro veio de fora. Mas daí veio o 

Roberto Schindler, que era filho dos donos da (?), que vinham com uma carga de 

informações de yoga, aí ele dava aula de yoga grátis, entre eles. 

 

Édio – Isso em 1985? 

 

Venera – Isso. Então era assim mais uma espécie de agregação de forças né. Aí veio a 

Sandra Cardoso, que acabou conhecendo o marido dela ali. Eles ficaram , eu acho, 

durante um ano trabalhando ali. Nesse meio tempo surgiu lá no Teatro o Salão da 

Criança, que era uma espécie de convenção de artigos infantis, lojas, quiosques, cada 

um vendendo o seu... e sobrou um estande, e ali eu montei um mini palquinho, pra 

mostrar como era um teatro, pras crianças que visitavam aquele espaço. Ali eu fiz três 

pares de coxias, tudo de plástico, de lona preta, plástico preto, aí eu mostrava pra eles o 

quê que era uma coxia, o bastidor, lá no fundo a (?), onde era pintado o cenário... aí 

botaram quatro refletoresinhos, aí a criança se sentia num teatrinho, do tamanho dessa 

porta assim, pequeninho.  

 

Édio – Tudo isso é em 85? 

 

Venera – Naquele ano, em 85. aí, pô, a Sandra Cardoso tava disposta, eu vou lá e faço 

uma animação, explico como funciona. Aí a Sandra ficou tipo um palhacinho, animando 

o espaço, criando relações com as crianças, e dando um pouquinho de mímica, de 

toquesinhos. E aí, isso foi, acho que uma semana, todo dia até a noitinha. Isso também 

deu um pouquinho mais de motivação, dentro daquele período de estudos em que eles 

estavam, sem produzir artisticamente. Aí com isso, talvez ajudou ou foi... mostrar que 

pô, podia acontecer qualquer coisa ainda né. Aí, artistas de fora que vinham pro teatro, 

fazia amizade com eles antes, na produção, aí convidava “pô, bater um papo com nossos 

atores, nós temos um grupo ensaiando aqui”, a gente convida, fazemos o release pro 

público... Mais do que um topava, ficava lá, não pagava nada, ninguém pagava nada, às 

vezes nem uma água mineral a gente dava pro cara. Mas vinha lá e batia papo, e com 

isso, algumas tão ali nesse calendário de atividades. Aí nessas, pô, motivava, aparecia 

um estranho qualquer e acabava entrando no grupo pra estudar teatro, todos grátis. Aí 

eles montaram pantomimas, que estreou no final de 1985, e que reestreou, ou, 



apresentou a segunda vez, logo no começo de 1986. e ali nós resolvemos fazer um curso 

grandioso, de seis meses de duração, ou dez meses, algo assim, onde teria nós dando 

aula e os convidados, o Graf, a Edith Kormann... 

 

Édio – Isso já 1986? 

 

Venera – É 1986. 

 

Édio – Aí tu considera uma nova fase já? 

 

Venera – Eu acho, não, eu acho que em 1895 eu consegui trazer esses três professores 

do Teatro Guairá, e paralelo a esse grupo do Wilfried, paralelo a ele, tinha aos sábados, 

de manhã e à tarde, duas turmas com... é... uma especial pra professores, de primeiro e 

segundo grau, grátis, e um à tarde pra comunidade. Onde apareceu daí, talvez, eu acho 

que foi ali, Roseli Martins, Carlos Crescêncio, o Giba de Oliveira, que eram ali meio... 

tipo APEI, Associação de Poetas de Blumenau, eles vieram em massa se inscrever, 

Raquel Furtado também era atriz. 

 

Édio – Então em 1985 tu promove um curso rápido, com professores de fora... 

 

Venera – È, eu acho que é 1985, ou 1986, aí tem que confirmar ali, mas eu acredito que 

foi em 1986, mas pode ser 1985... E aí, por isso que eu acho que pode ser em 1985, já 

nesse primeiro ano, porque em 1986 tem logo uma série de peças, tem, aparece ali o 

Pantomimas, com Essa Tal de Evolução, mais o... Classe Glacê, umas coisinhas que 

aparecem ali já no começo... 

 

Édio – Esse curso que tu não tem certeza se foi em 1985 ou 1986, aí foi o primeiro 

curso que fez Carlinhos e Giba? 

 

Venera – É... vamos dizer assim, que essa primeira parte assim, a primeira fase da 

história, pra gente ter uma referência, se consiste em que a... o primeiro convite abriu o 

primeiro grupo né, aí aliado com é... primeiro espetáculo, aí o vazio que era “ah, vamos 

se reunir, fazer um curso meio que sem um roteiro”, um curso de pantomima e mímica 

que o Wilfried foi levando a diante, e que talvez não seria mais do NuTE, o NuTE não 



assumisse a postura que se propôs, apoiar os grupos que estavam... né. E daí de repente 

um adotou o outro, e daí ficou o NuTE, né, que será a produção do teatro, o espetáculo 

pantomimas. Aí pra fechar esse primeiro ciclo, essa primeira fase da história, veio esses 

dois cursos, quer dizer, três com esse do Wilfried né. O Wilfried um curso, esse pessoal 

do Teatro Guairá, outro curso, e quando nós inventamos de fazer o primeiro curso do 

NuTE, divulgando como um curso duma Escola, o Núcleo de Teatro do Carlos Gomes. 

Que seria esse dos... como é que é... dos doadores ali, Frank Graf, Edith Kormann, 

Gervásio Luz, até o Jardim, cada um veio e deu uma aula, assim tipo, seriam aulas 

inaugurais, cada um dando a sua... e nós pegando as partes que a gente já tinha domínio 

ou conhecimento né... 

 

Édio – Nós quem? 

 

Venera – Eu, Wilfried, o... Roberto Schindler com yoga, dando uns exercícios mais de 

alongamento... eu não tinha muito ali, não era minha praia... 

 

Édio – Tu deu curso de quê? 

 

Venera – Eu fazia a parte técnica, que eu dominava, meio pensando mais em edição de 

cinema, mas, explicando pra eles a luz, iluminação de palco... entrar na luz fora, entrar 

na luz cortar a cabeça e ficar só com as pernas iluminadas, joga as pernas pro escuro, 

fica a cabeça na luz... toques assim, meio elementares, mas que precisava, 

fundamentais. Sonoplastia, havia uma habilidade natural minha de edição né, daí pegava 

trilha sonora, gravava quatro, cinco músicas, juntava elas e criava um ambiente pra 

peça. E daí ensinava isso aí, como é que fazia e tal. 

 

Édio – E esse curso o... qual foi o curso que o Carlinhos e o Giba fizeram? Essa da 

Pantomima, do Guairá ou esse... 

 

Venera – O Carlinhos eu tenho certeza, por causo do envolvimento dele com a APEI, 

era, era... o Carlos Crescêncio com o pessoal do Teatro Guairá, eu sei por que eu lembro 

bem a relação dele, ele era poeta também, escrevia. Ele, pessoas importantes desse 

grupo, que vieram taco firme mesmo... o Carlos Crescêncio a Rosane Magali Martins, a 

Raquel Furtado e o Carlos Vince, né, eram os quatro cinco que eu lembro que era muito 



atirados. Não sei, me falta um pouquinho assim de certeza pra botar o Giba nessa 

história, porque o Giba tinha uma... ele sempre teve uma relação muito fácil com as 

pessoas né, ele é muito amigável, muito extrovertido né, e eu não sei se ele tava daí 

nesse outro curso, que é o terceiro curso, não... O de pantomima era só o Álvaro que 

segurou mais anos né, puxando fora figuras assim né. O Wilfried dando o curso de 

pantomima, onde tinha Diogo, outro ali, segurou o Álvaro, que permaneceu, passa pra 

essa segunda, segundo ciclo da história. Esse grupo de Curitiba, que segurou algumas 

pessoas que passam pro próximo ciclo, que é o Carlinhos, a Rosane Magali Martins, que 

é... apareceu esse Claus Jansen, não sei se é da turma de Curitiba ou é da noite ali. Mas 

da noite, eu tenho certeza que é o Jota, outro carinha que se aplicou bastante durante um 

meio ano um ano, o Otto Muller, o Alex Muller, o nome artístico dele, também é fruto 

dessa primeira turma. E os maiores assim, que tão na foto ali, já é o segundo curso, onde 

tá daí a Isabel Ribeiro, onde tá o Dennis Radünz, onde tá o... isso aí já seria a entrada 

do... não sei se do quarto curso ou é o mesmo pessoal do terceiro. Nessa ao, pô, eu fico 

em cheque, agora não sei... será que o Dennis Radünz apareceu antes do Giba? Pô, tô 

meio perdido aí, não sei. Tô confundindo dois, três cursos né...  

 

Édio – Tranqüilo... Aí então nós temos em 1984 essa reunião, 1985 Wilfried vai 

trabalhar com as pantomimas, tu cria esse negócio lá do Salão da Criança, surge um 

curso rápido, a gente não sabe se em 85 ou 86, mas por volta dali. Aí aparecem essas 

pessoas, fazem o curso... 

 

Venera – Aham, as palestras né, com atores convidados, que era recheado o ano todo de 

coisas dessas aparecendo... 

 

Édio – E aí o que acontece? 

 

Venera – Aí entra, vamos dizer, o segundo ciclo, que é o forte, onde realmente começa 

as montagens grandes como foi o Homem do Capote. Com certeza ali já estávamos... O 

Carlinhos como um dos principais da peça, o Giba, perfeito ali, o Dennis Radünz, aí 

tinha Juliana Muller, também é da turma de Curitiba, Sabrine Sophia, que tá na Itália, 

ela ficou um ano aí no NuTE, ou dois, e se mandou fazer arte na Itália. É... da safra... 

conhece Juliana Muller, cantora né, fez também ali, parte dessa transição pra grande 

porrada que foi a primeira, não a maior de todas, mas a mais simbólica agora né, do 



Homem do Capote, onde acabamos indo à público né, isso aí deve ser o terceiro ano, 

1987, 1986 é o ano.  

 

Édio – Aí, Homem do Capote inaugura uma segunda fase... 

 

Venera – É, vamos dizer a segunda parte do... e esse aí iria até... até... puxa, tem que 

ficar lembrando... eu acho que vai até Apocalypsis... quando a gente montou 

Apocalypsis ainda não tava dando aula não... tava começando a montar a Escola, com 

Apocalypsis nós trouxemos mais um grupo de fora, pra dar um curso de uma semana, 

onde todo mundo entrava as sete em meia da manhã e saia a uma da tarde, de aula. E daí 

tinha mais uma turma à noite pra quem não podia durante o horário comercial né. Esse 

curso com o Lume, o Simione, que é antropologia teatral pura. Nós com Apocalypsis, 

apresentamos pra levantar uma grana pra ajudar a pagar a vinda desses caras pra cá. E 

nessa época começou a vir a terceira fase, que seria quando nós montamos a escola e 

começamos a dar aula. 

 

Édio – Estamos em volta de... 

 

Venera – Deve ser (1988?)... 

 

Édio – Mas então vocês montaram em um ano o Homem do Capote, Apocalypsis, 

fizeram isso tudo... 

 

Venera – É... O Apocalypsis acho que foi uma peça que ficou em cartaz mais de três 

anos, quatro, enquanto Apocalypsis ainda era apresentado nós montamos Variante 

Woyzek-Mauser, ganhamos um monte de prêmios e respeito em Floripa, fomos lá pra 

acabar com um puxão de orelha né... e ainda montamos o MacBeth, quando estreou 

ainda teve mais uma apresentação finalsinha assim de Apocalypsis... 

 

Édio – Mas essas duas já entram na terceira fase quando vocês já tavam com a Escola... 

 

Venera – É, já. Essas peças já daí são mesmo de alunos, no Apocalypsis eram só 

professores, os melhores atores que nós tínhamos na época. E o Variante Woyzek-



Mauser eram os melhores alunos, pessoal que conseguiu entrar na segunda fase do 

NuTE... 

 

Édio – O Homem do Capote também... 

 

Venera – Não... Homem do Capote é muito ante... 

 

Édio – Mas também só professores... 

 

Venera – Ah, é... era meio aluno, meio professor, não tinha escola ainda né, dávamos 

cursos, mas aqueles cursos gratuitos, sei lá o quê né... 

 

Édio – E aí na Escola, quando a Escola inaugura quem que começa a ser professor, o 

Alexandre é professor... 

 

Venera – É, todos já iam dar aula, mas até ali eram cursos grátis, a gente ia lá assim... 

Começamos a daí cobrar uma taxinha de cinco reais quando tu te inscrevia pra xérox 

dos textos, aí, isso ainda nesse segundo ciclo aí. E quando inicia o terceiro, quando o 

Pépe diz, “pô, eu vou sair da Ceval e vou viver dando aula de teatro”. Isso ali poderia 

ser o ponto mais marcante assim, como... inicia então uma terceira fase do NuTE, onde 

passa a ser Escola.  

 

Édio – O Pépe não tinha aparecido ainda. Ele faz qual cursos desses, do Guairá, do 

NuTE... 

 

Venera – Não, ele faz uma entrada quase que direta na segunda fase, porque ele já tinha 

feito uma ou duas peças com o Vira-Lata. E daí, porra, do lado assim, a gente tava 

muito pertinho, e daí papo vai, papo vem, “vem, vamos trabalhar juntos, já tem tanta 

experiência mesmo, vamo lá”. No Apocalypsis ele também já estava... 

 

Édio – Ah, ele entrou como ator, fez uma peça e aí já virou professor... 

 

Venera – Também não é uma coisa assim tão simples né... ele... mas que é em resumo 

isso é... O mais forte que eu lembro dele é do Apocalypsis em diante.  



 

Édio – Essa terceira fase se estende por um bom tempo... vai do quê 1988... 

 

Venera – Pois é... Essa terceira fase do ciclo assim, a gente podia chamar de fase 

didática, de escola mesmo. Mas não, porque daí vai dá até o último, quando acabou o 

NuTE isso se mantém, né. Então não dá pra chamar isso de didática, ou de es... podia 

chamar de Escola mesmo, a parte onde virou Escola, e ela vai se estender até o final, 

mas essa Escola pode ter aí agora os melindres, que é a fase onde começam os grande 

grupos, que são as grandes montagens, como Variante Woyzek-Mauser, que é o mesmo 

grupo que fez o Apocalypsis, só que daí não era só professores, era com alunos 

adiantados, que era o Grupo da Fusão Liturgia do Teatro, isso aí é o começo dessa 

transição onde passou pra Escola, Escola mesmo, com grupos. Aí, a outra grande 

montagem o MacBeth, e aí vem montagens paralelas, como por exemplo o Pépe, 

montando com o Grupo dele, Pic-Nic no Campo, e aí aparece o Grupo Meu Grupo. O 

Giba, com Arte Atroz, ele tava fazendo... entrou depois do Pépe, a fazer o seu grupo, 

com eu acho que Senhor (?) de (?), fez uma adaptação. Paralelo a isso aí tem daí já o 

Jogos de Teatro, que pô, é outro gás assim que... ali então foi 1988, 1989, onde 

desembocou mesmo e virou Escola, e abriu muitos leques, parece que tudo que 

aconteceu antes foi essência pra poder abranger né. E daí quando abriu a coisa, veio 

grande, já um leque, uma rede de opções. Tinha os Jogos de Teatro de um lado, tinha as 

aulas no outro, tinha os Grupos no outro, tinha a segunda fase, tinha pessoal dando 

produção, já tinha gente preparada pra sair na frente uma semana antes pra divulgar o 

espetáculo, tinha... tava.. abriu pra uma coisa quase industrial assim né... Mas era na 

verdade uma grande, grande cooperativa. Aí, vamos dizer, pra marcar um pouquinho 

mais de épocas né, isso durou um tempo, não que não permaneceu a mesma coisa, mas 

é que saiu o Giba, saiu o Pépe, entrou é... outro alunos começando a aparecer né... 

aparece o Murphy, aparece... 

 

Édio – O Murphy aparece como aluno no NuTE... 

 

Venera – Também não me recordo de onde ele veio não, mas deve ter sido, claro. O que 

poderia marcar mais ali... 

 



Édio – Teve um outro momento que tu fez uma definição pelos (???), teve dessa terceira 

fase momentos que foram muito intensos e teve momentos assim de pausa, períodos de 

“vamos ver o que vai acontecer”, e outros momentos grandes, perfeitos né... 

 

Venera – É... Eu acho que o auge dessa primeira grande, terceiro ciclo, se encerra, ou 

altera em 1993, onde nós trabalhamos imensamente, foi muito pau, muita coisa. Era 

tanta gente produzindo que a cada mês tinha mais de vinte atividades registradas, o Giba 

com um projeto num restaurante, três noites por semana ele tinha um espetáculo num 

restaurante, tinha Verde da Nossa Terra na Furb, no outro mês tinha Plantando Cores, 

com Tadeu Bittencourt, tinha inauguração da Oficina de Base e espetáculo com Artes 

Plásticas, era muita... muito fervo naquele 1993. falando em altos e baixos, ali seria 

assim uma coroação daquela terceira fase, ali nós chegamos ao máximo, estourou tudo. 

No sentido pop da coisa né. 

 

Édio – O Tadeu chega no NuTE de quê jeito? 

 

Venera – No Apocalypsis ele já fez cartaz, já fez os sudários, adereços de cena. Os 

sudários eram pedaços de, saco de açúcar, cortados no tamanho de uma toalha, que 

tinham rostos desenhados, quem enxugava o rosto ganhava de presente aquela figura do 

Tadeu, um pé e uma mão. Então tinha a procissão do lava-pés, onde a pessoa era lavada 

o pé, e ganhava de presente a toalha do pé, era uma obra do Tadeu, tinha um cartaz, 

tudo isso produção dele. 

 

Édio – Mas como que ele chegou... 

 

Venera – Talvez pela... influenciado pelo JOTE-Titac, não veio pra ter aula, ou foi 

convite assim “bicho, quer fazer o cartaz pra peça”, coisas assim, que ele já tava com a 

carreira dele bem... 

 

Édio – Já era artista plástico... 

 

Venera – É, na verdade hoje eu vejo que ele tava bem no começo também né, mas a 

gente achava “porra, um artista plástico aqui com a gente”, saia todo mundo...  



1984 eu acho que é um grande baque, ali eu acredito que foi, saiu tudo, saiu Giba, saiu 

Pépe, saiu Aparecido, até o Tadeu saiu, saiu tudo, até 1983 eles agüentaram, aí 1984 eu, 

talvez, ali que eu... meio que abandonei o NuTE, não tava muito lá não, mas, não chega 

a ser assim uma administração que não era totalmente... ficou na mão do Carlinhos, e 

daí montamos o Morte e Vida Severina. Que foi assim, muito forte como produção, veio 

o Beto Terra, não sei se tu conhece, músico de Floripa, e tava morando na França, veio 

pra cá pra arrumar uns problemas de dente e documentos e ficou aqui pra produzir a 

produção musical, música ao vivo, aí entra, entra capacidade do elenco, não era aquilo 

tudo... então “Giba, vem cá faz o Mestre (?) na peça”. Aí o Giba volta pro NuTE, com 

esse convite pra... na verdade convidei o Giba pra fazer o principal, só que ele não tinha 

tanto tempo pra ensaiar, aí ele pegou um papel importante mas secundário, com menos 

ensaios. E aí caiu o papel principal pro cara que fez a produção, um maluco de Brusque, 

e ele não era muito bom ator não, chegou lá no dia da estréia, esqueceu texto, pipocava 

pra tudo que era lado, não sabia... risos... foi uma coisa bem experimental... mas tava 

tudo bem ensaiado pra outra coisa, e o que aconteceu foi diferente do que se esperava. 

Mas também o tipo de espetáculo que apresentou uma vez só. Então, eu acho que 1984 

dá pra considerar um quarto ciclo. Ali o que tem de nomes... fica um pouco complicado, 

aparece Binho Schaffer, um gordão, muito boa gente, foi pro Rio de Janeiro e abriu uma 

empresa de iluminação, e tá fazendo iluminação no Brasil inteiro em espetáculos 

grandiosos de balé, e ele que abriu caminho pro Giba ir pra lá depois, não sei se é Rio 

ou São Paulo. Foi o Binho que foi pra lá primeiro. O Binho foi um dos primeiros a 

querer trabalhar de teatro, e ele... veio um circo na cidade, e ele gordão, forte né, mas 

muito gordo, foi lá e se inscreveu pra trabalhar no circo. Deram pra ele uma marreta, 

pro bicho fincar aqueles grampos pra segurar a lona do circo, esse era o trabalho dele... 

risos... aí a gente riu, mas foi, ganhou dinheiro fazendo arte... risos... Aí ele, querendo 

viver e coisa, e tá respirando esse ar, ele digitou praticamente os quatro cinco primeiros 

anos do NuTE, do JOTE-Titac, ele digitou todos os textos, e tinha tudo em arquivo 

eletrônico né, tudo digitado no fácil programinha do DOS...  

 

Édio – Pô, que legal, cadê isso? 

 

Venera – Uns tão ali escaneados... 

 

Édio – Escaneados? 



 

Venera – É, porque era digitado mas foi impresso, a gente ainda confiava mais no papel, 

sorte né, porque pô, era naqueles disquetes, naqueles largão sabe... tudo se perdeu.  

 

Édio – Que pena, então esse material digitado sumiu. Só tem o impresso. 

 

Venera – É... alguns eu consegui manter, em (TXT?) na verdade. Feito em TXT pra 

DOS, que é um pouco complicado na hora de passar pro TXT do Windows ele quebra 

acentuações, umas coisas assim. Mas esse material tá... e dá pra ver ali que a impressão 

é um pouquinho diferente de alguns JOTE. Apesar disso eu sempre tentei manter o 

original, que o cara escreveu no dia que resolveu participar do JOTE, esses aí que eu dei 

preferência pra escanear. Binho fez mais de três meses de trabalho de digitação, 

digitando tudo, as apostilas do NuTE, tu vai receber hoje à noite, atrás tá Digitado por 

Binho Schaffer. Tipo um segundo Otto Muller, aquele da biblioteca, ele ressuscitou um 

pouco a biblioteca, e foi o responsável executivo da produção das revistinhas, das 

apostilas do NuTE.  

 

Édio – Essa biblioteca o que foi feito disso? 

 

Venera – Ela foi depredada aos poucos... nos últimos dois, três anos, questão de 

cooperativa, tem alguns cargos que são inglórios né, como cuidar da biblioteca que não 

rendia nada, que ia assumir isso. Então, ficava meio comigo, às vezes ficava mais com o 

Carlinhos, aí o Carlinhos trabalhava de fotografo no Jornal A Notícia, então ele ficou 

meio encarregado das fotos, guardava e fazia um arquivo de fotos. Então tem as 

competências também de cada um que nem sempre eram ideais né. 

 

Édio – Mas tá lá no Teatro, tá na tua casa, todo mundo pegou um pedaço disso, como é 

que foi? 

 

Venera – A maioria foi feito... pegar o texto pra ensaiar e depois não trazer de volta, 

alguns livros didáticos porrada simplesmente sumiam né... 

 

Édio – E desapareceu tudo, não tem mais nada lá no Teatro? 

 



Édio – Quando eu entreguei o NuTE, na verdade, não fechei o NuTE, mas eles lá do 

teatro nunca acharam que o NuTE era deles, então ficou um meio ano, um ano o NuTE 

lá, portas fechadas, eles não abriam eu não ia, vamos dizer, foi um abandono né. Eu, 

minha maior luta nesse tempo como coordenador de eventos ou alguém ligado ao 

Teatro era juntar áreas de teatro como uma área do Carlos Gomes, e não uma empresa 

terceirizada como outros fizeram né. Então eu joguei o rojão na mão deles, só que eles 

também não pegaram. E eu quando fui lá buscar peguei uns caquinhos que eu achei 

importante e o resto deixei né. 

 

Édio – Alguma coisa você levou pra casa então, e alguma coisa tá lá. 

 

Venera – É, por exemplo esse material do JOTE-Titac, pra preservar eu tinha uma cópia 

idêntica lá no NuTE e uma em casa. Se acontecesse qualquer coisa em casa a do NuTE 

tava ilesa. E nessa que eu preservei. E como eu sempre me sai bem com artes plásticas 

eu fazia os programas das peças, cartazes e coisa. Então eu guardei muitos desse 

originais né. E algumas cartas que a gente queria mandar e coisa, alguém tinha que 

guardar, arquivar, e aí, onde esse material eu consegui tornar até hoje útil pra nós né, e 

até rendeu uma graninha pra mim.  

 

Édio – Tá. 1994 então a gente tem essa baixa, 1995, 1996... 

 

Venera – 1995-96 é onde a gente entrou com tudo na área de clown. 

 

Édio – Clown? Ah é? 

 

Venera – O NuTE com gás e força total foi em cima do Tião Crispim, que já tava ali há 

uns anos no NuTE estudando e o Mauro Ribas, que era esse autista que eu te falei, 

autista pelo excesso de remédios que ele era obrigado a tomar né. Eu e esses dois 

montamos um espetáculo, fomos participar da Mostra Paralela do Festival 

Universitário, reerguemos o NuTE ali praticamente em três, e ali é onde entra a fase 

semi-final né, foi a montagem daí da peça Jato de Amor, com o Paulo Camargo, veio 

com gás todo de Lages, veio estudar na Furb. A Furb passou a ter bacharelado em artes 

cênicas naquele ano eu acho, ou antes. E ali, ali o Murphy foi um dos primeiros alunos 

dessa turma, e o Paulo Camargo acho que da segunda, ou mesmo dessa primeira. E o 



Paulo veio de Lages pra fazer esse curso mas já conhecia de ouvir dizer do NuTE, do 

Alexandre e foi chegando perto, deu um jeito, e fizemos uma produção e montagem 

com apoio da Aliança Francesa, onde ali, pra Aliança apoiar, tinha que ter uns atores 

deles, e eles não tinham ator nenhum, onde apareceu o Leonel Campos, que virou daí 

outra febre no NuTE. 

 

Édio – Quais foram os dois que te ajudaram a ressuscitar o NuTE em 1995? 

 

Venera – É o Sebastião Crispim, que é o Tião, mais conhecido, esse cara também tá em 

Blumenau, seria legal, eu acho que ele ficaria muito... e o Mauro Ribas.  

 

Édio – Também tá em Blumenau? 

 

Venera – Também. Trabalha com o Murphy.  

 

Édio – É um moreno? 

 

Venera – É, você deve ter visto ele.  

 

(...) 

 

Venera – O Mauro é meio gordo, meio reforçado assim... Ele tem um ar assim meio... 

Com eles nós montamos um espetáculo de clowns num acampamento e ali serviu de 

estímulo pra abrir inscrições dos alunos e aí montar o Jato de Amor com o Paulo e o 

Tadeu de volta né, aí veio as revistas do NuTE, comecei a fazer uma série de livrinhos, 

toda semana saia um livrinho assim, seis números, essa coleção... Cheguei a ver a 

coleção inteirinha na mesa lá do MABE, como obra de arte plástica, alguma coisa 

assim. Fiquei contente de ver isso, que realmente circulou essa revistinha. Aí o Douglas 

Zunino, também apareceu, fizemos a revista O Vento, deu dois números. 

 

Édio – Aí é o momento em que o Zunino aparece, ele não tinha vindo antes... 

 

Venera – Ele já circulava né, mas como parceiro daí... 

 



Édio – E aí por fim a fase Teatro da Terra, Cio das Feras, e A Morta que fecha... ano 

2000? 

   

Venera – Daí é o fim, acabou. A Morta foi o que... eu fiz um projeto pra gente... 

oferecemos ao marido da Rosane Magali Martins que era superintendente do 

Neumarcket, o Shopping, pra comemorar os 150 anos de Blumenau. Eu o Douglas, e 

erguemos textos sobre a história de Blumenau pra fazer uma peça de teatro de revista 

contando a saga da criação da cidade. 

 

Édio – Nira do Vira-Lata? 

 

Venera – O Nira. Aí, falei que se desse certo ou não a gente ia fazer de qualquer jeito, 

mas o Shopping nunca deu resposta. Cheguei lá “como é Sidnei, vamos fazer ou não 

vamos o projeto”, eu acho até bonito, tem ali, aí ele “não, bato o martelo”, e até hoje eu 

nunca ouvi o som desse martelo. E aí então a... ficou assim, porra... a idéia da paranóia 

né... o roubo da Cornucópia, o curso de... ah, é a fase também do cinema ali... os cursos 

de cinema, a produção do Hermann Baumgarten, tá ali ó, coisas importantes. Ali é uma 

outra fase muito particular e característica, onde o NuTE tava com outra cara, não era 

mais só teatro. O Giba chegou a escrever uma novela, a primeira novela blumenauense, 

nós íamos fazer, cheguei a fazer, tá ali, tem escaneado muita coisa, tinha até o roteiro 

com storyboard direitinho, os sois primeiros capítulos, todos os diálogos, a gente ia 

grava na TV Galega, já estávamos lá dentro, já andava... só ficou encrenca assim de 

patrocínio pra pagar a TV, não pra pagar a gente, mas a novela existe até hoje. Mas eu 

ia falar do... se pudesse voltar a fita aí... Essa fase do cinema que tirou o que eu tava 

falando... Ah, A Morta, porque veio A Morta... A gente com tanta... não é... tu falou, 

depressão, não é, é repressão né, foi tão reprimido, e a história com o PT tava tão gana e 

coisa que, pô, pra comemorar o 150 anos de Blumenau eu e a Juliana saímos na rua com 

uma máquina fotográfica daquelas descartável, e saímos tirando foto de prédios 

abandonados, a cidade toda era cheia de ruínas, né. A gente tirou as fotos daquilo, 

montamos um projeto belíssimo, mas muito feroz né, ele é intragável, não sei se tu já 

viu, 150 Janelas, já viu? Não o (???) do Zunino. Mas o 150 Janelas, que é uma Ode 

Poética, um Documentário Poético, só em cena fotografia, é porrada, depois eu ponho 

ali pra ti ver. Aí, o quê que eu fiz pô, vamos comemorar 150 anos de Blumenau com a 

peça A Morta de Oswald de Andrade, que eu já tinha montado trechos por duas ou três 



oportunidades, um pedaço da peça, eu ia, montava com alunos né. E aí, vamos fazer, o 

pessoal todo encarou. Paralelo ao Cio das Feras nós fizemos A Morta, foi... um 

escândalo, assim, artisticamente falando, que como cidade é mais uma... uma pedra na 

água né, é ondinha e acabou-se. 

 

Édio – Foi uma vez? 

 

Venera – Foram duas noites. 

 

Édio – Duas apresentações... 

 

Venera – Talvez três, eu sei que a gente ficava um dia de folga, mas foi três. Um monte 

de aluno em cena, a peça exigia por volta de quarenta pessoas... 

 

Édio – Nossa... 

 

Venera – Um elenco, praticamente a escola toda né... Na época eu não tava com muito 

aluno. A Escola toda... os adiantados, os novinhos eram platéia. E dali, depois da morta, 

um baque poderoso também foi o lançamento dos Jogos de Teatro, o livro. Tava no 

meio do mato, lá da Fazenda Arado, depois desses... Teatro da Terra, ficamos lá fazendo 

antropologia teatral, estudando (???) que é a metodologia de trabalho que eu e ela 

tavamos criando pra interpretação. Aí, virou logo em namoro e ficamos dali em diante 

juntos. Mas ali, lembro, dia 2 de finados, eu sei que acabamos um dia inteiro de 

exercícios e coisa, jantamos, ela foi dormir e eu pum, no computador, digitei o texto 

todo, meio manifesto, porque não saiu o JoTeTiTac, o livro. Aí peguei isso ali, num 

outro, peguei imprimi, fui pra Fundação pra entregar pra eles, (???). Mas eles, “olha deu 

certo, vai sair o livro”, puta merda, eu engavetei. Foi coisa assim de dois três dias. Daí 

saiu esse livro e ficou assim meio, quero isso, quero aquilo, e conseguimos uma capa 

fosca, que eles queriam brilhante, cheio de relevo e coisa... botamos uma obra do Tadeu, 

na frente uma coisa meio natural, e atrás bem riscado assim. Então o livro ficou com as 

duas caras do teatro, comédia e tragédia, mas bem, bem, despojado o desenho, tu 

conhece a capinha né. E ali, a BT, não sei se com o Silvio, ou com a Noemi 

Kellerman... vamos lançar esse livro no Festival Universitário, vamos fazer o 

lançamento do livro pela Fundação e não sei o que... então tá... tinha aquelas coisas. Aí 



a Fundação fez a cerimônia de lançamento no Castelinho da Moellman, hoje Havan, lá 

no segundo andar, e era pra nós apresentarmos uma performance, um texto de alguma 

peça. Eu peguei, botei todos os atores com velas pretas, com velas vermelhas, e uma pá 

de terra de cavar pintada de dourado, um monte de esterco num carrinho de mão preto, e 

aí... e todos os atores com uma relação de nomes de todo mundo que passou no NuTE, e 

lendo em voz baixa aquilo, meio reza assim. Então era nome pra lá e pra cá... foi assim 

um...  

 

Édio – Eu tava lá...  

 

Venera – Tu tava lá!... Eu fui convidado pra falar alguma coisa no microfone, chego lá e 

digo “obrigado Fundação, por ter lançado esse livro”, e pau, fui embora, não foi?... foi 

coisa curtinha assim. Aí porra, o Tadeu veio berrando “meu, vocês tão fodendo com 

tudo!”, sabe, porque nós ia... a abertura no Festival Universitário... “vocês vão fazer de 

novo isso ali, meu vai dá merda, a Noemi tá indignada”, e veio o Tadeu, “porra, muda 

isso aí, vocês tão fodendo com tudo”, não sei o que lá... E eu falei “pô, mas tá indo bem, 

não é mal, nós tamo revoltado”... E daí veio água na ferrua, é... tampou, tampou... Tá 

bom, vamo terminar com humor. Tudo isso não era o enterro, era uma semente, nós 

tavamos plantando o livro do NuTE pra ele dar frutos...  

 

Édio – Que louco... risos... 

 

Venera – Risos... Não foi isso que passou não? 

 

Édio – Ah, daí fica bobo. A idéia do enterro é legal, tem uma... 

 

Venera – É, assim, automaticamente era o fim mesmo né.  

 

Édio – Acabou né... Também, mas eu não tinha pensado nisso sabe. A escrita ela é um 

velório né, ela narra uma coisa que aconteceu,  

 

Venera – Hum. Aí não sei se tu tava na abertura do Festival? 

 

Édio - ...Enterra aquilo, enterra... 



 

Venera – Aí o Carlinhos nasceu de trás de um monte de barro, nasceu pelado, quer 

dizer, o Carlinhos, não meche com ele... risos... Na frente do reitor Egon Schramm... 

Vermelho pra caramba. Quando joga a pá com o barro, atrás tem um biombo e 

sutilmente a luz dá uma piscada e o cara saia de dentro do barro, saia limpando pelado... 

e na frente do Egon Schramm... risos... Aí, pô, acabou no humor... resolveu assim, mas 

foi influência do Tadeu “vocês tão fodendo...”, risos... Mas eu não achava que era 

fodendo...  

 

Édio – Enquanto tu tá falando do NuTE tá vivo, tem milhões de interpretações, milhões 

de possibilidades, tu mesmo lembra de várias formas diferentes. No momento que eu 

colocar isso no papel vira a verdade sobre o NuTE, aí congela tudo, ali morreu... Aí sim, 

a partir dessa escrita alguém pode interpretar e viajar, e criar novas possibilidades, mas 

aí não é mais o NuTE, é uma narrativa sobre o NuTE né.  

 

Venera – É... conjecturas né... 

 

Édio – Um livro já é uma outra coisa, já é uma outra obra, mesmo que seja sobre (?)... 

Legal bicho. Conseguimos ver bastante coisas. Essa lista de pessoas que passaram pelo 

NuTE tu tem ou não. Tu leu no enterro... 

 

Venera – Tentei recuperar, mas tantas cópias, era mais de dez atores, dez cópias né, e a 

lista era um calhamaço. Tanto que daí não tinha grana pra tantos, daí a lista foi 

desmembrada em pedaços, eram umas quatro listas dividido pra dez. então não sobrou 

uma lista inteira. Também não era, não esgotou, tinha os principais, coisas que a gente 

tinha digitado. Então era só botar na impressora e imprimir. Mas me lembro da Juliana 

Muller, tava lá e veio “pô Alexandre, me senti ofendida, como tu tens o direito de me 

enterrar?”, aí eu disse “eu não te enterrei, nós botamos no livro do JOTE, e se eu não me 

engano tu não escreveu nenhuma peça de teatro”... “não, mas com isso aí, dizendo o 

nome de todo mundo, eu ouvi o meu nome, tu tá me enterrando também”, aí eu disse 

“não é a cidade que tá nos enterrando, mas lembra bem, que nós podemos tá com isso 

sendo semeados”... já tinha o discurso pronto caso alguém... É, mas era vermelho, roupa 

de preto o pessoal sussurrando com véu preto, isso é velório não é enterro de planta, não 

sei o que lá... 



 

Édio – Mas como é que tu montou essa lista? Na época o NuTE tava na ativa, era mais 

fácil... 

 

Venera – Não, eu tenho o que tá, o que virou esse DVD aí. Eu tinha tudo isso em 

computador, eu tenho algumas, alguns eventos ali tu vai ver que tem lista de nome de 

alunos, e era, como é que é, essa lista tinha o nome do aluno, o telefone, tinha lista de 

presença, do lado uma, como é, banco de dados, aí sabia se ele pagou o mês certo ou 

não pagou, tava aquilo pra administração... 

 

Édio – E nos DVDs tem alguns telefones? 

 

Venera – Ah, tem alguns que tem... 

 

Édio – Eu fui fazendo uma minha aqui, dos que eu fui considerando os principais, vê se 

falta alguém ai... Paulo Camargo, Sebastião Crispim, Mauro Ribas, Wilfried, Silvio, 

Pépe, Giba, Vilson Nascimento, Tadeu, Carlinhos, Álvaro, Murphy, Juliana, Leandro 

Assis, Rosane Magali Martins, Zunino, Tânia Rodrigues, Faleiro, Nira... 

 

Venera – É... 

 

Édio – Tem mais alguém que tu acha... 

 

Venera – É... a própria Noemi Kellerman, não sei, mas daí não é do NuTE, porque ela 

tem um trabalho de historiadora, ela fez uma análise dos últimos anos de história em 

Santa Catarina, em Blumenau né, soube? Blumenau em Cadernos... 

 

Édio – Ah é, ela publicou isso? 

 

Venera – É, publicou... E tem a (?) Lygia Roussenk Neves né. Não sei se vale à pena. 

Mas não considero assim,importante né. E nesse povo todo aí que tu falou já é um 

monte... Agora, tu vês que polêmica ou não, ou atitude ou ação, são, pelo menos cinco 

fases né... Alguns realmente passaram por todas elas, mas outros são mais específicos 

daquele... isso eu assim... quando tu outro dia, ou ontem, “ah, o que tu acha fazer um 



bate-papo, tu o Pépe, o Giba...”. É pra lembrar um momento, eles nunca vão poder falar, 

por exemplo, da Morta né, nunca vão poder falar de coisas que eles não participavam, 

fica restrito àqueles quatro, cinco anos né. Então, se levar em conta o que é o NuTE no 

todo, isso aí é uma parte, agora se quiseres só focar aquela parte, aí o resto todo não vai 

ter... Não sei qual é o enfoque, tu vais descobrir aos poucos também, pegar um 

período... querer fazer, esgotar o assunto acho que é pretensioso demais né...  

 

Édio – Pretensioso e metafísico né... 

 

Venera – É... agora, se tens, vamos dizer, um pouquinho mais de pretensão de jogar ele 

a nível nacional o Faleiro é uma pessoa.. pô, botar uma frase dele ou citar ele, meu já 

vai ter a referência até na França, até na Europa né, entende. Agora citar só o Alexandre, 

Carlinhos, Giba, Pépe, ou, né, Mauro, isso fica uma coisa mais da cidade... 

 

Édio – E tem alguma coisa do Faleiro escrita, algum artigo, algum texto que tu pudesse 

acessar... 

 

Venera – Que ele escreveu? 

 

Édio – É... Eles escreve né, ele é uma figura... 

 

Venera – Escreve, escreve. Mas não é muito de publicar não... Mas é uma figura que 

praticamente carimba todo ano no Festival Universitário né...  

 

(...) 

  

 

 

 

 

      

 

 

  



 

 

 

 


