
Arquivo 01 

 

Édio – Então, papo com Álvaro aqui na casa dele, estamos vendo as fotografias, e ele 

falava da primeira peça que ele fez com o NuTE. Que peça que é Álvaro? 

 

Álvaro – Na verdade, essa aí foi... praticamente eu considero quase que um dos 

fundadores também, na ver... na verdade foi o Alexandre, mas junto, porque na verdade 

esse foi o segundo ou terceiro encontro. Mas eu acho que foi o segundo encontro, que... 

já no segundo encontro que a gente resolveu montar esse trabalho. E então... esse 

pessoal praticamente (não?) apresentou. Bem.. acho que foi em 1984... eu to com 

cinqüenta e nove anos, já nem lembro mais.  

 

Édio – O Alexandre conta que o começo, vê se bate com o teu começo aí também, às 

vezes as informações se desencontram né. Mas ele diz assim, que ele trabalhava no 

Teatro, ele era... tinha uma função lá dentro, e aí ele chamou grupos de teatro da cidade 

pra fazer um... apresentações. Aí vieram três ou quatro grupos, se eu não me engano, e 

aí foi organizado, esses grupo fizeram uma apresentação, e o final foi a Pantomima do 

Wilfried. Esse aqui seria uma peça desse... 

 

Álvaro – A primeira... o primeiro trabalho que ele fez com a direção dele, e que... eu 

não citei (???) a direção dele, mas ele começou... eu sei que tinha alguma coisa... de 

repente ele pode te informar melhor. Mas teve uma, ele começou com um tal de Mauro 

lá, se eu não me engano, e o Mauro não conseguiu e o Alexandre terminou, eu não me 

lembro bem. Mas eu acho que foi... o Alexandre começou, o Mauro ajudou... não tenho 

bem certeza. Mas eu acho que é coisa do Alexandre. 

 

Édio – Nessa época tu tava num outro grupo de teatro? 

 



Álvaro – Justamente, eu tava aqui. Eu acredito... porque eu sei que foi o segundo 

encontro que eu entrei, e provavelmente o primeiro eu não participei, então não sei o 

que rolou. Agora nesse aqui a idéia era, vamos formar esse grupo, fazer essa escola, não 

era escola na época, era um grupo e tal, que de repente dali em diante começou a escola. 

E já como um grupo de trabalho com busca experimental. Na verdade não era ainda esse 

trabalho de grupo experimental, na verdade era... mas já começou dali, na verdade foi 

uma primeira experiência né. E dali surgiu então... montamos esse trabalho, e chegou 

uma fase, que eu acho que o Alexandre deve ter te contado também, que chegou quase a 

não continuar, chegou uma fase meio... foi quando, depois tu vai ver ali as fotos, com 

Wilfried que a gente segurou durante seis meses, um período de mímica. E esse período 

de mímica com ele foi praticamente o que segurou o NuTE ali, naquele momento de 

incerteza assim. E dali então, praticamente começou mesmo o verdadeiro trabalho de 

laboratório, os cursos... não era cursos permanentes, eram cursos assim... passava seis 

meses, depois terminava, começava novamente, quer dizer, eram cursos não-periódicos 

assim. Começou com o Wilfried, ele dava cursos, cursos de teatro, até bem puxado na 

época, porque a mímica é puxado né, e ele já dominava a mímica na época, com outras 

pessoas. E eu praticamente, como eu não tinha domínio da mímica, pra mim até foi 

bom, porque eu tinha uma dificuldade muito grande com o corpo, e nessa época 

comecei a trabalhar melhor o corpo. Foi quando a gente montou umas pantomimas... 

provavelmente vai se ver a seguir algumas fotos ali... 

 

Édio – E quando tu entra nessa primeira apresentação tu tava num outro grupo de teatro, 

como é que tu chega... 

 

Álvaro – Sim. Aí entra fases aqui que eram inicial... Essa foto do Cio aqui também foi 

um trabalho que a gente fez com o Alexandre, e coisa tal, mas deixa aí, como eu tava 

meio perdido eu botei aqui na frente. Esse aqui foi na Artex, porque na verdade... 

 

Édio – Ah, tu era do GATE também... 

 



Álvaro – Eu trabalhei vinte e cinco anos na Artex, na verdade eu sou um operário né, 

trabalhei vinte e cinco anos na Artex, aposentei ali com vinte e cinco anos na área têxtil. 

Mas na época fazia teatro na Artex, e comecei a estudar, eu comecei mesmo a viver o 

teatro, estudar teatro mesmo, nessa época com Alexandre, porque a partir de então era 

mais amador, aquela coisa assim de fazer por fazer. Fiz com esse que ele falou que seria 

o... Darnilo Antunes, que ele queria que tu conversasse, fiz um trabalho anterior 

também, né, que tem também, na sua segunda folha ali, um trabalho com Darnilo, se 

queres até conversar com ele, ele não tem muita coisa com o NuTE, mas assim, ele 

trabalha no Fórum, ele é advogado hoje. Então esse aqui foi um dos primeiros trabalhos 

que eu fiz, Nariz Novo e Médico à Força, de Moliére, um dos primeiros trabalhos que 

eu fiz. Foi assim o começo... um recomeço, por que eu tinha feito com uns dezesseis, 

dezessete anos um trabalho de teatro com um primo meu, mas foi assim um trabalho 

mais pra limpar salão, risos... sabe? Por que eu era muito tímido, extremamente tímido, 

sou ainda né, mas o teatro me ajudou bastante nessa época. Depois parou, levei dez anos 

pra retomar de novo nesse trabalho na Artex, essa primeira parte foi só um recomeço 

assim, que não faz parte, mas dali em diante começou a minha arrancada. 

 

Édio – Então tu teve um contato com o teatro na adolescência, quinze vinte anos... 

 

Álvaro – É, exatamente... 

 

Édio – Já tava na Artex nessa época... 

 

Álvaro – Não, quinze, dezesseis, dezessete anos... já, já trabalhava. 

 

Édio – Naquela época vocês chegaram a montar uma peça... 

 



Álvaro – É... a... Sinal Misterioso... é... não sei o que lá quanto irmão... então umas 

coisas assim, mas assim, eu fazia mais tipo, pontas assim, e eu ajudava no salão com o 

grupo e coisa e tal, eu era assim meio fechadão. Na época o ator ele era um... ele tinha 

que ser um cara extrovertido. Introvertido ele... se fosse a mesma coisa que “ah, não 

serve”, pra tu não serve. E a gente sabe hoje que a pessoa introvertida tem muito mais 

possibilidade de chegar a ser um bom ator do que um extrovertido, mas na verdade na 

época, ou era extrovertido e fazia ou tu não fazia. Então como era muito introvertido era 

meio... descartado... 

 

Édio – E isso na tua adolescência ali já era com o GATE?  

 

Álvaro – Não, não, era o Grupo de Teatro Amador de Santa Cecília.  

 

Édio – Em Blumenau? 

 

Álvaro – A gente fazia... aqui... na Artex tinham destruído aquele palco, na Artex tem 

um palco onde hoje é o ambulatório lá, que até... nem entrei lá pra não chorar, porque, 

foi destruído aquilo lá. Mas assim, era um excelente palco. Então a gente apresentava na 

região, na igreja, aqui atrás da igreja tinha um salão aqui, que a gente começava ali, 

trabalhava com movimento jovem, igreja, trabalhei muito... e na época a gente fazia 

esses... tinha uns padres italianos muito abertos na época aí, então a casa era aberta ali. 

A gente fazia tipo... teatro, e também a gente tinha movimento... é, mundo jovem, (???), 

a gente fazia, comprava geladeira, fazia festas, jogava tênis lá em cima, um padre 

aberto, podia fazer festa dançante e tal, só não na hora da missa, mas era uma igreja 

extremamente aberta que eu usei nessa época aí da década de 1960 pra 70, por aí.  

 

Édio – E quem dirigia vocês, era uma pessoa do próprio grupo? 

 



Álvaro – Era o grupo, ele praticamente ele de repente vinha com arrecadações que 

tirava, e já montava outra peça e coisa e tal, então assim... 

 

Édio – Mas tinha um diretor, tinha uma figura, uma pessoa mais velha que dirigia, ou... 

 

Álvaro – Tinha, o próprio Selésio Berner, tinha um tal de... 

 

Édio – E eram funcionários da Artex também? Ou eram... 

 

Álvaro – Não, isso não era na Artex, quem trabalhava, trabalhava, a Artex foi depois 

disso. Aquilo lá foi apenas um princípio de despertar assim, o que me levou a fazer 

teatro. 

 

Édio – Eu recupero por que essa coisa da história do teatro em Blumenau né, o que tava 

acontecendo nessa época... 

 

Álvaro – Sim, é importante. E pra mim é importante esse tipo de coisa porque foi dali 

que despertou... e na verdade, anteriormente, se eu analisar esse despertar meu para o 

teatro, aqui, o Colégio Celso Ramos agora era São José né, na verdade pertencia à 

igreja, esse bispo atual, ele vendeu o Colégio Celso Ramos, na realidade pertencia à 

igreja, entendeu? Deu pra fazer seminários e coisa e tal, uma revolta da região aqui “ah 

não deveria, devia ficar pra igreja”, e tal, isso depois que ele veio pra cá. E agora 

pertence ao... e ali tinha as freiras cuidavam ali, então era, meu... isso ali era uma 

maravilha, tinha um galpão atrás que apresentava teatro, e eu era muito tímido, 

extremamente tímido, eu observava os atores lá fazendo aquelas brincadeirinhas, o que 

as freiras faziam, e já me despertava interesse nessa época. Mas como eu era muito 

tímido, então, quer dizer, foi quando meu primo me convidou nessa época, e essa 

segunda volta também foi o meu primo que me convidou, depois de dez anos. Eu não 



deixava de ir ao teatro, sempre gostei de teatro, lia sobre teatro. Parei de estudar, na 

verdade comecei a trabalhar, o quê, com quatorze anos na Artex, na área têxtil, e sem 

possibilidade pra... aí tinha dez filhos, agora são três mortos, mas assim... Então, na 

verdade, eu era o primeiro. Então eu tinha muita dificuldade. Então... voltei a estudar 

novamente depois de... nessa época aí, que tavas vendo esses movimentos aí de teatro e 

coisa e tal, foi dezessete, dezoito, vinte anos. Aí voltei de novo a estudar, e na verdade o 

teatro foi uma escola muito grande pra mim, meu, o que a gente buscava, pesquisava... 

O NuTE na verdade foi uma escola de teatro, uma escola, digamos assim, autodidata né, 

na verdade, mas que... meu na época do Faleiro (???), meu, o Faleiro foi o meu grande 

professor, to até hoje querendo um certificado que o Wilfried tem, de repente, se 

conversar com ele dá pra trazer, ele tem, na verdade eu preciso, ele tem todos os dados e 

certificados, desse certificado que ele tem, e ele não me... e o Faleiro quer mandar pra 

mim, mas não tem validade porque o Faleiro não tinha esses dados, e o curso melhor 

que eu tive, foi dois anos quando ele teve aqui, foi quando o Faleiro veio. Então com o 

Faleiro a gente teve uma biblioteca maravilhosa na casa dele, nós tínhamos... fiz um 

curso com ele... ele veio pra cá na época que a gente tava fazendo Apocalypsis. Amou a 

forma do espetáculo, né, que na França eles estavam fazendo esses trabalhos 

experimentais também. Então foi dali que despertou, foi quando começou o Festival de 

Teatro, e agora (???) Festival de Teatro vai acabar em Blumenau, quer dizer, eles 

querem adiar, dois em dois anos, essa história do Festival (???)... pô o cara... até pensei 

que os jornais já ia... alegando que tem que ser de dois em dois anos porque tem que 

fazer uma reciclagem. Agora, tu só imagina, em teatro tu vai fazer reciclagem? Então é 

desculpa. Ah, porque Blumenau não tem condições, ou o governo do Estado, ou porque 

a federalização da FURB vai tá pra acontecer, então vamos dar um tempo. Ah, esse tipo 

de coisa... Não saiu nada no jornal, mas alguma coisa eles falaram na televisão... não vai 

ter esse ano, pelo menos... Então foi o Faleiro que começou, e foi... toda essa fase de 

aprendizagem que foi muitas vezes (?) no teatro. Nós tínhamos o teatro na mão. O 

Teatro, por exemplo, o Alexandre trabalhava lá, depois ele saiu, não sei se ele falou isso 

pra ti, ele saiu pra se dedicar ao teatro. Então nós tínhamos o teatro na mão, então era 

aberto. Eu me lembro até de trazer pra cá, pra casa, chaves de salas lá que eu esquecia, 

então “ah, esqueci...”, porque era aberto para grupos de teatro né. Então nós tínhamos lá 

o palco grande, pequeno, o auditório, na mão, dormíamos lá praticamente. Então diz que 

agora tá fechado (???), cada tempo, cada tempo, cada... no seu tempo né. Então... então 

justamente por isso que não tinha que pagar nada, não tinha essa dificuldade pra alugar 



um palco, salas abertas livremente, isso que fez com que a gente... e começou a 

trabalhar. Uma das primeiras experiências assim foi o Apocalypsis, foi um trabalho 

muito... foi na época que eu tava me aposentando, em 89, a gente tava estreando, e 

naquele ano eu me aposentei, foi quando a gente começou a viajar com teatro, aí eu 

comecei a viajar, quer dizer, viajamos quase doze, treze anos, talvez menos, quase 

seguidos assim (???), em Festivais e coisa e tal, e que foi depois que eu me aposentei. 

Na época eu só fazia Festival e coisa e tal, trabalhava... e então, eu já tinha me 

aposentado praticamente, na área têxtil... 

 

Édio – Aqui no GATE quem dirigia vocês? 

 

Álvaro – Era um tal de Roberto, mas eu nunca mais vi ele, não sei onde ele se encontra, 

ele é um tipo dum cara que... ele é do Rio de Janeiro, e ele trabalhava aqui como... tipo 

gerente de uma... ele trabalhava com escritório. E quando... como eu tinha um primo 

que trabalhava ali, que fazia teatro também, outro irmão desse primo que eu falei aí, 

“porque tu não vai?”, eu relutei, duas, três vezes o convite, daí eu fui e entrei nessa peça 

aqui, e não parei mais. Mas assim, depois eu fiz com o Antunes né, que pra mim o 

Antunes... ele trabalha no Fórum, talvez u vá encontrar ele... não no Fórum, na justiça 

do trabalho em Blumenau, trabalhando... ele é advogado... isso é perto da delegacia, 

uma coisa assim... tu vai encontrar ele. E daí o Darnilo Antunes... então foi quando a 

gente fez um trabalho de quase dois anos aqui na (?) de novo, antes de começar no 

NuTE, foi uma peça infantil, que tu vai ver ali depois, que foi uma peça que na época 

tinha apoio da prefeitura, a gente conseguia combi, viajava, muito apoio sabe, e... 

 

Édio – Nessa época chamava GTAA ainda, depois que mudaram... 

 

Álvaro – Grupo de Teatro Amador da Artex, mas eu coloquei porque na época eu não 

consegui registro nenhum lá, então eu não sabia, nem me lembrava mais... muito tempo 

né, então na época eu coloquei isso aqui, Grupo de Teatro Amador da Artex. Não tem 

registro nenhum mais lá, tem alguma coisa na internet, que um irmão de um meu 



cunhado, ele trabalha nessa área de pesquisa da época do Garcia, é um cientista social, 

então tem algumas coisas que... 

 

Édio – Essa turma aqui... 

 

Álvaro – Nome assim se eu tiver que me lembrar... 

 

Édio – Esse é o Álvaro?  

 

Álvaro – É... Chico, todos assim... não sei se tem (???), tinha Chico, tinha... Aqui então 

termina essa fase, aí começa a fase com (???) durante dois anos. Foi na verdade... o 

período que eu saí da Artex, que acabou ali, foi a última fase, eu fiz duas peças ali e 

praticamente tava terminando... ali, o período ali de Festivais, até Catarinense, bem 

dizer que ganhar prêmios ali por causa de (?) e coisa e tal, na Artex foi um período bem 

legal. E depois eu já tava na fase final, e aí foi quando eu encontrei esse Darnilo 

Antunes, onde a gente começou a trabalhar... inclusive até selecionar algumas pessoas 

aqui da Garcia pra começar... por acaso, a gente encontrou pra tomar uma cerveja, um 

olhou pro outro, vamo tomar uma cerveja, bater um papo, e parece que houve uma 

química e a gente montou duas peças... 

 

Édio – Criaram esse Tadac? Que é um outro grupo de teatro... 

 

Álvaro – É, Teatro amador dirigido a adultos e crianças... 

 

Édio – Isso é invenção tua e do... 

 



Álvaro – É, na verdade foi... a idéia maior foi dele, porque ele já tava querendo começar 

alguma coisa, mas juntos a gente teve a idéia de começar esse trabalho, isso 

selecionando algumas pessoas, fazendo testes, isso sem ser profissional nem nada, 

amador mesmo, mas já com uma certa bagagem né, e ele também, já começamos a fazer 

seleção de pessoas e conseguimos durante dois anos e pouco... assim, não viver de 

teatro, a gente não tava vivendo do teatro, a gente montava, tirava o dinheiro e montava 

outra peça, o dinheiro que vinha era só pra montar outras... nenhum objetivo financeiro, 

tínhamos só apoio.  

 

Édio – 1981... Mas o GATE continua mais um tempo né, ele vai terminar em 1985 (?) 

Sulfabril... 

 

Álvaro – Esse aqui... a hora que terminou aqui, esse aqui tava praticamente... tava 

começando aqui, foi praticamente quase um primeiro ano ou um ano depois.  

 

Édio – Uhum. Ah, e aqui já começa o trabalho com o NuTE... 

 

Álvaro – Aí já começa o primeiro trabalho... 

 

Édio – Então, usando a lógica que eu escutei do Wilfried e do Venera, provavelmente 

eles convidaram o Tadac pra fazer uma apresentação junto com outros grupos, é isso? 

Chamaram vocês enquanto grupo, enquanto Tadac... 

 

Álvaro – Não, não, não... Não, esses tipo de coisa não. A gente chegou a apresentar esse 

trabalho aqui numa praça pública, também como Festival... como Mostra local, mas não 

tem nada, foi uma coisa... Essa minha entrada aqui foi uma coisa pessoal, eu vi um 

anúncio, alguma coisa, não me lembro bem agora, eu resolvi chegar lá nessa reunião. 

Agora... eles me conheciam já, porque eu já tinha feito eu acho, um curso com o Seu 



Jardim, se eu não me engano, já tinha feito um curso com o Jardim, já tinha feito umas 

coisas ali com uma tal de Hilda, também fez o curso um tal de Paulo de Oliveira, então 

eles já me conheciam. Então, através desse processo, eu não sei se o do Paulo e da Hilda 

foi depois, mas eu acho que deve ser mais ou menos nesse período, que realmente eu 

entrei nesse trabalho da escola. Mas assim... 

 

Édio – Hum... Mas tu foi enquanto Álvaro, tu não foi enquanto grupo participar do... 

 

Álvaro – Não, enquanto grupo não. Não existia o, eu não fui com o grupo, fui sozinho. 

Se alguém falou isso tá... entre aspas, “errado”. Enfim, aí tem alguma coisa que eu 

resgatei em fotos, que são poucas né, que é muita sorte, foi um palhaço que eu fiz numa 

peça. Fazem mesmo... 

 

Édio – Tu lembra o nome do espetáculo Álvaro? Ou será que tem aqui... 

 

Álvaro – Deixa eu pegar o meu (???). Nariz Novo. 

 

Édio – Nariz Novo... ah... o Wilfried falou dessa... (??? toca um relógio de parede que 

interfere na captação do som).  

 

Álvaro – Começa a fase Hoje Tem Teatro, muitas coisas que também eu não sei se eu 

botei (?), assim, o que eu pude conseguir né, o Alexandre não era de guardar muita 

coisa não, não era muito de... isso a gente brigava um pouco... risos... porque ele... “ah, 

o Alexandre vai no Festival e eles querem conversar com ele, com o diretor”, e ele não 

aparecia (???). eu me lembro de uma vez, uma cena, que ele teve que fazer... dar uma 

entrevista, e ele não conseguia, não conseguia. Eles deram uma caixa de fósforo pra ele 

ficar segundo pra ele poder distrair um pouco e falar... risos... então são casos né.  



 

Édio – Aí ele falava pra câmera ou... 

 

Álvaro – É, ele falava. Mas (???) essa caixa aí... uma forma de descontrair um pouco... 

 

Édio – Mas era filmado? 

 

Álvaro – Filmado, é.  

 

Édio – Interessante... 

 

Álvaro – Mas ele sempre gostou, uma coisa que ele... quando ele tava trabalhando 

comigo ele fez alguma coisa ligada a isso, ele sempre gostou de... de ser, digamos, um 

diretor de filme. Tanto que ele fez um curta uma vez, ele deve falar melhor sobre isso 

aí... E todos os espetáculos dele o pessoal comentava alguma coisa “pô, parece uma 

coisa cinematográfica né”, ele tinha essa linha, tinha uma visão do espetáculo... 

 

Édio – E esse do Nariz aqui, Nariz Novo, já faz parte do Hoje Tem Teatro?  

 

Álvaro – Já... já. Na verdade acho que no Hoje Tem Teatro nós apresentamos o Nariz 

Novo também, mas eu acho que não... não sei, foi comecinho... não sei qual é a data... 

Hoje Tem Teatro... eu até tenho uma fita aqui que ficou meio ruim, mas eu consegui 

gravar alguma coisa do Hoje Tem Teatro, eu não sei a data... 

 

Édio – Uma fita de vídeo? 



 

Álvaro – Fica assim meio ruim ver, eu pensei que eu nem ia conseguir resgatar, mas eu 

consegui botar em DVD.  

 

Édio – Ah, tu tem ela em DVD já... que massa cara. 

 

Álvaro – Dá pra ver praticamente tudo, inclusive O Mendigo e o Cachorro Morto de 

Brecht, que eu tenho gravado, e aí já gravou melhor. 

 

Édio – O áudio dá pra escutar um pouquinho também? 

 

Álvaro – Dá pra ver. Só que eu não gosto de emprestar as coisas minhas, risos. Se bem 

que eu tenho aqui (…). Tem uma entrevista também que eu dei pro (?) Braga Müller, 

que também tá anotado aqui. Aquele (?) do espetáculo de dança, depois tu vê alguma 

coisa que tem que eu fiz também na época, que tem... que fala muito também da 

Beatriz, da Escola de Dança, porque ela deu muito apoio pras pessoas que faziam dança 

na época, faziam teatro com o NuTE, e eu fui um dos que fez curso com ela, fiz vários 

trabalhos, contracenei um instante com a Ana Botafogo, mas esse espetáculo aqui eu 

não estou, porque foi feito... ela veio só uns quatro, cinco dias, e não quis ser... que 

alguém filmasse ou mostrasse fotos dela. Essa aqui é outra atriz que fez a continuação. 

(...) Esse aqui é o último que eu fiz agora que é o (???). (... Álvaro procura o DVD, 

comenta que pode tê-lo emprestado...) 

 

 

 

 

 



Arquivo 02 

 

Álvaro – Tá aqui nessa entrevista, agora eu sei, agora tá aqui. Ela, a fita tá aqui e tá 

junto com a entrevista também, são duas fitas, agora que eu me lembrei.  

 

Édio – Isso foi uma entrevista que tu deu... 

 

Álvaro – Pro Carlos Braga Müller. Na época que ele tinha um programa de lazer e 

cultura, eu acho, na TV Galega. E esse aqui, então, é do teatro.  

 

Édio – Hum. E nessa entrevista tu fala sobre o quê? 

 

Álvaro – Aqui tem, meio mal, mas acho que dá pra ver quase que tudo, se tu conseguir 

limpar a fita, e da... Três Terças Tem Teatro, se o Alexandre um dia quiser cópia eu vou 

fazer pra ele. E tem também a segunda (???) Cachorro Morto de Brecht.  

 

Édio – Esse Cachorro Morto do Brecht foi também pelo NuTE, na época do NuTE?  

 

Álvaro – Na época.  

 

Édio – E aqui nessa entrevista tu comenta o quê? Qual é o tom da entrevista? 

 

Álvaro – É quase essa aqui, quer ver? Na verdade eu tenho uma... vou deixar contigo 

até, que pode ser interessante, deixa eu ver onde é que tá. Não tinha um jornalzinho aí 

dentro? Olha aqui, eu vou deixar contigo, até assim um dia tu pode entregar pro 



Alexandre pra ver se ele vai querer, de repente, quem sabe... eu tenho outro tá, pra 

entregar. Mas eu vou te dar, de repente, porque aqui eu fiz uma entrevista com a Tânia, 

isso aqui o jornal a gente fazia na época também, é interessante de repente ver algumas 

coisas que a gente fazia na época que é muito bom. Então, aqui eu dei uma entrevista, e 

dá um resumo de algumas coisas, e nessa entrevista também tem algumas coisas que eu 

falo da época do NuTE, algumas coisas assim que pode ser interessante de repente. Aí 

tu pode entregar pro Alexandre, ele provavelmente nem tem isso aí.  

 

Édio – Daqui, esse material, como é que a gente poderia fazer... eu to com o notebook 

ali, talvez a gente poderia gravar já uma cópia pra poder tá usando... 

 

Álvaro – Então tu terias que... Eu vou fazer o seguinte, queres dar uma olhadinha?  

 

Édio – Uhum. Pode ser, pode ser.  

 

(... saem para assistir o vídeo...)   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquivo 03 

 

Édio – Álvaro conta que esse vídeo que nós estamos gravando, essa peça que aparece no 

vídeo, faz parte do projeto Classe Glacê, de Luiz Fernando Veríssimo, que fazia parte 

do Três Terças Tem Teatro... 

 

Álvaro – Acho que sim, acho que sim. É que depois a gente apresentou, todas as terças, 

teatro. E eu me lembro que esse trabalho a gente fez também, o ano eu não me recordo 

se realmente... deixa eu ver se tá aqui (???), eu acho que aqui é um e o Três Terças é 

outro, mas... eu não sei se nós não apresentamos esse aqui nos Três Terças também, não 

tenho certeza absoluta, me deixa um pouco em dúvida. Vinte e Uma Cadeiras aqui olha, 

era tudo, tudo a equipe de dança, música, tudo junto aqui, foi um espetáculo... uma vez 

só...  

 

Édio – Vinte e Uma Cadeiras era o que? 

 

Álvaro – Era tipo assim, uma performance de tudo que era teatro, música, dança num 

único dia. Envolvia tudo, a dança, o teatro, tudo.  

 

Édio – E aquela foto que tinha antes era do... (... falam algo rapidamente e ao mesmo 

tempo...) Aquelas fotos grande que tinham antes eram do... 

 

Álvaro – Túnel, O Túnel, foi um dos melhores trabalhos, eu não to na foto, mas foi um 

dos melhores trabalhos que foi feito. No espaço acima (???). Então a gente apresentou 

no Festival Universitário, apresentava naquele espaço em cima. Era um barato aquele 

espetáculo. Deixa eu ver se o Três Terças foi... Aqui já começa o espetáculo de dança. 

Então eu acho que é nesse período mesmo, agora não sei exatamente pra ti se o Três 



Terças tava envolvido. Esse espetáculo aqui né, que você tá gravando, e outros... mas eu 

acho que era aquele espetáculo mesmo e foi apresentado três vezes.  

 

Édio – Esse aqui é Veias Cativas?  

 

Álvaro – É, Veias Cativas. 

 

Édio – Ah...  

 

Álvaro – Apresentando numa abertura de Festival universitário, não me lembro se foi a 

segunda ou terceira... primeiro eu acho, primeiro Festival Universitário.  

 

Édio – Isso era um musical né? 

 

Álvaro – Olha a galera, que a gente se reuniu... 

 

Édio – O Veias Cativas era um musical né, que o... 

 

Álvaro – É, um musical, e o Alan Kardec, não sei se ele tá em Blumenau agora, ele 

chegou aqui, ele gostava muito da parte de música e dança e imitou o Ney Matogrosso, 

músicas do Ney Matogrosso e um musical com poesias. Uma cena até de nudez em 

cena, que chegou até a espantar algumas pessoas... mas, na época a gente tinha uma 

cabeça bem legal assim, algumas pessoas já tinham... eram poetas também. Chegou a 

apresentar esse espetáculo aqui até em... 

 



Édio – Esse é o Alan... 

 

Álvaro – É... até em danceteria.  

 

Édio – O Veias Cativas é antes ou é depois do Apocalypsis? 

 

Álvaro – O Veias Cativas foi... depois, depois. Confere aquilo que eu falei, do Classe 

Glacê. Agora eu não sei se o Classe Glacê estaria dentro daquele projeto Terças Tem 

Teatro, isso é o que me deixa em dúvida.  

 

Édio – Eu queria que tu contasse um pouco da montagem do Apocalypsis, como é que 

foi esse trabalho... 

 

Álvaro – Olha... chegastes a conversar com o Pépe? 

 

Édio – Não, ainda não. 

 

Álvaro – Seria bom conversar com ele porque ele tem uma bagagem muito grande em 

cima disso também. 

 

Édio – Uhum. 

 

Álvaro – É... porque ele é diretor no Carlos Gomes da Escola de Teatro, ele tem uma 

bagagem muito grande dessa época porque a gente viveu junto e trabalhamos juntos 

nessa época com o Alexandre... 



 

Édio – O Pépe já tava no Apocalypsis? 

 

Álvaro – Apocalypsis sim... 

 

Édio – Ah é?  

 

Álvaro – O Pépe, Dennis Ra... tu conhece o Dennis Radünz? Eles agora é jornalista lá 

em Florianópolis. É... Suchara, Marcos Suchara, que agora tá... fez alguma coisa na 

Globo, trabalhou com atores lá, e coisa e tal... e... o Carlinhos Crescêncio, que eu acho 

que tá em Florianópolis também, é bom conversar com ele, tá dando aula lá, ele teve 

muito tempo fora, no nordeste aí e tal, agora tá lá em Florianópolis. É... Carlinhos 

Crescêncio, eu, (Sandro?), o Pépe... quem mais... tem uma relação aqui... o (Claus?) 

também era uma pessoa maravilhosa, trabalhava com propaganda e coisa e tal, agora 

não sei se ele tem esse emprego ainda, também nunca mais vi ele. E o Carlos 

Crescêncio, Claus, Dennis Radünz, que ele escreve, acho que tá trabalhando pra um 

jornal, se eu não me engano, Giba de Oliveira, agora ele tá no Rio de Janeiro, inclusive 

tá viajando até pro exterior, ele trabalha agora como iluminador, Marcos Suchara e Pépe 

Sedrez, aí tem ilustração que é Tadeu...  

 

Édio – Isso aqui é Tadeu? 

 

Álvaro – Tadeu, né. E o Faleiro que era até consultoria e direção do Alexandre. Na 

época que o Faleiro se envolveu um pouco, começou a ajudar também. Ele... era um 

espetáculo que ele ia... nós tínhamos o objetivo de trabalhar em cima da linha de 

Grotowski, e toda a experiência que a gente fez foi autodidata, a gente estudava, 

buscava, pesquisava, trabalhava a teoria e trabalhava o corpo em cima da idéia. E depois 

quando chegou o Faleiro, foi pegos mais dados assim, mas já tava em processo já de 



montagem. E então foi assim um trabalho muito... chegamos até a comentar “mas isso é 

impossível”, até tem uma frase aqui, não existe o impossível, existe o difícil, mas o 

impossível não. Então, houve até uma polêmica em alguns festivais, em Curitiba ou em 

Rezende, se eu não me engano, não tenho certeza, onde houve uma discussão entende, 

“ah, mas isso aí não é Grotowski”, e coisa e tal. O que a gente fez de errado foi 

justamente falar que era em cima da linha de Grotowski, podia ter dito assim que a 

gente estudou Grotowski e trabalhamos dentro de uma linha baseada, que era uma 

experiência, um trabalho experimental, em cima da linha de Grotowski. E isso teve uma 

revolta em relação ao pessoal do Festival porque eles não achavam que era Grotowski, 

por uma experiência lá com arte, e fazer no laboratório, fazendo trabalho de... E então 

nós não teríamos a ousadia de chegar a esse ponto, mas nós trabalhamos muito o corpo, 

e muito a... e o espetáculo era bem dentro dessa linha, bem corporal mesmo, chegava no 

final a gente tava... e era arena... O Alexandre tinha tirado uma filmagem, mas foi 

assim, tem uma parte que ficou escuro, que a iluminação, que era em cima, e eu acho 

que ele não resgatou isso aí, perdeu...  

 

Édio – Do Apocalypsis não. Eu tenho um material que ele resgatou, eu tenho um 

material que ele resgatou até agora mas... a não ser que ele tenha... 

 

Álvaro – Algumas fotos eu tenho, mas de jornal, tem fotos aqui, eu vou te mostrar. 

Inclusive fotos bonitas até, por sinal. Olha aqui que loucura, olha que loucura. Olha aqui 

o que eu fazia, sabe aquelas vigas, acho que é vigas né, que chama. Era uma corda, era 

puxado por uma corda. Era arena, esse aqui era o lugar onde a gente tava ensaiando, 

então não tinha público. Essa época que foi batida a foto era o começo, então nós 

estávamos começando a... apresentando assim apenas pra algumas pessoas pra ver como 

é que... acho que foi em 1988, se eu não me engano. Isso aqui, olha lá, o público lá em 

cima. Mas as únicas fotos que eu consegui foram essas que saíram no jornal, e que 

infelizmente... Olha aqui, a gente usava também os sudários, o sudário é esse aqui ó, 

não tem infelizmente... é como se fosse isso aqui, também marca páginas, e o sudário 

com o rosto de Cristo. Então... eu acho que um... aqui olha, um espaço lá no Carlos 

Gomes que nós tínhamos em baixo, com umas pedras, a gente batia umas fotos assim.  



 

Édio – Que legal... 

 

Álvaro – Eu tô aqui, usava aquele negócio de vinho. Sabe aquele negocio que fica no 

vinho, aqueles garrafão, tirava aquela parte dali, cortava e colocava... Então tá, deixa eu 

ver se dá pra enxergar... Suchara, eu, o... acho que é o Dennis, ou o Giba, ah, é o 

Dennis, Giba, Claus, ele tinha um problema na perna, mas era um cara assim... Então... 

foi uma fase bem legal o Apocalypsis, foi uma fase longa na verdade. 

 

Édio – O Apocalypsis é depois do curso de Pantomimas do Wilfried? 

 

Álvaro – Ah, foi bem depois, bem depois. Praticamente quando eu tava me 

aposentando, em 1989. Começou em 1988, eu me lembro bem, em 88 eu me aposentei, 

em 89. Quando eu me aposentei praticamente a gente saiu pra viajar, a primeira viajem 

eu acho que foi pra Itajaí, se eu não me engano. Em 1988 a gente começou, 

apresentamos em dezembro, eu acho, novembro, dezembro, como trabalho, pra ver o 

que é que... inclusive depois alguns atores saíram, aí entrou outros. Aí fizemos um 

trabalho, eu deixei, porque na época curtia praia, e coisa e tal, deixei a praia, sempre 

pegava uns dias de férias em janeiro, deixei pra ensaiar. Daí fomos ensaiar janeiro, eu 

acho, fevereiro em diante, ficamos até março, abril, e foi nesse período aqui, foi em 

abril de 1989 que eu me aposentei, e foi a época que a gente tava assim praticamente na 

fase de sair, e foi quando eu me aposentei com o grupo. Foi quando o Pépe também 

pediu pra sair do serviço dele. O grupo tentava viver Apocalypsis já como profissional, 

é... sem ganhar nada praticamente, porque na verdade o que a gente não dava, às vezes 

tinha cinco, seis assistindo, às vezes dez, oito, acho que era vinte pessoas no máximo, 

trinta, sei lá, e tinha vezes que era duas, três pessoas, quer dizer... Eu tinha dinheiro 

porque eu tinha saído da Artex, então tinha conseguido uma grana de saída da empresa, 

ele pagaram tudo, inclusive me mandaram embora numa boa, e comecei a ganhar 

também como aposentado, e tal, então eu me sentia bem. Eu me lembro até de que a 

gente saia pra Festival sem um tostão, sem nada, passando dificuldades, onde o Pépe 



dizia assim “paga um cafezinho pra mim”, e eu pagava, porque era o único que tinha 

dinheiro era eu né. De chegar lá, de sobreviver uns cinco, seis dias só com o que tinha 

no Festival lá, comida que tinha no Festival, porque dinheiro não tinha ninguém, o 

único que tinha era eu. E então, na verdade, isso o Alexandre sabe, o Alexandre foi pra 

mim um mestre primeiro, ele tipo, o cara que... meu, meu diretor. Eu considero o que 

me fez melhor ator, talv... ator, talvez foi o Pépe, porque o Pépe ele trabalhou mais o 

ator, o Alexandre ele tinha essa dificuldade, ele queria chegar lá, mas ele não conseguia, 

talvez conseguia trabalhar os atores como ele gostaria, mas ele como diretor de 

espetáculo, ele tinha tudo na cabeça o que ele queria. Então pra mim o melhor trabalho, 

mesmo assim no Apocalypsis, a gente estudou, então, como era o Pépe, que hoje em dia 

é professor, considerado um dos melhores diretores de Santa Catarina, Pépe, o Giba, 

que tá viajando, eu, e tinha o Dennis, que era um intelectual, tinha o Crescêncio, que fez 

artes cênicas, então, quer dizer, tudo gente de teatro, então a gente estudava, então era 

um grupo que... com busca... o Alexandre viveu uma época com um grupo que 

realmente, de pessoas que tavam querendo viver de teatro, e curtir teatro, só que a gente 

passava dificuldade. E cada um depois pegou seu caminho né, com toda dificuldade. O 

giba, meu, quanta dificuldade ele passou até chegar lá onde ele chegou hoje, o 

Crescêncio né, e... Então o que tinha realmente, talvez até me incomodei um pouco, o 

que... em relação a isso, o que menos... na verdade eu não me considerava um 

profissional, quando eu me aposentei eu disse “ah, se eu pudesse sair, e ir pra festivais e 

fazer alguma coisa de teatro”, não como um profissional, porque eu sabia que viver de 

teatro era difícil, que eu não ia viver de teatro, mas que pudesse me dar uma alegria né, 

de tá curtindo, fazendo uma coisa que eu gostasse. E realmente eu vivi, durante doze 

anos, mais ou menos isso aí, já vivi antes, mas assim, viajando mesmo. Depois teve um 

problema com meu pai, na época eu saia, comecei a trabalhar, saia com o Alexandre, aí 

comecei a trabalhar com o Pépe, fiz vários trabalhos com o Pépe (???), e depois eu tive 

um problema sério (???), depois tu vai olhar ali, foi o último trabalho que eu fiz, 

apresentamos... estreamos em São Paulo, em São José dos Campos, se eu não me 

engano, e pra mim, eu considero um dos melhores trabalhos talvez, não a melhor 

direção, hoje já, o Pépe já fez outras direções melhores, eles tão num nível bem alto 

hoje, mas na época. E aí o meu pai faleceu, eu moro com a minha mãe (???), e aí o pai 

faleceu e eu tive que abandonar um pouco o teatro de viajem, não viajar mais, e ficar 

um pouco com a mãe, eu fiquei um tempo parado, fiz algumas coisas pro SESC aí, 

dirigi um trabalho, uma leitura dramática, fiz uns trabalhos na (???) dei aula de teatro, 



fiz alguns trabalhos nas empresas, inclusive com o Pépe, tem ali talvez naquela fita ali, 

se tu pegar também, naquela entrevista tinha o Pepe também, se eu não me engano, 

(???), que eu falei lá, que eu fiz, o Pépe tá no elenco também. E de repente, agora eu 

fiquei um tempo assim parado, e coisa e tal, de repente surgiu essa oportunidade, faz 

três anos agora, tá fazendo três anos agora que o Roberto me convida pra fazer esse 

trabalho pras empresas, que eu amo ser esse meu personagem que é o Nero, que é um 

trabalho, uma comédia bem escrachada que fala sobre qualidade de vida né, fazer 

exercício, alimentação... 

 

Édio – O Roberto que tu fala é o Murphy?  

 

Álvaro – É, na verdade a gente começou um trabalho com laboratório, com a idéia do 

SESI, e a gente começou fazendo trabalho de... tipo assim... buscando, buscando através 

de ensaio, de improvisação, e ele escreveu o texto, que hoje tem o texto dele, e continua 

essa peça até hoje, a gente já tem outros trabalhos também, que eu entrei e depois saí, 

mas assim o trabalho continua, e deve continuar ainda esse ano, que ninguém se 

encontrou. E teve muitas mudanças, eu sou o único que ficou até o final, ficou até agora, 

porque tem muitas atrizes formadas em artes cênicas e outras que tão começando, mas 

enfim, é aquele processo né, de trabalhar com... tu aprende com pessoas novas, mas 

quando a pessoa tem talento, descobre, tu percebe que ela também quer aprender com as 

pessoas. Mas quando as pessoas às vezes têm dificuldade, não tem muito talento, e coisa 

e tal, elas se acham, e a gente tem dificuldade de se relacionar também com pessoas 

novas... mas eu amo muito esse grupo, gosto muito, e vi alguma dificuldade, mas eu 

aprendi muito, e gosto desse personagem, pra mim esse personagem ficou um marco 

entre os que eu mais gostei, apesar de ser... de trabalhar somente nas empresas, só 

apresentar nas empresas e coisa e tal. Talvez... se tu entrar talvez na Rede Cultura, o 

SESI, (altivos e ativos?) resultados positivos, tu vai encontrar alguma coisa, porque a 

gente bateu foto em dezembro e eles estavam querendo lançar isso através do Brasil, até 

então a gente não tinha cartaz nem nada, mas parece que agora... 

 



Édio – Jóia. Fala um pouco mais da montagem Álvaro, como é que era, o que vocês 

faziam pra trabalhar... isso assim, tu me disse “a gente tava estudando Grotowski, a 

gente tentou usar algumas coisas...”, mas como é que era o ritmo de ensaio, o que vocês 

faziam, onde vocês queriam chegar... 

 

Álvaro – Era puxado... É... como a gente começou em 1988, e eu trabalhava ainda, 

então, o ritmo de trabalho não era diário, então era assim à noite só. Então o pessoal 

também trabalhava e coisa e tal. Nós tínhamos uma semana toda, mas a gente procurava 

sempre se ver... eu acho que era duas, três vezes por semana, senão mais até, que a 

gente ensaiava à noite no Carlos Gomes. E também, eu me lembro até que o Pépe dizia 

assim “ah, tem uma cena que a gente faz junto, que tal a gente...”, na época, como eu te 

falei, o teatro era aberto, “vamos ensaiar tal hora de manhã, eu te aviso...”, na época eu 

trabalhava na Artex, nos três últimos anos eu trabalhei no rodízio, então eu trabalhava 

aos domingos também, então, mas eu tinha folga daí duas vezes na semana, três dias, 

então descansava, então pra mim foi bom essa época, que às vezes trocava, ficava três, 

quatro, cinco dias fora, também teve um processo legal. Então ele dizia “vamos tal hora 

de manhã trabalhar”, então a gente ia muito sozinho também trabalhar, trabalhava muito 

sozinho.  

 

Édio – E aí o que vocês trabalhavam, como é que era esse ensaio, o que se fazia... 

 

Álvaro – Na verdade, como Grotowski, na linha de Grotowski, a gente trabalhava a 

partitura, toda, toda... que hoje ele está, o Pépe trabalha nessa linha também, com muito 

mais precisão, eles estudaram mais profundamente, o trabalho dele tá bem nessa linha 

também. Mas na época a gente tava estudando só. Então era tudo partitura, então assim, 

todos os movimentos eram (?) estudados, matematicamente precisos. Então tinha muitas 

cenas, inclusive essa aqui, que você tá vendo na foto, onde você pode ver, é puxado (?), 

pra eu pegar esse equilíbrio aqui, meu quanto tempo a gente ensaiou em cima de uma 

corda puxada, e como tinha cenas dessa aqui também, onde a pessoa ficava em cima.. 

Então era uma coisa muito difícil. E tinha cenas de lutas, a gente lutava. Esses dias eu 

tava comentando, era tão precisos os movimentos porque a gente tinha ensaiado os dois 



em cima, dois em baixo, dois pra trás. Então o público ia... “tinha medo de vocês se 

machucarem, parecia que vocês tava realmente lutando...”. E era tudo preciso, qualquer 

erro já machucava, e... Então, eu acho que foi um trabalho assim, que a gente deu assim 

do coração mesmo assim, a profundidade de trabalhar... e ao mesmo tempo, não tinha 

um diretor, assim, a não ser o Alexandre, a idéia, tudo que tinha ali com poesias de 

autores locais né, Lindolf Bell e outros, coisa e tal. Então... mas não tinha, como assim... 

e gente... um diretor dizendo assim “ah...”, tipo assim, “eu gostaria que fosse isso, então 

tem que ser assim”, não, a gente buscava, ele dava as coordenadas, o que eu acho 

maravilhoso, e a gente buscava. 

 

Édio – Como era isso, dele dar as coordenadas... 

 

Álvaro – o Alexandre sempre tinha exatamente na cabeça tudo que ele queria. Então, 

por exemplo assim, se tu pegares... eu não sei se ele tem hoje em dia esse texto na mão, 

deveria ter, pra dar esse material pra ti. Ele tinha tudo preciso, os movimentos, fala isso, 

fala aquilo, e coisa e tal, como se fosse um filme sabe, que ele tem todo o roteiro e tal. E 

aí... mas em cima dessa idéia que ele tinha, que nem “olha, essa aqui é a cena do 

candelabro, essa cena do lava pés, essa cena.. tá aqui ó, vocês trabalham em cima 

dela...”, então a gente ia trabalhar em cima e daí construía em cima daquela idéia, 

trabalhando. Até... às vezes lá “ah, não deu certo isso aqui, então vamos trabalhar 

melhor, vamos fazer como, de que maneira...”. 

 

Édio – Ele trazia uma idéia de cena, a cena do candelabro, aí tem o poema do Lindolf 

Bell... 

 

Álvaro – Exato, isso aí. E a gente trabalhava a idéia, e a idéia surgia de trabalho de 

improvisação, ou já tinha a idéia e ia trabalhando até chegar naquilo que a gente queria. 

Talvez o Pépe, que tem já... hoje tá vivendo de teatro, viveu sempre melhor do que eu, 

ele é rápido, tem uma rapidez de raciocínio muito melhor do que eu, ele pode dar mais 



detalhes pra ti em relação a isso. Deverias conversar com o Pépe, e também sobre o 

Apocalypsis. 

 

Édio – Claro, com certeza eu vou conversar. 

 

Álvaro – E provavelmente as coisas que eu falei ele vai falar com muito mais detalhes, 

até melhor, né? 

 

Édio – Comparar dire... por exemplo, quantas peças que o Alexandre te dirigiu? 

 

Álvaro – O Mendigo e o Cachorro Morto, de Brecht, eu considero O Túnel, que eu acho 

um trabalho muito bom, nesse contexto, só que era outra linha, foi um trabalho de uns 

quarenta minutos. 

 

Édio – No Túnel, vamos ver então a estratégia, o método de direção que ele usou com 

vocês no Apocalypsis no Túnel era o mesmo, ou ele trazia... 

 

Álvaro – Não, não. No Túnel praticamente ele já tava dirigindo o espetáculo, ele já tinha 

mais ou menos uma idéia do que ele queria, e trabalhava com atores praticamente já 

com... (?) não precisava trabalhar o ator, o ator já tinha uma experiência, porque a gente 

vinha direto trabalhando né, então já teve essa coisa. Como eu disse ele não tinha 

muita... ele não sabia como trabalhar muito o ator, mas ele sabia como fazer o ator 

buscar aquilo ali, então essa é uma coisa importante do... dele. Mas O Túnel 

praticamente era... de Pierre (?), era um (?), se eu não me engano, não tenho certeza, 

mas acho que era. E... ele foi usado o espaço, nós tínhamos aquele espaço em cima, um 

espaço em cima, onde ele usou como um pequeno palco, lá a gente ensaiava é... 

ensaiava, e tem um projeto fazendo MacBeth, uma interferência na história, ganhamos 

melhor (no estado?), e coisa e tal, direção dele, MacBeth, uma interferência na história. 



E a gente fazia assim, a gente estudava todo o texto de Shakespeare, e trabalhava toda a 

cena, por exemplo, uma cena pra casa, com dois, três, numa semana tinha que ir lá 

apresentar, e improvisava algumas pessoas ali pra assistir. Então sempre ia trabalhando 

a cena, até chegar naquilo que ele queria, “bom, é mais ou menos isso, agora vamos 

montar aquilo que eu quero”, então ia lá e montava a peça em cima... Ele trabalhava 

muito essa... a gente viveu nessa época de um trabalho, um verdadeiro laboratório 

teatral, em todos os trabalhos que ele fez, todos. Até eu sair se viveu isso. Depois o 

Alexandre passou a fase de escola, saiu do Carlos Gomes e começo a trabalhar na 

escola, já... é... já uma escola permanente, com professores ali dando aula, o Pépe deu 

aula, eu... na verdade eu ajudei, eu fui assistente de aula do Pépe, como do Wilfried. Na 

verdade, no Wilfried, quando ele... eu comecei a contar isso, provavelmente ele já 

contou, que eu praticamente era o braço direito, digamos assim, dele, em termos de 

trabalho, praticamente... eu aprendia com ele, fazia curso com ele e ao mesmo tempo eu 

era o coordenador do grupo, assim, tipo assim, precisava de alguém pra auxiliar uma 

coisa (???). Então a gente comentava depois com o Alexandre, pô, aquele ator lá é legal. 

Então na verdade a gente vivia assim... não na mímica, mímica eu era muito... ele até 

não deixava eu fazer algumas coisas porque eu tinha uma dificuldade com o corpo, 

então assim... a mímica era muito precisa. Eu fiz alguma coisa na mímica, mas não foi o 

que ele normalmente fazia, aquelas partituras mímicas maravilhosas que ele fazia, eu 

não. Então, mas pra mim valeu esse curso, eu fiz algumas coisas, agora os outros cursos 

que ele deu, eu sempre fui um dos que tava com ele coordenando e coisa e tal. Então 

organizava os atores, organizava o resultado daqueles seis meses que a gente fazia o 

trabalho. E com o Pépe também, fiz muito trabalho de... como assistente de curso. A 

única coisa que eu fui dirigir mesmo foi em trabalho com as crianças (???). Ficava mais 

como assistente de direção, eu gosto mesmo de atuar, sempre gostei de aturar. Ainda 

perguntam pra mim hoje “pô Álvaro, porque tu não vai dirigir alguma coisa, com a tua 

experiência”, mas não, pode ser que um dia ainda... mas até agora não, não me veio a 

coragem, porque eu acho que é muito... Eu vi pessoas assim que não tinham visão de 

direção, não tinha nada a ver com direção, e realmente nunca deram certo. Então eu 

acho que pra alguma coisa eu posso até... eu acho que a gente não tem que acertar, a 

gente tem que errar pra aprender, mas assim... acho que não. Agora, como tu diz aqui, o 

Alexandre, ele assim, pra mim foi o meu mestre, e ele tinha essa visão de espetáculo, ele 

sabia o que ele queria, e ele trabalhava muito essa coisa também de jogar pra ti o que ele 

queria. Então, vai lá assim, tem essa idéia, vai lá e trabalha. Ai em cima daquilo ali ele 



trazia idéias, e é legal, não é, então... ele tirava as coisas legais e ficava... se ele dissesse 

“isso aqui não vale”, isso aqui não vale. Depois quando ele já tinha o domínio do 

espetáculo ele vinha assim “vai se esse”. Mas até então era só trabalho mesmo em cima 

de pesquisa, a gente... nada era pronto, nada era... mesmo no MacBeth, onde tem assim 

uma história, já no Veias Cativas não, aí não foi direção... era no NuTE, mas a direção 

foi do Alan, né, é uma outra... Depois fizemos é... Variante Woyzek-Mauser, a melhor 

do estado também... 

 

Édio – Variante foi depois do Apocalypsis?  

 

Álvaro – É, foi, Variante foi, depois inclusive de MacBeth. E depois... eu acho que foi 

Variante Woyzek-Mauser... 

 

Édio – Variante Woyzek-Mauser eu tenho o texto, então por ali eu consigo entender 

alguma coisa que tu fala do... 

 

Álvaro – É, Variante... Woyzek é uma peça, e ele é Variante porque ele fez uma mistura 

com esse texto... ele pode conversar melhor contigo sobre esse texto, é dele, então ele 

pode conversar melhor sobre ele... 

 

Édio – Ele quem? 

 

Álvaro – O Alexandre. 

 

Édio – O Alexandre. Mas ele... quem assina a autoria é Alexandre, Pépe e Giba né.  

 



Álvaro – É? 

 

Édio – Pelo menos o texto que eu tenho tá o nome dos três assinando lá... 

 

Álvaro – Pode ser, pode ser. Porque depois que fizemos o MacBeth, com um grupo 

grande, daí tinha amador, tinha... depois houve uma outra montagem, que eu não estava, 

que era uma montagem que ele colocou os quatro professores, até na época eu fiquei 

meio assim, porque eu tava meio paradão aí, mas ele colocou só os quatro professores 

trabalhando, quatro atores, que ele remontou o MacBeth. Mas mesmo assim depois eu 

fui lá, fiz até uma figuração um dia em cena, fiz uma série de coisas, mas assim, aí ele 

levou uma nova remontagem, não sei se ele conversou contigo sobre isso. Mas essa aí 

do Variante ele diz que é... 

 

Édio – Do Variante, fala um pouco do Variante, como é que era... porque do Variante 

eu tenho o texto na cabeça assim, é umas sete, oito páginas mais ou menos, vocês 

tinham aquelas páginas, aí como é que vocês trabalhavam pra construir o espetáculo? 

 

Álvaro – O espetáculo ele era em cima de um... o cenário era grande, enorme, em cima 

de um espaço grande assim, que a gente tinha que... como é que se diz, uma coluna... 

era quase dois metros de altura. Então tinha cenas que aconteciam em cima e embaixo, 

era... Ele teve dificuldade porque na época tinha muita criança que trabalhava com... 

tinha alguns atores muito amadores e tal, mas mesmo assim ele ainda conseguiu o 

melhor do estado, conseguiu nessa época com o espetáculo... Mas depois ele fez... 

 

Édio – Como que era o trabalho Álvaro, vocês tinham o texto, aí vocês faziam primeiro 

uma leitura dramática e... 

 



Álvaro – Não. O Alexandre ele trabalhava muito essa coisa... é como eu disse pra ti, 

sempre, desde o Apocalypsis, trabalho de pesquisa. A leitura do texto praticamente era 

depois, porque ele adaptava. Então assim, a gente trabalhava o corpo em cima da idéia. 

Por exemplo, como MacBeth, ele... a gente fez... é como eu falei, esse trabalho, ficamos 

quase um ano em cima desse espaço lá, a gente pegava o texto completo... 

 

Édio – O original... 

 

Álvaro – É... e cada semana a gente pegava o texto, em dois ou três atores, trazia pra 

casa, pesquisava em cima da roupa, do cenário e tudo, e apresentava. Era sempre, toda 

semana um espetáculo lá acontecendo. Mas era... convidava amigos e coisa e tal... 

 

Édio – Mas em cima do original... 

 

Álvaro – Em cima do original. Depois de apresentar tudo, ele dizia assim (???) “agora 

eu quero... vou escrever a minha idéia”, aí ele tirou um pouco daquilo tudo ali que a 

gente tinha e escreveu do jeito dele. Então assim, só aí a gente ia conseguir pegar o 

texto, depois de todo esse processo de trabalho, sempre foi assim com o Alexandre. Ele 

nunca trabalhou assim... a não ser nos primeiros trabalhos, como Nariz Novo, aqueles 

assim que foi no começo, foi o primeiro trabalho que ele trabalhou em cima da linha... 

pega o texto, vai fazendo... Então a gente trabalhava o... a pesquisa com a palavra e 

montava a peça assim, daquele jeito. Mas os trabalhos que o Alexandre fazia em cima, 

principalmente em cima de tudo que ele buscava na pesquisa corporal e na pesquisa... a 

gente estudava tudo, aquele autor lá que fala sobre essa idéia de trabalhar o corpo, 

aquele autor lá acha que a gente tem que trabalhar... por exemplo, Grotowski, essa 

linha... já o Stanislawski a gente contestava, será que vale à pena, então a gente discutia 

muito, era muito teoria e prática. Tinha dias que era só teoria, e tinha dias que era só 

prática. Cada montagem era como se tirasse tudo que tinha anteriormente e começasse 

uma outra. 



 

Édio – A teoria eu consigo imaginar vocês fazendo, mais ou menos isso que a gente tá 

fazendo aqui, um papo ou ler alguma coisa. Aqui a gente tá discutindo sobre o NuTE, 

então nós estamos teorizando sobre o NuTE, é mais ou menos isso. E a prática, se a 

gente fosse fazer a prática sobre o NuTE, como que ela... como que seria isso aqui nesse 

momento, o quê que a gente faria exatamente assim... essa imagem me escapa um 

pouco.  

 

Álvaro – É. Bom, a gente se encontrava duas, três vezes... como eu te falei, então a 

gente estudava... Já quando veio o Faleiro, até então a gente tinha dificuldade, com o 

Wilfried a gente trabalhava muito essa coisa do corpo também, né, como trabalhar o 

espelho (???), como chegar à perfeição (???). Então, eu acho que a base maior de tudo, 

de todo o trabalho de pesquisa que a gente fazia, a não ser a teoria que tu falou aí, era 

também o corporal. Então... a gente ia brincando com exercícios, botando a cadeira, 

pulando em cima da cadeira, dizendo tais palavras, quer dizer, eu não me recordo... 

 

Édio – Ah... jogos, jogos de teatro... 

 

Álvaro – É, jogos, jogos de teatro, e brincava. Tu podia imaginar assim, eu não me 

lembro de todos agora, eu teria que pegar alguns livros meus e olhar, mas assim, tudo 

que trabalhava a improvisação, tudo que trabalhava a técnica do ator, tudo que 

trabalhava as brincadeiras e jogos de teatro, a gente trabalhava direto, de ficar das sete 

até dez horas trabalhando direto essa coisa corporal assim, e brincadeiras, exercícios, 

improvisação, sempre tinha uma idéia, de repente tinha uma idéia do espetáculo e 

trabalhava, o grupo dividia e criava essa idéia, e ia cada um pro seu canto e apresentava 

essa idéia através do corpo ou através da... mas sempre o corpo e a pesquisa corporal 

eram a base do grupo, como continua ainda com... com o Pépe hoje, essa linha do... do 

Simione, ele trabalha uma linha também... Eu fiz um curso uma vez de quase uma 

semana, e eu sei disso... 

 



Édio – Eu assisti vocês... essa fita o Alexandre conseguiu recuperar, tem uns cinqüenta 

minutos mais ou menos de aula... 

 

Álvaro – Ah é? Bah, eu disse pra ele copia pra mim e traz... então... Então assim... 

sempre a gente trabalhou em cima disso, e sempre assim, o corpo era primordial, 

sempre, sempre trabalhando com pesquisa, como eu te falei, que era mais difícil, a gente 

sempre trabalhava exercícios, só que, claro, uns tinham mais facilidade, por exemplo, eu 

podia chegar pro Pépe, ou chegar pro Giba e dizer “vamos trabalhar uma cena juntos, 

melhor, aquela cena lá”, a gente ia por que a gente já tinha (?), mas se eu convidasse um 

do grupo ou outro, aquele mais amador... não...  “não vou, eu não posso, não tenho 

tempo, eu trabalho”, então tinha essa dificuldade. O Alexandre também teve essa 

dificuldade de encontrar, mas no Apocalypsis foi diferente, foi quando ele encontrou 

todos os atores que hoje estão viaj... ou tão fazendo (?), teatro... quase todos que tavam 

no Apocalypsis hoje vivem de teatro ou tão fazendo alguma coisa. No caso eu ainda to 

fazendo, mas praticamente to dentro de casa... mas assim, então são todos... por isso que 

ela formou mais perfeito assim, eu acho, do espetáculo que hoje é muito comentado, 

que foi Apocalypsis, ou então Variante Woyzek-Mauser, ou MacBeth. Teve essa 

dificuldade por que ele trabalhava com gente que tava fazendo curso lá, que eram mais 

experiente ou menos experiente, mas que a idéia dele era tão grandiosa de espetáculo 

que ele ganhava prêmios, melhor do estado, cenário, iluminação... Ele mexia... 

 

Édio – Acho que eu começo a entender alguma coisa... 

 

Álvaro – Ele mexia muito, o Alexandre trabalhava muito também essa coisa técnica, e 

essa coisa técnica era a iluminação, pra ele era primordial, ele entendia bem disso, da 

iluminação. Outra coisa técnica é a sonoplastia, o Alexandre foi muito bom nessa 

pesquisa de sonoplastia... 

 

Édio – Mas ele criava a sonoplastia? 



 

Álvaro – Criava, trabalhava a idéia junto com os outros também, é... e essa busca, e ele 

adorava essa coisa, a não ser Apocalypsis, que era a idéia de pouca luze coisa e tal, na 

arena... Mas assim, ele adorava cenários. No cenário do Variante Woyzek-Mauser, se eu 

não me engano, a gente tinha que ir pra Florianópolis lá com um caminhão, que era uma 

loucura aquele cenário, uma loucura. Então, ele tinha essa visão de cenário, de 

figurino... 

 

Édio – Cenários cinematográficos... 

 

Álvaro – De figurino... ele buscava, ele procurava pessoas assim meio bem 

contestadoras assim, que nem o Tadeu, então ele tinha esse apoio também. O Tadeu 

viajou na época conosco, então ele tinha essa coisa de loucura assim, de criar cenários 

maravilhosos, de fazer coisas extraordinárias, né. Essa própria... esses quadros que eu te 

falei ali, é uma (?) tinha lá em baixo, bem úmido pra caramba e coisa e tal, então eu ia 

lá, até eu podia dar uma pincelada e fazer alguma coisa, por que de repente cada um 

podia brincar, dar idéia de criar um quadro através da liderança de um Tadeu, ou de 

outras pessoas. Então assim, toda essa coisa era do Alexandre, essa coisa de arte. E isso, 

eu quero deixar bem claro assim, me deixa triste do fato dele não continuar. Hoje até eu 

pergunto assim “meu Alexandre, por que tu não continua, você podia ser um bom 

diretor...”, mas eu acho que a visão dele é mais o que ele tá fazendo hoje, mídia, 

mexendo com coisas... eu nunca vi o trabalho dele atualmente agora, não vi mais. Mas 

assim, ele sempre pensou no cinema, e tudo que ele... “pô, parece cinematográfico o 

espetáculo, parece..”, ele mexeu. O que ele tinha, não que ele não sabia o que ele queria, 

ele sabia, e acho que ele conseguiu saber mais quando ele trabalhou com Apocalypsis, 

por que ele trabalhou com pessoas que tavam querendo crescer como ator e buscando, 

ele dava dicas, então ele conseguia. Mas o que ele não conseguia fazer é trabalhar o ator 

como ele queria, por que ele também não conseguia dar talvez, todas as coordenadas, 

talvez ele diga isso, de como fazer o que um bom diretor, um bom diretor de ator, ele 

consegue trabalhar um exercício pra um ator chegar numa perfeição mais ou menos 

legal... e isso ele... ele fazia exercícios, ele buscava, ele queria buscar, mas ele não... 



talvez... mas ele conseguia isso, mas através do autodidata, de pesquisas que nós 

fazíamos, agora ele queria essa perfeição. Chegou ao pondo de em espetáculos, se eu 

não me engano no Apocalypsis, dele... ele queria isso, que todos os atores revezassem 

em vários espetáculos, por exemplo, ia fazendo outros personagens, mas chegamos a 

fazer isso, teve períodos que eram seis atores, se eu não me engano, teve períodos que 

dois não podiam ir e a gente ia pro Espírito Santo com dois atores a menos. Teve uma 

cena que o Giba se machucou em cena, uma ceninha lá, por um erro lá que houve, e ele 

saiu e não entrou mais, no Festival Universitário aqui, e eu entrei e fiz a cena dele de 

loucura, vou fazer e fiz. É que a gente tava tão preparado... mas teve períodos... acho, se 

eu não me engano, em outras peças que a gente fez que ele queria que a gente... ah não, 

acho que foi, se eu não me engano foi no Variante Woyzek-Mauser, ou no MacBeth... 

ele queria que mudasse, que os atores fizessem uma coisa um dia e outra no outro, ele 

era bem... tinha essa loucuras na cabeça, grandiosas assim, mas talvez ele não conseguia 

realizar todas as grandiosidades que ele queria né. E aí eu lamento hoje o fato dele não 

ter continuado, por que eu acho que ele estaria hoje... pena. E aí eu tive (?) também, mas 

o Pépe aprendeu muito com ele, todos nós aprendemos com ele né, eu tenho sempre que 

agradecer o Alexandre, Wilfried, Pépe... e... hoje (?) num nível bem legal. No começo, 

acho que foi o começo... pra mi, olha em Blumenau não sei se vai ter, se vai ter eu não 

sei se eu vou ver, mas nunca teve uma experiência de uma escola autodidata tão 

maravilhosa como essa época. Se conversar com o Faleiro ele vai dizer pra ti o que ele 

viveu na época também, se tu puder conversar com ele. A experiência, ele chegou a se 

impressionar com as coisas que ele tava vendo, porque a gente não tava simplesmente 

fazendo teatro, a gente tava buscando, estudando e pesquisando, e através de livros, 

porque a gente não tinha o que tem hoje, internet e coisa e tal, que é fácil. Então, 

buscava livros de São Paulo, via quem tinha livro e coisa e tal pra poder estudar, vamos 

trazer alguma coisa de Grotowski de fora, vamos trazer não sei o que lá né, e.... autores 

de fora pra poder trabalhar em cima da idéia porque a gente não tinha nada, a gente 

tinha... queria aprender. Então como falar pra ti sobre como a gente trabalhava o 

corporal, era puxado mesmo, e sempre foi assim, primeiro trabalhando exercício 

corporal pra depois buscar o textual, sabe, daí começava antes... 

 

Édio – Eu acho que to quase lá... a imagem pra mim tá quase clara... 



 

Álvaro – Você pode conversar melhor com o Alexandre, é que faz muito tempo, faz 

trinta anos, e eu to com sessenta anos, a memória já não é tão clara né, da época, então...  

 

Édio – Vou te propor um jogo então pra ver se fica mais claro... Você é o Alexandre tá, 

e eu sou o Álvaro, nós queremos montar um espetáculo sobre a história do NuTE, aí tu 

vai me dar uma idéia, um conceito inicial pra trabalhar, o que tu vai me passar, qual é a 

idéia... tu vai me dizer “Édio, faz tal coisa, Álvaro, faz tal coisa”, como é que a gente 

começa isso?  

 

Álvaro – Hum... é... Ti diz assim, uma montagem onde eu construiria a história do 

NuTE, seria isso? Eu acho assim que... meu, é... eu diria assim, talvez não chegue ao 

ponto de comparar, porque eu também não vivi, eu só li, mas tu lê... do Celso, que viveu 

a época da Arena lá em São Paulo, aquelas pesquisas todas. Se tu ver a época do... do 

Celso, quem mais... O Celso que era a Arena e depois tinha outro... Oficina, Teatro 

Oficina, eles pesquisaram... Acho que essa época a gente viveu mais ou menos isso, 

bem contestador. O Alexandre ele... houve uma... o próprio Jardim comentava esse tipo 

de coisa, ele dizia assim “ah, o NuTE só quer fazer trabalhos pra meia dúzia de pessoas, 

eu acho que um trabalho tem que ser pro público, e o público não gosta dessas coisas 

que ele faz...”, porque era, na verdade, era esse trabalho de pesquisa, não interessa o que 

o público... claro que interessa... o público... é que a gente tá buscando uma resposta pra 

nós mesmos e uma resposta pra escola. E eu acho que, não chegando a ser tão ousado 

em comparar isso ali, mas muitas coisas que eu li sobre o Teatro Oficina, sobre o Teatro 

de Arena em São Paulo, eu cheguei a dizer “pô, eles viveram uma coisa muito...”, lá na 

época da ditadura e tal, então viveram muito mais uma coisa... mas aqui a gente viveu 

uma coisa parecida, onde o teatro não tinha (?), a gente pesquisava, buscava, onde se 

discutia, o bar era o momento de confraternização, a gente chegava lá pra discutir coisas 

da vida e acabava falando sobre teatro, e... a gente vinha pensando em teatro, a gente 

respirava teatro o tempo todo. Então... não sei o que mais que vou falar pra ti assim... 

 



Édio – O que mais que na tua... Tu é o Alexandre e eu sou o ator, sou o Álvaro ou outro 

ator que tu tá dirigindo. Tu quer montar uma peça sobre a história do NuTE, o que vai 

me mandar fazer, tu vai chegar com alguma coisa, como é que esse momento assim, tu 

vai me dar um recorte de jornal... 

 

Álvaro – É o que tais fazendo agora, eu acho que é trabalhar tudo isso aí com as 

pessoas, buscar toda, tudo o que a pessoa tem pra te passar, pra depois chegar numa 

síntese daquilo, e chegar e dizer assim “é mais ou menos isso, é isso que eu queria”, ou 

“será que é isso? Será que eu consegui realizar...”, não sei se eu tô respondendo a ti, 

“realizar aquilo que eu queria, mas será que eu ensaio mais essa aqui, ou será que eu 

vou passar pro resto da coisa”, que seria o Alexandre, pra ele dar uma olhada pra ver 

onde chegou. E aí o Alexandre vai dizer “é isso aqui, é isso aí mesmo”, ou ele vai dizer 

“é isso aí mesmo, mas tem algumas coisas que eu acho que tem que modificar”. Eu não 

vejo mais de outra maneira, e acho que seria isso, eu acho que tu tais fazendo 

exatamente aquilo que eu sempre fazia antes de começar uma peça, (?) pra chegar 

naquele ponto, pra chegar naquela precisão. Provavelmente, quando tu tais com o livro 

pronto não tem mais volta, como quando tu tá com uma peça pronta, não tem mais 

volta. Mas a peça ainda há possibilidade de tu mudar, tu pode dizer assim (???), não, 

então tu pode mudar. Um livro não. Então tu tens que buscar essas respostas mesmo, 

todas as perguntas e respostas pra chegar num denominador comum. E ali tu vai ter... eu 

acho que tu tá chegando lá. Tu vai chegar lá, não sei se é essa a resposta que tu querias... 

 

Édio – Mas tu acha então que esse diretor diria pro ator dele “vai conversar com as 

pessoas que participaram do NuTE... 

 

Álvaro – Exatamente... 

 

Édio – Esse seria o início do trabalho... 

 



Álvaro – Isso. E como eu disse pra ti, tem o Wilfried, tem esse Tião, que viveu o final 

da coisa, depois eu vou dar o telefone pra ti, seria bom conversar com ele, como seria 

bom conversar com todos. A pressa é inimiga da perfeição né... 

 

Édio – Quantas pessoas tu imagina que passaram pelo NuTE Álvaro? 

Aproximadamente assim... 

 

Álvaro – Na época, eu acho... quem tem mais... talvez já passou pra ti, quem tem dado 

mais precisos é o Wilfried, o Wilfried tinha todos os dados e anotava.  

 

Édio – o Wilfried ficou um pequeno trecho, com vocês ele deve ter ficado até 1988, 

90... 

 

Álvaro – Exato. Mas assim... 

 

Édio – Aí ele se distanciou... 

 

Álvaro – Distanciou. É... mas olha, passou um bom pessoal, em cursos, que não 

ficaram, foram embora, outros casaram, gente com talento extraordinário, meu deus, 

quantas mulheres... Por que na verdade esses cursos que se faz mesmo hoje, na época, 

se tu analisar, o interesse é das mulheres. Oitenta por cento de interesse é das mulheres, 

elas vão tudo que é curso. Eu não sei... então os cursos tinha muitas mulheres, aparecia 

oito, nove, dez homens e digamos, vinte, trinta mulheres. Vamos supor uma 

comparação de digamos, trinta por cento homens e setenta mulheres. Os cursos... hoje 

ainda que fazem, tu vai ver numa escola de teatro lá, também é isso. Só que assim, as 

mulheres saem com mais facilidade. Quando elas querem elas vão longe, mas quando 

elas encontram um namoradinho ou alguma coisa assim elas já tssi... saem. E os homens 

não, quando eles querem alguma coisa, e eu falo dos que do nosso grupo hoje ainda tão 



fazendo teatro, os que ficaram, eles vão mais longe, eles são capazes de passar 

dificuldades e coisa e tal. A mulher não, se tiver um pouco di dificuldade... só aquelas 

que são com busca mais profunda mesmo daquilo que ela quer, senão é difícil. Eu 

encontrei assim bem poucas pessoas, mulheres, que chegaram a esse nível nosso. Eram 

mais homens mesmo. Por isso que Apocalypsis só tem homens, pode ver.  

 

Édio – Tem alguns nomes que sempre se repetem nessa história até agora, Álvaro, 

Alexandre, Wilfried, Pépe, o Carlos Crescêncio... quem mais... 

 

Álvaro – Giba... 

 

Édio – Tadeu... é. Os nomes que se repetem são mais esses. Quem mais assim que tu 

acha... ah, o Dennis... 

 

Álvaro – O Dennis, se tu puder conversar com ele. Deixa eu pensar aqui... O Claus. 

Talvez falar com Alexandre de repente, mas é bom conversar com o Claus, foi um dos 

atores mais precisos. Ele tem um problema físico, hoje já tá casado, tem filhos e tudo, 

mas assim, no Apocalypsis ele dominava de uma maneira... a gente pensava “como é 

que esse cara”, se pensava que o problema dele ele fazia em cena, porque... só ia 

descobrir que ele tinha problema físico no final. Então, seria ótimo conversar com ele 

também, e o Alexandre talvez pode te dizer com mais detalhes onde ele está, eu não sei 

se ele tá trabalhando ainda em algum lugar ou não, que é na rua São Paulo. Essas 

pessoas que estão aqui no Apocalypsis são essas pessoas que praticamente, elas foram a 

busca, como trabalho de pesquisa e dinâmica do NuTE, encabeçada pelo Alexandre.  

 

Édio – A galera do Apocalypsis é a galera que leva o trabalho... 

 



Álvaro – E praticamente hoje eles... eu acho que só talvez, o Claus, que não tá fazendo 

teatro hoje, nunca mais vi, o Dennis que é escritor, mas tá ligado a alguma coisa com 

teatro, inclusive com o Roberto Murphy, de vez em quando ele tem intercâmbio com ele 

lá pra falar alguma coisa sobre algum espetáculo, o Giba, que tá no Rio de Janeira 

trabalhando com iluminação num grupo, mas tá bem, o Suchara que tá fazendo teatro e 

fez televisão também, o Pépe que é diretor da escola de teatro do Carlos Gomes, e o 

Crescêncio, que já fez artes cênicas e agora tá em Florianópolis, parece que também 

fazendo, dando aula na universidade, não sei. Então são todos, todo esse pessoal, que 

praticamente, que não foi tão profissional como ator foi eu, que não precisava disso, eu 

não precisei ganhar dinheiro pra fazer teatro, então, quer dizer, na verdade, talvez não 

fui mais longe por isso, não busquei mais. Embora vivi no teatro, me acomodei nessa 

busca de ir mais longe. Só quem sofre, que quer algumas coisas que chega lá com mais 

precisão né, ou não, na verdade... Hoje eu ainda faço teatro (???). E com o Murphy eu 

fiz também o Hamlet, que foi um trabalho que eu fiz agora na... faz uns três anos, no 

Festival Universitário na FURB, no espaço lá, no espaço da FURB, em baixo... 

 

Édio – É Hamblet com “B”? 

 

Álvaro – É, é Hamblet, é uma adaptação. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui olha, 

estou aqui. Jogos de Teatro, a gente fazia muitos Jogos de Teatro, acho que ele falou pra 

ti, ele pode dar umas dicas melhor sobre isso por que ele tinha todas as coordenadas. Eu 

to aqui numa figuração, acho que a parte de direção é do Pépe, pelado, lá em cima, todo 

pintado de branco, e o pessoal (?) “pô, como é que o Álvaro me ganha um prêmio 

fazendo figuração”, mas era figuração, mas chegava lá na hora e o Pépe dizia “preciso 

de um ator pelado”, quem... foi aí que aconteceu isso aqui. Pintado de branco fica como 

um anjo lá em cima.  

 

(... Entra a mãe de Álvaro, todos cumprimentam...) 

 



Álvaro – Ah, aqui olha, Negro Olhar. Isso aqui foi uma estréia em São Paulo, direção 

do Pépe, eu fazendo um Pai de Santo, raspava a cabeça. Foi o último grande trabalho 

que eu fiz, sob a direção do Pépe, o Grupo Meu Grupo, então era um grupo do NuTE. 

(???) comecei a dar aula, justamente pelo espaço, comecei a dar aula aqui na Garcia, e 

usava o espaço (do SESC?) e... Essa cena aqui, foi praticamente eu que criei essa cena, 

baseado no Otelo de Shakespeare, só que foi escrito... baseado no Otelo de Shakespeare, 

sabe, é mais ou menos a história trágica assim também. Então foi criado, essa história 

trabalhava a idéia de espetáculo, de trabalhar primeiro pra chegar na... Então eu criei 

essa idéia só que depois foi trabalhado e foi colocado no texto. (???) será que ele vai 

conseguir ter a cena como uma... que na verdade era um Pai de Santo, então foi 

adaptado pra uma praia deserta. E essa cena não falava nada. Era uma cena que eu tinha 

uma transa com ela, que eu criei. E era tão perfeita a cena que eu acho que eu repeti 

mais de duzentas vezes essa cena, pra ensaiar, a ponto de perto da cena ficar perfeita. Eu 

não vou tirar ela de cena. A gente trabalhava muito mesmo assim. Talvez no outro lá 

tem.  

Esse aqui é Roda Gigante. Isso aqui, uma direção do Pépe também na época, e texto do 

Alexandre. Essa Roda Gigante aqui, ela não teve muito sucesso de público, ninguém 

entendia nada do espetáculo, uma mitologia meio francesa assim. Falava... resgatava as 

músicas do Beatles, aquela, como é... na-na-na-na... não sei... vai pro céu, aquela música 

lá... eu não lembro o nome...  

 

Charles – Lucy in the Sky… 

 

Álvaro – Lucy, isso mesmo. Lucy, não sei o que lá... era como se ela fosse... caísse do 

céu. Era a última música do espetáculo que terminava com a morte dela. Então, fazia 

uma (velha?), nós botava ela lá, e ela morria no final. Eles não entenderam, nem eu 

entendi esse espetáculo, era um espetáculo tão cheio... não era a direção, o texto era do 

Alexandre, mas era tão complicado dirigir isso aqui que o pessoal dizia assim “eu só 

adorei a velha, ela lá em cima é um sarro”. Eu sempre adorei fazer comédia né, comédia 

pra mim... isso aqui é um bufão que eu fiz. Na verdade eu tinha uma dificuldade com o 

corpo, como eu te falei, eu tinha uma dificuldade tremenda com o corpo. E aí foi 

quando eu comecei a fazer a dança, esse bufão aqui, Variante Woyzek-Mauser, foi 



quando eu me soltei como ator, foi aqui que eu me soltei como ator mesmo. O Pépe, 

trabalhando com ele agora, o Roberto Murphy. Eu fiz dois anos de clássico (???), por 

isso que é muito importante conversar com a Beatriz também na época, falar com ela. 

 

Édio – (???) 

 

Álvaro – Esse aqui é o Claus que eu te falei, que tinha problema físico. 

 

Édio – Mas é MacBeth, a montagem? 

 

Álvaro – MacBeth: Uma interferência na história. Então assim... e eu faço um bufão.  

 

Édio – E aqui? 

 

Álvaro – Variante Woyzek-Mauser. Então, na verdade, quando eu fiz dança, eu fiz 

dança aqui. O (Aparecido?) que não tá, tá na França agora, também seria ótimo 

conversar com ele, também veio de São Paulo na época. Esse aqui também viveu 

conosco um bom momento, e acho que ele tá em Florianópolis fazendo... na 

universidade de... junto com o Faleiro lá, onde o Faleiro dá aula... Udesc se eu não me 

engano. Acho que ele já terminou eu tá terminando, ganhou um prêmio, faz dois anos, 

de melhor ator em Blumenau no Festival Universitário.  

 

Édio – Eu vi ele... 

 

Álvaro – Ele mora em Itajaí, mas eu acho que atualmente ele tá em Florianópolis, não 

sei. Seria ótimo conversar com ele também sobre o NuTE. Então a gente fez dança, e aí 



foi quando eu falei pra Beatriz e pro Jardim, porque o Jardim disse (???) “te vejo em 

cena como um boa ator, mas o ator perfeito é aquele que é solto, não é? Então, tu faz o 

seguinte, quando tu tiver solto em cena eu vou te”... aí foi quando eu comecei a fazer 

dança, trabalhar dança (???). 

 

Édio – “Quando tu tiver solto em cena vou...”? 

 

Álvaro – Tu vai se transformar num bom ator. Aí foi quando eu (?) a Beatriz. “Beatriz, 

tu vai ver no espetáculo eu vou fazer um bufão”, foi depois da dança. Aí se eu não ficar, 

se eu não tiver solto com esse personagem aqui’, né, ganhei melhor do estado também, 

eu... “não vale à pena o que eu fiz contigo aqui”. A Beatriz disse, “viu Jardim, agora eu 

vi um ator em cena”. São histórias assim, então por isso que eu digo, a minha vida foi 

assim uma busca sempre comigo mesmo, até porque eu tive uma vida de operário, TVE 

que parar de estudar e depois estudar de novo, teve que reconstruir... então na verdade o 

que eu construí foi muito além do que eu próprio poderia ter feito, porque eu tive que 

lutar com as minhas dificuldades, até por ser tímido, dificuldade numa série de coisas. 

Então, eu acho que... até dança, que eu sempre sonhava, “meu deus, eu jamais vou fazer 

isso”, e um dia, quando eu tava lá dançando o pessoal da dança, no meio daquele 

espetáculo lá, cinqüenta anos (???), só de estar aqui... Então eu me realizava muito pelas 

coisas que eu buscava né, claro que pode ir muito mais além, e eu sei que eu poderia ter 

ido muito mais ale, mas assim, eu me considero assim, eu acho que a própria... passar 

essa barreira que eu passei foi assim.. e a escola pra mim, eu não vejo nada hoje 

parecido. Nada eu vejo... esse trabalho que eu to fazendo com o Roberto, atores se 

formando em artes cênicas que, meu deus, não sabem nada, vem aprender com a gente, 

se acham. Gente que... que tão fazendo teatro por aí, em alguns lugares mesmo (???), 

com espetáculos ruins, aí tu pergunta... Nesse Hamblet que nós apresentamos era a 

idéia, o cenário era (?) água ao redor, eu fazia o Polônio né, e... na verdade, eu não fui 

dirigido praticamente, porque em dois meses... um trabalho que eu tava acostumado 

com essa pesquisa de um ano, dois anos, trabalhava o corpo, trabalhava voz, pesquisa, 

eles queriam a coisa... nós tivemos que montar em dois meses uma vez por semana, com 

gente fazendo artes cênicas, pessoas inexperientes, então quer dizer, eu consegui soltar 

aquilo que eu tinha de experiência depois de algum tempo e mostrei que é que tinha, 



falei com Faleiro, falei e ele disse assim “Álvaro, tá legal, gostei do cenário, vocês não 

podem parar, o espetáculo tá bom, mas tens que trabalhar mais”, e eu “é isso aí Faleiro, 

nós temos que trabalhar mais”. Só que depois pra conversar sobre a idéia de continuar 

trabalhando mais pesquisa durante um ano o grupo dizia assim “ah, tá bom, a gente 

devia apresentar...”, e assim, tudo gente formada em artes cênicas, estudando artes 

cênicas... Aí um colega meu disse assim “eu não vou, se não for pra trabalhar a voz, 

trabalhar o corpo, trabalhar em cima do que já tem (?), eu não vou”, aí um outro meu 

colega “também não vou”, “pra quê? O pessoal não gostou do espetáculo?”, não, não 

gostou, tem muito mais além, trabalhar (???), e saiu. Então ali é como experiência, 

apresentar na Mostra Blumenauense e tal, mas assim, cinco, seis apresentações, mas pra 

mim não satisfez e... valeu, satisfez sim, mas não valeu como uma experiência (?) eu 

queria sabe. Então eu acho que... a não ser o grupo do Pépe, eles tão com uma pesquisa 

assim de área, tão buscando, se aprofundando, tão todo dia estudando, eu até cheguei a 

ouvir o Pépe pedindo “pô, você não pode ficar fazendo nada, eu queria dirigir um 

trabalho contigo e coisa e tal”, cheguei a fazer um curso lá, fiz o Contos da Traição de 

Nelson Rodrigues, com o Fábio, pra poder voltar, porque eu tava meio paradão assim, aí 

foi quando o Murphy me convidou. Então fiz um curso lá, bem da linha Simeone, bem 

puxado. Faz uns três ou quatro anos que eu fiz esse curso. Então eu vejo que eles 

trabalham nessa pesquisa, nessa busca, mas não vejo mais ninguém, a não ser fora, em 

Florianópolis, outros lugares, mas aqui em Blumenau, não vejo mais, FURB nada, com 

trabalhos muito superficiais, muito aquém daquilo que a gente fazia, e hoje tem muito 

mais recursos, muito mais recursos. Eu acho que nós damos a cara mesmo assim, 

jogamos as coisas assim. Claro que tinha espetáculos, o próprio Apocalypsis, de doze 

pessoas assistindo só, mas apresentamos. 

 

Édio – Quanto tempo vocês trabalharam no Apocalypsis? 

 

Álvaro – Eu acho que no todo, a última apresentação, eu acho que chegou num prazo de 

seis anos. Mas a gente assim, ficou dois anos quase que direto, depois uns trabalhos, 

umas apresentações esporádicas e teve uma apresentação especial que a gente fez pra 

que... porque tinha muita gente curioso e coisa e tal, queria ver, e a gente resgatou o 

grupo, eu acho que foi... não me lembro. Aí, quando a gente apresentou essa última 



apresentação, não sei se foi uma ou duas, não me lembro, acho que foi... tava 

completando três anos de trabalho. 

 

Édio – Mas pro primeiro (???) 

 

Álvaro – Mas não eram assim apresentações contínuas, as apresentações eram 

esporádicas, a não ser quando a gente viajava, teve períodos que a gente apresentava a 

semana toda no Carlos Gomes, ou a gente apresentava fora, mas tinha períodos de ficar 

um mês sem fazer nada, nenhum espetáculo, mas sempre trabalhando num outro 

trabalho, nunca parava. Mesmo com poesias, fazendo performances na universidade, 

fazendo isso e aquilo, em barzinho fazendo performance pra ganhar, alguns ganhavam 

até comida em troca de... Era... a respiração teatral era em todos os cantos, no Carlos 

Gomes... tinha um barzinho na Alameda ali, que era toda noite, ou pelo menos duas, três 

vezes por noite que a gente ia pra lá, a galera, pra ver uma encenação teatral ou uma 

performance. Então a... 

 

Édio – Era uma efervescência... 

 

Álvaro – Era uma coisa gostosa sabe assim? Sabe o que eu digo, eu hoje eu não sinto 

assim aquele prazer de que eu tinha, porque todo o trabalho teatral tem que ser bem 

profissional, tem que ser de busca, pesquisa, e ela tem que ser responsável e tem que ter 

tudo isso aí. Agora, uma coisa assim, ela tem que ser prazerosa. Mesmo você saindo de 

lá e “ah, não agüento mais, to morto de cansado”, ou brigando contigo mesmo, porque 

eu fiz isso ou aquilo, mas assim, até brigando “pô cara, me encheu o saco lá por causa 

daquela cena...”. Mas mesmo assim ela tem que ser prazerosa, se ela não for prazerosa 

então... Agora que eu vi, nesse trabalho que a gente fez com o Roberto, um pouquinho 

desse prazer assim, mesmo sendo um trabalho pras empresas, prazer de eu mesmo 

trabalhar essa minha improvisação, a gente montar mais um grupo, a gente buscar e 

brincar, e criar e o personagem tá bom, tá gostoso, adoro fazer. Então, isso é prazeroso, 

mas quando você... agora briguei, ano passado... eu gosto muito dele, eu tenho só que 



agradecer, mas eu andei brigando um pouco com o (?) ano passado, mas é que, como 

ele trabalha muito pras empresas ele quer fazer muitas coisas, e eu também não to com 

idade pra isso, né, to com cinqüenta e nove anos, trabalhando com um pessoal de vinte 

anos é muito mais, entre aspas, “rapidez de raciocínio” e coisa e tal do que... E aí ele 

monta aquelas peças que tem que montar em três, quatro dias pra empresa, e daí já tem 

outro, e eu disse “mas eu não quero fazer”, aí de repente vai fazer e tá te queimando 

porque não faz direito. Eles não tão nem aí, porque eles querem só ganhar um 

dinheirinho, fazendo mal ou bem pra eles pouco importa, e eu já não, sempre me 

preocupei com a qualidade. Então eu disse “não, não quero mais fazer...”, cortei uma, 

falei pra Cristina “olha, eu não vou mais fazer isso aí”, só que ela disse pra mim  que 

não quer, nesse trabalho que eu to fazendo que é o (???), não quer que eu saia. E eu 

acho que tem alguém que pode fazer melhor que eu ou até igual, agora pra isso tem que 

trabalhar, não pode chegar “ô, vai lá e faz”, e o Roberto ele tem um pouco disso né, ele 

pega as pessoas e quer fazer, porque precisa de dinheiro, então... e eu sou contratado. E 

eu não to... nunca vivi esse clima, vivi esse clima de preparação mesmo, de busca, de 

pesquisa, trabalhar o corpo, trabalhar a voz. Então, se eu começar um trabalho novo 

hoje com alguém pro Pépe dirigir eu vou voltar do zero, tudo que eu fiz não importa, 

importa um pouco a experiência, mas não importa, vou ter que começar tudo de novo. 

Então, eu disse pro Pépe um dia, conversando com ele, eu disse “se for pra eu entrar no 

teu time agora que tenho que entrar na segunda divisão, ou na terceira, porque vocês tão 

muito evoluídos, sabe”, “ah, que nada, tu é um cara experiente”. Mas eu ainda sonho em 

um dia ser dirigido por ele, porque eu adoro, como o Alexandre, eu adoraria se ele 

dissesse assim hoje “vamos montar uma peça Álvaro, vamos trabalhar juntos”, meu, 

como eu adoraria.  Isso é uma coisa que eu acho que tu devias conversar com ele, com o 

Alexandre, “vamos voltar (???), faz alguma coisa, reúne esse pessoal que fez esse 

trabalho contigo e monta alguma coisa...”. 

 

Édio – Por que tu acha que ele não quer mais saber de teatro, o quê que aconteceu, ele 

teve alguma crítica, alguma bronca, algum chateamento... 

 

Álvaro – (?) antes. Ele sabe disso, que eu cheguei até a discutir com ele algumas coisas 

lá, em relação... com Wilfried também (???), mas porque num Jogos de Teatro uma 



discussãozinha, eu defendi o Wilfried e coisa e tal, ele tava meio chateado com alguma 

coisa... mas isso é uma coisa pessoal, não tem nada a ver. Mas eu acho que deve ter 

outras coisas muito mais... que eu desconheço sabe. E é lamentável, lamentável por que 

ele foi o verdadeiro mestre de projeto laboratório que teve em Blumenau, foi o 

verdadeiro mestre aí, foi a chave mestra da coisa. E acho que felizmente ele teve a sorte 

de trabalhar com atores bons, que hoje talvez, ainda fazem teatro, e que por sorte ele 

conseguiu fazer esse trabalho. A gente chegou a discutir no Apocalypsis, inclusive, só 

tem homem pode ver, chegou a discutir se bota mulher (???), tinha gente boa ali, mas 

pô, mulher me vai viajar ou (???), “não posso”, e a gente não quer isso, a gente queria... 

e aí a gente teve dificuldade, (???) vamos ficar só nos homens mesmo, a gente chegou a 

pensar nessa possibilidade, porque era difícil realmente, as mulheres eram... não que 

não tenha, tem, mas pra encontrar uma mulher disponível assim “não quero saber se vou 

ganhar dinheiro eu não vou, vamo bora, vamo jogar...”, é difícil, na época. E tinha mais 

mulheres fazendo cursos, como sempre tem.  

 

Édio – E como que é a cronologia ali Álvaro, tu lembra mais ou menos, teve então essa 

chamado pros grupos virem fazer um primeiro encontro no Teatro, era...  

 

Álvaro – Terças Tem Teatro... agora eu to em dúvida, talvez o Alexandre te pode dar 

com mais clareza se... Desculpe por interromper... 

 

Édio – Aí esses grupos vieram. Aí vocês fizeram alguns espetáculos, apresentaram. Aí 

de esse períodozinho que tu fala ali que é um período de fragilidade do NuTE... 

 

Álvaro – Segundo ano já... 

 

Édio – Aí o Wilfried assume esse curso de pantomima... 

 



Álvaro – Durante seis meses. E aí (???), porque tive o prazer de Zimbros, e fui naquela 

praia... a gente era um grupo de mímica, não só do NuTE, mas era um grupo também de 

a gente fazer muita... aventura, confraternização. A gente ia pra praia deserta e coisa e 

tal. E eu tive o prazer de encontrar essa praia agora depois de vinte e dois anos, indo... 

fazendo uma caminhada, “ah, meu, o Wilfried aqui, aquele pessoal, me lembrei. E eu 

queria conversar com ele sobre isso. 

 

Édio – Em Zimbros? 

 

Álvaro – Isso. Sabe onde a gente foi? Já foi à Zimbros? 

 

Édio – Claro... 

 

Álvaro – Tem uma trilha que chega na chamada Praia Triste, uma área La. Pois é, lá que 

a gente ia... e tem um cara do grupo... 

 

Édio – Não é uma que tem um riozinho que vem, uma água potável assim... 

 

Álvaro – É... não sei... tem uma cachoeira também lá em cima... 

 

Charles – Eu fui nessa também... 

 

Édio – Tem uma casa... 

 



Álvaro – Exato. Nós gostávamos muito de ir lá. Era um grupo bem aberto e coisa assim. 

Nós íamos pro Festival, então. Hoje eu sou naturista né, trabalhei muitos anos no Pinho, 

ajudei lá, e fabricava... Agora nesse ano fiquei só alguns dias, por que fui pra Zimbros, 

gostei de lá... e no carnaval... era pra ter gente... que faz quinze anos, faço parte de uma 

associação lá, quinze anos que eu nunca tinha passado carnaval aqui. Mas assim, eu 

cheguei a trabalhar... recebia pessoas no Pinho, então tive essa (???) naturista, que 

também faz parte (?) do meu lado também, legal. E... mas assim... e o Wilfried... era um 

grupo assim que a gente... uma vez a gente foi pra um Festival em... de moto, uma 

curiosidade, mas acho que vale à pena, de moto... e... logo depois de Florianópolis... pra 

Criciúma. Na verdade a gente já tinha comprado passagem de ônibus... “não, não, 

vamos de moto...”, e arrebentou o pneu lá, os aros... e quase que a gente foi né... e a 

borracharia... não tinha aquele pneu lá, daí a gente teve que voltar a Florianópolis, 

chegamos no Festival quase.. praticamente na véspera, então o Wilfried tem essas 

aventuras. Nós éramos um grupo de aventuras, nós íamos pro Spitz, coisa e tal. E (?) o 

Alexandre, ele não era assim. Mas o grupo de mímica a gente vivia essa loucura. E ele 

que agüentou o NuTE. E depois então surgiu outras coisas, mas assim, tinha um do 

grupo que era filho do dono da Lorenz, e ele era rico, tinha dinheiro, e fazia com nós, 

então por isso que a gente ia pra Comburiu e vivia... foi umas três ou quatro vezes pra 

essa praia. Então, é... então eu vivia essas coisas também, gosto muito da natureza, 

gosto muito dessas coisas de... e... e com o Wilfried foi um... depois do... do Alexandre, 

foi o segundo melhor momento pra mim. Assim... que eu vivi muito mais a vida, entre 

aspas, de aventuras e coisas, de aprender coisas novas e de relações, foi o Wilfried. 

Depois então entrou na fase com o Pépe, com o Pépe foi um trabalho mais de busca, 

corporal mesmo também, a continuação daquele trabalho lá, mas já com objetivos mais 

profundos, assim, o ator tem que chegar naquele nível, quero aquilo ali, busco aquela 

perfeição do ator, quero mais a perfeição do ator, se não for perfeito... 

 

Édio – Com esse grupo do Wilfried você... esse momentos de aventura que tu disse, 

vocês usavam pra ensaiar também, era uma brincadeira do grupo... 

 

Álvaro – Não, apenas uma descontração, uma saída. Tava ensaiando tipo, quinta, era 

mais no carnaval, páscoa e... que a gente fazia isso. Então, digamos assim, é... “que tal a 



gente... ah, quinta feira vamos..”, e na época do NuTE, esse pessoal que ia, Sandra, eu, 

Wilfried... “que tal a gente sair daqui e ir pra essa praia?”, ele queria ir pra uma praia 

deserta (???). Então esse cara... chegava em Comburiu, tempo meio... o pessoal dizia 

“ah, vamos ficar aqui mesmo”, “não, vamos pra praia deserta”, ele era rico né, então 

queria... Então valeu essas experiências. Mas não tínhamos foto na época, não batíamos 

foto de nada, não tinha telefone, eu dizia pra mãe “vou (???)”, chovia, a gente não podia 

mais sair porque a estrada lá era ruim pra caramba, daí a gente brincava nessa idéia de 

botar uma pedra ali pra... e ali já tinha que colocar outra por que senão não conseguia 

passar... essas loucuras. Eu vivia essas loucuras de acampar... eu não gostava muito de 

acampar, então eu ia acampar com alguém, depois (???), comprei uma casinha lá e 

depois vendi, e... Mas assim, (???) e foi com o Wilfried que eu fiz essa experiência mais 

né, o Alexandre já era assim ó, ele era uma pessoa extraordinária, mas quando chegava 

Festivais, e eles queriam conversar com o diretor “onde é que tá o diretor?”, aí ele dizia 

“ah, o Alexandre saiu”, não achava o Alexandre. Era raras vezes que ele ficava pra 

debater o espetáculo, o Alexandre não era muito desse tipo de coisa. Já o Pépe não, ele é 

diferente, ele escrevia... o Apocalypsis foi inscrito em Festivais por causa do Pépe, e 

não por causa do Alexandre, isso deixa bem claro, talvez ele não diga isso, mas ele 

aprovou, então se ele aprovou ótimo também. Teve brigas assim que a gente teve... de 

chegar assim dele... o Alexandre tinha o que ele queria, às vezes discutia com o grupo 

coisa e tal, por que era um grupo muito também de busca pessoal, e de chegar a dizer 

assim “não, não quero isso aí!!, “mas Alexandre...”, “não, não quero!”, e pum, saia, 

ficava uma semana fora e a gente continuava ensaiando, depois ele voltava... Ele tinha 

essas coisas assim...  

 

Édio – Descreve um pouco melhor essa cena, o que acontecia... o Wilfried falou disso 

também, então eu acho que é uma coisa marcante. E a Juliana também falou isso “ah, o 

Alexandre era brabo”... 

 

Álvaro – Juliana? 

 



Édio – A Juliana que tá agora com ele. “Ah, o Alexandre era brabo, muito exigente, 

ficava nervoso...”, risos...  

 

Álvaro – No espetáculo O Mendigo e o Cachorro Morto, de Brecht, eu... trabalhava a 

Antonieta, que eu nunca mais vi, ela tocava uma flauta em cena, talvez tu vai ver depois 

no espetáculo ali que tu gravou. Ele chegou e tava tudo... saiu no jornal uma matéria e 

coisa e tal... “vai sair no jornal amanhã uma matéria”, e o Alan tava meio descontraído, 

eu também (???) no ensaio, uma merda. “Vão tudo tomar no cu seus filho da puta!”, e 

saiu.  

 

Édio – Ele falou pra vocês? 

 

Álvaro – Aí a gente ficou olhando assim, “vamo embora né,vamo embora...”. No fim 

ele veio, quase uma hora depois “desculpa tá, (???) vamos continuar a ensaiar”. E foi 

um grande espetáculo, maravilhoso, mas valeu ele dizer aquilo, ele teve que dizer aquilo 

pra gente voltar... Então ele tinha esses estouros assim de vez em quando. Por exemplo, 

do espetáculo O Túnel, quando o Faleiro veio pra cá ele era uma pessoa que assessorou 

muito, no Apocalypsis e coisa e tal. E a gente achou que... como o Alexandre 

abandonava muito os espetáculos, depois dele tá pronto ele, a gente ir pra Festivais... ele 

abandonava muito os espetáculos. Então a gente tinha que correr atrás, buscar ir pra 

Festivais e coisa e tal. E aí chegou uma hora que achava que O Túnel tinha que estar 

melhor, a gente achou. Então aí o Faleiro (???), gente como ele é... não sei se tu conhece 

ele, é uma pessoa extraordinária, ele... e foi quando ele deu a dica pra nós. Quando ele 

[Alexandre] foi ver o espetáculo, não mudou muita coisa, mas alguns detalhes assim, 

ele foi ver “mas essa porcaria, não fui eu que dirigi isso aí!”, e pum, saiu. Tinha essa 

coisa... 

 

Édio – Risos...      

 



 

 

  

 

 

 


