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A
s décadas de 1980 
e 1990 foram de 
crescimento para 
o teatro em Blu-
menau. Além do 
surgimento do 

Festival Universitário de Tea-
tro, o período marca um outro 
movimento paralelo: a criação e 
desenvolvimento do Núcleo de 
Teatro Escola, o NuTE. Um pro-
jeto recente, o Nute Para Todos, 
vai registrar na internet, em livro 
e no palco esse momento das ar-
tes cênicas da cidade, que envol-
ve tanto quem participou dele, 
quanto quem ainda o desconhe-
ce. 

Financiado por meio da Lei 
de Incentivo a Cultura, do Mi-
nistério da Cultura, o projeto, 
atualmente em andamento, foi 
proposto pelo pesquisador Édio 
Raniere:

– É difícil reconstruir o todo 

do núcleo. Por isso, estamos fa-
zendo uma narrativa, uma carto-
grafia do grupo.

O NuTE é considerado a pri-
meira escola de teatro livre em 
Santa Catarina. Durante 18 anos, 
teve como sede o Teatro Carlos 
Gomes, por onde passaram cer-
ca de 2 mil alunos. Um dos seus 
pontos fortes era desenvolver um 
teatro experimental, comparado 
por pesquisadores da área a tra-
balhos europeus da época. 

A história do grupo se encer-
rou entre 2002 e 2003. Nas en-
trevistas feitas para o projeto com 
ex-atores, ex-diretores e outros 
artistas da época, Raniere perce-
be de forma sutil que houve algu-
mas divergências e dissidências 
do núcleo. As entrevistas com 
mais detalhes sobre o nascimen-
to, o desenvolvimento e o fim do 
NuTE podem ser conferidas no 
site o Nute Para Todos (www.
nuteparatodos.wordpress.com). 
Até o momento, há informações 
cedidas por Silvio da Luz, Pépe 

Sedrez, Pita Belli, José Ronaldo 
Faleiro, Álvaro Alves Andrade, 
Wilfrid Krambeck, Alexandre 
Venera e Juliana Teodoro. No 
entanto, qualquer pessoa pode 
contribuir para a reconstrução 
dessa história, que, ao final, irá se 
transformar em um livro – tanto 
em papel quanto no formato on-
line. 

JOTE-Titac
Outra ação do Nute Para To-

dos é a retomada do festival de 
teatro promovido pelo núcleo. 
Intitulado JOTE-Titac, ele era 
uma ferramenta para fomentar 
a produção dramatúrgica e o de-
senvolvimento cenotécnico. No 
site do Nute Para Todos, é possí-
vel perceber, através de comentá-
rios de leitores, uma expectativa 
com relação ao festival, progra-
mado para os dias 17, 18 e 19 de 
julho. Como este ano não haverá 
Festival Universitário de Teatro 
(Fitub), o público espera que os 
jogos teatrais do NuTE possam 

suprir essa falta. 
– Não temos a pretensão de 

substituir o Fitub. Até porque 
aqui não adianta só latir, tem 
que morder. Ou seja, as pessoas 
podem participar – comenta Ra-
niere. 

No JOTE-Titac, artistas po-
dem participar da construção de 
espetáculos – desde o roteiro até 
a encenação. Este ano, como o 
foco é a reconstrução da história 
do núcleo, os textos precisam ter 
relação com o NuTE. Informa-
ções sobre o regulamento e as 
inscrições serão divulgados nos 
próximos dias no site do projeto. 

✓ Criado a princípio como Núcleo de 
Teatro Experimental, transformou-se 
anos mais tarde em Núcleo de Teatro 
Escola
✓ Produziu por 13 anos consecutivos os 
JOTE-Titac
✓ Criou uma Biblioteca de Teatro com 
uma textoteca, com edição e publicação 
de livros, cadernos e apostilas
✓ Ministrou cursos de Interpretação 
para Cinema e TV, produzindo vinhetas 
comerciais e documentário para TVs
✓ Criou escolas e cursos permanentes 
de teatro em cidades como Pomerode, 
Indaial e Gaspar
✓ Criou o mini-auditório (O) Caso, 
transformando um corredor ocioso do 
Teatro Carlos Gomes em palco/arena
✓ Incentivou a criação de mais de 20 
grupos de teatro
✓ Formou mais de 2 mil alunos
✓ Produziu mais de 50 espetáculos 
teatrais

Fonte: Projeto Nute Para Todos

Mais sobre o NuTE

Serviço

NuTE Para Todos - Projeto so-
bre o antigo Núcleo de Teatro 
Escola, de Blumenau. Colabo-
rações para a construção da 
memória do NuTE e informa-
ções sobre o JOTE - Titac por 
meio do www.nuteparatodos.
wordpress.com. 

O colaborador 
Wilfrid 
Krambeck e o 
organizador 
do projeto 
Édio Raniere 
olham fotos 
antigas
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