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

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

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

 

Arquivo 01 

 

Édio – Conversa com Pépe Sedrez aqui no Carona, ao lado da sala do Vira-Lata... 

risos... 

 

Pépe – É... Daqui tá bom? Tá legal? Eu comecei no NuTE justamente no ano do 

primeiro JOTE, primeiro JOTE-Titac. Então eu tô sempre em dúvida se foi 1986 ou 87, 

mas acho que 1987 já, eu creio que em 1986 eu tenha entrado no Vira-Lata, e aí... eu 

nunca tenho bem certeza, mas acho que em 86 eu entrei no Vira-Lata, e (???) uma série 

de peças, ensaiaram o Pluft, o Fantasminha, que acabou não saindo, e tal. Aí começou 

esse contato com o pessoal do NuTE, que ainda antes do JOTE eu tinha uma relação 

muito próxima, eu era muito ligado ao trabalho do NuTE com... pelo menos eu via 

assim, acho que quem estava entrando via dessa maneira, não sei se era de fato tão 

próximo, mas o que nos parecia, com a APEI, Associação dos Poetas e Escritores 

Independentes de Blumenau, que na época, justo quando eu entrei nesse meio, tinha 

recém saído o Douglas Zunino, que era presidente, e a Rosane Magali Martins tinha 

assumido, então tinha um trabalho muito junto ao NuTE, eu lembro de um lançamento 

de um livro da APEI ter... eu acho que isso foi um pouquinho depois até... mas já havia 

alguns eventos, os poetas integrantes escreviam e traziam pro NuTE, que representava 

algumas poesias, encenava algumas poesias, nesse espaço aqui no último piso do 

corredor, que foi batizado de (o)caso. Era uma idéia, um projeto do Alexandre Venera, 

que trabalhava no teatro naquela época ainda. O Alexandre tinha sacado de aproveitar 

aquele espaço, e chamava (o)caso 19:15... alguma coisa assim. O nome foi dado pelo 

poeta Roberto (?) que tinha o “o”, entre parênteses (o) – caso, esse trocadilho com (?) e 

com o caso, a situação, enfim. E ali se encenava muita coisa, se discutia, nossa... era 

muito efervescente esse movimento naquela época, acho que isso era 1987, se eu não 



me engano. Aí começou o meu contato com o NuTE, aí eu conheci o Alexandre... e aí 

conheci o Giba, o Álvaro... 

 

Édio – Tu assistiu esses espetáculos do (o)caso... como é que tu te aproximou (???) 

 

Pépe – Não sei se o NuTE tinha uma sala nessa época, acho que não tinha ainda uma 

sala. Tinha... o fato do Alexandre ser o coordenador de eventos do Teatro, daí ele 

conseguia os espaços o tempo todo, tinha muita festa assim pra nós. Eu lembro que 

tínhamos o Grande Auditório pra ensaiar a qualquer momento, era muito raro da gente 

não conseguir aquele espaço ali pra ensaios, pra montagens. Então... eu assisti... essa 

entrada foi muito rápida... eu assisti o primeiro evento e na outra semana já tinha 

novamente e eu já tava lá discutindo junto, eu já tava encenando e... tudo era muito 

rápido assim, e a gente era muito envolvido pelo Alexandre Venera, o Alexandre era um 

grande incentivador assim... com tudo entrando em ebulição... ele fazia a gente fazer, 

um tremendo animador cultural no melhor sentido da palavra, o Alexandre vibrava com 

essas coisas, os olhos dele brilhavam... “vai lá, vamos fazer, tem que agitar, tem uma 

idéia legal, faz”, e... então empolgava muito a gente a produzir, e produzir cada vez 

mais. 

 

Édio – A tua aproximação foi com esse (o)caso né? 

 

Pépe – Eu não sei exatamente... risos... (???) mas essas coisas andaram muito juntas. 

Tinha isso, aí tinha o lançamento do livro dos escritores, ou pelo menos era um Sarau 

promovido pela APEI. Tinha... alguns eventos esporádicos assim... eu lembro que... nós 

nos encontrávamos muito. Logo que eu entrei, eu nem era conhecido de ninguém, eu era 

meio “entrão” assim na turma... acho que não sabiam meu nome, risos... mas era... 

Então a gente se encontrava todo dia, ou toda noite, no barzinho do Teatro e depois em 

outro espaço... a conversa começava no barzinho do Teatro, no happy hour, nem se 

chamava assim na época... a gente se encontrava ali, ia conversando e a mesa ia ficando 



cada vez maior, e a conversa fluía, e daqui a pouco ia pra outro lugar... isso quando não 

era época de produção, ou alguma coisa assim. Mas tinha muito esses encontros... 

 

Édio – A primeira sala do NuTE foi na mesa de bar então... risos... 

 

Pepe – Ah, eu acho que sim... risos... eu não sei por que eu não entrei no primeiro ano, 

foi lá pelo segundo ou terceiro ano, quando o NuTE ainda era “Nu” minúsculo, o “T” 

maiúsculo e o “e” minúsculo também, era a sigla de Núcleo de Teatro Experimental. 

Logo depois que eu entrei, um ano depois, ou no mesmo ano ainda, nós criamos a 

Escola, então o “E” passou a ser maiúsculo, a gente diferenciou, pra chamar de Núcleo 

de Teatro Escola. Acho que isso foi um ano depois. Aí na fundação da escola eu já 

estava, eu fui um dos professores também. Puxa... foi tanta coisa que a gente viveu no 

NuTE, foi muito bacana. Eu tô pulando algum momento aí, por que eu comecei com o 

Vira-Lata, um espetáculo que não saiu, e aí a aproximação com o pessoal do teatro. E 

tal... e aí a gente é chamado pra fazer uma animação de festa, e aí eu já conhecia uma 

pessoa do NuTE, por exemplo (???) teatro adulto, teatro infantil, começa a conversar e 

trocar idéias, começa essa aproximação. Aí logo tem o primeiro JOTE-Titac, em 1987, 

que eu caí meio assim... ah, tem um evento aí, vamos fazer, vamos fazer, eu e Marcos 

Suchara, que é meu amigo, começou no teatro no mesmo dia que eu. Nós... no primeiro 

JOTE nós fizemos uma dupla de atores, e tinha que fazer as funções todas, direção, 

cenografia, todas as funções técnicas do teatro. E nós convidamos a Rosane (Vertoifer?) 

é isso o nome dela?... a Rosane do Vira-Lata pra nos dirigir. E a Rosane fazia um 

espetáculo no Vira-Lata... a gente gostava muito do trabalho dela como atriz, achava ela 

muito talentosa, mas nunca tinha dirigido nada, mas aí eu e o Marcos pensamos “vamos 

colocar a Rosane pra nos dirigir”, e colocamos o nome dela na ficha de inscrição, 

escrevemos um texto a quatro mãos, nós dois, nós queríamos era participar. A Rosane 

nem nos dirigiu, nem apareceu no dia, nós fizemos tudo sozinhos... 

 

Édio – Risos... 

 



Pépe – E o JOTE já tinha essa, já começou com essa grande idéia, eu acho, de além de 

fazer, trabalhar e premiar todas as funções, desde interpretação à técnica e autoria de 

texto, também tinha uma outra questão que era... o representante de cada equipe, a gente 

chamava grupo, seria o jurado, então o representante dava uma nota pras outras... pra os 

outros espetáculos. Isso depois mudou na história do JOTE, mas, claro que foi um 

amadurecimento de pensar no julgamento da obra de uma forma um pouco mais 

aprofundada, eu concordo e acho bacana, mas tinha essa vontade do Alexandre de 

praticar a crítica, praticar o julgamento o olhar crítico sobre uma obra também. Então 

quem se inscrevesse numa equipe tinha que fazer tudo, sempre... a idéia nem era que 

cada função fosse ocupada por uma pessoa especificamente, claro que se enfim de fato 

tivesse cenógrafos, figurinistas, iluminadores, isso já existia, mas se não tivesse essas 

pessoas, se o grupo fosse composto por dois somente, como era o nosso caso, eles 

teriam que dar conta de dar tudo isso, além da produção geral tinha tudo isso, e fazer a 

crítica de interpretar e escrever texto e... nós fomos exatamente nesse exemplo assim, ao 

extremo, o Marcos e eu, dois metidos, começamos a fazer teatro, e fizemos uma peça 

chamada (O Filho?)... não me lembro mais... acho que era isso... 

 

Édio – (???) a peça vocês mesmos escreveram? 

 

Pépe – Ainda isso... por que o texto ia pra um sorteio, e sorteava-se duas opções, eu 

acho que era algo assim, uma das opções era o nosso texto, e nós escolhemos o nosso 

texto, ninguém sabia quem era o autor, a não ser nós, era inscrito com um pseudônimo 

né, usamos um pseudônimo. E aí nós mesmos representamos. Foi muito engraçado, 

lembro que o Faleiro tava aqui em Blumenau nessa época, o Faleiro participou também, 

dirigiu um espetáculo, e o Faleiro acompanhou um pouco, ele sabia, era o nosso amigo 

em quem a gente confiava, ele era mais velho e tal, com quem a gente podia contar, a 

gente contou que o texto era nosso (?) uma ótima escolha... a visão que eu tenho hoje é 

completamente... caiu numa cilada de apresentar um texto que não tinha lá grande 

qualidade dramatúrgica, por que éramos completamente inexperientes, e... e tudo isso 

pode ter atrapalhado também a encenação. M s o barato não era fazer... pelo menos pra 

nós que éramos completamente inexperientes, não era fazer já um grande espetáculo ou 

tirara (?) que a gente queria, por que a gente achava que ia revolucionar né, no primeiro 



espetáculo já, que a gente ia mudar a cara do teatro. E... mas o grande barato foi ter 

entrado nesse meio, participado, passado um fim de semana todo na mesma correria que 

as outras equipes, que tinha mais gente experiente e tal, mas também... a gente ia 

discutindo, conversando, se aproximando das pessoas. Aí surgiu um convite que partiu 

da Margarete (?) e do Carlinhos Santos, que eram do Tebas, do Grupo Tebas, pra que 

nós participássemos de uma montagem com eles. O Marcos e eu fomos convidados, o 

Marcos acabou... 

 

Édio – (???) 

 

Pépe – Do Tebas, montagem do Tebas. E o Marcos acabou não participando, não me 

recordo por que, eu (?) no espetáculo e que tinha direção do Alexandre. Eu não era do 

NuTE então, nem do Vira-Lata, nem independente, aí fiz essa montagem chamava (???) 

primeiro espetáculo mesmo como ator, e que era um trabalho interessantíssimo, 

encenação do Alexandre. (???) o Alexandre dirigir, tinha um casal de atores e convidou 

a mim também pra participar. Depois a Margarete acabou não fazendo também, saiu do 

grupo e entrou, ou voltou para o grupo uma atriz que era a Rita de Cássia (?). E nós 

fizemos a (???) que era um texto pra três mulheres, então assim (???) Carlinhos e eu 

fizemos um papel feminino ali, e foi muito bacana. Nós fizemos... além de estrear aqui 

em Blumenau fizemos um Festival, havia um Festival em Timbó, que era um encontro 

de teatro catarinense, chamava (?) arte, um encontro de teatro em Timbó. Um 

espetáculo (?) uma cenografia belíssima, o Alexandre ganhou um prêmio pelo cenário, 

ganhou um prêmio, sei lá, inventado pelo júri de beleza plástico-visual, uma coisa 

assim. E depois nós nos classificamos pro Festival Universitário de Blumenau (???), aí 

acho que já era 1988, ou era 1987? 

 

Édio – Naquela época (???). Grupo amador entrava no Festival Universitário naquela 

época? 

 



Pépe – Não, o Tebas fez contato com a reitoria da Furb, levou um documento dizendo 

que representava... 

 

Édio – Ah, o Tebas representou a FURB? 

 

Pépe – Representou a FURB no Festival... 

 

Édio – Que interessante... 

 

Pépe – Depois eu acho que isso não era... passou a não ser mais possível, mas naquela 

época sim, nós participamos como concorrentes mesmo. 

 

Édio – E o espetáculo... 

 

Pépe – (???) fino trato, e que ganhou também no universitário melhor cenografia, o 

Alexandre ganhou. Era mesmo muito bonito, era uma cama enorme no palco toda 

descentralizada, toda... o cenário era muito interessante, era muito rico. O Alexandre 

tem, sempre teve essa capacidade de... capacidade visual, de comunicação visual muito 

forte. Tanto que em outros espetáculos que nós fizemos depois no NuTE sempre tinha 

essa pegada forte do Alexandre. Logo em seguida, e acho que aí que eu entrei 

oficialmente mesmo no NuTE, acho que sim, final de 1987, começando 88, ou antes... 

um pouco antes... segundo semestre de 87, algo assim, logo depois do (???) fino trato... 

Foi... o Alexandre teve a idéia de montar o Apocalypsis cum Figuris, e aí convidou os 

art... os atores de Blumenau, ele abriu, não era só o pessoal do NuTE, ele convidou... eu 

lembro que ele fez um cartaz e colocou aqui na entrada do Teatro, que pedia... (???) 

uma montagem do Apocalypsis cum Figuris, e... e aí ele dizia em baixo assim do cartaz, 

dizia “somos muito poucos para dividir”. Aquela frase foi o que me trouxe pra reunião 

no dia seguinte. Eu estava afim de entrar no elenco. “Somos muito poucos para dividir” 



(???) plenamente (???) uma empolgação. Eu fiz uma primeira leitura de um texto. O 

Apocalypsis foi montado a partir de um texto de um crítico polonês que assistiu 

Apocalypsis cum Figuris, a montagem do Grotowski, que assistiu em 1971 na Polônia, 

o Apocalypsis cum Figuris, ele chama (???) e escreveu uma crítica que meio descrevia o 

espetáculo mas na visão dele. Então nós montamos o espetáculo a partir disso e de 

outras coisas que o Alexandre foi incorporando na montagem. Nós nunca assistimos o 

Apocalypsis cum Figuris do Grotowski. Há uns quatro ou cinco anos eu vi um vídeo 

com cenas do Apocalypsis e fiquei estarrecido assim “nossa, montei uma coisa próxima 

disso, atuei numa peça assim do Alexandre” e nunca tinha visto isso, nem nunca tinha 

visto algo escrito pelo Grotowski sobre o espetáculo. E sim o (???) dizendo: “eu vejo 

um ator se movimentando assim, ele me parece... ah, agora ele lava os pés das pessoas, 

e isso me lembra a procissão do lava pés...”. Ou seja, no geral, uma visão de um crítico, 

nem sei se crítico, de um jornalista que meio descrevia a montagem sob a ótica dele, 

uma visão bastante hermética, não estava mastigado falando. Nós fizemos uma 

montagem, foi um processo longo, ensaiávamos todas as noites, e que foi talvez a minha 

primeira grande experiência de pesquisa teatral, de pesquisa... de investigação mesmo 

sobre uma outra linguagem, sobre algo que partia muito de nós,e que era o tempo todo 

muito assimilada pelo Alexandre. Nós começamos, eu acho que com dez atores, 

fizemos uma primeira versão, que fez umas três apresentações de pré-estréia ou de 

ensaio aberto. E depois final do ano, aí sim era virada do ano, de 87 para 88. Nós 

ficamos em seis atores somente. Eu lembro que Marcos e eu tínhamos ainda nessa 

época o conflito ainda de ter servir o exército e a gente tava morrendo de medo... 

Largamos nossos empregos. Eu trabalhava na Ceval, que hoje é Bunge, e tinha lá uma 

dita carreira promissora... larguei pra fazer o espetáculo... 

 

Édio – O Apocalypsis? 

 

Pépe – Pra fazer o Apocalypsis. Eu queria fazer só teatro e tomar conta da família, essas 

coisas todas. Eu tinha só dezoito anos, e era uma loucura, naquela época largar... sei lá, 

eu sou de família pobre e o meu salário era importantíssimo, era entregue na mão da 

mãe ainda, ela tirava quase tudo e dava uma graninha pra gente sair no fim de semana 

ou pagar os estudos também, e eu larguei tudo pra fazer teatro, inclusive a escola. 



Inclusive as aulas por que... nós ensaiávamos somente à noite, não precisava talvez ter 

largado o emprego, mas eu sabia que isso ia funcionar em seguida. Eu queria, achava 

necessário chegar no ensaio já com alguma coisa trabalhada ou, uma dedicação extra 

assim, tanto é que fazia um mês que eu estava ensaiando sozinho numa salinha ali que 

ficava aberta, eu entrava e ficava trabalhando a manhã inteira, e ninguém sabia. Um dia 

o Alexandre passou no corredor e ouviu alguém falando um trecho do texto da peça e 

olhou “o que tu tais fazendo aqui?”, e eu “ensaiando”, “mas de manhã?”, “é, eu fico 

aqui ensaiando”. E depois outros vieram ensaiar lá comigo também... por que o 

Apocalypsis nos exigia muito, a gente começou a experimentar partituras e ações, 

começou a experimentar os exercícios acrobáticos propostos pelo Grotowski, aí o livro 

do Grotowski foi lido e relido por nós todos, o Alexandre preparou questionários, 

formulários, ele... o Alexandre se empolgou muito nessa montagem e o grupo respondia 

muito a isso, acho que nós éramos muito empolgados por essa idéia. A idéia de uma 

montagem que era toda calcada no trabalho do ator... apesar de nós nem... eu nem me 

considerava ator pra usar esse título que é usado... risos... E que discutia religiosidade, 

numa visão contemporânea... O livro do Grotowski, Em Busca do Teatro Pobre é 

apaixonante demais, é... até hoje me serve muito... Eu to fazendo alguns alunos lerem, 

um grupo que tá começando agora, eu falei, no primeiro encontro “vamos ler”... não é 

uma bíblia como foi o Stanislawski, uma receita, mas é uma anti-bíblia 

interessantíssima que tem que ser lida, relida, revista, por que ele vai fundo em muitas 

questões que até hoje são fundamentais né, claro que o Stanislawski também da mesma 

maneira... A diferença é que o Stanislawski talvez tenha chegado, talvez não, chegou 

por nós, pra nós, através de Nova York, do Actors Studio, então era um pensamento 

russo que foi visto como método, e o Stanislawski nunca quis isso, aí chega primeiro em 

Nova York, depois de traduzido por eles é que vem pra nós, daí chega uma coisa meio 

que psicologizante, que não era a vontade do Stanislawski. Tem um outro livro dele, 

quando ele fala nas ações, no trabalho de corpo, nas ações físicas, a gente vai ver que 

não é nada dessa viagem assim que fazem... tudo ser pelo psicológico, do perfil 

psicológico do personagem. Pelo contrário, trabalhar muito no corpo também, pra 

depois chegar a alguma coisa assim... 

 

Édio – Hoje nós temos traduções direto do russo do livros do Stanislawski? 



 

Pépe – Sim, sim. Temos sim. Eu não sei quem é o tradutor, eu sei que a apresentação e 

o prefácio é do Dias Gomes, e ele fala exatamente assim, dessa questão também, dos 

livros... Não sei quais dos livros, eu creio que seja na... não, não é na Criação do Papel... 

Preparação do Ator... acho que é na Criação do Papel, não tenho certeza. Mas onde é 

que eu estava... no Grotowski... 

 

Édio – Estamos ensaiando o Apocalypsis... 

 

Pépe – O Apocalypsis cum Figuris, é verdade. Então o Alexandre depois intitulou, um 

título enorme, Apocalypsis cum Figuris na Visão de Santa Catarina os Anjos e Nós. Isso 

era... era o que era o espetáculo mesmo né. O espetáculo era essa mistura de muitas 

coisas, partindo daquele texto do jornalista que viu a montagem do Grotowski no Teatro 

Laboratório, na Polônia, utilizando-se de trechos do Apocalipse bíblico, isso discutido e 

sacralizado, e utilizando-se de poemas de poetas blumenauenses, ou catarinenses, por 

que na visão de Santa Catarina. Esse Santa Catarina tinha um duplo sentido também que 

era na visão de Santa Catarina tanto do estado, falando do nosso estado aqui, quanto da 

própria santa que tem nessa história essa relação com as visões que ela tinha, ela só 

virou santa depois de ter visões, ela via Deus, via Cristo, e algumas alucinações assim 

que levaram ela a se converter (?) catolicismo e depois virar Santa. A história da santa 

tem essa coisa com as visões dela. Então, e... fizemos um espetáculo que era... em arena 

total... com... limitado em quarenta pessoas na platéia, com uma pegada super forte, 

irônica, sobre a religião, sobre os tempos pregados no Apocalipse, e que causava 

discussões interessantíssimas, nós acreditamos muito no Apocalipse... foi um... Pra 

mim, claro, não participei dos dois primeiros espetáculos, o NuTE tinha feito O Homem 

do Capote e Outros Seres, que gerou muita polêmica também, mas que era mais direto 

na representação, na anti-representação, na idéia de romper com um teatro realista ou 

naturalista, o que era muito interessante, muito rico nesse sentido. Mas diferente dele, o 

Apocalypsis cum Figuris vinha com uma temática também que tocava muitas pessoas, 

mais do que discutir o teatro ou a própria arte, discutia uma questão de fé, uma questão 

de religião, então... 



 

Édio – Mas dentro de uma estética anti-realista, anti-naturalista... 

 

Pépe – Sim. Aquelas pessoas discutiam muito o espetáculo. Embora a gente não tenha 

tido reações negativas. O Homem do Capote eu lembro que criou... apesar de não ter 

participado, eu lembro que criou reações mais duras assim, mais completamente 

opostas, tinha gente que dizia “eu amo” e gente que dizia “eu odeio”. Com Apocalypsis 

não foi assim, as pessoas gostavam muito, mas gostavam por que era tão provocativo, 

por que era tão questionador. Tinha os que não gostavam também, nós fizemos 

apresentações por muitas cidades do estado, naquela época nós conseguíamos o 

transporte da prefeitura, a prefeitura dava uma Kombi com motorista, e a gasolina, pra 

gente ir apresentar em Chapecó, né... nós quase todo final de semana viajávamos com 

Apocalypsis cum Figuris. O Alexandre fazia o contato com algum conhecido na cidade 

que se encarregava da produção, não pelo dinheiro, nós vivemos uma tremenda 

experiência. 

 

Édio – Dormir e comer, como é que vocês faziam... 

 

Pépe – Os lugares... geralmente o produtor lá conseguia alguma coisa, ou a gente se 

virava, mas, geralmente tinha espaço pra dormir, alimentação também, mas era... era 

duro assim, por que viajar numa Kombi, nós viajávamos em sete pessoas, daqui a 

Chapecó... É claro, eu peguei o exemplo mais extremo, mas a gente fez em cidades 

próximas também. Eu ia comentar que fizemos em Brusque, na FEBE, foi assistir... em 

Brusque tem um... como chama... convento? De padre não chama convento... como é? 

 

Édio – Seminário... 

 



Pépe – Seminário, isso. Eu ai dizer mosteiro... Mas é, tem um seminário, e eles foram, 

os seminaristas foram assistir. Acabou o espetáculo, as pessoas  nunca aplaudiam muito, 

a não ser em Festival de Teatro, o pessoal do teatro aplaudia muito mais. Mas sempre 

era meio um silêncio no meio do aplauso, e a gente sempre fazia uma discussão, um 

debate. Os seminaristas já de colarinho branco de padre e tudo. Depois um deles disse 

assim, no silêncio, “se alguém encontrar a minha fé por aí, por favor, devolva”. E aí... 

Mas foi riquíssimo. E aí a conotação dele abriu, pra quem nem tinha gostado do 

espetáculo, mas tava questionando a própria fé. Em Apocalypsis acontecia muito isso, 

muitas reações desse tipo, claro que eu peguei uma bastante simbólica, mas a gente 

tinha constantemente esse retorno assim. E o trabalho dos atores era muito elogiado. 

Também embora, mesmo em Festivais competitivos, ou Festival Catarinen, ou o 

Encontro em Timbó, encontro em (?), jamais premiaram o espetáculo com ator, jamais 

um de nós foi destacado como ator ou coisa assim. Aconteceu de no Festival de Timbó 

eles darem um prêmio de coreografia pro espetáculo... 

 

Édio – Coreografia? Ah, sim, vocês subiam um no ombro do outro, tinha aqueles 

movimentos né... 

 

Pépe – Uhum. E eles entenderam... parece tolo mas não é. A colocação dos jurados. 

Naquele Festival eram pessoas bem inteligentes e interessantes como o (???), e que 

comentou, “considerando que essa partitura de ações que vocês realizam também é 

ensaiada, ela é coreografada, coreografia no melhor sentido, nós não estamos”... 

 

Édio – Menosprezando... 

 

Pépe – “Menosprezando o trabalho de vocês não, mas abrindo essa discussão de que 

pode ser uma coreografia isso”. E a gente “tá beleza, a gente vem com a idéia de 

representar mesmo”. Mas mesmo assim a reação que causava era muito interessante. 

 



Édio – E essa reação do, de perder a fé do seminarista, ou de colocar em questão pra 

outras pessoas... havia então... eu nunca vi o espetáculo, só acesso ele por fotos, não tem 

nem em vídeo, depois até se você souber de alguém que tem, por favor. Mas eu tinha a 

impressão desse espetáculo ser bastante delirante, dele ser muito corpo, muito 

movimento assim. Havia então um eixo textual, havia uma discussão racional da platéia 

no sentido conceitual do Apocalypsis... 

 

Pépe – Sim, sim. No sentido conceitual sim. Apesar de não que não pense nisso, enfim 

no Alexandre, não tem esse discurso, uma narrativa linear, por que não era, ele queria 

mesmo romper com isso o tempo todo. Mas muitas passagens bíblicas eram percebidas, 

a lavagem dos pés dos espectadores, por exemplo, e a cena é belíssima. Vinha um com 

uma bacia, outro com um pano numa mão, o outro chegava com uma garrafa com água, 

e começava a batucar, tirava um som na garrafa, o outro batucando na bacia, o outro 

girava o pano, vinha os outros atores também, juntávamos com as mãos, e íamos pra 

platéia lavar os pés das pessoas. Escolhendo alguns assim, tirávamos os sapatos e lavar 

literalmente os pés, e falava uma poesia baixinho, no ouvido daquela pessoa olhando no 

olho. Isso é muito tocante pras pessoas, as reações dos espectadores sempre foram 

muito boas. Nós tínhamos uma interação direta com a platéia. Nós elegíamos algumas 

cadeiras, por exemplo, e quem sentasse nessa cadeira aqui seria a pessoa, seria o 

adorado por nós, nós de vez em quando na cena olharíamos pra ele, ou riríamos pra essa 

pessoa, íamos agradá-la sempre que possível. E a pessoa sem saber por quê. E nessa 

outra cadeira era o menosprezado, o odiado. Então a pessoa não tinha a menor noção de 

por que ela tava sendo... às vezes no meio duma cena uma pessoa olhava e fazia uma 

cara feia pra ela... nós tínhamos esse tipo de liberdade de experimentação com o 

espetáculo. Além de uma interação mais direta, nós tivemos o cabo de guerra, nós 

chamávamos o público pra puxar o cabo de guerra, de lavar os pés, como eu falei, 

tínhamos uma cena da morte do (Lázaro?), que o Álvaro fazia brilhantemente, o Álvaro 

fazia uma cena linda de... o Álvaro morto, e aí vinha... o Giba e eu fazíamos as suas 

irmãs choronas, e chorávamos muito, muito, muito. Mas (???) do processo, na realidade 

como foi... o Alexandre trazia material, ele trazia... sei lá, um domingo de intensivo, já 

tinha trabalhado a semana toda, e domingo ele trazia um saco de cordas de cizal e 

jogava lá no meio e deixava a gente se matar com aquelas cordas, fazendo força, e 

depois daí extraindo algum material que seria codificado, que seria uma cena ou não, 



que podia ser incorporado por nós. Por exemplo, numa cena, o sisal virou uma parte de 

um figurino meu, de forca, que eu usava uma forca no pescoço e uma forca na glandes, 

e era isso mesmo o meu figurino, e usava no cabo de guerra, e usava no chicote obscuro, 

que era nosso personagem Cristo, que nós chamávamos de Obscuro, que usávamos 

sempre ao mesmo tempo, por exemplo, numa cena. E aí, eu tô lembrando disso, tava 

falando da cena onde Giba e eu fazíamos Marta e Maria, as irmãs choronas, tínhamos 

um cano, desses canos de papelão, que se ligava de uma orelha a outra e nós vínhamos 

com isso colado e as mãos seguradas, só na pressão, chorávamos muito, muito, muito, 

colocávamos na boca, um chorando pro outro, e depois largávamos isso e íamos pra 

alguém da platéia, pra alguém mais próximo chorar. Eu tive uma reação, tive a 

felicidade de ser acariciado por uma mulher que se abraçava em mim e dizia “não 

chora”, e eu chorava e ela passava a mão em mim e dizia “calma, ele morreu mas ainda 

continua”, assim... sabe, sem dizer nada pra ela, simplesmente me abraçava... eu me 

abraçava nas pernas dela, sentada na cadeira, e chorava no colo dela, e a mulher teve 

esse tipo de reação espontânea assim. O espetáculo causava muito isso. E... depois, 

quando eu falei da cena linda do Álvaro, ele era ressuscitado né, ele... primeira a 

tentativa de ressuscitar um falso profeta, que era expulso, e depois ele era ressuscitado 

por esse personagem Obscuro. O Obscuro, que era o Cristo, era um personagem vivido 

por todos nós, e grande parte do espetáculo vivido pelo Claus, pelo Claus Jansen, mas 

que passava por todos nós, e que chamava-se Obscuro por que... na verdade ele não 

tinha muita clareza dos (?) que realizava e nem muita vontade pra isso, era algo meio 

sem querer, ou meio por vontade própria, não dele, própria, mas da coisa se realizar... 

era um grande questionamento assim, se ele era mesmo escolhido ou se tinha algum 

poder, algum dom, ou se... eram muitas questões, então... E isso gerava nos 

espectadores questionamentos assim... “ele era um cidadão comum, ele nem queria 

muito isso”, ele às vezes (???), de repente a gente fazia um povo, agarrava ele e erguia 

nos braços e... e ele nem sabia o que tava acontecendo, não era um líder consciente do 

seu papel... 

 

Édio – O Claus tem um problema na perna... 

 



Pépe – Isso, isso. O Claus fazia a maior parte do tempo o Obscuro. Também... não sei se 

por que foi um dos primeiros espetáculos que eu fiz e o meu envolvimento foi de paixão 

pelo trabalho, mas eu lembro das cenas, dos atores, do Carlos Crescêncio, do Dennis 

Radünz, nossa, o Dennis... E eu lembro uma cena de cada um deles, era ótimos atores, 

eram muito bons. Eu era o mais novo no meio deles, eu me sentia... assim... por isso que 

eu comecei a ensaiar sozinho na sala, por que, eu pensava “nossa, o Dennis nem 

preparou nada, ele chega aqui, ele é bom pra caramba, ele manda ver, nas cenas que o 

Alexandre pede ele arrasa... eu tenho que ensaiar muito pra chegar perto”. Eu tinha essa 

sensação assim. Não é nem uma falsa modéstia não, é uma coisa consciente mesmo, 

afinal eu era mesmo o mais novo deles né. Então ficamos Giba de Oliveira, Claus 

Jansen, Álvaro Alves de Andrade, Carlos Crescêncio, quem eu estou esquecendo? O 

Dennis Radünz e eu. Antes tinha o Marcos Suchara, tinha o Otto Alex Müller, tinha o 

José Aparecido dos Santos... eles participaram antes na montagem e acabaram não 

ficando, o Marcos foi pra São Paulo também.  

 

Édio – Um elenco bem masculino. 

 

Pépe – É, um elenco totalmente masculino. E na reunião, naquela reunião que eu falei 

“somos poucos pra dividir”, vieram muitas mulheres, vieram muitas mulheres que 

acabaram não ficando. Não tenho a menor idéia de por quê, não me perguntei isso. Nós 

éramos seis homens fazendo o espetáculo, e todos muito jovens assim, exceto o Álvaro, 

que já era aposentado naquela época, aliás, exatamente nesse ano o Álvaro se aposentou 

e pode circular conosco, viajar bastante. E tínhamos esse ímpeto de fazer, e o espetáculo 

mesmo depois de estrear, mesmo depois de estar circulando não parava de... nós não 

parávamos de reunir e de questionar e refazer algumas cenas, ele era muito orgânico, 

muito vivo pra nós. Fomos a um Festival Nacional, em Rezende, onde gerou uma 

situação estranhíssima, por que... O espetáculo era feito em arena pra quarenta pessoas. 

Nós passamos pra um Festival Nacional e eles exigiram que a gente fizesse três lados de 

arena e mais a platéia aberta pra trezentas, quatrocentas pessoas. Claro que não chegaria 

pra essas pessoas lá que estavam sentadas na platéia e que não tinham essa relação. 

Então nós fizemos quase dois espetáculos, a gente mudou um pouco, se adaptou pra 

abrir mais pro outro lado, mas não funcionava igual né. O espetáculo era com essa 



proximidade, com essa... então, nós tivemos uma reação, um debate que foi super 

quente, os jurados brigaram... 

 

Édio – Lá em Rezende? 

 

Pépe – Lá em Rezende. Um dos jurados levantou e ofendeu a platéia toda, por que não... 

defendendo o espetáculo, por que a platéia não tava contente, tava pressionando 

demais... Outros disseram... teve um jurado carioca que disse que “isso era coisa do 

pessoal do sul, fascista mesmo, esse tipo de espetáculo fechado em si mesmo, olhando 

pro próprio umbigo”... Nós ficamos assustado né, super mal, o Alexandre não foi no 

Festival, e a gente ouvindo essas... Mas o debatedor que nos defendeu ele perdeu o 

controle assim, ele defendeu tanto o espetáculo e gostou tanto que ele ofendeu os outros 

companheiros de júri e no dia seguinte não veio mais, ele saiu da comissão julgadora 

inclusive. O espetáculo causou uma... uma passagem branda em lugar nenhum o 

Apocalypsis cum Figuris. E isso era uma característica, eu estou pensando isso agora, 

não pensava na época, mas era uma característica dos trabalhos do Alexandre. O 

Homem do Capote e Outros Seres deu essa discussão no Festival Catarinense em 

Florianópolis, também de duas juradas, Carmen Fossari e não sei se a Margarida 

Berner, acho que era, ou se era a Vera... me fugiu o nome... ou se era a Vera que 

discutia com a Carmem, e uma odiou e a outra amou... uma dizia que isso era a morte 

do teatro e a outra dizia que essa era a vida do teatro. Então foi bastante polêmico 

também O Homem do Capote e Outros Seres. (...) 

Então o que eu estava dizendo, tinha essa... essa era uma característica dos trabalhos do 

Alexandre, né. Nossa o Apocalypsis foi muito importante na minha vida, além do 

espetáculo era... eu já tinha feito o trabalho (???) fino trato, que eu já comentei, teve 

uma apresentação super boa no Festival Universitário, teve um debate riquíssimo, foi 

acho que quando me apaixonei pelo teatro, no dia da apresentação mesmo, me sentia 

muito à vontade, tinha um público enorme, cada coisa que eu dizia eu tinha uma 

resposta do público, foi uma... uma apresentação em que eu me senti ator e tomei aquele 

gosto de uma coisa que se falava, de relação com o espectador, de falar de um jeito e o 

espectador reagir, e depois se alimentar disso pra falar a frase seguinte e tal, isso eu 



experimentei nessa apresentação do Festival Universitário do (???) Fino Trato, que é 

uma montagem do Tebas, dirigida pelo Alexandre. Em seguida no Apocalypsis foi a 

possibilidade de pesquisar muito, de conhecer uma outra forma de fazer teatro, conhecer 

outro pensamento e outra... E era um processo todo extremamente lúdico, o Alexandre 

brincava com a gente como se nós fossemos crianças assim, dava material e deixa vir o 

que vocês estiverem pensando, o que estiver na cabeça. Claro que tinha noites de não 

render nada, a gente saia meio frustrados, mas tinham noites em que a chama tava muito 

acesa, haviam cenas que... “nossa, isso tem que estar no espetáculo”, e depois podiam 

não estar na edição final, mas a gente levantou, produziu muito material.  

 

Édio – Como era o processo, fala um pouquinho mais, assim com mais minúcias, eu 

estou tentando montar a cena, então... os atores faziam um aquecimento, andavam no 

palco... 

 

Pépe – Tá... Faz um aquecimento, era um trabalho físico muito forte, baseado no 

Grotowski, nos ensinamentos de Grotowski, no treinamento que ele propunha. Uma 

coisa talvez... o Grotowski falava muito nisso, uma via negativa, de eliminar os vícios, 

eliminar o que eu já tenho arquivado pra encontrar o genuíno, encontrar uma ação 

própria... O Alexandre criou alguns exercícios baseados nisso também, eu lembro de um 

exercício que nós chamávamos de dar e tomar, partia de um espelho, mas um espelho de 

corpo inteiro e não entre dois assim, entre seis atores, por exemplo, numa roda, onde 

alguém propunha um movimento que ia evoluindo, evoluindo, evoluindo, e que 

suscitava um som, e que era repetido quase que imediatamente como um espelho pra 

todos os outros, e que a qualquer momento alguém poderia dali sugerir outra coisa... 

 

Édio – Esse foi um exercício proposto e um exercício que vocês incorporaram no 

espetáculo... 

 

Pépe – Isso, isso. Não, não no espetáculo, só enquanto exercício, que era o dar e tomar, 

trabalhava nessa relação de ação e reação, relação entre atores. Então isso estava muito 



presente no espetáculo. Esse é um exercício que a gente fez muitas vezes, o que nos 

fazia abrir, e estar no trabalhando no presente pra estar pronto pra... em estado de alerta 

pra qualquer coisa que acontecesse, dentro das nossas partituras de ações poder jogar 

com o que acontecesse de fato, em tempo real. Então nós estávamos muito ligados. Nós 

ensaiamos muito, então nós sabíamos muito o espetáculo quando estreamos. Já a 

segunda vez que eram seis atores... era sim coreografado, de certa forma, aquele prêmio 

não era uma invencionice dos jurados, nós sabíamos muito a ação, o tempo de cada um. 

Um jurado num Festival falou “vocês são verdadeiros relojinhos, vocês estão 

preparados o tempo todo e vocês sabem o que vocês... dão corda no começo e a coisa 

vai rolando por que vocês sabem o que tá fazendo cada um. Funciona uma engrenagem 

absolutamente harmônica”. Claro que a gente (?) às vezes, isso é próprio do teatro, da 

arte, mas experimentava mesmo fazer um espetáculo que não se cristalizava, não 

deixava de ser orgânico, de ser vivo, por que a gente continuava investindo em 

discussão, e reensaiva alguma coisa, mas tínhamos uma base muito sólida, por que 

ensaiamos muito e sabíamos muito bem a estrutura. Todo o material era muito 

dominado por nós. E apresentamos muito também, isso foi uma diferença com relação 

aos espetáculos desenvolvidos em Blumenau até então, os espetáculos levavam muito 

tempo se preparando e apresentavam pouquíssimo né. Nós tivemos uma experiência 

de... se produzir sozinhos e claro, cometemos vários erras, mas tivemos essa 

possibilidade experimentar esse ofício do ator. E apresentar cada vez pra uma platéia 

diferente, de apresentar todo final de semana, por exemplo, fizemos temporada aqui em 

Blumenau, no Carlos Gomes, toda sexta-feira durante três meses. Agora me lembrei 

outra coisa, comecei a me lembrar dos cartazes, da relação com os artistas plásticos 

também, que era... o Alexandre tinha essa vontade de chamar as pessoas pro cartaz, o 

sudário que nós vendíamos no espetáculo... O espetáculo tinha cenas de comércio 

mesmo, nós vendíamos cerveja, e vendíamos mesmo ao preço real, as pessoas tomavam 

cerveja durante o espetáculo. Vendíamos cerveja, vendíamos refrigerante, vendíamos o 

santo sudário, que era uma releitura do Tadeu Bittencourt que fez um Cristo meio Che 

Guevara. Eu agora na mudança encontrei um que eu tinha guardado, nossa... uma 

lembrança belíssima. 

 

Édio – Separa lá pra nós escanearmos... 



 

Pépe – Sim, sim, é muito lindo. E aí foi criado pelo Tadeu e escaneado pela (???), uma 

artista plástica daqui, hoje nem vive mais aqui em Blumenau. Tinha o que mais... 

vendíamos filipetas marca-páginas, tudo quanto era lembrança do espetáculo, e que 

depois gerava uma cena lindíssima do Obscuro com chicotes expulsando os vendedores. 

Vendíamos tudo. A cena começava com... agora eu vou contar um pouco da cena, já que 

me lembro disso... Era uma cena que era muito prazerosa de fazer, tinha uma seqüência 

de cenas densas e tal, e de repente... e aí nós tínhamos um blackout e contávamos até 

dez no escuro, cada um dos atores sabia exatamente o tempo e como cada um ia dizer, 

isso era muito legal. Eu tava antes falando de como a gente sabia o espetáculo, nós 

sabíamos reproduzir o tom que cada um dizia e que tempo tinha entre a contagem um do 

outro e o dois. A gente conhecia muito. Contávamos até dez, que era uma alusão, 

proposta pelo Alexandre, a um período de dez anos em que não se fala do teatro 

praticamente, em que a Igreja, depois lá dos Mistérios, condena o teatro, e a gente vai 

encontrar o teatro só, dez séc... ou pouquíssima coisa se fala, não é que não tenha 

nenhum registro, mas é pouquíssima coisa. Contávamos dez no escuro em voz alta e 

acendia a luz quando a gente tava na cara do espectador vendendo alguma coisa uma 

cerveja, a sei lá, o preço de hoje, três e cinqüenta, quatro reais, em engradados, gelada, e 

o refrigerante. E a venda tinha... o comércio tinha quatro estágios, ia evoluindo, 

começava vendendo isso, vendendo objetos no espetáculo, vendendo os sudários, num 

contexto religioso, os santinhos e coisas... e amuletos, de tudo quanto era religião, a 

gente não se fixava só na católica também. E terminava se vendendo, vendendo o 

próprio corpo. 

 

Édio – E alguém chegou a comprar? 

 

Pépe – Eu oferecia no ouvido de um espectador, eu dizia “tô vendendo um cuzinho 

delicioso”... 

 

Édio – Risos... 



 

Pépe – Risos... (???) e depois se encontrar com essa pessoa pra quem eu ofereci. E isso 

é... vender meu corpo, “olha, meus dentes são bons”, isso era completamente alucinado, 

uma cena histérica, onde cada um dos atores tava... cinco atores se vendendo, e entrava 

então o Obscuro, o Claus, chicoteando e expulsando todos. Essa cena era muito legal, 

muito bacana. Teve gente que... risos... (???) vender meu corpo... depois a gente 

conversa, depois do espetáculo... risos... Olha cada coisa... isso era, (???) teve uma 

pessoa, eu não vou citar o nome, vou contar o milagre mas não posso dizer o nome. 

Teve uma pessoa que disse assim, em particular, mas disse “vocês usam cocaína antes 

do espetáculo?”, o pior é que ela estava falando sério, eu achei que era brincadeira... 

“vocês parecem muito alucinados, eu tenho a impressão de que vocês estão drogados, 

assim”... e eu falei “não, não usamos nada, a gente aquece... a gente aquece bastante e 

manda ver mesmo... não que eu saiba, ou então alguém mandou colocar cocaína na 

coca-cola”... risos... Aliás, nós éramos um grupo careta. Esse grupo, pelo menos. Eu 

esqueci de falar o nome do grupo, na verdade é do NuTE, mas o NuTE tinha, como era 

um núcleo de teatro, tinha o seu grupo, esse grupo principal, e dirigido pelo Alexandre, 

chamava GFLTePC, Grupo da Fusão Liturgia do Teatro e Pára-Choques, e Apocalypsis 

cum Figuris tinha exatamente essa característica da fusão, liturgia do teatro e pára-

choques né... é essa coisa de um teatro de querer fundir, mas essa fusão é um tanto 

irônica, de um teatro é... mais litúrgico ou ritualístico talvez, e isso tinha no espetáculo, 

com o... o pára-choques, que era pronto pra levar porradas, pra aparar porradas... 

 

Édio – Nessa época existia (???)... 

 

Pépe – Eu creio que já existisse o Arte-Atroz, eu acho que sim... Arte-Atroz, dirigido 

pelo Giba. Eu penso que existia. Eu também participei de duas montagens do Arte-

Atroz. Também era muito isso, o Arte-Atroz era composto por outros integrantes 

oriundos da escola... aí já existia escola? Acho que sim... É, ou antes da escola, algumas 

pessoas interessadas, duas bailarinas, eu lembro, que participavam do grupo do Giba, 

que era o Arte-Atroz. Tinha... não o grupo do Carlos Crescêncio é bem depois, 



Coincidentes é bem depois, eu acho, antes do Coincidente tinha o meu grupo, que era o 

Grupo Meu Grupo, formou-se na escola, eram alunos da segunda fase do NuTE... 

 

Édio – Aí já é década de 1990? 

 

Pépe – É, acho que Meu Grupo é 1990.  

 

Édio – Depois do Apocalypsis o que é que tem? Vocês montam Classe Glacê? 

 

Pépe – Não, não... Depois do Apocalypsis vem Variante Woyzek-Mauser... 

 

Édio – Ah, Variante... 

 

Pépe – É... Variante era uma outra relação, por que o grupo era muito maior. Nós 

tínhamos alunos da escola participando, apesar de ser montagem do Grupo do Liturgia e 

Pára-Choques. O texto escrito pelo Alexandre mais o Giba e eu, que foi uma outra 

experiência também, recortar um texto. Variante Woyzek-Mauser, nós mexíamos com 

os dói textos, o Woyzek, do Büchner, e o Mauser, do Heiner Müller. Mas... o mais 

dramatúrgico, ou a historinha, se pode-se dizer, é mais do Woyzek mesmo. Aí nós 

éramos dezoito atores em cena, um cenário gigantesco, aí o Alexandre voltou com 

aqueles cenários enormes, a organização frontal, foi super premiado no Festival 

Catarinense de Florianópolis, a gente fez uma apresentação belíssima, foi muito 

aplaudido em cena assim... ganhamos o prêmio de melhor espetáculo, melhor cenário, 

melhor figurino, melhor sonoplastia, melhor iluminação, acho que figurino não, figurino 

foi indicado, mas esse trio, sonoplastia, iluminação e cenário, eram feitos pelo 

Alexandre. O Alexandre ganhou esses três prêmios. Além do prêmio de espetáculo, que 

era... que daí era uma outra criação. Eu lembro que na apresentação do Festival de 

Florianópolis alguém que assistiu, e já tinha visto outros trabalhos disse “nossa 



Alexandre, eu quando tô tentando entender o Apocalypsis cum Figuris e vocês me vem 

com uma coisa dessas, fico sem chão de novo”... risos... E era mesmo. Nossa foi um 

trabalho muito rico. Eu tanto atuei como fui co-autor do texto, da adaptação do texto e 

auxiliar de direção, também fiz auxiliar de direção. Foi uma outra experiência, uma 

outra... Apesar de ter ficado pouco tempo no NuTE eu tive essas possibilidades lá, sei 

lá... Nem sei como se dava isso, se o Alexandre me convidou, se eu me convidei, eu não 

sou de me convidar, mas sei lá, o estar junto o tempo todo as coisas vão acontecendo de 

forma natura assim. Acho que era mais por aí. Mas era... Aí um espetáculo mais calcado 

na dramaturgia, mais intelectual talvez, e menos visceral do que era o Apocalypsis. 

Claro que esse visceral não deixa de ter um conteúdo intelectual, ideológico, né... Mas o 

Variante Woyzek-Mauser tinha mais a palavra, tinha mais presente o texto. Que foi 

algo... muito mais difícil eu acho por que o processo era com um número muito maior 

de atores e não se encontravam sempre, tinha uma dificuldade de horários de ensaio, 

tinha uma dificuldade de um cenário que era enorme, era uma ponte, uma passarela 

gigante, e isso... Umas coisinhas mais fáceis naquela época do ponto de vista de espaço 

físico. Construído pelos funcionários do Teatro, ou operários que estavam reformando o 

Teatro, alguma coisa assim. Claro, liderado pelo Alexandre, mas com madeira doada 

pelo teatro, ficava lá no grande auditório o tempo todo, claro, ficava lá no fundo, atrás, 

quando tinha outro evento. E tinha rodinhas, mas era enorme, mas era até prático 

também, ao mesmo tempo... e... A gente usava muito o grande auditório pra ensaiar. 

Hoje nós não temos isso. Meus alunos não tem acesso ao grande auditório. 

 

Édio – Os ensaios acontecem aqui... 

 

Pépe – Os ensaios acontecem aqui e no pequeno auditório, que a gente (???) tem ensaios 

lá, mas, também claro que o teatro é muito mais utilizado, tem uma pauta mais cheia do 

que na época, mas nós tínhamos a grande facilidade de ter o Alexandre como 

coordenador de eventos do Teatro, de eventos culturais, e que sabia da pauta o tempo 

todo e revezava pra os ensaios, e claro, tinha apoio de toda essa diretoria que achava 

importante dar um crédito a essas produções locais né.  



Do Woyzek parece que eu tenho menos pra falar do processo, não é... é que se eu fosse 

falar eu te daria muito mais... exatamente nesse campo da palavra, do exercício da 

escrita, era uma adaptação na verdade, a partir de dois textos, e... e desse encontro com 

o Alexandre e com o Giba que foi mais aprofundado, então... 

 

Édio – E o processo do ator, foi aquela coisa mais clássica em que todo mundo pega o 

seu roteiro e decora e faz uma leitura dramatizada, como é que vocês... 

 

Pépe – É... por aí mas nunca somente isso. A gente fazia muitos exercícios propostos 

pelo Alexandre e exercício que eu e o Giba propúnhamos também. Houve cenas inteiras 

que eu e o Giba criávamos com os atores. Geralmente uma cena adaptada por mim, por 

exemplo, acabava sendo dirigida por mim também. Então iniciava por mim e depois o 

Alexandre talvez lapidasse tudo, acho que geralmente acontecia assim o processo. Não 

regra, por que também existia cenas dirigidas pelo Alexandre, ou pelo Giba e por mim 

também, e vice-versa. Mas a gente tava experimentando também, o Giba já dirigia no 

Arte-Atroz, eu tinha dirigido no JOTE-Titac, no segundo JOTE, ou no primeiro, eu já 

tinha me auto-dirigido junto com o Marcos, como eu falei, mas no segundo já tinha 

experimentado a direção e já tinha ganho um prêmio de direção. Então, não tinha 

dirigido nenhum espetáculo grande ainda, mas estava começando a trabalhar com isso, 

eu acho que por isso essa assistência de direção aí no espetáculo. E aí... me interessava 

muito mais trabalhar por aí, na adaptação de um texto ou direção de alguma cena, fazer 

a assistência do Alexandre e tal, do que a própria atuação, eu até deixava meio de lado o 

trabalho de ator. Mas... mas tinha um personagem que eu gostava bastante também, eu 

fazia um médico era bastante divertido, um médico super gordo... 

 

Édio – O Woyzek vocês também conseguiram apresentar bastante?  

 

Pépe – Acho que... claro, bem menos do que Apocalypsis, acho que... na seqüência que 

eu participei, bem menos. Eu acho que a gente fez apresentações em Blumenau e 

Florianópolis e não mais do que isso. 



 

Édio – Umas dez apresentações... 

 

Pépe – É, umas dez apresentações. Dez com certeza por que ele foi contemplado num 

edital e aí tinha que realizar dez apresentações, dez no mínimo, na verdade, tinha que 

ser um pouco mais. 

 

Édio – O que tu acha que acontece Pépe que vai decaindo assim, eu sei que lá pra 

MacBeth vocês apresentaram acho que talvez umas cinco, seis vezes... 

 

Pépe – Não mais... talvez foi... MacBeth cinco, seis vezes você tá falando, deve... 

também uma primeira versão com alunos. Depois... era também um elenco muito 

grande. Depois nós ficamos com quatro atores somente. E aí a gente teve isso de 

apresentar bastante. 

 

Édio – Ah é? Eu estava com o Silvio agora à tarde, ele falou que foram pouquíssimas 

apresentações... Talvez então dessas que ele participou. 

 

Pépe – Que ele participou, é, essa primeira versão. Depois nós fizemos, é que nessa 

primeira versão... já estamos no MacBeth então. Nessa primeira versão do MacBeth nós 

tínhamos também o MacBeth representado por quase todo mundo, ou senão todo 

mundo, acho que todos os atores tinham uma cena de MacBeth, do próprio personagem. 

E aí tinham coisas engraçadas, tinha alunos que recém estavam entrando na escola e 

estavam participando do MacBeth e não sabiam muito né, nós tínhamos um núcleo de 

professores, e eram professores então da escola, do grupo da Fusão Liturgia do Teatro 

de Pára-Choques, e... salvo algumas exceções como Álvaro e Claus, que nunca foram 

professores, por opção. Mas que continuavam no espetáculo, no grupo. Tinha, eu 

lembro, a gente já ensaiando na última semana antes da estréia, e chegou um dos alunos, 



um dos atores e disse “nossa, tu sabes já que tu vai morrer no final?”, por que MacBeth 

morre no final e... risos... (???) Aí eu penso... seis meses atrás e agora que (???) o final. 

Então tinha esse tipo de coisa que... que hoje é engraçada, mas um pouco complicada, 

tinha gente que não tava tão envolvido, não tinha tanto conhecimento. Mas MacBeth 

também foi uma grande montagem, também tinha essa pegada forte do Alexandre de 

mexer muito com as estruturas assim. MacBeth tinha algumas viradas no texto, como 

por exemplo, um momento em que as mulheres do espetáculo se reuniam, as Ladies 

MacBeth e decidiam acabar com o próprio MacBeth que elas seriam MacBeth e que não 

precisava mais de um homem, o bicho homem, e matavam todos os homens e elas 

mulheres então, governariam tudo, viveriam num mundo só de mulheres. Depois 

voltava por que isso fazia parte de uma das magias das bruxas, voltavam os homens e 

tinha o desfecho da tragédia. Então o Alexandre propunha essas brincadeiras, 

provocações, que eram muito críticas, que tinham sempre um olhar crítico sobre a nossa 

sociedade né. Essa grande virtude, essa grande qualidade negada no Alexandre. O 

Alexandre teve essa coragem de fazer espetáculos que nós nem... tão entendidos não 

tinham essa preocupação, de ser entendido ou não, de que ia tocar as pessoas num outro 

lugar, de uma outra forma. Ele sempre lutou muito nisso e impunha isso com muita 

coragem nos espetáculos que estão à frente. Tinha, eu acho que... aí... com todo esse 

mérito que eu dou, com esse tributo que eu faço ao Alexandre, mas tinha também, não 

vou dizer na retaguarda, mas tinha com ele um corpo de atores que topava essa... essa 

ousadia, e que davam a cara pra bater mesmo e vamo lá, ou que acreditavam tanto nessa 

idéia e que tinham uma responsabilidade, um compromisso com essa idéia, por mais 

louca que parecesse, por mais inovadora que fosse. Não posso dizer se depois tinha isso 

ou não. Depois do MacBeth foi logo que eu saí do NuTE, então eu já olhava de fora e já 

via outras coisas, e aí... não sei bem... talvez, eu tenho um pouco essa impressão, pode 

parecer um pouco prepotente “ah, não estamos mais lá e então a coisa não acontece”, 

não é isso, não creio que seja isso, mas quando não tinha mais já esses atores que 

estavam há algum tempo, que já estavam já há uns cinco, seis anos com o Alexandre, 

acho que ficava um pouco mais difícil de topar, ou de chegar ao menos nessas pirações. 

Também não sei o quanto a gente chegava, mas a gente acreditava que sim. Eu acho que 

o resultado dos espetáculos, pelo menos era mais próximo, eu acho que o próprio 

Alexandre... é claro que ele não vai negar os outros filhos que ele pariu né, os outros 

espetáculos dele, de forma nenhuma, por que... mas acho que ele próprio admitiria que 

essa fase talvez tenha sido uma fase de auge do grupo... Claro que é inegável assim 



que... O Homem do Capote e Outros Seres foi um pontapé inicial, um pontapé bem 

forte, eu diria, um verdadeiro chute, risos... Pra chegar no Apocalypsis que foi um dos 

melhores espetáculos que a gente produziu, senão o melhor... e depois do Variante 

Woyzek-Mauser, chegar no MacBeth, essa experiência (???). O MacBeth tem duas 

versões, assim como Apocalypsis teve também, um começo com mais gente, mais 

pessoas, depois ficou quem estava afim mesmo, ficaram os que se agarraram a isso com 

toda força. Nós no MacBeth ficamos daí... eram dezoito atores, incluindo os alunos 

atores, claro, e depois ficamos o Giba de Oliveira, o Carlos Crescêncio, o Antônio (?) 

que tinha recém chegado de outra cidade, acho que veio de Joinvile, e entrou no Grupo 

na escola, foi professor da escola também, e eu. E aí nós tínhamos personagens 

definidos mesmo, eu era MacBeth do início ao fim. E aí o espetáculo tinha uma outra 

pegada, era o corpo de professores da escola, que tinham essa responsabilidade, a gente 

voltou a ensaiar, refazer cenas e tal. Mudou muito do texto que o Alexandre tinha 

inicialmente, essa cena das mulheres não tinha mais, não cabia mais, mas aí o 

espetáculo foi, apresentou bastante, o Silvio não tá lembrado desse momento talvez, 

esse segundo momento. Eu tenho algumas fotos aqui do espetáculo. O Giba tava ótimo, 

ele fazia (?), entre outros personagens, fazia o lado cômico do espetáculo, cenas muito 

engraçadas. O Carlinhos Crescêncio (???). 

 

Édio – E a escola Pépe, como é que foi isso de vocês inventarem uma escola de teatro, o 

grupo era de teatro experimental, de repente se torna escola de teatro. O que aconteceu 

ali que de repente vocês aparecem com essa idéia?  

 

Pépe – O NuTE já havia ministrado aulas de teatro né, o próprio Wilfried tinha 

ministrado cursos, o Faleiro, eu fiz um curso... aliás eu não fiz o curso, eu entrei 

convidado pra uma montagem em cima do curso, assim. Mas eu também nem tinha 

experiência, era meio assim... tava meio faltando gente, como ia bem a experiência pra 

mim, pra participar de uma montagem de um curso que eu não tinha feito. Um curso de 

Introdução ao Teatro, que era ministrado pelo Alan Alda Kardek, pela Helena Braun e o 

Alexandre Venera. Daí o Marcos Suchara e eu, a gente tava... como eu contei, fazendo o 

Vira-Lata, conhecendo o pessoal, e tava metido em tudo que vinha. Ah, convidava a 

gente ia, tem tempo, a gente vai, é num fim de semana o ensaio? Beleza. Por que nessa 



época nós ainda... os dois trabalhavam fora, estudávamos à noite, mas a gente tava em 

tudo que tivesse oportunidade, era um ensaio por semana, um ensaio por noite, tá bom, 

vamos fazer. Então, eu lembro que fizemos esse curso. Depois, dois anos depois eu era 

professor de um curso que eu nem tinha feito, risos... A minha... o meu início como 

professor foi muito louco assim mesmo, o Alexandre achou que eu podia dar uma das 

turmas. Haviam três turmas, uma do Giba, outra do Alexandre e uma minha.  

 

Édio – Tu tinha experiência do Apocalypsis, do Vira-Lata... 

 

Pépe – Eram pouquíssimas experiências. 

 

Édio – É isso. O curso do Simioni tu tinha feito já nessa época, ou não? 

 

Pépe – Acho que sim, não sei. Não lembro se eu fiz esse curso. Foi em 1989 né? Acho 

que sim, acho que o curso dele foi em 1989, o curso do Lume. Foi quando eu estava no 

Apocalypsis. Apocalypsis foi em 1988, até 1991, 1993. foi muito tempo. 

 

Édio – E a escola começa em que ano? 

 

Pépe – A escola eu creio que em 1990. E... o Alexandre achou que eu podia dar aula, 

peguei uma turma de sábado de manhã, tinha muita gente, ninguém esperava que 

houvesse tanta procura, tinha vinte e dois alunos em sala, eu acho. A gente abriu vinte 

vagas e veio gente, e veio, alguns já tinham ouvido falar sobre as aulas e gostaram. E o 

Alexandre assistiu a minha primeira aula. Eu preparei um exercício, coisas que eu tinha 

aprendido com ele, com cursos que fiz, com um curso que fiz no Vira-Lata com o 

Antônio Galindo, outras coisas pinçadas, sei lá, do Stanislawski, do Grotowski, mas 

também do livro do Boal, que me servia muito (???), e umas coisas tiradas da cabeça 

assim também, umas idéias. E o Alexandre veio assistir a primeira aula, combinou 



comigo que vinha assistir e me ajudar, me dar algum toque, alguns exercícios, e até 

mesmo segurança assim. Mas foi, foi, foi, eu fui procurar pelo Alexandre e ele tava lá 

empolgado, olhando, quase fazendo os exercícios, risos... mas ele não fazia por que o 

Alexandre não era tão da prática assim, o Alexandre nunca quis ser ator, é muito tímido 

pra isso. E depois acabou a aula, os alunos foram saindo e tal, foi muito gostosa a 

primeira aula, eu lembro demais, foi muito prazerosa, e eu disse “e aí Alexandre, não 

disse nada”, e além do mais ele disse que ia ficar só no começo, que tinha um 

compromisso e ia sári, e ele disse “a aula foi tão gostosa, não tenho nada pra dizer, você 

pode dar aula assim sempre”, risos... Então claro, isso me empolgou mais. Eu acabei 

dividindo a turma em duas, era muita gente, e fiz na parte da tarde também. Então eu já 

tinha duas turmas no primeiro semestre. Mas é engraçado mesmo contar, é engraçado 

que eu tenha sido professor de um curso que eu não fiz, eu não fiz curso de introdução 

ao teatro. Bom, sei lá, talvez o Antônio Galindo fosse um curso assim, foi um curso 

bem bacana que o Jardim nos proporcionou né, ele achou, quando a gente tava 

montando no Vira-Lata o Pluft, ele achou que faltava... a gente falou isso, nem falou pra 

ele, a gente falava um com o outro e chegou no ouvido dele, que precisava saber o que 

fazer, não era só decorar o texto e ir lá pra cena né, por que a gente não sabia o que 

fazer com as mãos, a gente não sabia nada, risos. E aí ele veio, ele contratou Antônio 

Galindo pra dar um curso que foi excelente, foi... também uma das coisas que me fez 

apaixonar pelo teatro. Vira e mexe tem alguma coisa da história que eu conto que me 

fez apaixonar pelo teatro, risos. E aí, aí eu já entro numa outra fase de começar a 

lecionar no NuTE que também foi um tremendo aprendizado, foi um grande barato, 

fazer as montagens da escola, e depois dar seqüência a isso, a gente teve oportunidade 

de fazer uma segunda fase dos alunos, aí já era uma coisa mais puxada, com conteúdo 

um pouco mais... lógico né, uma evolução no conteúdo. E aí surgiu o Grupo Meu 

Grupo, na verdade o Grupo surgiu depois da montagem da segunda fase deles, 

montagem de segundo semestre. No curso do NuTE nós tínhamos o... tínhamos lá o 

curso montado, organizado, e a estrutura do curso funcionava... o primeiro semestre era 

a primeira fase e a segunda fase era composta de três semestres, o aluno faria três 

montagens no segundo semestre... mentira, uma montagem no primeiro semestre da 

segunda fase e outra depois dos dois semestres né, uma montagem que duraria um ano 

de processo. E aí nessa fase é que eu fiz Um Piquenique no Front, ou Um Piquenique no 

Campo, com os alunos da segunda fase, que estreou com os alunos, e depois eles 

decidiram virar grupo, virou o Grupo Meu Grupo. Aí foi bem bacana, bem gratificante, 



foi uma outra experiência, uma experiência de além de professor ser diretor de um 

grupo de teatro dentro da escola, e o NuTE cada vez mais era esse Núcleo de Teatro. 

Tinha logo esse grupo do Carlinhos Crescêncio, o Coincidentes, e o Arte-Atroz e 

Liturgia do Teatro e Pára-Choques, e o Grupo Meu Grupo com Piquenique teve uma 

repercussão muito boa, o espetáculo logo foi pra um Festival Catarinense, que a gente 

foi com MacBeth também, então eu tive oportunidade de ir enquanto ator e enquanto 

diretor. MacBeth ganhou quase todos os prêmios, foi super bem, ganhou o Festival, e eu 

ganhei Direção Revelação com o Piquenique, pra mim e pra Escola foi muito 

importante, essa ida pros alunos foi um grande barato ir pra um Festival, foi lá em São 

Miguel do Oeste ou Chapecó, sei lá, uma dessas cidades do Oeste. Depois disso a gente 

decidiu continuar com Piquenique no Campo, fizemos outros Festivais, fez... e aí passou 

pra um Festival, e MacBeth inscreveu e não passou. Foi um Festival Nacional (???), que 

é o Festivale, o Festival do Vale do Paraíba, que foi em São José dos Campos, um 

Festival Nacional. Nós mandamos MacBeth e Piquenique e passou Piquenique, e fopi 

um tanto estranho, até constrangedor, mas enfim, um grupo da Escola, a gente ficou 

contente. 

 

Édio – E era com os alunos? 

 

Pépe – Era com os alunos e dirigido por mim.  

 

Édio – E Giba participava (???) 

 

Pépe – O Giba participou do Piquenique no Campo, mas nesse Festival ainda não. A 

gente voltou, depois uma das atrizes saiu, e a gente quis continuar com o espetáculo e o 

Giba entrou fazendo o protagonista, mas isso depois.  

 

Édio – E isso chegou a causar um mal-estar com o Alexandre... 



 

Pépe – Não, não que eu saiba. Não ficou... Ficou estranho pra nós não ter classificado o 

MacBeth, afinal de contas o MacBeth era a montagem principal do NuTE, com os 

professores atuando, cogitou-se até a possibilidade de haver um engano, por que o 

material foi junto. Mas de fato a classificação era pro Piquenique mesmo. E o 

Piquenique foi super bem lá no Festival, fez uma apresentação ótima, recebeu boas 

críticas, a crítica prescrita, crítica do Edelcio Mostaço, mais duro e tal, mas que colocou 

algumas questões, mas elogiava muito a montagem, e o outro crítico... quem era? Ah, 

não me lembro agora, mas era um crítico bastante conhecido em São Paulo. E era 

competitivo, nós ganhamos terceiro melhor espetáculo nessa premiação de primeiro, 

segundo e terceiro melhor espetáculo, num Festival que era bem grande, tinha muita 

gente. Foi muito interessante assim, pra história do espetáculo, pro currículo do 

espetáculo, e pro meu currículo também. Depois o Piquenique a gente teve vontade 

continuar apresentado, uma aluna saiu, que era a Letícia Ranke, o Giba entrou, como eu 

te falei. Nós fizemos várias cidades, fizemos várias cidades vizinhas, fizemos uma 

temporada em Blumenau num espaço lá no Garcia, num Centro Social e Urbano do 

Garcia. 

 

Édio – (???) 

 

Pépe – Não na Casa (Colpi?), na Casa (Colpi?) a gente foi depois. Num outro, no 

Centro Social mesmo, aquele perto dos Bombeiros lá, na Rua da Glória, lá tinha um 

espaço, ele era grande, tinha um galpão, onde a gente montou o nosso cenário e fez um 

mês, eu acho, toda sexta-feira, ou.... Nós já tínhamos muito... e acho que... 

principalmente o Alexandre, o Giba, o Carlinhos Crescêncio e eu, tínhamos muito essa 

vontade de fazer temporadas, de fazer uma sequência, de apresentar mais vezes assim. 

Eu brigava muito por isso assim “pô a gente monta um espetáculo, fica um tempão em 

processo e depois apresenta pouco”. O exercício de ver, pro ator, até hoje eu acho 

fundamental, nessa apresentação foi uma coisa, na próxima o que será? Essa relação 

com o espectador vai se dar, eu acho, com repetidas apresentações, eu acho 

fundamental. Então a gente metia a cara e fazia isso mesmo. Nunca dava dinheiro, 



risos... Mas a gente continua sempre teimoso, e acreditando nisso. E aí, a parte, a 

questão financeira, pensando no ofício mesmo né. Aí fizemos várias apresentações do 

Piquenique no Campo. Depois a (Colpi?), foi quando o Grupo Meu Grupo já tinha saído 

do NuTE. Aí chegou um momento em que pros alunos já não compensava mais pagar a 

mensalidade da Escola, e... então eles saíram e me convidaram pra sair junto, né. As 

coisas já não estavam lá muito boas pra mim, não estavam ruins não, mas já não me 

davam muito prazer as coisas no NuTE. A gente tava fazendo uma montagem nova, 

numa idéia de montagem nova, e eu estava no pique do Grupo, é... Ah, não foi já aí não, 

não foi já no Piquenique não. Em seguida o Grupo Meu Grupo participava também do 

JOTE-Titac e fez o Senhoras e Senhores, do Giba, que é toda uma polêmica, não é uma 

montagem do NuTE, o NuTE vai pro jornal dizer que não é uma montagem do NuTE, 

pra não ter briga com a Fundação Cultural, e depois é... depois quando ganhou o 

Festival Catarinense daí era do NuTE... daí ficou um nó na cabeça de todo mundo, aí 

parecia que...  

 

Édio – O NuTE vai pro jornal, é o Alexandre que vai pro jornal? 

 

Pépe – Inclusive eu. O Alexandre, eu, nós fomos lá dizer que não era isso.  

 

Édio – Que não era o NuTE. 

 

Pépe – Que não era do NuTE. Meio... tentando salvar a imagem do NuTE. Por que não 

era mesmo uma discussão, um amadurecimento do NuTE romper com a Fundação 

Cultural, né. Era uma coisa de alguns talvez, talvez de boa parte, mas não era... assim, 

nós não sentamos, discutimos e “é isso, né, nós vamos... Chega, a gente esperou dessa 

Fundação Cultural nove meses, e nove meses é o tempo de nascer né, de uma gestação”. 

(???) e a gente romper com eles. Por que veio nessa época em que... em que nós 

púnhamos muita expectativa na administração da Fundação Cultural, na administração 

da Elke Hering. A Elke assumiu a Fundação dando uma entrevista no Santa dizendo que 

queria trabalhar com gente como o pessoal do NuTE, que fazia e acontecia na cidade. 



Nós tínhamos feito um evento... uma árvore de natal em frente ao Teatro, uma árvore 

feita... é... de... uma instalação na verdade, de madeira, enorme, orientada pelo Tadeu, 

idéia do Alexandre, e nós todos envolvidos... a gente queria dar arte pra cidade, de 

presente pra cidade, a arvore era... uma árvore viva. Nós nos pendurávamos naquela 

árvore como enfeite, risos... nós fizemos muita coisa, fizemos três noites de eventos ali 

na frente do Teatro, num gramadão ali pra trás. E eu lembro de a Elke ter assistido isso e 

tal, e ter falado um monte, e... Então ela assumiu, ela sabia que iria assumir, ela assumiu 

a Fundação, ela disse isso numa entrevista pro Santa “nós queremos trabalhar com gente 

que quer fazer arte, como o NuTE, por exemplo, que tá lá cheio de jovens, cheio de 

vontade de trabalhar e que tem que ter algum respaldo do poder público”. Então nós 

ficamos numa expectativa muito grande, entretanto ela não chamou ninguém do NuTE 

pra compor o time dela, né. Um pouco depois, enquanto a gente estava apresentando, 

trabalhando, tinha gente assistindo ao lado dela ali, e meio que se dizendo um pouco o 

pai da criança, pra assumir alguns cargos, ou outras conjecturas, vontade mesmo e 

mérito também, claro, não estou dizendo que todos que tenham assumido sempre tem 

mérito, mas nós ficamos esperando esse contato, fizemos contatos em reuniões, e não 

aconteceu nada pra nós. Queriam que o NuTE trabalhasse pra Fundação Cultural, era 

mais ou menos isso. Isso gerava um descontentamento, um descontentamento que já 

vinha das administrações anteriores também, e ali o Giba inscreveu Senhoras e 

Senhores no JOTE-Titac, um texto que é um manifesto, que é um texto brilhante do 

Giba. O interessante é que o Giba montou o texto, e mais duas equipes, dois grupo no 

JOTE pegaram esse texto. O próprio grupo do Giba, que não sei se chamava Arte-Atroz, 

não sei se estava no JOTE com esse nome, ou com outro nome, eram formadas às vezes 

novas equipes e tal. E o... e não era Grupo Meu Grupo sozinho, quer dizer, a base era o 

Grupo Meu Grupo mas nós chamamos vários artistas, tinha o Tadeu Bittencourt, tinha a 

Tânia Rodrigues, tinha... quem mais... a Rosane não estava junto nessa época. Tinha o 

Aparecido cantando, que além de atuar trazia a música, tinha... não sei se era no 

Senhoras e Senhores que tinha o Otacílio, ou se era em um espetáculo posterior, mas 

enfim. Tinha um grupo de artistas envolvidos nessa montagem e querendo dizer aquilo 

que o texto estava dizendo, e a gente recebeu esse texto também no sorteio. Na verdade, 

nós não recebemos, risos... Eu vou contar uma coisa, risos... Nós roubamos mesmo o 

texto...  

 



Edio – Risos... 

 

Pépe - Eu falei pro Giba “Giba, dá o bilhetinho com o número (???) tu já tá inscrito com 

o Senhoras e Senhores, passa o bilhetinho, o número pra mim”, “Mas Pépe!”, e eu disse 

“olha, eu tenho que montar esse texto, eu tenho que dizer essas coisas”. Eu roubei 

mesmo o texto, e montei também. E aí o Giba fez uma montagem bem bacana, nós 

aplaudimos de pé, gritamos “viva o Giba, viva o Giba” e tal, se apresentou em abril, no 

JOTE-Titac, e nós fizemos a última apresentação, também com o mesmo texto, mas a 

gente foi muito mais radical, a gente colocou... a gente era nessa época bem pirados. 

Colocamos duzentos pneus no chão, que simbolizavam essa roda, essa grande ignição 

que... pra nós tinha todo esse discurso assim essa grande invenção da novidade, a roda, 

com uma simples vontade de inação de alguém, deitando ela no chão ela é um 

obstáculo, ela atravanca o caminho. Botamos um ator, quando morto... no texto o Giba 

dizia “o ator morre, agora ele é um anjo”, se ele é um anjo pra nós ele tem que voar. 

Nós botamos cabo de aço, equipamento de rapel, e o Marcelo voando, gritando em cima 

da platéia. Entrávamos com uma moto em cena, tinha... o Edson, como chama o Edson, 

o sobrenome dele, o bailarino? O bailarino Edson, depois você cata o sobrenome dele. 

O Edson dançando, um momento belíssimo, uma cena que era muito legal. Nós 

tínhamos o conflito do ator que queria interpretar seu papel, e a gente ampliou as coisas 

do texto, eu botei o Marcelo entrando, falando o “ser ou não ser”, do Hamlet, com uma 

caveira estilizada de isopor na mão, que o Tadeu fez. Um visual super contemporâneo, 

usava (?) preta, joelheira e luva de skatista, tinha a cabeça raspada, todos os atore, e 

coturno, e falando o texto em inglês, entrando, e depois tinha uma discussão, isso era do 

texto já, com a representante da cultura oficial, e ela dizia “nós precisamos de um 

combi”, e era essa a reivindicação né, “nós precisamos de uma Kombi, um meio de 

transporte que a gente não tem”, e ela dizia “uma Kombi eu não posso te dar, mas tome 

aqui alguns xerox, e jogava umas folhas pra cima, e aí caia uma chuva de papel, tocava 

um musicão clássico e entrava o Edson dançando, um balé clássico com o corpo todo 

pintado de dourado, ele dançava em cima dos pneus e papel caindo na cena. Era uma 

pira assim, era muito forte visualmente e tinha uma linguagem bastante agressiva, a 

gente queria mesmo um manifesto. Tinha uma cena que o Álvaro fazia, ele fazia seis ou 

sete personagens entrando correndo na coxia e voltando, trocando um acessório só, e era 

um outro personagem, e que depois se transformava num desfile de Oktoberfest, mas 



isso feito numa visão super contemporânea, e a gente dava chope pra platéia, isso foi, 

sabe... e aí falava de questões como de que não tinha espaço pra ensaiar... tudo isso que 

era muito a nossa realidade. E aí ganhou quase todos os prêmios do JOTE, foi um bafão 

assim, a gente escancarou assim com a nossa relação difícil que era com a Fundação 

Cultural e... mas pra os jurados, nessa época já tinha uns jurados vindos de fora e tal, o 

espetáculo era super bacana e eles gostaram muito e premiaram muito o espetáculo. 

Virou um manifesto isso né. A gente fez uma segunda apresentação e encheu de 

público, todo mundo das outras áreas queria ver também por que os caras do teatro 

tavam rompendo com a Fundação Cultural. E virou peça manifesto, e aí todo mundo 

queria assinar isso, todo mundo queria dizer na imprensa que estava descontente, sabe. 

E aí é o que responde ao jornal, e aí começa todo um burburinho. E aí então foi que o 

Alexandre, o Tadeu, eu, fomos no Santa dizer pros editores que não, o espetáculo, o 

grupo chamava Por Nós Não Desatados, que era um poema da Tânia Rodrigues, que 

participava da equipe também, mas que tinha a base do Grupo Meu Grupo, né. Depois 

disso sai nota “NuTE nega a autoria da peça Nossas Senhoras e Senhores”, e tal. Depois 

a gente foi classificado pro Festival Catarinense, que foi em Caçador, chegamos lá, 

tínhamos a última apresentação também, já tava tudo... os jurados depois disseram 

assim “ já tava tudo certo, a gente já sabia qual espetáculo escolher, não era competitivo 

mas tinha que escolher um pra representar o estado no Festival Nacional da 

Confederação Nacional de Teatro. Aí, tava tudo certo, já tinha um espetáculo em 

Florianópolis que estava escolhido, vocês iam só apresentar o último e fechar o Festival. 

E vocês vieram com uma puta duma garra, e deu uma polêmica e tal”, e ganhamos o 

Festival Catarinense. Então nós ganhamos, voltamos, risos... e apareceu o Santa pra 

fazer foto conosco, e o lema era “queremos Kombi”, risos... virou isso né, risos... Nós 

com os troféus do JOTE mais a premiação do Festival Catarinense em cima duma 

Kombi de frete, ali na frente da RBS, risos... com um (?) assim, e manifestando 

“queremos Kombi”. E aí o espetáculo foi pra... indicado e levado a um Festival 

Nacional, e aí foi como Grupo Meu Grupo, por que o Grupo assumiu, e era mesmo, 

então foi o Grupo Meu Grupo do NuTE. Aí depois o grupo virou uma, um não grupo 

assim. Como é que é... quando a gente vai romper com a Fundação, quando o NuTE tira 

o corpo fora, quando ganha o Festival é do NuTE sim... mas acho que não era... não era 

tão simples assim. Acho que o NuTE não queria, nem o Alexandre era covarde assim e 

iria negar. Era um estarrecimento assim, por que a matéria que saiu foi mesmo meio 

tendenciosa, querendo jogar o NuTE contra a Fundação Cultural. E a gente queria dizer 



que não era do NuTE, era de um grupo de artistas de várias áreas, claro que com a base 

do Grupo Meu Grupo, e do... e, claro, eram artistas do teatro, era uma peça teatral, mas 

que tinha essa tendência... isso era uma coisa do Alexandre e que depois eu fui 

assumindo meio que naturalmente, de ser meio que um aglutinador de pessoas. No 

JOTE era a possibilidade que eu tinha de trabalhar num espaço muito curto de tempo, 

com muita gente, e eu queria, eu chamava as pessoas vinham e as pessoas curtiam 

trabalhar comigo também, então, vamo bora, vamos fazer né. Daí, eu acho que mais por 

essa razão. De fato não era do NuTE por que o NuTE não podia participar do JOTE-

Titac, que ele coordenava, com um espetáculo dele. Era do Por Nós Não Desatados, que 

era uma equipe formada só pro JOTE. Quando a gente foi pro Festival Catarinense O 

Grupo Meu Grupo já assumiu. Então tinha isso. Eu acho que os alunos do grupo recém 

formado, por que o Grupo ficava um pouco queimado um pouco à toa, por que eu nunca 

fui contra essa idéia de dizer é do NuTE, não é do NuTE, depois é do NuTE, por que de 

fato era e não era. Não era num momento, mas depois era sim. 

 

Édio – Tu acha que essa ambientação te distanciou do NuTE de alguma forma, com 

mais algumas outras coisas... 

 

Pépe – É... Foi, foi. Então surgiu a vontade do grupo de sair, e aí... e de me convidar 

pra... fazer uma proposta pra eu continuar trabalhando com eles. E aí, como a coisa já 

não tava, e aí claro, uma coisa muito pessoal, a gente achava que não tava mais 

fervendo como antes, e que ia ferver no grupo, e eu não queria deixar um grupo que eu 

tinha criado que era, claro, um trabalho de todas as pessoas, mas tinha a minha liderança 

e eu não queria perder, então eu acabei saindo. Isso foi uma pena sabe, depois eu já me 

arrependi outras vezes (???), o Grupo Meu Grupo depois gerou a Carona e acho que isso 

foi até... (???) isso com mais naturalidade, eu... era importante sair pra ter um grupo 

também, pra ter o meu trabalho também, reconhecido, por que senão... a gente 

continuava sempre sendo NuTE, sempre sendo... não é o problema ser do NuTE, mas o 

NuTE era... um trabalho do Alexandre. Já era o segundo ou terceiro trabalho que eu 

fazia, e dirigia, que ele era reconhecido pelo mesmo trabalho. Então acho que tinha que 

trabalhar bastante e tinha que trabalhar sozinho. Eu acho que romper o cordão umbilical 

foi importante.  



 

Édio – Esse rompimento é o que... em 1994, 1995... Negro Olhar vocês montam... 

 

Pépe – Negro Olhar já é do Grupo Meu Grupo, que a gente apresentou na Casa 

(Colpi?)... 

 

Édio – Eu vi uma reportagem do Santa do Negro Olhar de 1994... 

 

Pépe – Eu acho que essa reportagem deve ter sido do ensaio geral, em (?) de 1995. que 

o ensaio geral é na (Colpi?)... 

 

Édio – (???) 

 

Pépe – Logo depois do Senhoras e Senhores. Não, eu acho que saiu no final de 1994, 

será que é isso? Eu sou péssimo com datas... 

 

Édio – Eu tenho impressão (???) outubro de 1994. Negro Olhar. Bom mas tá ali, tá tudo 

ali. Desse pessoal tem alguém no Carona hoje, dessa safra que tinha no NuTE que 

formou o Meu Grupo e que sai contigo do NuTE? 

 

Pépe – Não, não. Não por que o Roberto, por exemplo, Roberto (Morale?) que é 

fundador da Carona, e tá com a gente ainda hoje, não... ele chegou a fazer curso no 

NuTE comigo, não concluiu o curso, chegou a iniciar como aluno meu ali, então teve 

uma passagem rápida como aluno do NuTE. Mas, depois ele (???) no Grupo Meu 

Grupo já fora, no Negro Olhar, exatamente, que ele não estava como ator no início mas 

com a desistência de um ator eu pedi que ele entrasse.  



 

Édio – Essas pessoas se espalharam ou estão fazendo teatro em Blumenau ou fora, essa 

gente que saiu contigo do NuTE? 

 

Pépe – O Marcelo Fernando de Souza ele é da (Companhia de Experimentos?) hoje em 

Itajaí. O Marcelo... ele é de Itajaí, ele veio fazer, veio morar, veio fazer curso aqui, é da 

primeira turma de alunos minha, da escola de alunos do NuTE. E aí passou a morar 

aqui, fez faculdade aqui também, e depois foi pra Floripa fazer faculdade lá, Udesc, e 

foi pra Itajaí e aí entrou na (Experimentos?). O Silvinho... não o Silvinho não era do 

Grupo Meu Grupo, o Silvinho logo depois abriu o Grupo dele também, o Contra Senha, 

abriu dentro do NuTE ainda também, depois saiu. Quem mais... a Letícia Ranke não... o 

Pedro Luís que depois foi aluno da escola, num semestre posterior ao Marcelo, e hoje 

faz teatro de bonecos na Bahia. Quem mais... a Letícia e a (Bilu?) de Brusque, a Letícia 

vira e mexe faz alguma coisa de teatro por lá, mas não é a profissão dela, ela trabalha 

com artesanato e bijuteria essas coisas. Deixa eu ver, a Cíntia não faz mais teatro, é 

bióloga, e a Patrícia também não. Tinha o Álvaro, que participou conosco, mas o Álvaro 

não dá pra contar, não como aluno, mas era integrante do NuTE sim, desde antes de 

mim, depois trabalhou no grupo conosco, fez Negro Olhar e Senhoras e Senhores. Bem, 

esses... Silvinho, que também... é verdade, eu falei que o Silvio não, mas o Silvio sim, 

ele fez Senhoras e Senhores e fez Negro Olhar também.  

 

Édio – (???) mais alguns minutos, o Chalita tá um pouco ansioso com a foto... vamos 

fazer agora um cenário... Não sei se tu chegou a entrar no blog? 

 

Pépe – Não, no Blog não. 

 

Édio – A gente tá trabalhando com uma estética um pouco... não tão naturalista, não tão 

realista. Então a situação passa por um tratamento... o Chalita vai te porpor algum 



experimento, eu nem sei o que ele vai inventar hoje, risos... Mas ele trouxe algumas 

coisas pra gente brincar... 

 

Pépe – O que tu vai... pô, eu nem fiz barba, nada... risos... 

 

(...) 

 

                                                                                                                                                                          

  

 

Arquivo 02 

 

Pépe – Duas ou três vezes, no JOTE-Titac, já fora. A relação com o NuTE continuou de 

certa forma né. Claro que não mais de dentro, mas... 

 

Édio – Então Os Camaradas surgiu de um revival do JOTE, já era um... pro lançamento 

do livro. 1998, 1999, por ali né? 

 

Pépe – É... faz uns doze anos... não posso... eu não sei... Que ano foi o lançamento do 

livro?  

 

Édio – Foi por ali... 

 



Pépe – Ah, foi no... Deve ter sido então em 1997, porque eu tava na Fundação, eu fiquei 

um ano e nove meses na Fundação, então foi em 1997. Em 1997 que se passou, e a 

gente fez Os Camaradas Médicos, que depois ainda apresentou mais vezes. Nós 

apresentamos... os seis grupos que apresentaram uma peça de cada (???) do JOTE, 

apresentaram no lançamento do livro e no lançamento do Festival Universitário de 

Teatro, um tempinho depois. Depois nós apresentamos no próprio Festival de Teatro 

também, a convite da FURB. Apresentamos Os Camaradas Médicos. Depois que a 

gente... foi aí nessa realização do Festival da FURB, no FUTB, que o Alfredo Meyer 

(???) assistiu, e nos disse “eu gostaria de fazer uma proposta a vocês de, claro, vocês 

conversam entre vocês, conversam com o Giba, que é o autor também, e se toparem eu 

gostaria de abrir essa dramaturgia, de ampliar essa dramaturgia pra um espetáculo”. A 

gente topou, e um ano depois, então, um ano depois começamos o processo com ele. 

Quer dizer, um movimento ainda, de uma certa forma, ligado a uma ação do NuTE né. 

De certa forma não, totalmente ligado a uma ação do NuTE que teve essa sacada de 

vamos comemorar, vamos lançar o livro dos doze anos do JOTE, mas vamos convidar 

os grupos da cidade pra encenar, pra comemorar com a gente, né. Isso é bem legal, acho 

que é... Já assim fora do NuTE, mas continua sendo essa mesma idéia do Alexandre pra 

chamar pra participar, somos poucos pra dividir, vamos fazer, vamos fazer porque não 

podemos ficar parados. Isso pra mim assim... é a mais pura expressão do NuTE, se eu 

pensar... eu to chegando nisso agora, também não é uma coisa que eu tinha pensado 

antes não, mas é essa... esse grande impulsionador que o Alexandre sempre foi, sabe, de 

dizer pras pessoas “vamos fazer teatro, vamos fazer... eu tenho uma idéia, tu tens uma 

idéia? Vamos fazer!”. Por que quando isso... essa brincadeira começou tudo era muito 

mais difícil. Falar em fazer teatro naquela época era... era sim muito mais difícil, nós 

éramos loucos, com certeza. Não tá fácil hoje também, entende, mas hoje é mais comum 

que... eu to administrando, dirigindo a Escola aqui no Carlos Gomes; é mais comum que 

um pai inscreva seu filho pra fazer teatro, e pague por isso, inclusive, risos... Hoje nós 

temos curso superior, já há alguns anos, na Faculdade, né. a coisa não tá boa ainda, mas 

tá muito melhor do que era. Tá muito melhor. E... sei lá, eu sou obrigado a admitir, acho 

que seria muita burrice que eu não concordasse, que o NuTE tem um papel fundamental 

nisso aí. Porque o NuTE... mesmo com... porque muita gente pode dizer, pode pensar, 

mas as montagens do NuTE eram extremamente herméticas, era difícil de entender, de 

aceitar aquele tipo de trabalho. Mas... fundamental pra nossa realidade, pra nossa 

cultura, pra nossa sociedade, que viesse uma gente com esse tipo de pensamento, com 



esse tipo de vontade, nem que tivesse que impor goela à baixo, pra abrir um pouco essas 

cabeças fechadas, essa mentalidade tacanha da nossa cidade. Sei lá... O NuTE foi... 

agora vou me arriscar no que digo mesmo, mas... Eu penso que o NuTE foi pra 

Blumenau o que... Blumenau e daí respinga pra Santa Catarina, lógico, pro estado todo, 

o que, quase na mesma época, ou na mesma época, os Titãs foram pro Rock nacional, 

sabe. Os Titãs mandaram ver... o que é o Cabeça Dinossauro? O que é aquele primeiro 

disco dos Titãs... extremamente radical, de um grupo jovem, que quer abrir a cabeça 

nem que seja à fórceps né... O NuTE, liderado pelo Alexandre, fez a mesma coisa, a 

mesma coisa aqui em Blumenau.  

 

Édio – Só que Os Titãs talvez não era tão hermético... 

 

Pépe – Ah, não sei... Eu achava... risos... eu achava que eles falavam a mesma língua 

que nós, achava esses caras aí tão... devem ter conversado com o Alexandre, risos... 

 

Édio – Risos... 

 

Pépe – Esses caras ouviram o Alexandre falar algumas coisas aí e... Claro, (???) menos 

herméticos, eles foram se tornando e foram cedendo também né. Nós não tivemos isso, 

e acho que foi muito bom também, risos... que não tivemos isso. Sempre foi... pelo 

menos, posso falar de quando de dentro do NuTE, sempre, o retorno que nós tínhamos 

das pessoas que assistiam era... nossa, como eu contei antes, uma cara lá do Festival 

Catarinense em Floripa veio dizer “agora, faz dois anos que eu vi Apocalypsis, tava 

começando a entender, e vocês me vem com Variante Woyzek-Mauser, porra, o que 

vem depois?”. E depois veio o MacBeth, que é um outro nó na cabeça das pessoas. Mas 

acho que... até a metáfora do nó não é boa, porque o nó fecha, amarra, prende, e ao 

contrário, era uma cisão mesmo, um bisturi nos cérebros... né... nessa mentalidade 

fechada do nosso povo.  

 



Édio – Bom, Pépe, é oito e meia já. Não vou te cansar mais. Mas se tu tiver a bondade 

de poder conversar com a gente mais duas, mais três... aí a gente marca... 

 

Pépe – Ah sim, sim... 

 

 

 


