
(...) – 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 – Aqui com a Pita, no Angeloni, proseando sobre o NuTE. 

 

Pita – O NuTE era isso, era uma moçada que reunia muita energia e realizava um monte 

de coisa muito legal. Esse poder da realização... o NuTE não, o JOTE-Titac, mais 

especificamente, mas lógico, promovido pelo NuTE, que... A maioria dessa moçada 

passava pelo NuTE, quer dizer, vamos fazer com o que a gente tem... tem gente que 

quer escrever, que bom, tem gente que quer montar, que bom... Em dois, três dias se 

reuniam, e era uma qualidade de energia que eu nunca vi em outro lugar, de poder de 

realização das coisas, né. As pessoas em três dias montavam espetáculos e ninguém 

tinha dinheiro de lei de incentivo nem de coisa nenhuma. Eu acho que essas coisas têm 

que servir pra gente pensar como a gente tá produzindo arte. Eu já não gosto dessa 

palavra produzir, de como a gente tá fazendo arte. Por que a gente tá sempre 

dependendo do poder instituído pra poder realizar alguma coisa. Não vejo essa moçada, 

mesmo os meus alunos, são poucos os que a gente vê que fazem as coisas. E mais, na 

universidade, por exemplo, todos os formando saem com pelo menos três espetáculos 

prontos, eles têm três práticas de montagem. São três espetáculos que a universidade 

pagou diretor, preparador corporal, quer dizer, tirando do ponto de vista de que era um 

aprendizado, pensar que eles se formam com essas três peças, e nenhum deles continua 

com isso, nenhum deles se forma grupo e continua apresentando esses trabalhos. 

Quando ele se forma já tem três espetáculos no repertório.  

 

Édio – E pra que serve o currículo daí... 

 

Pita – É! Essa energia que eu digo que tinha... Bom, quando eu cheguei em Blumenau 

eu me assustei um pouco porque tinha três lugares que produziam teatro, e muito 

modestamente, todos os três, que era a Universidade, a Fundação Cultural e o NuTE, e 

não se comunicavam entre si, não trocavam, pelo menos naquele momento que eu vim  

pra cá, tinha um distanciamento assim... 



 

Édio – Tu veio via FURB... 

 

Pita – Eu vim via FURB. Eu achava muito esquisito uma cidade que já tem tão pouca 

gente fazendo, porque as pessoas não dialogam, não juntam forças, ficam de embate 

umas com as outras por causa disso ou daquilo, né. E aí, eu lembro que eu conversei 

com o Alexandre e tal, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi dar oficina no NuTE. 

Eu já achei bem legal, falei, “Oba! Legal, não tem preconceito, não importa se eu sou da 

FURB, é o NuTE que tá fazendo, já tem uma mistura aí”. Depois pensei “eu vou fazer 

de conta que eu nem sei que eles não se dão”, entendeu? Que tem a rixa, porque lá é a 

universidade instituída ou sei lá, não importa. Aí depois eu levei o Phoenix pra 

apresentar na Fundação Cultural, falei “vamos parar né, vamos se juntar todo mundo...”.  

 

Édio – Que ano que era? 

 

Pita – 1997, 98. Acho que no NuTE foi 1997,  que foi o primeiro ano que eu dei aula, 

dei oficina. Tinha uma turminha bem bacana e eram alunos do NuTE. E o NuTE logo 

em seguida acho que foi acabando né... 

 

Édio – 2000, 2002... 

 

Pita – Mas já estava naquela época num processo de diminuição de alunos e tal. Talvez 

tenha a ver um pouco com essa mudança de... de visão de mundo, que claro, as gerações 

vão tendo. Diminui essa força de realização, porque daí o aluno não se mobiliza mais 

pra fazer uma ação, ele sempre fica esperando o professor, o comando, que me diga o 

que eu tenho que fazer. Isso a gente vê muito na escola também, é difícil os grupos se 

reunirem pra produzir coisas fora daquilo que é da sala, da aula, e que o professor tá sob 

o comando, né. Tanto que a gente tá fazendo, tá voltando pra disciplina de produção, 

porque senão é o professor que faz o cartaz, é o professor que tira foto, é o professor que 

vai atrás de onde vai apresentar, que vai atrás de quem vai operar a luz, entende? Eles 

não se organizam como grupo. Acho que o NuTE foi bastante importante nisso, porque 

a gente vê os alunos que a gente recebeu, agora já não mais, mas os alunos que a gente 

recebeu na universidade que foram alunos do NuTE, a gente vê que a postura é um 

pouco diferente né, tem essa coisa do “somos nós que fazemos”. É lógico que chega 



uma hora que isso cansa pra quem já tá fazendo a muito tempo, mas o s novos deveriam 

estar vindo propor coisas. Talvez por isso a coisa vá morrendo um pouco, porque eu não 

vejo essa energia nas gerações novas.  

 

Édio – Quem tu lembra de alunos, o Luneta, o... 

 

Pita – O Luneta, o Carlos Crescêncio, o Silvio da Luz, todos esse meninos, e até 

gerações mais novas que eu não lembro agora, mas de vez em quando tinha um aluno 

que dizia “ah, eu fiz aula no NuTE...”. Quer dizer, fomentava de alguma maneira essa... 

 

Édio – Tu acha que a academia de alguma forma ela... formata, ou pode engessar (???) 

 

Pita – Eu acho que a gente... primeiro que a gente está numa estrutura pública que é 

cheia de regras, e as coisas não são feitas... Mas hoje eu tava pensando, eu acho que eu 

sou ainda muito bicho grilo, sabe, sou muito, meu pensamento ainda é muito de realizar 

a coisa pela coisa, pra que a coisa aconteça, e não querer saber quantas horas aula eu 

vou receber pra isso, se a universidade vai reconhecer que eu fiz isso ou não. E eu não 

vejo isso nas novas gerações, mesmo as novas gerações de professores, né, “eu não faço 

tal coisa se a FURB não me pagar a hora... Não vou me envolver nisso enquanto eu não 

conseguir carga horária”. EU acho que é esse... e aí é uma visão do mundo capitalista, 

né. Quando eu comecei a fazer teatro a gente nunca pensava em ganhar dinheiro 

fazendo arte, a gente fazia teatro. Isso era um outro problema, risos, não estava 

vinculada a essa realização. E aí o que eu vejo é assim, as pessoas querem conforto, as 

pessoas querem o que elas tem direito, “eu tenho que ser pago”, bom, a gente vive num 

mundo cada vez mais individualista, menos coletivo. Eu acho que essas coisas todas vão 

mudando. E mesmo eu trabalhando um monte, sem pensar nas minhas horas aula e tal, 

eu também não sou reconhecida frente à estrutura pública, não tenho nenhum mérito, 

não ganho a mais por causa disso. Mas é claro que isso vai me abrindo portas pra 

realizar coisas que “opa, essa tá dentro da estrutura da instituição”, então pra essa a 

gente pode ser pago, a gente pode ser... Conseqüentemente vai abrindo portas pra isso, 

mas não almejando isso. Aí quando você vê que as pessoas almejam isso (???), aí as 

pessoas acabando brigando pelo poder, né. A sociedade tá meio esquisita. Acho que o 

NuTE viveu num tempo que era mais, não sei se... o senso de comunidade era mais 

forte do que hoje.  



 

Édio – A estrutura que eles tinham de cursos livres, de... não tinha, digamos, eles não 

estavam interessados no diploma, a galera tava curtindo fazer aula de teatro, o barato era 

fazer teatro. Tu acha que isso pode ter ajudado também?... 

 

Pita – Eu acho que isso é um fator. Agora, a gente ali, especificamente no curso de 

teatro, a gente só tem aluno que quer fazer teatro. No curso de teatro ninguém fica pelo 

diploma, até entra pensando que vai ser um curso fácil, mas aí começa a ver que tem 

que estudar, tem que escrever artigos, ter uma produção científica, e lidar com uma 

estrutura dessa... só fica quem quer fazer teatro mesmo. Tanto que a gente tem uma... se 

formam, por ano, esse ano se formaram cinco.  

 

Édio – E mesmo assim no final eles nem sempre continuam... 

 

Pita – Eles até continuam a fazer teatro, mas não aproveitam aquilo que a universidade... 

Esse grupo tem três espetáculos no seu repertório, mas não sai e continua grupo 

realizando aquilo. Isso é um fenômeno um pouco daqui. Em Campinas, na Universidade 

de Campinas, eu vejo muito, os grupos saem e vão fazer temporadas em São Paulo, em 

teatro alternativos, e tal. E daí se constituem grupo, mesmo que alguns saiam ou sejam 

substituídos, mas pelo menos um núcleo fica e mantém aquele trabalho. Acho que a 

gente ainda é bastante imaturo nessa questão em Blumenau. E daí não é só o teatro, é 

com toda a questão artístico-cultural. A gente sabe que é um terreno árido, né. Mas eu 

não sei, em Curitiba, quando eu comecei, também era um terreno árido. Na verdade, se 

a gente for pensar bem, pra arte e a cultura uma certa aridez está em todo o lado.  

 

Édio – Esse curso que tu deu pro NuTE... Tu chegou em Blumenau, foi trabalhar na 

FURB e foi convidada pra dar... 

 

Pita – Uma oficina... de improvisação, já era de improvisação.  

 

Édio – E isso durou o quê, meses... 

 

Pita – Não, não. Acho que foi um final de semana só. Sábado e domingo o dia inteiro. 

Depois teve um momento que alguém estava dando um curso de vídeo lá, acho que era 



o Nassau, e eu dei algumas aulas de interpretação no curso, mas pensando na linguagem 

do vídeo.  

 

Édio – Foram dois momentos... 

 

Pita – Dois momentos... 

 

Édio – Pita professora do NuTE, foram dois momentos. No JOTE tu chegou a montar 

alguma coisa? 

 

Pita – No JOTE eu fui jurada. Foi muito interessante, porque o JOTE tinha uma 

trajetória, um certo vínculo com as pessoas que eram jurados, e tinha um certo 

pensamento estruturado do julgamento dos trabalhos e tal. E quando eu vim, veio eu e 

mais uma outra amiga minha de Curitiba, que nunca tinha participado, também, do 

JOTE, e mais a Sandra de Itajaí. E nós demos um olhar completamente diferente 

daquele que o JOTE... que eu penso, depois eu me dei conta, que era um olhar muito 

diferente daquele que as pessoas estavam acostumadas. Porque eu lembro que a gente 

não deu, por exemplo, o prêmio de cenário, a gente deu pra um espetáculo que não tinha 

nenhum cenário, mas que usou o Teatro, eles usaram a parte de cima, o balcão, os 

camarotes, eles usaram todos... descia um cara de corda, lá de cima, daquela ventilação 

que tinha... E a gente deu o prêmio de cenografia pra isso, e até justificou depois que a 

gente pensou na utilização do especo, e não exatamente, ou seja, na concepção da coisa. 

Então a gente deu um enfoque um pouco diferente. Nós fomos criticadas pelo publico 

depois “tá viajando Pita!”, risos... 

 

Édio – Risos. A liberdade do público de questionar até o julgamento... 

 

Pita – Com certeza! No dia da entrega foi assim “tá viajando Pita!”. Eles tinham na 

verdade só uma cruz em cima do palco, “dá prêmio de cenário pra uma cruz!”. Isso que 

a gente brigou antes, “olha, o que a gente pensou foi na utilização do espaço, quer dizer, 

em três dias você vai construir um cenário ou vai aproveitar o que você tem?”. 

 

Édio – Que legal... 

 



Pita – E eles aproveitaram super bem, fizeram as cenas por tudo. Foi divertido. Os 

grupos também. Teve um grupo de gente que nunca tinha feito teatro, as pessoas se 

juntaram e a apresentação foi muito divertida, mas foi muito divertida porque eles 

cometeram muitos erros, e como era uma comédia, o público se divertiu muito, foi 

muito divertido mesmo, mas não dá pra gente pensar do ponto de vista artístico, do 

ponto de vista da intenção estética do cara e ta. E também eles não ganharam nada, e 

também a gente ouviu por causa disso, “como que aquele não ganhou, foi o melhor, o 

que o público mais gostou!”. Gente, eles... e a gente fazia as conversas depois, fazia os 

debates depois de casa espetáculo, então, essas coisas que a gente tava pensando 

estavam ditas lá, estavam escritas. Mas foi ótimo, foi super divertido, o menino tava 

inteiro, e ele era ele mesmo, ele falava com o público como ele mesmo. Então a gente 

questionava “quais são os princípios do teatro, da tua intenção estética, a intenção da 

representação, foi divertido, foi ótimo, continuem fazendo, mas venham pro NuTE fazer 

umas aulinhas, né, entender o funcionamento de algumas coisas, porque hoje foi 

divertido porque o público gostou, porque o público riu e você emendou naquilo. Mas e 

se o público não risse, você não iria saber solucionar, provavelmente. Funcionou, mas 

quando a coisa é ao acaso ela também funciona ao acaso, e pode não funcionar se você 

passar por uma situação diferente”. Mas então, por isso que eu te disse, a gente veio e 

falou umas coisas que eu acho que eram muito diferentes, me pareceu, naquele 

momento. Nunca investiguei mais à fundo, mas depois você começa a conhecer as 

pessoas que já tinham sido juradas e tal, que o ponto de vista pelo qual a gente olhou os 

espetáculos era muito diferente do que comumente vinha sendo... E aí gerou polêmica, 

foi bem divertido.  

 

Édio – E os teus alunos de alguma forma chegaram a se envolver com o JOTE? 

 

Pita – Naquela época sim, naquela época era o Fábio, o James, o (?), o Murphy, eles 

estavam sempre no JOTE... 

 

Édio – Mas eram NuTEs e vieram pra FURB. Eu digo o contrário assim, não conheciam 

o NuTE e... 

 

Pita – Não, eles já conheciam o NuTE, já conheciam o JOTE-Titac, já conheciam esse 

movimento. Porque a primeira turma de alunos da FURB, eram pessoas que já faziam 



teatro na cidade e estavam esperando abrir o curso, entendeu? Então era Fábio, James, 

Murphy, Paulo Camargo, que jê nem tá mais aqui, ele tá em Belo Horizonte, Carlinhos 

Santos, esse pessoal que já fazia teatro na cidade, já conhecia todo esse movimento.  

 

Édio – E hoje, você acha que eles topariam se tu chegasse com essa proposta “olha, vai 

ter um JOTE, assim assado, vai ter textos, funciona assim, nós vamos sortear, em três 

dias vocês montam um espetáculo... 

 

Pita – Eu acho que sim... pela empolgação assim, até a minha empolgação de dizer 

vamos lá gente, tem que fazer...”. Eu acho que sim, porque eu dou sempre uma 

chacoalhada neles por causa dessa coisa de “vamos fazer moçadinha, vocês tem que 

fazer enquanto vocês estão na faculdade, depois que vocês se formarem ninguém vai 

bater na porta de vocês pedindo um ator pra fazer a novela das oito, entendeu? Não vai 

ter um emprego assim... tem que ter grupo agora pra que na hora de vocês se formar já 

ter um caminho pra onde ir, um trabalho né, não dá pra esperar pra daí “e agora, o que é 

que eu faço? Não vai ter emprego pra ator em Blumenau, vocês vão ter que formar 

grupo e montar espetáculos, e vender seus espetáculos, fazer oficinas, é isso que vocês 

vão ter que fazer...”. 

 

Édio – A gente tá pensando, eu não sei se o Venera comentou contigo, mas a gente tá 

pensando em fazer no mês de julho, até por causa dessa questão do Festival que não vai 

ter, coloca o JOTE... 

 

Pita – Ah, legal, legal. O que ele comentou comigo é que vocês estavam pensando em 

espaços alternativos. Isso eu já achei ótimo, você tem que fazer um espetáculo lá no 

Túnel... Quer dizer, sorteia o texto e o espaço.  

 

Édio - O Venera tá cheio das idéias, risos. 

 

Pita – Eu acho isso muito legal.  

 

Édio – Ele quer dividir o mapa, sorteia no mapa... 

 



Pita – Isso é muito legal, invade a cidade, é isso, botar essa moçada pra invadir a cidade. 

É muito legal. Eu estou no doutorado agora, e a gente tá estudando a cidade, teatro e 

cidade. Tem o André, que faz teatro de rua, e ele não faz, ele diz que faz teatro de rua de 

rua, ele não faz espetáculos pra juntar aquela rodinha, não, ele faz espetáculos que 

dialogam com a cidade, com as construções, com as coisas que ela tem. Então a gente 

está estudando cidade, é muito legal. Qual é o fluxo desse lugar, quais são os marcos, o 

que isso representa pra cidade, e de quê maneira o meu espetáculo vai se meter ali no 

meio pra significar alguma coisa pra cidade, e não vou fazer uma rodinha que cabe em 

qualquer praça do mundo, não, quê interferência eu vou fazer nessa cidade. É bem legal.  

 

Édio – A gente esteve... a um ou dois finais de semana atrás, a gente conversou com o 

Faleiro 

 

Pita – Ah, sim, sim, meu orientador...  

 

Édio – Uma figura muito legal... 

 

Pita – É, uma figuraça... 

 

Édio – A conversa com o Faleiro foi cheia de teorias. Como tu imagina o NuTE assim, 

faz ressonância com o quê, nessa várias, vários territórios teóricos do teatro? 

  

Pita – Ele faz ressonância com o Stanislawski, o bom e velho Stanislawski, que é a base, 

é o fundamento. E por mais que você pense em Brecht, você pode pensar em Brecht do 

ponto de vista estético, mas do ponto de vista da formação do ator, é Stanislawski. Eu 

acho que, pelo que eu percebo das pessoas que eu convivi, que passaram pelo NuTE, vai 

muito pela linha Stanislawski, e muito por uma coisa intuitiva, sabe, de trabalhar muito 

com a intuição. Eu, quando comecei a fazer teatro em Curitiba, também, a maioria dos 

cursos de iniciação teatral o cara tinha lido Stanislawski e usava a sua experiência, a sua 

intuição. Eu acho que passava por aí mesmo. Independente da estética deles, quando 

eles dirigiam espetáculos, eu tô falando isso do ponto de vista da preparação do ator. Pra 

mim era o bom e velho Stanislawski.  

 

Édio – E do ponto de vista estético... 



 

Pita – Do ponto de vista estético eu via algumas coisas, alguns trabalhos relacionados à 

Brecht, alguns trabalhos muito na área da performance, que na época nem se chamava 

performance, não tinha nem esse nome. Hoje em dia é que a gente pode dizer, do ponto 

de vista da performance, porque juntava artes visuais, juntava umas idéias doidas, 

doidas entre aspas, que fogem dessa coisa certinha do começo, meio e fim, que todo 

mundo tem que ficar sentadinho e protegidinho assistindo. Eram coisas mais agressivas 

do ponto de vista estético. Do ponto de vista estético eram bastante avançadas. Portanto, 

pouco compreendidas, e eu acho que daí tinha um conflito, porque assim, eu faço uma 

coisa avançada... Bom, daí hoje em dia a gente sabe o que se pode pensar do ponto de 

vista da teoria da percepção. Tá, então o que realmente eu quero provocar, se eu estou 

sendo agressivo, é lógico que eu vou tocar a pessoa de determinada maneira, então não 

posso esperar que ela tenha uma resposta que não seja fruto disso. Ano passado eu 

montei com uns meninos um Beckett, numa prática de montagem. Eu falei “a primeira 

coisa que vocês tem que ter em mente, é que o espetáculo vai acabar e ninguém vai vir 

dar os parabéns e dizer ‘ai, que legal, parabéns!’. Ninguém, porque Beckett, quando 

termina, as pessoas não sabem direito o que é aquilo, ele vai bater nas pessoas de outro 

jeito, depois ela vai achar, construir significados pra isso ou aquilo. As pessoas não vão 

vir te abraçar e dizer ‘que lindo!’. As pessoas saem ‘eu não sei em quê terreno pisei, não 

sei o que acabei de ver’, porque ele trabalha justamente com isso, construa os 

significados você”. Mas é que a gente tem um público acostumado a isso.  

 

Édio – Ainda hoje... 

 

Pita – Ainda hoje. Então eu acho que acabava ficando assim “ah, são os doidos que 

fazem aquilo”. 

 

Édio – Ah... Acho que isso era muito do NuTE (???) 

 

Pita – É, talvez. É uma sensação que eu tenho, não posso te dizer que eu tenha ouvido 

alguém falar isso, entende? A sensação que eu tenho é que era assim “aquele bando de 

doidos, que faz teatro pra eles mesmos”, é uma sensação, não é um dado científico. 

 



Édio – Nós da academia fazemos o teatro bacana, o pessoal da Fundação faz... quem 

estava na Fundação naquela época? Já era o Leandro? 

 

Pita – Não, não. O Leandro estava ainda no Rio, terminando uma especialização. O 

Giba. E um pouco depois o Giba já estava na Fundação com o grupo dele.  

 

Édio – (???)  

 

Pita – Exatamente. Tinha o Giba, e o Giba também tinha umas idéias... embora assim, 

com os alunos ele fizesse espetáculos um pouco mais certinhos do ponto de vista da 

lógica, da experimentação. Mas ele também era... tinha umas idéias avançadas. Então eu 

tenho um pouco essa sensação assim. Mas eu acho que isso é tanto que o próprio 

pessoal do NuTE também se sentia discriminado. Eu lembro que no ano que a gente 

veio no Festival... uma projeção que o Venera fez, que isso não faz muito tempo, 

quando eu fui falar com o Alexandre pra fazer isso pro Festival... Não, não foi nessa 

ocasião, foi antes. Foi uma vez no lançamento do livro do JOTE-Titac, que eu convivei 

o Alexandre pra apresentar alguma coisa num evento da FURB, que era relacionado a 

esse livro. Ele veio, ele não acreditava que a FURB estava chamando pra fazer alguma 

coisa do NuTE pra se apresentar lá, então, sabe? Você veja que a minha sensação é por 

todas essas ações e reações que eu vejo. Ele dizia “a FURB tá é? Ah, que legal...”, como 

se a FURB fosse... 

 

Édio – (???) 

 

Pita – É, sei lá. Eu sei que as coisas as coisas eram repartidas e isso estava no 

imaginário das pessoas ainda.  

 

Édio – Tu acha que pode ter alguma coisa a ver com (???) 

 

Pita – Eu acho que tem uma coisa... Eu não sei muito disso, porque eu não conheço 

muito o Phoenix antes, eu sei que por ali estava o Mallet, que não é um cara bobo, 

depois o Paulo Geiger, que se relacionava bem com todo mundo... Talvez tenha um 

pouco a coisa da academia e do artista que trabalha mais com a intuição. Porque eu 

lembro que eu ouvi uma vez uma conversa das pessoas do NuTE, de alguém do NuTE, 



dizer “Tem que botar fogo na FURB. Porque a FURB não apóia as artes...”. Quer dizer, 

era um discurso de uma esquerda... mas que já não se luta mais por essa via né. O que 

adianta botar fogo na FURB? Não vai resolver nada, eles vão construir de novo e vai 

ficar a mesma coisa. Pra mudar a relação não adianta botar fogo nas coisas. 

 

Édio – Na Época que eu estava estudando no mestrado, em São Paulo, eu participei de 

alguns grupos na periferia, e tinha um que eu achava muito interessante que era o 

TroCaosLixo. E a idéia era meio essa que vocês (se dirige a Charles) estão fazendo com 

o Escambau hoje. Cada um leva uma coisa e as pessoas trocam, uma brincadeira assim. 

Só que o primeiro dia que eu fui, meu primo que é de lá, de Osasco, me disse “olha, não 

conta pra ninguém aqui que tu tá fazendo mestrado”, e eu disse “porquê?”, “porque se 

alguém ficar sabendo eles vão te expulsar, vão te tratar super mal”. E realmente (???) 

teve uma hora que eu falei “ah, porque eu li um texto, um artigo que tinha algo 

assim...”, e eles “ah, porque esse pessoal da academia, nós não queremos aqui, eles tem 

mais é que ficar dentro da universidade mesmo, aqui somos nós que fazemos as coisas”. 

(???) Tinha alguma coisa desse tipo, a academia que fique lá, e nós que somos 

marginais puros ficamos aqui... 

 

Pita – É, eu acho que tem, as pessoas... Parece que a teoria tá falando uma coisa que não 

é essa prática que esses artistas fazem. Ou mesmo, se a gente pegar o pessoal de teatro, 

principalmente, os doutores, todo esse povo aí, todos são artistas também, todos têm seu 

grupo fora da universidade, dirigem, atuam, circulam, entendeu? Então, eu acho que a 

coisa não fica fechada dentro da academia. “Ah, então eu pego o que aquele maluco fez 

e vou estudar...”. Até porque, se a gente for pensar em pesquisa, do ponto de vista da 

arte, a gente tá pesquisando processo, não tá pesquisando produto. E mesmo que o 

processo não chegue a cabo, na prática, a gente tá procurando, tá pesquisando, os 

processos de criação intuitivos, então eu também tenho que estar nesse lado, fazendo, 

senão eu vou virar museu de mim mesmo, não é? Mas eu acho... e eu acho que naquela 

época era mais ainda. Hoje em dia você já sabe um pouco que a academia não é esse 

templo intocável do saber né... Até porque nas universidades as políticas cada vez mais 

são “você tem que ir pra comunidade, cara”. Não adianta produzir conhecimento lá 

dentro e ficar lá... não vai servir pra ninguém. Mesmo o saber teórico, ele tem que 

ajudar a prática a se realizar, senão pra quê que ele serve? Então... Mas eu acho que é 

bem normal esse ponto de vista, e até acho legal, acho que tem que ter, por que essas 



diferenças é que fazem cada uma dessas coisas crescer e buscar formas de se aproximar, 

né. Essa coisa um pouco romântica do artista que não se pode contaminar pela pesquisa 

científica.  

 

Édio – Tu acha que pra esse JOTE que a gente tá pensando, a gente conseguiria algum 

apoio da FURB? 

 

Pita – Com certeza. Acho que tem que fazer na FURB...  

(Conversam sobre a possibilidade de realizar o JOTE-Titac em algum espaço da FURB) 

 

Édio – Uma figura que o Alexandre cita muito... nós estamos com um acervo bastante 

grande de arquivos de jornal, teve uma época que ele foi colunista do Santa, uma vez 

por semana. E uma figura que ele cita muito é o Grotowski. (???) estéticos, ou de 

alguma forma tu acha que entrou... 

 

Pita – É, o Grotowski é um discípulo do Stanislawski, né. É mesmo é. Foi bom tu ter 

falado nisso porque realmente, nessas experiências que eu... acho que do ponto de vista 

estético, mais do que do ponto de vista da formação do ator, até porque o Grotowski, ele 

seguiu um pouco o... a partir do que o Stanislawski fez ele entrou por uma outra linha, e 

depois foi ficando mais ritualístico né, até a hora em que ele disse “nós só fazemos 

teatro pra nós mesmos. Não quero público. O que eu faço não é teatro. É uma 

experiência ritualística”. Mas eu acho que sim. Mas tem uma coisa, que na década de 

oitenta a gente ainda passava no Brasil, que era assim: toda literatura que chegou pra 

gente do Stanislawski e do Grotowski, chegou via, filtrada, pelos Estado Unidos. A 

primeira tradução do primeiro livro do Stanislawski, ela foi feita nos Estado Unidos 

acho que em 1956. Cortou várias coisas, porque eles fizeram uma adaptação do que lhes 

interessava do cinema. Aí chegou pra nós essa tradução toda capenga, aí falava de 

memória emocional, e as pessoas ficavam achando que Stanislawski era só memória 

emocional. Os outros dois livros dele levaram quinze anos pra serem traduzidos. Sendo 

que os três livros dele, um é complementação do outro. Então, o Stanislawski era 

entendido no Brasil de uma maneira equivocada, por causa dessa história da memória 

emocional. E conseqüentemente, o Grotowski, que era um discípulo direto dessas coisas 

do Stanislawski, também acabou sendo interpretado de maneira equivocada, né. Então, 

aí, você pensa em memória emocional e parece que é só a me... A memória emocional é 



me lembrar de uma coisa que me deixa triste e aí eu volto a ser triste... é mais complexo 

do que isso, é mais científico do que isso o que o próprio Stanislawski propõe. Mas tu 

só vai entender isso depois que você ler os três. Hoje em dia a gente tem, lógico, 

traduções que foram feitas do original, um monte de gente que estudo e viu “mas não 

era isso o que o cara queria dizer, olha, era isso...”. Então teve uma época em que houve 

um preconceito contra o Stanislawski no Brasil, “ah, trabalha com memória 

emocional...”. um preconceito assim. Porque foi pensado de modo equivocado.  

Mas eu acho que tem nos trabalhos do NuTE coisas de Grotowski, agora que você 

falou.  

 

Édio – Essa coisa, próxima da performance de que tu falou, eles bebiam da onde será? 

Nessa época ainda não era uma coisa tão evidente como é hoje... 

 

Pita – Não, e nem com esse nome. Mas eu acho que eles ousavam, experimentavam 

coisas. Acho que tinha o (?) da cultura em geral, né. O próprio Alexandre é um cara 

super ligado nas artes visuais, na época artes plásticas, que tinha muitos elementos ali 

também. Muitas coisas da exacerbação do ator, que isso sim, vem do Grotowski, perder 

esses limites, um pouco. Mas eu não saberia te dizer que bases teóricas, quem eles 

teriam lido, de quem exatamente eles tirariam isso. 

 

Édio – Tu assistiu a... o último grande espetáculo que o NuTE produziu foi A Morta.  

 

Pita – Não vi A Morta, não... 

 

Édio – Eles tem uma série de... O Homem do Capote, (???), Classe Glacê... tinham 

espetáculos grandes, fora do JOTE... 

 

Pita – E A Morta, o texto em si é um texto complicadíssimo. Quase ninguém se 

aventura a montar A Morta, é um texto super complicado, super difícil de ser entendido. 

Então, aí voltamos né. O texto era difícil de ser entendido, eles entendiam uma 

determinada coisa, e aí eles acabavam sendo mais enigmáticos ainda para o público, aí 

ficava essa coisa “Ah, os doidos lá, que fazem essas coisas doidas que ninguém 

entende...”, né. E A Morta, dos textos do Oswald, o mais... 

 



Édio – Estranho... 

 

Pita – É, o mais estranho é A Morta. Tem A Morta, O Homem e o Cavalo, e o mais 

facinho é o... eu lembro o nome dos personagens... O Rei da Vela, é o mais facinho... 

 

Édio – É, eu já vi em alguns Festivais... 

 

Pita – O Rei da Vela é o mais facinho de você compreender. Os outros dois tem muito 

simbolismo. Complexos mesmo, é difícil alguém se aventurar a montar. E eles se 

aventuravam, é isso que eu digo, cara, essa ousadia, onde é que anda?! Onde é que anda, 

sabe! Ah, vamos tentar, vamos fazer, vamos montar! Depois a gente pode até pensar 

porque ninguém gostou... 

 

Édio – É, e a idéia é... a gente pensou, vamos faze o JOTE e tal. Aí no início a galera 

pensou, “pois é, mas como nós vamos fazer? Grana da onde?”. Mas vamos fazer, fazer 

na raça. É isso, a coisa pegou fogo... 

 

Pita – Quê grana cara1 Mobiliza as pessoas. E olha, se precisar de alguns apoios, 

divulgação e essas coisas, isso a gente consegue na FURB, via acessória de impressa, 

via TV, rádio. Essas coisas a gente consegue. E assim, se precisar umas fotocópias a 

gente também consegue. Só não fale em gráfica pra FURB que não rola. Nem pra os 

nossos alunos a gente consegue.  

 

Édio – Pra nós irmos encerrando então. Tu consegue uma... eu sei que é sempre bobo 

isso, mas uma tentativa de definição, uma coisa que definia o NuTE, que sintetizaria... 

 

Pita – É, sintetizar é difícil né. Bom, que o NuTE foi um importante núcleo de formação 

de atores e fomento da arte teatral em Blumenau, é inquestionável, porque até hoje a 

gente vê resultados disso, isso respinga por aí até hoje. E muito nessa... na mobilização. 

O que eles conseguiam mobilizar, com o JOTE-Titac, mobilizar as pessoas, eu nunca vi 

em lugar nenhum mobilização tal, de energia de pessoas e de realização. E isso é 

importante. E acho que é importante que a cidade tenha artistas ousados, e o NuTE era 

bastante ousado. Na parte da formação dos atores respinga até hoje, na parte da estética 

era bastante ousado, e na parte do JOTE-Titac na mobilização de pessoas. Pô, três 



grandes coisas... três grandes coisas foram feitas por esse pessoal, pelas pessoas que 

compunham o NuTE.  

 

Édio – Tu tem alguma sensação, ou alguma informação de por que terminou, ou o que 

poderia ter levado o NuTE a fechar? 

 

Pita – Talvez porque as estruturas estão cada vez mais burocratizadas, e eu acho que 

essa ousadia artística, e essa visão de ser um pouco contra a academia e a formalização 

que essas pessoas tinham, era uma coisa que as afastava dessas estruturas burocráticas. 

Porque hoje em dia o artista tem que pensar diferente, ao mesmo tempo, como eu falei, 

a gente quer o artista que sabe questionar o poder público, se você não souber fazer um 

projeto pra mandar, pra financiar o teu produto, você não vai fazer. Então você têm 

também que entender o funcionamento dessa estrutura. Não é mais só, nós estamos aqui 

fazendo teatro, deixa a gente fazer, né. Eu acho que um pouco é esse embate, mas eu 

acho que é uma coisa da geração mesmo, entende, de uma geração de artistas que... 

porque foi um período de transição. Aquele artista que não sabia lidar com a estrutura 

institucionalizada das profissões, das burocracias das coisas. Daí, agora o artista começa 

a... eu não tenho dados maiores, também é uma sensação, de que não foi o NuTE, mas 

de que foi uma coisa mais ou menos geral. Porque tem situações assim também em 

Curitiba. Existiram, fomentavam mais ou menos na mesma época, parou e fomentar pra 

se transformar daí no curso de graduação, entende? Não dá mais pra você fazer desse 

jeito tão informal, porque as estruturas que estão aí te exigem uma formalidade.  

 

Édio – As estruturas estão (???)  

 

(Terminam conversando sobre o local onde Charles fará a fotografia de Pita) 

 


