
(...) – 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 – Conversando com Silvio, aqui na casa dele, papeando sobre o NuTE. Vamos lá. 

 

Silvio – O Grupo Meu Grupo, que era direção do Pépe né, começou dentro do NuTE, 

como muitos outros. O Contra Senha, que eu dirigi, começou dentro do NuTE também. 

E então, depois, quando o pessoal saiu, dividiu, então continuou fora. O Negro Olhar é 

um processo de criação que começou dentro do NuTE. Depois do afastamento foi 

ensaiado no apartamento, na quitinete do Marcelo, depois foi ensaiado no SESI, foi um 

ano e meio de ensaios, né, até estrear. Desde a versão do texto original, onde que iniciou 

dentro do NuTE, até chegar à adaptação do Marcelo. Teve um festival em (???) 

chamava, em que consideraram o texto como... até inspirado no Otelo, mas já como um 

novo texto, porque muito da estrutura do texto alterou-se. O Contra Senha, já por sua 

vez, ele meio que começou e terminou dentro do NuTE. 

 

Édio – Contra Cena? 

 

Silvio – Contra Senha. Foi um grupo criado pros Jogos de Teatro, JOTE-Titac, e aonde 

que acabou o pessoal se unindo, e o nome até foi criado pelo Tchelo de Barros, Contra 

Senha do Lado Avesso. Eram alunos do NuTE também, e nós formamos esse grupo. 

Depois encerrou por ali mesmo, o pessoal foi se afastando, foi pra outros trabalhos. O 

Contra Senha tinha mais uma característica performática, performances em bares, 

exposições, lançamentos de jornais alternativos, o que acontecia muito na época. 

Participamos dos Jogos de Teatro, era um trabalho que a gente fazia muito, mas nunca 



assim pra Festivais maiores ou apresentações pra... assim, que não fosse... como é que 

eu poderia dizer... Foram feitas apresentações no Teatro Carlos Gomes, foi feita na 

chácara, onde aconteciam muitos eventos. A gente apresentou Casamento Pequeno 

Burguês lá, e a direção iniciou com o Alexandre Venera, depois daí passou pra mim a 

direção, com ajudado do... envolvimento do Tadeu Bittencourt, do próprio Alexandre 

né. E então... sempre em espaços alternativos o Contra Senha apresentava. Eram 

trabalhos que rompiam com o padrão, sem querer buscar uma estética... 

 

Édio – Alternativa... 

 

Silvio – É, alternativa. Não era assim... nada científico, mas muito nas nossas 

inspirações e em pessoas que a gente bebeu, como o Alexandre, e o próprio Pépe, e 

outras pessoas que passaram, o Giba, que sempre tinham... Não eram trabalhos 

tradicionais né, a linguagem. (???) trabalhos do Contra Senha, onde eu atuava, direção 

do Pépe. Esse do Wilfried Krambeck (provavelmente comentam fotografias ou 

documentos). Eram trabalhos muito alternativos os do Contra Senha. Olha, uma matéria 

de jornal. A gente fala muito sobre esse processo de trabalho.  

 

Édio – Tu chegou a dirigir o Contra Senha? 

 

Silvio – Sim. Começou com a minha direção, no primeiro JOTE-Titac, e quando eu 

terminei o primeiro semestre do NuTE eu fui convidado pra dirigir uma peça nos Jogos, 

com esse pessoal, que não tinha um diretor, era um pessoal mais velho que se reunia e 

tal. Então o pessoal disse “você dirige”, e não sei o quê, e eu digo “meu, mas eu tenho a 

mesma experiência que vocês, quer dizer, nenhuma né, um semestre né”. Daí o pessoal 

me motivou, o Giba, o Pépe, achando que “não, vai e encara, se precisar de uma ajuda a 

gente dá” e tal. E daí foi, nesse primeiro trabalho também teve o envolvimento do 

Marcelinho, que também tava... o Marcelo Fernando né, que tava atuando na equipe do 

Pépe, mas também dividiu essa direção comigo no espetáculo, tivemos apoio de outras 

pessoas, conseguimos um bom resultado, foi premiado o grupo e tudo. E ele sempre 



teve uma característica de ter prêmios de atores. A partir daquele momento o Contra 

Senha geralmente ganhava melhor ator ou ator coadjuvante, melhor atriz. Os prêmios 

eram sempre relacionados a ator. E onde que me despertou uma curiosidade, de porque 

isso, e aí começamos a aprofundar e buscar essa questão do trabalho do ator né. E hoje é 

uma pesquisa minha, até hoje, o trabalho do ator. A dialética do encenador com o ator, 

esse processo que é muito voltado hoje, muito buscado hoje, que é a dramaturgia do 

ator, né. Mas, nós estamos aqui pra falar do NuTE né, risos. O que eu poderia... Aqui 

tem um... sobre o NuTE (analisam documentos), que na época o Giba dirigia né. Mitos 

Mortais que era um... A Roda Gigante que era texto do Alexandre, que foi... até por um 

edital que ele ganhou esse... ou melhor, esse, eu não lembro bem, mas foi premiado... 

 

Édio – Esse é direção do Pépe... 

 

Silvio – É, o Pépe dirigiu. O Alexandre convidou o Pépe pra dirigir esse espetáculo. Já 

que texto era dele, ele não queria dirigir, então convidou o Pépe pra dirigir. Com todos 

os integrantes do NuTE. 

 

Édio – Essas... esse papos sobre o NuTE, a forma como eu trabalho as entrevistas, 

Silvio. Não tem muito uma linearidade de começo, meio e fim, é muito teatro 

contemporâneo esse negócio. Então a gente vai conversando, e à medida da conversa 

vão aparecendo... é meio um papo de boteco, ou coisa assim, sobre o NuTE. 

 

Silvio – Ah, sim... 

 

Édio – Uma curiosidade que eu tenho é da tua entrada, do teu encontro com o NuTE. 

Como é que foi assim, uns seis meses antes o que é que o Silvio tava fazendo, o que 

aconteceu que tu achou essa gente... E tu te apaixonou né, porque dali em diante tu... 

 



Silvio – Ah... Meu encontro com o NuTE foi muito louco. Eu... um pouco antes eu tinha 

chegado, eu estava em Salvador, tinha feito a faculdade lá, tinha estudado lá. E daí 

então eu vim pra Blumenau... 

 

Édio – Mas tu é natural de Salvador? 

 

Silvio – Não, eu sou Blumenauense, fui pra lá com treze anos... 

 

Édio – Fostes pra Bahia com treze anos? 

 

Silvio – É, treze anos. E daí me formei em engenharia elétrica. Aí no sexto semestre de 

engenharia elétrica eu conheci... me envolvi com o teatro. Um diretor... Nós fomos 

instalar a parte elétrica de um auditório que estava sendo feito, éramos estagiários. 

Fomos fazer esse processo e queriam que alguém ficasse pra aprender essa parte de 

iluminação, pra instalar, como um técnico de iluminação, digamos assim. Onde que 

tinha um... eu esqueci o nome dele, mas era um diretor da Alemanha, que veio à 

Blumenau algumas vezes, ganhou muitos prêmios pela UFBA né. E foi ele que 

começou a me inserir no caminho da iluminação, estética da iluminação e como se 

monta uma luz... E aí que começou minha paixão pelo teatro.  

 

Édio – Isso lá em Salvador? 

 

Silvio – Lá em Salvador, é. E daí então... Mas continuei a fazer a faculdade, terminei, e 

tive que vir a Blumenau novamente, por que meu pai estava muito mal, tinha que ir e 

voltar pra São Paulo, por causa do coração, na época aqui não tinha esse atendimento, 

ponte safena, ele teve que fazer lá. E nesse processo ele faleceu, e eu acabei ficando em 

Blumenau com a minha mãe e tudo. E eu estava machucado na época né, não podia 

andar direito, sofri um acidente de moto, e... eu tava muito deprimido assim, por que... 



ah... não me enturmava mais aqui e tal, mas ao mesmo tempo tava preso por essa 

questão familiar, e... não sei, eu fazia tudo mas não me atraia nada, eu não tinha tesão 

por nada, e então... eu já tava com vinte e poucos anos e... 

 

Édio – Continuou (???) 

 

Silvio – É... e daí? Nada me motivava. Foi quando a minha mãe passou na frente do 

Teatro Carlos Gomes e viu inscrições abertas pro NuTE. Chegou em casa e disse assim 

“olha, vai lá, faz a tua matrícula”. E eu disse “mãe, mas... teatro? Eu não tenho nada a 

ver com teatro... lá eu fiz luz e tal, mas eu jamais né... ator? subir num palco?”. Eu 

sempre muito tímido. Aí a mãe disse “não, tu sempre gostou de fazer teatro, brincava 

com o teu irmão de bonecos, se tivesse (???) convidava as pessoas pra assistir”, e não 

sei o que... Isso tá apagado da minha mente, não lembro, não sei se ela criou isso pra 

tentar me puxar, me mandar pra algum lugar, e acreditava que o teatro era uma forma de 

eu me envolver com outras pessoas e... sair daquele baixo astral assim... Bom. Daí eu 

fui... e ela disse “mas vai logo por que acho que logo iniciam as aulas”. Aí eu fui, daí 

tinha um barzinho lá o... London, ou outro nome... na frente do Teatro Carlos Gomes, 

em cima... 

 

Édio – Ah, aquele lá na quinze... 

 

Silvio – É. Parei ali, tomei uma, tomei duas, e disse “pô, será que eu vou lá fazer 

inscrição... tá louco... o que é que eu vou fazer lá?” Daí... bom, daí eu tomei mais umas 

cervejas, fui no Teatro, daí tinha um guarda, que não faz mais parte ali... mas era um 

senhor já, muito simpático sempre com o pessoal de teatro que trabalhava ali. E ele 

disse “olha moço”, eu não lembro se era uma quinta ou sexta-feira, ele disse “sábado 

iniciam as aulas, não tem ninguém aí agora, mas você pode vir e fazer a matrícula 

direto”. Eu disse “bom, mas se eu nem fiz a matrícula como é que eu vou iniciar as 

aulas assim...”, e ele “não, vem sábado aí”. Aí fui, e no que eu entrei lá tava todo mundo 

já... cheguei atrasado né, bem provável... tava todo mundo deitado no chão fazendo 



relaxamento, coisa e tal, eu olhei... Tem umas escadas lá do caramba pra subir, e pra 

mim subir aquelas escadas na época foi uma tragédia... 

 

Édio – Você tava machucado... 

 

Silvio – É... E daí cheguei lá, bati na porta, o Pépe tava dando aula, “ah, pode entrar”. E 

eu disse “ah, não fiz inscrição ainda”, e ele disse “ah, isso aí a gente faz no fim. Deita 

ali no chão”, não sei o que... e eu disse “pô, mas deitar? Como eu vou fazer isso?”, aí 

ele disse “ah, deita aí”... risos... Aí fui lá no final fazer a matrícula, fui lá preencher a 

ficha... “que data tu nasceu?”, “ah, 28 de fevereiro de 1965”, “vinte e oito de fevereiro! 

Deve ser veado”, risos...  

 

Édio – Risos... 

 

Silvio – E eu disse “mas como assim?” Ah... pensei... vou ignorar esse cara né... Peguei 

e preenchi a ficha lá, fui embora, mas pensando “qual é a desse cara?”, né, risos... Daí 

eu peguei um ônibus e tal... Fui na segunda aula, e depois, mais tarde, fui descobrir que 

ele também fazia aniversário dia 28 de fevereiro né... 

 

Édio – Ah, o Pépe... 

 

Silvio – É, é um palhaço. E daí, não lembro quantos sábados foram, dois ou três, eu não 

lembro. Eu sei que a turma tinha que ser dividida porque era uma turma muito grande, 

então uma turma continuaria aos sábados e a outra iria pra um dia de semana. Seria 

dividida essa turma. Daí eu fiquei aos sábados, sábado à tarde. E ali começou então, o 

meu envolvimento com o teatro. E depois desse primeiro semestre eu atuei, era um 

texto do Pépe, direção do Pépe, estreando no teatro, semi nu... uma faixa... eu fazia um 

velho e tal... risos... E aí depois, já logo tinha o JOTE-Titac, já me convidaram pra 



dirigir, e eu digo “meu deus do céu...”. Dirigi, daí tava o Tchelo de Barros envolvido 

nesse grupo, pô, agora eu não lembro quais eram todas as pessoas que estavam 

envolvidas ali naquele momento, se eu falar eu posso mentir, talvez eu lembre um 

pouco mais pra frente... 

 

Édio – Que é poça que era isso? 1990, 1980? Estamos em que ano quando tu entra no 

NuTE? 

 

Silvio – 1998 eu acho... 

 

Édio – quando tu entrou no NuTE? 

 

Silvio – Não, 1998 não, 1988.   

 

Édio – 1988... 

 

Silvio – É, 1988. 2009... fez vinte anos... é 1988. Puxa, agora me pegaste, nem sei ao 

certo mais. Em 1990, é... foi em 1990 que foi a primeira montagem nossa, então deve 

ser isso, 1990. 

 

Édio – Nossa do Contra Senha? 

 

Silvio – Não, não, da turma que formou com o Pépe né, foi em 1990. Vou dar uma 

confirmada depois, deve ter alguma coisa num papel, e te certifico. Mas acho que foi 

isso. Em 1990. O JOTE acontecia em novembro, por aí.  



 

Édio – E o que aconteceu ali que mudou a tua vida cara? Tu era engenheiro e virou 

teatreiro... 

 

Silvio – Pois é... virei teatreiro. Desde ali eu fui convidado pro pessoal pra trabalhos, 

performances, produção, me engajei na produção, comecei a trabalhar com teatro, até 

não muito tempo... hum... 1998 é que eu dei aula no NuTE, fui professor do NuTE, 

substituindo o Pépe também, no colégio Doutor Blumenau, lá em Pomerode. Comecei a 

preparar um pessoal que era pra, em tese... que era encontro da Rede Sinodal, então, 

eles tem um Festival de Teatro, entre a Rede Sinodal e os (?) participam, e eu fui pra 

dirigir esses trabalhos... 

 

Édio – Rede Sinodal é a rede do colégio de Pomerode? 

 

Silvio – É, que é da Barão e do colégio de Pomerode. Então o NuTE prestava serviço 

pra esse colégio, e os professores eram o Carlos Crescêncio e o Pépe Sedrez. Depois 

ficou só o Pépe Sedrez. Depois ele me indicou para substituí-lo ali, não lembro agora se 

era por um tempo curto, ou ele iria se afastar mesmo. Mas acho que ele voltaria. Mas 

como ele tava com muito serviço eu acabei ficando lá. Em 2000 a diretora do colégio 

me convidou pra fazer parte do grupo de professores, sendo admitido na escola, e nesse 

meio tempo já estava ali acontecendo uma ruptura ali no NuTE. Foi então que eu acabei 

lecionando, ficando lá, por que... Nunca foi imposto pelo Grupo Meu Grupo “ah, tem 

que sair do NuTE ou não”, até que eu estava no grupo, a gente já estava afastado, e eu 

dava aula no NuTE, acho que mais gente dava, não sei se era o Pépe, ou quem mais que 

dava. Eu acho que são caminhos que vão tomando rumos diferentes, linguagens 

diferentes, e talvez, na época não estávamos preparados pra essas linguagens diferentes 

dentro da própria escola, do próprio grupo. Começaram a surgir muitos diretores, e é 

difícil manter um grupo com muitos diretores né, risos. Talvez esse seja o motivo pra 

que houvesse essa ruptura. E eu, então, passei a lecionar no Doutor Blumenau, 

lecionando teatro. E lá fiz teatro extra-classe, até hoje é extra-classe, e desde lá só 



trabalhei com teatro dentro da escola. Ano passado cheguei a trabalhar com a Barão 

também, extra-classe, esse ano permaneço só com Doutor Blumenau, lá em Pomerode, 

onde eu encontrei uma maior liberdade de trabalho. Tu vai olhar nas questões 

financeiras, na Barão ganha bem também né, mas o método de ensino lá é outro, o 

processo é outro, e como é Blumenau, são mais conservadores, já é uma questão da 

cidade de ser conservadora né. então, aí é que se mantém, é difícil mudar essas coisas, 

esses padrões assim. Acho que a coisa... Num curso aí que a gente fez, falaram que a 

coisa mais fácil em Blumenau é vender seguro né, por que... se queres vender alguma 

coisa, vende seguro, porque tem seguro pra tudo né. Então esse conservadorismo é 

grande. Os hotéis em Blumenau não mudam, meio padrão, os outro hotéis renovam em 

outras cidade, e aqui continua a mesma coisa, o mesmo carpete de não sei quantos anos 

atrás e... Então tu esbarra nessas questões. Falar em ruptura, falar em novidade em 

Blumenau é comprar briga. Querer arrumar briga é falar em novidade. Não é a melhor 

forma, talvez, de iniciar um conversa quando tu quer trabalhar numa instituição ou 

oferecer algum trabalho, falar em novidade ou contemporaneidade. Se bem que essas 

coisas estão muito misturadas, o que é contemporâneo e o que é antigo né. Hoje em dia, 

o teatro de hoje em dia é contação de histórias. O próprio Luiz Melo, que trabalha com 

o Antunes, montou um espetáculo onde ele senta numa cadeira, com três contos de 

Tschaikowski, ele e outro atores, e conta a história, sem figurino, sem nada, só roupa, 

numa cadeira, e conta essa história. E ganhou melhor ator em Festivais aí. Pra ver que 

não precisa ser um contorcionista, ou seja o que for, precisa ter verdade e estar ali em 

cena. Agora saber o que é verdade, o que é presença cênica, é uma coisa que se discute 

até hoje, e não é o foco agora. Mas o teatro bebe lá atrás novamente, e tudo isso me 

fascina assim. O NuTE pra mim foi minha vida. Falar do NuTE hoje me emociona... 

(Silvio realmente se emociona...) É viver teatro, entende? Viver a arte.  

 

Édio – Pessoa inteligente a tua mãe né? 

 

Silvio – É... Devo tudo isso a ela. Sempre me apoiou a fazer teatro, nos piores 

momentos né, a gente nunca teve uma vida fácil, ela poder manter os filhos, a gente 

perdeu o pai cedo, e ela jamais queria que eu abandonasse o teatro por um emprego ou 

outra coisa. Meu irmão é paisagista, e ela apóia da mesma forma, não tem uma carteira 



assinada, não tem nada, tem que ralar todo dia, choveu acabou teu serviço, e ser 

paisagista em Blumenau também é ser jardineiro, porque se ele faz um projeto o 

jardineiro vai lá e não faz o projeto como ele botou, ele falou uma ou duas vezes ele vai 

lá e bota a mão na massa, ele não espera pra... “ah, não, tem que...”. Ela sempre quis que 

a gente encontrasse o que a gente quer, o que gosta.  

 

Édio – E esse período ali de 1988 até 1998, quando tu começa a dar aula, Silvio, daí tu 

fazia uns bicos, tu te virava de que jeito, ou tu ganhava dinheiro com o teatro já nessa 

época? 

 

Silvio – Não, não, não. Com venda de material de construção, com representação né. 

Também trabalhei no Barni Materiais de Construção, na época. Mas eu tive muito azar 

porque quando eu comecei a, eu disse “ah, vou trabalhar com representação de material 

de construção” e tal, deu uma crise econômica federal, agora não lembro se era na época 

do Collor ou o que é que foi... 

 

Édio – Não vendia mais nada... 

 

Silvio – Nada. Então, muitas vezes o Álvaro comprava uma coisa no mercado pra gente, 

pão e dividia com a galera, eu acho que o Álvaro é que sustentava o pessoal ali. Então já 

pela... A mãe morava no (?) na época já. Então eu ia à pé lá do (?) até o Teatro Carlos 

Gomes pra ensaiar, e a gente fazia trabalho físico... eu volta à pé, altas horas, porque 

dali ia pro boteco e rolava tudo, então... às vezes voltava de manhã, risos... Na hora do 

ensaio tava lá. Na época do Negro Olhar a gente ensaiava oito horas por dia.  

 

Édio – Caramba... 

 



Silvio – Às vezes quatro, ou então às vezes mais. Tipo, ah, eu tenho uma cena com o 

Marcelo, e a cena não tá legal, a gente ia ensaiar após o ensaio do grupo, então a gente 

ensaiava essas cenas fora e se detonava... No MacBeth a gente ensaiava sempre à noite 

porque tinha um publicitário junto, que é o Claus Jensen, que foi uma das pessoas que 

iniciou o nu também, uma das pessoas fortes do NuTE, tem a vanguarda da publicidade. 

Era na época entre... o Pépe, era o Giba, era o Claus Jensen, o Aparecido, o Álvaro, se 

eu não esqueço de ninguém eram essas pessoas. Daí o Carlinhos Crescêncio fazia parte 

antes ainda de eu entrar, o Wilfried Krambeck, esse pessoal, fazia parte antes, mas daí 

quando eu... Eu entrei logo depois de falar com o Carlinhos que tava em Florianópolis, 

se eu não me engano, e iria retornar ao NuTE, ele, eu não me lembro nem quanto tempo 

tava no NuTE já, se era só um semestre ou era um ano, foi bem no início, ele tava 

retornando e queria fazer parte do corpo de professores do NuTE. Hoje, se eu não me 

engano, ele tá fazendo mestrado na Udesc. Era essa turma ali, e tinha os artistas 

plásticos, tinha o Tadeu Bittencourt, que tinha trabalhado com... ele criava o (?) teatro 

vertical, explosão do cenários. E daí depois juntou (?) tempo o Cezinha, o César, que 

era artista plástico também. Até foi feita a oficina de base, onde eles trabalharam 

cenografia e tal. Não durou muito tempo mas... O grande barato do NuTE era que 

envolvia o pessoal que fazia teatro, envolvia artistas plásticos, envolvia o pessoal da 

música, arquitetos, o Jaime Jung acho que era arquiteto, a gente fazia muitos trabalhos 

juntos, até quando... Foi feita uma performance na rua onde foi construída essa árvore 

né, e daí a... 

 

Édio – Como é que acontecia isso , o que é que essa gente ia fazer lá no NuTE... 

 

Silvio – O que atraia essas pessoas... 

 

Édio – É... o que atraia essa galera... o que... 

 

Silvio – Eu penso que o grande mentor disso é o Alexandre, sabe, por que o Alexandre 

passou pela música, antes do teatro, e... daí com poesia, artes plásticas, esse 



envolvimento, até hoje ele tem esse trabalho de poesia visual na internet né... então é 

um artista completo, digamos assim, envolve todo esse trabalho. Eu acho que o diálogo 

com essas pessoas, o desejo dessas pessoas de fazer arte, de encontrar essa porta aberta 

no NuTE né. Chegou um bonequeiro, Antonio, não sei da onde, pra fazer um curso no 

NuTE... daí vendo a experiência dele no teatro já convidaram ele pra ser professor... 

Quer dizer, então, o cara de aluno passou a professor, pela experiência com bonecos que 

ele tinha, passou a fazer parte do elenco... E essas oportunidades, era questão só de 

querer fazer, entende, não havia uma preocupação de enxugar a máquina pra dar mais 

grana pra um ou qualquer coisa. Ah, pô, o cara não tem condições financeiras de pagar 

o curso, mas é uma pessoa esforçada... resgatava essa pessoa pra fazer algum trabalho, 

uma performance ou de alguma forma sobreviver, não era viver não, era sobreviver 

mesmo. Nessa área é bem... Eu pude ter uma condição financeira mais estável pra poder 

tá fazendo isso, como Jaime Jung, que era arquiteto, também não dependia 

financeiramente disso, mas se realizava por estar fazendo esses trabalhos. E daí então... 

A direção do Alexandre tinha muito a questão visual no espetáculo, ele trabalhava muito 

a questão plástica do espetáculo, e o trabalho do ator assim... o (???) não entendíamos o 

que o Alexandre queria, enquanto interpretação, eu acho melhor dizer eu não entendia, 

porque eu era... Mal iniciei no teatro, não tinha leitura de teatro, fui jogado no meio 

dessas pessoas pra atuar, alguns que eram alunos ou eram convidados, alunos da 

primeira fase, ou segunda fase, no MacBeth pra participar do espetáculo. E então nessas 

experiências a gente não discutia muito teorias, técnicas. Eu acho que onde eu via uma 

maio preocupação assim com o ator, eu diria que vinha do Pépe, talvez porque eles 

trabalhavam muito juntos um cuidava dessa parte estética, e o outro da parte do ator... 

 

Édio – O que era incompreensível ali Silvio nessas direções, fala um pouco da direção 

do Alexandre, como é que ele era, como ele dirigia. Apareceu isso em outras conversas 

mas eu ainda não consigo entender bem essa... 

 

Silvio – Bom, assim... Eu comprei... ganhei, uma grande bronca do Pépe num, acho que 

foi no primeiro semestre, eu tava fazendo o cenário lá trás, e eu levantei essa questão da 

falta de preocupação do trabalho com o ator e da direção. Eu não lembro mais o que o 

Pépe falou, mas o Pépe defendeu o Alexandre, e disse que eu não tava compreendendo 



esse processo de trabalho e tal... houve essa discussão toda né. Hoje lendo algumas 

coisas... como, enfim, “não interpreta, faz”. Dizer isso pra mim na época era um 

absurdo, “como que eu vou fazer teatro e não vou interpretar!”. 

 

Édio – É uma chave que ele usava “Silvio, não interpreta, faz!”.... risos... 

 

Silvio – É, faz... “mas como isso, meu deus do céu!”... “não faça um bêbado, seja um 

bêbado”... Caracas! Não... Daí tá, “mas como é que eu faço?”, “fazendo?”... risos... E 

hoje tu lê literatura do teatro e coisa e tal... tu sabe muito bem... a discussão entre 

representar e interpretar, que é uma discussão enorme, existe personagem, não existe 

personagem, é o ator, então... Hoje eu compreenderia isso de uma outra forma, né. 

Interpretar parece que cai num estereótipo, e fazer, o que pra mim seria, hoje... fazer as 

ações, né, ajuntar o lenço... ajunta esse lenço... Se eu tiver que chamar alguém e esse 

alguém tá mais distante, eu chamo mais alto, entende? Uma ação verbal, uma ação 

física, do corpo, da palavra. Então, seria mais em cima das ações físicas que eu 

compreenderia essa questão do faz. Mas na época, além de ler Stanislawski, até lembro 

que o Alexandre dizia assim, “não devia ler nada”. 

 

Édio – Como que é? 

 

Silvio – “Não lê!”. É que eu lia Stanislawski, quer dizer, to entendendo totalmente 

errado, então na lê né, deixa o momento certo pra ler isso, no momento em que 

compreender isso no corpo e coisa e tal, é que daí tu tá podendo entender mais. Então a 

forma dele nos tratar assim como se todos entendessem de teatro, digamos assim, 

risos... talvez aí esse... de ele não explicar muito ou... por que ele tinha muita leitura 

sobre teatro, teve jornais aí, que eu vi na época do NuTE, não sei que fim teve, que ele 

escrevia uma coluna sobre ator, sobre Stanislawski, sobre Brecht, sobre vários outros 

pensadores e pesquisadores do  teatro. Aí ele tinha essa questão sempre também de 

romper com tudo isso, né, mas eu acho que nós estávamos numa fase primeiro de 

compreender tudo isso pra depois romper com isso, entende. Nós alunos né... talvez, 



alguns já tinham passado mais por tudo isso, o Giba, o Pépe, Carlinhos, o Álvaro, 

mesmo por que, quando tiveram a idéia de fazer o NuTE o Faleiro estava em Blumenau 

e deu um curso pra todo mundo com notas e tudo né, pra esse pessoal, eles tinham que 

fazer provas, e toda discussão teórica e conceitual. O Faleiro tinha vindo da França na 

época, não sei se tinha feito mestrado ou doutorado, acho que era doutorado, e estava na 

FURB, me parece. Outra carga foi o Roberto Mallet, que trabalhava muito a consciência 

corporal, e o pessoal teve muito contato com ele. Então teve essas figuras que estão até 

hoje no cenário do teatro, que passaram aí e foram comentadores do NuTE. 

 

Édio – Mas isso é pré-entrada do Silvio? 

 

Silvio – É, pré entrada. Quem viveu tudo isso foi o Pépe, o Giba, o Álvaro, que foi 

acho, um dos poucos que fez o curso até o final, que até, ano passado, se eu não me 

engano, o Faleiro trouxe o certificado dele, risos. Com histórico e tudo certinho. De 

tanto pedir, falar, houve esse afastamento, e o Faleiro disse “olha, tenho uma coisa lá 

pra ti”, daí ele disse “acho que é meu certificado”. Depois não vi se trouxeram ou não, e 

isso pra ele tinha muito valor porque o respeito pelo Faleiro que o Álvaro tinha e essas 

pessoas todas sempre tiveram, eu tenho, é um grande conhecedor e incentivador do 

teatro amador. E a direção do Alexandre... ele era capaz de chegar, e chegou, em plena 

apresentação, agora eu não sei te dizer se era Festival ou era apres... eu acho que era 

Festival em Concórdia, de antes de abrir as portas, mudar a cena. Assim, no MacBeth, 

“vai pegar esse vaso”, um vaso sanitário, “e vai atravessar a cena, lentamente, muito 

lentamente, e vais pôr esse vaso lá”. Esse vaso tinha uma meleca, sei lá o que era, 

farinha ou o que, que dava uma consistência de bosta. Eu sei que eu levando aquele 

vaso e aquilo escorrendo nas costas, risos...  

 

Édio – Risos... 

 

Silvio – Depois ficava grudado no corpo, entende. Ia colocar lá pro MacBeth, que era o 

trono do MacBeth né. Então... Numa outra cena, totalmente visual, que foi feita a 



produção lá com peixes, eu acho que era, não me lembro mais, papel celofane colorido, 

onde vinha luz, daí ficava uma imagem linda, daí botava o... um pessoal do NuTE tinha 

ido junto pra montar uma cena pra movimentar aquelas coisas, entende? E não foi uma 

vez que ele mudou uma cena de última hora assim. Me pergunto: já era uma questão de 

gerar essa questão de perigo, de insegurança pra nós, pra nós não ficarmos num 

comodismo cênico, ou é algo intuitivo, ou já era algo muito pensado antes e deixado pra 

fazer na hora?  Me parecia muito pensado, porque ele sabia o momento da cena, como é 

que ele iria remanejar aquele outro ator que tava fazendo aquela outra cena, e já sabia 

como é que eu ia entrar nessa cena, ou quem ia me cobrir naquela cena ali.... Toda 

movimentação, como é que se faria isso, tinha que levar duas pessoas de reserva, de 

repente eram jogadas na cena assim, e que tinha experiência né, como o Álvaro, que ele 

sabia que podia fazer. O que passava na cabeça eu não sei, só sei que ele arquitetava 

bem, risos. MacBeth foi um espetáculo muito premiado, houve... 

 

Édio – MacBeth, direção do Venera também. 

 

Silvio – Direção do Venera. São onze prêmios, eu acho. Prêmio de ator, e até ator 

coadjuvante, que era muito difícil né, o NuTE ganhar esse prêmio de ator. No Festival 

Catarinense de Teatro. (...) Bom, MacBeth foi uma coisa muito interessante, aqui tem 

uma matéria, aonde que foi feito um... Olha, onze prêmios, do Alexandre né. Prossegue 

apresentando MacBeth. Esse aqui foi o desafio de MacBeth. (...) Poderíamos dizer, 

como se fosse uma pré-seleção para o elenco, aonde que nós recebíamos a cena que a 

gente ia fazer, lá no (???), quais pessoas que fariam a cena, e daí era apresentado no 

(o)caso, que era no corredor lá em cima, no último andar lá do Teatro Carlos Gomes, 

onde que teve o nome de (o)caso, onde já aconteciam outras apresentações antes. Ali foi 

botado um tablado, e ali fazíamos apresentações, era aberto até, pra quem queria 

assistir. Ali nos papéis deve constar quais eram os dias que aconteciam esses encontros, 

que eu não to lembrado agora quais são os dias. A gente então recebia a senha e 

apresentava. Lembro muito bem que teve uma cena onde estaria eu, o Álvaro e mais 

duas pessoas envolvidas, pra fazer essa cena. Desistiu um, daí o Álvaro faria dois 

personagens, eu um, o outro rapaz um. E daí o outro desistiu, não sei qual o motivo, que 

ele não apareceu lá pra explicar naquele dia, desistiu assim, e fiquei eu com dois e o 



Álvaro com dois. E isso eu estava no segundo semestre, eu acho, do NuTE. E também 

era um grande desafio, apresentar pra essas pessoas. Chegou um momento, agora teria 

que perguntar pro Álvaro, pra confirmar isso, mas acho que foi uma época que teve as 

cheias em Blumenau, e o irmão do Álvaro morreu por Leptospirose, não sei se o irmão 

dele tava doente na época, que ele não pode vir, ou já tinha falecido. Daí o Álvaro não 

ia poder fazer essa apresentação também, sendo assim, estava eu e quatro personagens 

né. Daí eu disse “não, então não vai ser possível apresentar”, falei pro Alexandre ou o 

Pépe, “porque os três que estavam comigo”, não sei o quê... e ele “não, faz”. E eu disse 

“mas como assim?”... 

 

Édio – Os quatro? 

 

Silvio – É, e eu “mas como assim?”. E alguém me ajudou, não sei se foi o Aparecido, 

acho que foi o Aparecido, disse “olha, coloca os elementos de um personagem aqui, do 

outro personagem aqui na ponta e do outro aqui. Cada vez que tu for mudar de 

personagem tu muda esses pontos e utiliza um elemento, que tinha que ser rápido, da 

outra personagem. Procura um corpo diferente pra esses personagens e vozes 

diferentes”. Isso eu acho que foi um dia antes de apresentar, porque, o Álvaro já tinha 

avisado antes, mas eu fiquei sabendo um dia antes que... Fiquei trabalhando esse dia 

inteirinho, de madrugada já estava lá outra vez me preparando outra vez, pra apresenta à 

noite. Isso... eu soava tanto quanto a primeira vez que eu tinha pisado no palco. 

Encharcado. Daí antes de entrar em cena esquecia tudo, não lembra de nada, e agora? 

Mas aí pisava no palco e os textos começavam a vir né. Fiz, risos. agora como que 

ficou, risos, eu não lembro, isso apagou, mas olha que foi uma loucura fazer isso ali.  

 

Édio – E os ensaios, Silvio, como é que eram... Porque hoje tu tem... eu quando dirigia 

espetáculos tinha todo um sistema que eu seguia, acho que todo diretor tem mais ou 

menos, não um método, mas algumas lógicas, alguns fios assim, que é por onde ele leva 

os atores. Como é que era esse processo? Tu foi dirigido pelo Alexandre, pelo Pépe... 

 



Silvio – Pelo Alexandre, pelo Pépe e pelo Aparecido.  

 

Édio – Como é que era que o pessoal dirigia, qual era a proposta de cada um... 

 

Silvio – Bom, o Alexandre, ele não se fazia entender mais essa questão com os outros 

também né, com o Pépe também, a questão do texto, né, o que tava acontecendo, onde 

tava acontecendo, e como... como seriam essas personagens, né. Existia todo um 

trabalho pré-montagem, que era o trabalho físico, que... não sei se existe teatro que não 

seja físico né, desde o momento que você tá sentado numa cadeira falando o texto, já é 

um trabalho físico, não é? Mas, não é muito entendido isso eu acho, ainda hoje, no 

teatro... 

 

Édio – Mas concretamente assim como é que funcionava, o pessoal chegava, tinha lá, 

sei lá, umas.... 

 

Silvio – É, tinha um horário pra chegar... 

 

Édio – Duas horas da tarde começava, o grupo estava lá... 

 

Silvio – Daí ... roupa de trabalho né, camiseta, daí caminhar pela sala, a... daí... eu 

lembro de um exercício que era ocupar ao máximo a sala, expandir o corpo ao máximo, 

ocupar o maior espaço possível dentro dessa sala, com o Alexandre né. E daí outro de 

ocupar o mínimo possível esse espaço... isso é que é... infelizmente eu na época não 

percebia isso, mas é uma consciência corporal né, ele explorava, ele fazia você ver as 

possibilidades do teu corpo, o que tu podia fazer com teu corpo, de que forma tu podia 

moldar esse corpo. E... voz... aliás de voz eu acho que foi uma deficiência assim, não 

havia um trabalho muito aprofundado, a não ser depois com o Aparecido. O 

Aparecido... o trabalho de voz era com ele muito focado, com ópera e coisa e tal, até 



hoje eu acho...então ele trabalhou essa questão da higiene vocal, projeção de 

articulação, e então o... o Alexandre não trabalhava bem essa questão. Depois é... o 

desenho no palco, as marcações a gente trabalhava, mas as marcações elas iam se 

criando no processo do ensaio. No meu trabalho contigo, nós estamos na cena, criando e 

tal, e em cima disso ele ia criando as marcações, a partir do que era proposto por nós, 

enquanto atores. Daí ele já tinha uma idéia de qual espaço cênico ele ia usar depois, o 

cenário, então a gente tinha que imaginar mais ou menos isso pra ir se apropriando 

desse cenário, desse espaço cênico que ele queria. E todos nós éramos envolvidos pra 

pintar cenário, figurino, junto com o Tadeu, precisava de alguém que coordenava todo 

esse processo. O Alexandre cuidava da questão da dramaturgia, ele mesmo escrevia o 

texto, reescrevia os textos muitas vezes, e...  Tínhamos muito, na época... tinha estar 

preparado assim... esse personagem é meu, não, tem que fazer o personagem de todo 

mundo, e todo mundo fazia o personagem de todo mundo, por que às vezes tinha que 

substituir alguém, um ator saia de cena por algum motivo, como aconteceu no 

Apocalypsis, na época que eu não estava ainda, que um ator sangrou, teve que sair, e 

outro ator teve que assumir o personagem dele na cena, e continuou e as pessoas nem 

notaram muito e... por que todo mundo sabia o texto de todo mundo, era... buscava-se 

isso em alguns trabalhos assim. No MacBeth, fazia dois três, precisava trabalhar com as 

bruxas, e daí fazia um outro personagem, sempre essa troca de personagens, isso aí pra 

gente era normal. Enquanto o pessoal achava uma loucura, risos... era o nosso, que era o 

processo de trabalho do Alexandre então, nesse meio. Muitas coisas até me apagaram da 

mente, essa questão técnica de trabalho. A gente trabalhava quase sempre sobre algo 

definido, sobre um texto, ou então... 

 

Édio – No próprio MacBeth, nesse processo de montagem, vocês fizeram uma série de 

exercícios, provavelmente duas, três, sei lá, dez, quinze vezes, e aí...  

 

Silvio – Começa já por desafio né.  

 

Édio – Ah, ele começa por desafio? 



 

Silvio – É, começa por desafio. Aonde que foi feito um... daí o Alexandre podia ver 

quem fazia tal personagem e tal. Não lembro se foi alguém eliminado por esse processo, 

acho que não, não posso confirmar também. Mas, acredito que ali ele já fez uma... 

 

Édio – Um diagnóstico... 

 

Silvio – É, um diagnóstico de quem faria tal personagem, coisa assim... 

 

Édio – Mas como é que ele propôs o desafio pra vocês? “Silvio, olha, tu e o Pépe vão 

estudar tal parte do texto”... 

 

Silvio – A gente sorteava... 

 

Édio – Ah, ele estipulou, essa parte do texto... 

 

Silvio – É, tem uma cena daí a gente sorteava quais pessoas que fariam aquele texto, né.  

 

Édio – Dava um tempo, as pessoas trabalhavam.. 

 

Silvio – É... de uma semana pra outra tu tinha que preparar o trabalho, na próxima 

semana é fulano de tal, na outra... fazia assim. 

 

Édio – Que interessante... 



 

Silvio – Aí já eram criados os adereços cênicos, já eram criadas propostas de figurinos, 

acho que até a maquiagem às vezes já... quem tinha mais experiência já usava disso. 

Então... ali também pra ele já foi formando isso né, inspirações de figurinos. E eram 

materiais alternativos que eram trabalhados nesses figurinos, não havia muito recurso 

também pra trabalhar isso. A criatividade assim pra criação dos cenários e figurinos 

sempre era uma proposta, nada convencional, digamos assim, desde o figurino, 

cenários, os atores estavam sempre envolvidos. Então a gente entendia tudo que corria 

nesse sentido assim, de fluir, por que... figurino, cenário, a luz que o Alexandre e o Giba 

criavam, às vezes eles criavam juntos, às vezes era o Alexandre que criava a luz e o 

Giba montava, operava né. Mas sempre a luz foi um, até hoje no teatro é uma coisa 

difícil, por que você acaba vendo na hora né, não tem esse recurso pra ensaiar e 

trabalhar né, hoje... Por exemplo, quando eu trabalho eu imagino a luz já, contracenando 

com o ator, aqui eu tenho que ter um ponto de luz, aqui pa-pa-pa... em certos momentos 

da montagem, imagino que... desenha com um giz lá ou coisa assim, pra eles irem 

imaginando de onde que vem a luz, se de lá... E, então... uma coisa certa... a gente fez 

um monte de exercícios físicos ali, aonde que trabalhava o corpo. Até o Alexandre, 

numa certa época do NuTE, ele trouxe o Lume, onde que era só o Simione e o...  

Bournier, que tava na época ainda, não sei se o Ricardo, por certo já estava. Onde que 

ele desenvolve esse trabalho cotidiano do ator né, um trabalho físico. Lá o Alexandre 

teve em contato com eles, trouxe, a gente fez... assim, os professores... Os professores 

faziam durante o dia, acho que foi uma semana, os professores faziam durante o dia, 

eram oito horas, ou seis horas, aula com o Simione, durante o dia. E à noite eram quatro 

horas, ou três horas, com o Ricardo, com os alunos que estavam inscritos nesse curso. A 

gente pagou lá uma taxa que tinha que pagar. Na época eu ainda trabalhava... tava 

fazendo um trabalho de digitação na (?) Informática, eu não tinha grana pra fazer esse 

curso, e eu falei pro meu patrão lá... risos... e o meu patrão pagou o curso pra mim... 

 

Édio – Que legal... Patrão bacana... 

 



Silvio – Daí... não descontou do salário e nada... só que assim... isso aqui tu faz mas não 

é pra ti... risos... daí pegou... “pra dizer que eu nunca apoiei a arte”, foi lá e pagou... fiz 

esse curso aí à noite. E o Carlinhos Crescêncio, era o mais louco, ele fazia esse curso aí 

durante o dia e durante á noite... e era um trabalho físico porrada, trabalho em cima da 

exaustão né, processo de exaustão. E o Carlinhos fazia os dois. Eu fiz à noite, como um 

dos alunos. De dia era mais caro, e eu também tava trabalhando, com digitação, 

trabalhava seis horas, não dava. Então aí... O trabalho corporal sempre foi foco no 

trabalho do Alexandre, né. Ele sempre teve essa preocupação, e o que ele dominava 

muito bem é a questão da estética né, da estética visual do espetáculo, assim. A... de 

uma forma grotesca né... não era aquele... o belo né, bonitinho... de uma forma grotesca 

que ele... copilava isso, que ele construía... E falar sobre a direção é complicado assim, 

por que na época eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra né. Na época também tinha a 

preocupação visual com o espetáculo, ele nos dava o texto... e foda-se... 

 

Édio – Virem-se... 

 

Silvio – É... e o que... E hoje eu já vejo que ele falava pra gente não com palavras, 

falava com gestos, com ações, e com metáforas... nos dava a va... não nos dava o peixe 

né, nem sei se é vara, risos... Pra falar de uma forma metafórica.  Agora, até onde isso 

era intuitivo, ou era pensado, eu não sei...  

 

Édio – Já o Pépe tinha uma preocupação maior com o ator... 

 

Silvio – O Pépe sempre teve uma preocupação com o trabalho do ator, de entendermos 

muito bem o que estávamos fazendo do texto. O Alexandre, no MacBeth, por exemplo, 

eu acho que em nenhum, até hoje eu não entendo qual foi essa concepção ali do 

MacBeth né. Que eram quatro épocas, a gente trabalhava com quatro épocas na 

montagem, se não me falha a memória, talvez se eu tivesse isso na memória seria mais 

fácil compreender. Mas, parecia que tava muito pra ele, sempre, essas concepções. 



Agora não sei se eu que estava muito cego pra essas coisas na época ainda, ou isso era... 

todos sentiam isso, né, que as coisas estavam mais com ele sempre.  

 

Édio – Tu acha que ele não compartilhava por alguma questão pensada, ou era um 

jeitão, ou não dava tempo de falar, o quê que rolava? 

 

Silvio – Pois é. Essa é uma dúvida que... Não sei se ele não compartilhava... ou 

compartilhava com alguns, né, com os cabeças, digamos, como a gente era aluno ia 

perder muito tempo pra explicar, ou a gente não ia até ele perguntar também né, ele 

esperava que a gente fosse até ele perguntar. Aí sempre existia o medo ou o receio de 

ganhar um esporo ali, então. Às vezes ele chegava a dar (?) mesmo. Abandonava a 

direção, “vou embora” e coisa e tal... e depois de um tempo... 

 

Édio – Como assim? Risos... 

 

Silvio – É... saia da sala do ensaio e dizia “olha, não dirijo mais vocês, não dá, não 

adianta, não adianta falar pra vocês, eu vou embora dessa merda, tchau!”. Risos... E aí 

ele ia embora, daí depois de um tempo... a gente continuava ensaiando, o Pépe dizia 

“não, continua ensaiando que ele volta”. Depois de uma semana ou mais ele vinha olhar 

assim, e coisa e tal, ou começava a perguntar como é que tava, e depois já tava de volta 

pra ensaiar com o pessoal... 

 

Édio – Em que ensaio aconteceu isso, tu lembra? 

 

Silvio – No MacBeth aconteceu isso, no próprio MacBeth, que foi a montagem assim 

mais trabalhada que eu participei do NuTE, que eu tive mais envolvimento. Foi 

MacBeth. Com um processo mais longo de montagem. Na Roda Gigante já foi com 

direção do Pépe. Foram poucas as direções que eu trabalhei com o Alexandre ali. 



Também assim, de eu dirigir e o Alexandre estar lá pra ajudar, supervisionando a 

direção. Na escola... O Nelson Rodrigues que eu montei ele... eu não sabia como 

resolver o cenário e tal, e ele me ajudou com umas placas transparentes, não sei se era 

de poliéster... Umas placas que vinham da vara de luz, que descia, (???) o caixão lá, que 

era o anjo negro né. A questão visual, que era de dois andares, ele conseguiu dar uns 

toque, na luz. Daí eu sempre ia aprendendo, com o Alexandre, o Giba. E a iluminação 

se tornou um ganha pão, bem dizer, nesse processo de trabalho também... 

 

Édio – Pra ti? 

 

Silvio – Pra mim. Eu trabalhei com montagem e operação. Então... O Alexandre... Eu 

fico sempre na dúvida, até onde ele guardava as coisas pra nos ver mover, pra gente 

correr atrás, pra gente questionar aquilo, e preferia levar toda a culpa de ser um diretor 

despreocupado com os atores, de ser egoísta, ou de que pudesse dar pitaco do que ele 

pensava ou pensa até hoje. Nunca pensou em “não pessoal, volta, é assim, eu faço isso 

por isso...”. E aí também a influência do NuTE na minha formação enquanto pessoa, né, 

não só como artista, mas como pessoa. 

 

Édio – Como assim Silvio? O que influenciou? 

 

Silvio – Essa questão dele fazer a gente correr atrás das coisas, de compreensão, de 

busca, e responsabilidade com o ensaio, com a aula. Ele não tava lá no horário da aula 

esperando a gente pra ver se a gente veio dar aula ou não veio, ou ver depois como foi a 

aula, risos. Mas ele tava sabendo sempre. E... nunca foi de passar a mão na cabeça dos 

atores também não. Aliás ele era duro na direção... 

 

Édio – Ah é? 

 



Silvio – É, o Alexandre era. Ele falava duas três vezes, se tu não entendia, risos... levava 

uma mijadona... 

 

Édio -  Que tipo de mijada que ele dava além de ir embora? 

 

Silvio – Ah, ele ia embora quando a coisa já não andava mesmo... 

 

Édio – Mas as mijadas mais comuns eram... 

 

Silvio – Bom, como é que era... eu nem lembro, risos... A gente ficava em estado de 

choque, ficava lá, riso... “Ai, ai, ai, agora vem o Alexandre...”. Ele vinha xingando 

mesmo, por não entender, não enxergar o que fazer e tal, de querer interpretar, né, e... só 

hoje eu compreendo o que ele queria dizer sobre não querer interpretar. Mas, nunca foi 

assim, de pedir penico pra instituição pública, o Alexandre sempre foi muito 

underground, muito experimental, digamos assim. Nunca fez teatro pra agradar, pra 

vender. Se vendesse... mas era a arte que ele acreditava.  

 

Édio – E o que ele acreditava com essa arte, qual era o objetivo? O que tu acha que 

movia o Venera com essa coisa toda... 

 

Silvio -  Bom, sempre teve um fundo político os trabalhos dele, pode-se dizer. Não sei 

se a ideologia é essa, mas com certeza, de provocar o pensamento, nos fazer pensar, 

fazer o público pensar, nada de receber a coisa, a questão por emoção, ou se sensibilizar 

com aquilo, tu podia até sensibilizar ou emocionar alguém, mas não era o objetivo dele. 

O objetivo dele era... você tinha que pensar, ser inteligente pra entender a obra dele, né. 

inteligência é também uma questão muito questionável né, vai entra na filosofia... Eu 

acho que é o Rubens Alves, que diz que precisamos treinar nosso olhar, até na 

educação, que ensinar é treinar o olhar da pessoa. Acho que ele acreditava muito nisso 



também. E não adianta inteligência sem sensibilidade, se você supre a inteligência e a 

sensibilidade... a sensibilidade aflora, é necessário a sensibilidade, porque a 

sensibilidade é percepção, é olhar, tudo né. 

 

Édio – Mas tu consegue localizar, o que tu conseguia localizar na época, um fim, um 

objetivo, um lugar onde se queria chegar com todo esse experimentalismo, de bancar o 

underground numa cidade conservadora como Blumenau, de levar pau de Jardim ou de 

outras figuras convencionais do teatro... 

 

Silvio – Eu acho que tu falou uma palavra chave, ir contra tudo isso, ser uma pedra no 

sapato dessas pessoas, eu acho... 

 

Édio – Pra... 

 

Silvio – Pra... Tirar de uma estabilidade, pra... Agora não sei se vou conseguir dizer 

algo concreto com isso, mas acho que incomodar e provocar já é uma coisa... Se você 

provoca, você incomoda, você faz pensar, refletir sobre a sua ação, mesmo que você 

julgue alguém, certamente você vai pensar. Eu julguei porque a pessoa pensa diferente 

de mim, ou porque a pessoa não comprou as minhas idéias, ou porque a pessoa não se 

intimida com a minha posição, com a minha postura, então, quer dizer, ela me rejeita? 

Ela depende de mim pra fazer isso, como é que ela... Um exemplo disso é o Tadeu 

Bittencourt, o Douglas Zunino né... 

 

Édio – Como assim? 

 

Silvio – O Tadeu foi chamado pra assumir um cargo na Fundação de Cultura... 

 



Édio – Aqui em Blumenau? 

 

Silvio – Aqui em Blumenau, há anos atrás, tava tudo preparado, bonitinho, agora não 

lembro se era (???). Ele foi até lá e tudo. Chegou no microfone e falou... eu não lembro 

as palavras, mas mais ou menos assim: “Meus caros, eu não estou aqui pra pedir 

emprego, estou aqui pra que vocês apõem a minha arte. Sendo assim...”. Mas foi mais 

agressivo, eu não lembro, daquele jeitão dele. Quer dizer, negou o emprego, né, nas 

condições que estava, e hoje pior ainda, negar um emprego ali, o cara tem que ter peito 

né. E por acreditar que estando ali também não ia conseguir mudar nada, com as 

pessoas que estava acima dele, na época. Hoje também, né, é uma questão política 

difícil de mudar, né, a educação não muda por quê? Tem muita coisa acima que não... é 

o tal do conservadorismo, a grande pedra é o conservadorismo. E eu acho que por aí que 

o Alexandre trabalhava com o Tadeu, trabalhava com o Douglas, eram todos radicais, e 

são. Tanto é que ele se afastou do teatro pra fazer algo que ele não acreditava, tá 

fazendo a arte dele na internet e tal. Não estava bitolado nem ilhado das coisas 

contemporâneas, modernas, atuais né, hoje ele trabalha com a informática, ele tá 

adaptado. Mas jamais aceitou esse marasmo. O NuTE é um (?). A gente saia na rua, 

fazendo movimentos, principalmente por falta de apoio à cultura. Senhoras e Senhores 

foi isso, que era texto do Giba. O Giba sempre escreveu muito legal, mas nunca 

conseguiu... nunca explodiu um trabalho assim... ele era, além de crítico na escrita, não 

era muito crítico no trabalho, no fazer o trabalho. Eu acho que ele não escrevia tanto 

com essa intenção de agredir, hostil né... Uma época o nome de um grupo dele era 

Hostil. Mas acho que hostil foi o Pépe na direção desse espetáculo, onde ele tava 

envolvido, e protestou a falta de apoio à cultura, foi vetado pelo Jornal de Santa 

Catarina na época, não conseguíamos matéria, a imprensa nos rejeitou porque 

estávamos contra a Fundação de Cultura, e daí foi feito... A peça foi escrita pelo Giba, 

que sempre escreveu muito bem. Aí, foi feito um protesto à falta de apoio à cultura. O 

Cezinha aqui... na época era o Arte Fatos. Então ele foi um provocador, a Tânia 

Rodrigues tava envolvida, era jornalista e na época nos dava apoio no jornal. E vários 

segmentos da arte né, todo mundo ali se uniu, todos os rebeldes possíveis, ali no NuTE, 

os rebeldes foram encontrando seus terrenos ali. Os rebeldes são pessoas que não 

suportavam mais calar-se, né. Talvez seja até de uma forma muito ingênua... 



 

Édio – Ingênua? 

 

Silvio – Ingênua no sentido de que... de como pensar uma forma mais linear de fazer 

essa crítica, de não ser prejudicado nessa história toda sempre. Talvez, se a gente vai 

discutir sobre alguma coisa a gente tem que argumentar sobre essa coisa. Os alunos, 

muitas vezes, na escola, eles perdem porque eles não argumentam. Não que eles não 

tenham razão, mas eles não conseguem argumentar. Talvez, como tu me perguntou 

antes, porque isso? É pra bater de frente. Esse foi o argumento mais forte que nós 

podíamos usar naquele momento pra que pessoas, ou a imprensa ou alguém nos ouvisse 

e a gente pudesse discutir isso, que não seja na porrada, né. Pelo menos construir um 

argumento, se havia algum argumento, ou se no momento era só destruir mesmo pra 

bater de frente e poder abrir uma brecha e daí poder argumentar. Se não era dar espaço 

pra discussão, pra argumentação, que também não era dado. Provocava até o próprio 

Teatro Carlos Gomes, que seria o espaço indignado com... o espaço lá, o corredor ficou 

sujo, onde foi feito o cenário, com pagamento de telefone e não sei o quê, essas 

cobranças. Até pagava, mas provocava, pô, era o nome do Teatro né. E então... o 

conservadorismo do próprio Teatro e tal. Então, de salas, espaço maior, ia reduzindo 

cada vez mais o espaço do NuTE. Tinha uma sala, a 306, e tinha que subir não sei 

quantas escadas, quando eu comecei, pra poder... mas era ainda uma sala grande na 

época, depois... Ocupava-se os palcos pra ensaiar, depois já não (???), até por questões 

de... esse espaço não tá sendo mais usado... Mas não, muitas vezes não tava sendo 

usados e não eram cedidos também. Então batia de frente, dentro da estrutura. Muitas 

vezes a gente falava, “Olha Alexandre, vamos mais devagar, não se pode guerrear com 

todo mundo... E daí né? É preciso construir um chão pra nós aí também né...”. A gente 

tava querendo viver de arte, e o Alexandre parece que tava querendo viver fazendo arte. 

Tem que querer os dois né... Ou até se preocupava, mas não botava isso na frente. O 

Apocalypsis, eu não tava... eu assisti mas, eu não tava no elenco. Apocalypsis cum 

Figuris na Visão de Santa Catarina, né. Eu acho que aí já não é... teria que ver de que 

forma olhar isso, se era uma questão política ou não né, da bíblia... uma leitura dele né. 

foi muito aceito por padres que assistiram esse espetáculo né, e pelo povo não. Quem 

pode falar isso melhor eu acho que é o Pépe, o Álvaro pode falar dessas coisas. Ele tem 



uma lembrança de tudo tão nítida, sempre. Ele vai te relatar tudo assim. Esse processo 

de direção do Alexandre, essas questões assim. Acho que o Álvaro e o Pépe são pessoas 

muito indicadas. E além de eu pegar uma época muito forte de... do NuTE ali, de 

acontecimentos no NuTE, também já era praticamente o fim.  

 

Édio – Tu diz na época que tu entrou pra dar aula? 

 

Silvio – É... Quando eu entrei não, mas quando eu já tava mais envolvido, quando eu 

comecei a entender mais as coisas. Já fazia parte do grupo do NuTE mesmo. O que eu 

fiz, eu fiz o MacBeth, várias peças pequenas, Roda Gigante, com a direção do Pépe, 

Negro Olhar, com a direção do Pépe, no Piquenique no Front eu não tava envolvido, eu 

entrei depois só pra operar a luz, a luz era do Giba. Uma época num Festival eu fiz uma 

das enfermeiras, mas eu nem era do elenco, tive que sair da cabine de luz correndo e ir 

lá fazer a enfermeira... em São José dos Campos... e voltar pra cabine de luz pra operar 

a lu, deixava uma luz parada, que era uma cena, e tinha que ter pique porque já mudava 

a luz assim que eu chegava. E tinha que voltar, eu tava trabalhando e tive que apresentar 

só naquele Festival. Era remanejado assim, um ator não podia ir, entrava outro, risos... 

Daí é o momento que começou a aparecer muito o Pépe, dentro do NuTE, nas direções 

dele. O Pépe ganhou a maioria dos Jogos de Teatro, JOTE-Titac, a maioria era direção 

dele que vencia. O Pépe começou na mesma época do MacBeth, o Pépe (???) com 

Piquenique no Front (???). Até onde que Piquenique foi pra um Festival, foi 

classificado, e MacBeth não foi, e... Daí talvez aí foi o momento de ruptura, não sei... 

 

Édio – Ruptura entre Pépe e Alexandre? 

 

Silvio – Eu acho que... não sei se os dois... 

 

Édio – De quê ruptura estamos falando? 



 

Silvio – Acho que de grupos...  

 

Édio – Como assim Silvio? 

 

Silvio – O grupo que o Alexandre dirigia, que é o grupo... 

 

Édio – Fusão... 

 

Silvio – Fusão e Liturgia de Pára-Choques, e o Grupo Meu Grupo, no caso né. Talvez aí 

a (?) dos atores envolvidos, de querer uma independência e tal, não sei. Eu se que foi a 

partir desse momento que começou cada um a ir pro seu lado. Agora não sei, eu não 

poderia dizer que foi por uma questão pessoal, porque eu não presenciei isso em 

nenhum momento, né. Assim, no momento em que houve um (?), houve um 

ressentimento, digamos. Mas eu tava no Grupo Meu Grupo, e dava aulas no NuTE 

também, e houve essa distância... 

 

Édio – Mas no momento em que o Grupo sai do NuTE oficialmente, o que acontece, 

como é que vocês conversam sobre isso? 

 

Silvio – Pois é, como é que aconteceu... 

 

Édio – Estamos fora do NuTE... 

 



Silvio – É... Isso aí foi um diálogo do Pépe com o Alexandre, muito diretamente 

mesmo... 

 

Édio – Mas ele tomou a decisão sozinho, sem consultar o grupo, ou o grupo também... 

 

Silvio – Não sei... Eu não fazia parte... 

 

Édio – Ah, tu não tava no grupo... 

 

Silvio – Não, eu entrei na época do Piquenique. Piquenique eu acho que correu bem... 

Mas na época do Grupo Meu Grupo foi conversado sim, que o grupo queria um espaço 

seu, ou queria um horário pra trabalhar, que não tivesse que estar à disposição do NuTE, 

né, e... e não houve isso daí. Eu não lembro mais direito como é que aconteceu. Daí 

houve uma explosão ali, isso não dá pra negar, desacordos, onde que foi partido pra 

cada lado. Não sei se não houve uma aceitação dessa divisão por grupos assim, ou se, 

diríamos, na visão do Alexandre, cobras criadas né, risos... Cobras criadas dentro do 

próprio NuTE... Eu acho que foi linguagens que fora discordando mesmo, cada vez 

mais, da forma do Alexandre dirigir um espetáculo, da forma que o NuTE trabalhava. 

De as pessoas também não aceitar uma direção de cima pra baixo, você é assim, tu é 

assim... querer discutir mais esse processo, querer discutir o trabalho do ator e querer 

que o público entenda o que estávamos fazendo. Não a arte pela arte mais, mas sim a 

arte para alguém, (???) se é o público intelectual, se é o público popular ou... que seja 

feita pra alguém. Por mais que a gente tentava ser popular, eu acho que a gente não tava 

conseguindo, eu não consegui isso hoje ainda. “Ah, vou fazer um espetáculo popular, 

mas o que é popular?”. Se eu criar um espetáculo onde eu ignore a inteligência das 

pessoas eu to sendo hipócrita, né. Se eu entendo aquilo que eu to fazendo, porque as 

pessoas não podem entender também?  



Houve uma crítica de um trabalho meu, Amálgama, que a gente apresentou dia 01... do 

dia 30 de março à 05 de abril, agora, na Fundação de Cultura. Uma crítica era de que era 

pra pessoas inteligentes.  

 

Édio – Desse jeito a frase? 

 

Silvio – É, a frase era essa. Isso aí é um espetáculo pra pessoas inteligentes. Aí, como eu 

considero todo mundo inteligente, então... Não me sinto ofendido mais. Às vezes é a 

visão do artista com o povo, né. Eu penso que. “Não eu compreendi isso aí, é 

maravilhoso, mas as pessoas não vão entender”. “Como assim? Como as pessoas não 

vão entender? O que é entender arte?”. Eu leio um livro, você lê o livro, apenas temos 

leituras diferentes desse livro, e totalmente diferentes do cara que escreveu até. 

Entende? A obra é pra ser lida, ela tem que ter uma questão passional. Essa discussões 

de teatro (???), que tem que ser racional, tem que ser emocional, eu acho uma coisa, se 

tu te emociona num momento, depois tu vai pensar sobre isso, o que te emocionou e tal. 

Só uma inversão, ou tu primeiro pensa e depois sente, ou tu primeiro sente e depois 

pensa, entende? Ou as duas podem acontecer juntas. Mas eu acho que é mão dupla ali. 

Isso é coisa de... se não tiver uma compreensão, não tiver uma fantasia, ou buscar 

alguma coisa do teu passado, ou te chocar com aquilo ali, é por que ela fez tu pensar, 

não pode ser só emocional... mas também não foi aquele pensamento intelectualizado 

sobre a coisa, eu acho que o pensamento é... pensar isso como uma questão muito 

intelectualizada, fazer várias possibilidades sobre aquele... Enem dá né, não dá tempo, 

senão perde o espetáculo também. Uma coisa tem que ser...  

E houve uma discussão muito forte nisso aí, na época, onde eu acho que foi um dos 

fatores que houve essa separação. Essa questão de ter uma preocupação puramente 

artística, e ter uma preocupação de ser pra alguém, né, não fazer só pra mim. Mas foi 

um dos motivos. O NuTE pra mim, olha... O NuTE criou que tá aí, o Pépe, o Giba, no 

Rio de Janeiro, trabalhando com luz e, tá viajando pelo mundo inteiro, com iluminação, 

participou num festival de esquetes que teve no Rio de janeiro, ganharam até o Festival. 

O Giba é escritor, eu acho que é uma coisa que ele devia aprofundar muito, mas ele quer 

dirigir, quer fazer luz, quer... escrever eu acho que o tempo é pouco né, pra quem tem 



que sobreviver, não tem ninguém pra bancar, pra dar comidinha na boca, uma casa pra... 

sempre teve que pagar aluguel, uma vida dura pra caramba, então. Dá pra fazer tudo 

isso? Talvez fica limitado a cada coisa porque não dá pra desenvolver, é uma questão de 

tempo né. Mas é uma pessoa super capacitada pra isso.  

O Pépe é o diretor que todos nós vemos aí né. Encontrou o caminho dele como um 

diretor. Marcelinho tá em Itajaí, com um grupo lá, e tá na faculdade, acho que não 

terminou a faculdade ainda, mas faz mil e uma coisas. Dança, ele dança também, arte 

contemporânea, faz teatro, faz outra coisa, e daí não dá tempo pra faculdade, risos. Ele 

vai fazendo a matrícula aos poucos. É uma pessoa super inteligente, uma das grandes 

cabeças do Grupo Meu Grupo, braço direito do Pépe, a questão intelectual quem 

resolvia ali era o Marcelo. Carlinhos tá aí né, fazendo mestrado e tal. Acho que ele tinha 

um caminho muito forte como... eu peguei ele mais como ator do que como diretor... 

 

Édio – O Carlinhos? 

 

Silvio – É, o Carlinhos Crescêncio. O Álvaro, trabalhou sempre como ator, além de ser 

auxiliar de direção do Pépe, ele terminou um espetáculo por que o Pépe teve que ir pra 

um Festival em São Paulo, ele terminou o espetáculo, assumiu essa parte de direção, viu 

como é essa responsabilidade, risos. e o NuTE abrigava essas pessoas, com estudo, sem 

estudo, onde a própria escola ia sendo o NuTE, né. De estudo mesmo, de escola, tendo 

que atuar ali, a falar direito e, muita coisa assim a gente aprendeu com as pessoas dentro 

do NuTE, entende? A gente lia bastante, discutia textos. O Alexandre deu oficina de 

direção I e II, daí... Aí você tem um entendimento de que ele realmente... não era 

intuitiva a direção dele, tinha um processo, pela própria oficina, toda estruturada, tu via 

o processo, que era como ele construía tudo isso. O conhecimento vasto em literatura, 

dramaturgia e tal, onde ele brincava daí com os textos. Desmontava e montava outra vez 

o texto. Só que era incompreensível, que acho, pra nós e pro público os espetáculos. 

Não todo espetáculo pra nós, mas pro público era incompreensível. MacBeth, quando 

foi formando, quando a gente já tava entendendo, daí acabou né. eram espetáculos com 

poucas apresentações. Não chegava a... Não sei se ele desistia, desestimulava, “ah, já 

criou, agora não tem nada mais o que fazer...”. Montava outro... 



 

Édio – Passava dois anos ensaiando pra fazer quatro ou cinco apresentações... 

 

Silvio – Isso. Acho que MacBeth foi o que mais apresentou. O Apocalypsis também 

apresentou bastante, mas eu não estava ainda. Pessoas que passaram na escola do NuTE 

que até hoje são diretores de escolas, dizem “meu deus, que saudade do teatro”. 

Saudade de... acho que do teatro em geral né, quando tu faz tu acaba ficando, tu não 

esquece né, passou mas tu não esquece aquilo. E muitas pessoas lembram. Foi pra mim 

triste quando foi terminando o NuTE, entende? Sem estrutura de pessoas pra trabalhar, 

porque só tava o Alexandre e o Carlinhos. Tem que cuidar duma secretaria, tem que 

cuidar da produção, tu tem que correr atrás de dar aula, e alguém tem que ficar na 

secretaria, mas a secretaria tá fechada porque as pessoas estão dando aula, não tem 

como alguém fazer matrícula, pedir informação. Foi ficando uma coisa difícil de 

administrar né. Daí teve fim, teve esse fim, por que... duas pessoas pra tocar uma... Daí 

tentaram, novos alunos, e coisa assim, mas nunca mais. A esposa do... a menina que tá 

com o Alexandre hoje, foi uma das últimas ali, a Juliana, acho que também foi braço 

direito né, mas depois também foi trabalhar numa empresa e tal. Acho que ele agüentou 

bastante tempo, mas foi extinguindo o número de alunos, a imagem do NuTE foi 

caindo... 

 

Édio – Ah é? 

 

Silvio – É, por que. Teatro tem que fazer né, se tu não faz tu acaba caindo no 

esquecimento e produzir espetáculos com alunos... alunos sem experiência e tal, já... Os 

espetáculos do NuTE sempre tinham professores junto, ou alguém com mais 

experiência no meio da cena e tal, isso já dava outra qualidade pro espetáculo. Em torno 

de pessoas iniciantes o nível é outro, só que é difícil as pessoas compreenderem que são 

todos iniciantes ou coisa assim né. Eu acho que a questão administrativa oi um grande 

problema do NuTE, de marketing e material humano mesmo pra trabalhar ali, de 

pessoas. A época que aconteceu isso, talvez, não sei. Por que tu vê, hoje a escola Carona 



funciona como uma empresa, né. Tem um pessoal que trabalha na secretaria, tem um 

espaço que eles conseguiram com o Teatro Carlos Gomes. Por que o NuTE dentro 

daqueles anos todos não conseguiu esse espaço? 

 

Édio – Por quê? 

 

Silvio – Aí é que tá né, essa questão é de sentar numa mesa pra negociar, e negociar não 

é tudo que tu pensa, é ceder ao que os outros pensam também, é ceder. Eu acho que o 

NuTE nunca foi muito de ceder, foi... Essa é a imaturidade de que eu falei 

anteriormente. Ele batia de frente mesmo. O NuTE pra mim foi isso, batia de frente, 

mesmo sendo esmagado depois, como foi né. E houve um momento aí, então, foi onde 

tava a Plural né, com o Roberto Murphy, que tinha uma proposta de montar uma escola 

ali, tinha o Carona, e tinha mais uma outra ali que nem sei de quem era, que tinha um 

outro projeto também. 

 

Édio – Na Fundação o Giba deu aula uma época também. 

 

Silvio – O Giba deu aula na Fundação, é.  

 

Édio – Também tirou uma galera do NuTE, não foi? 

 

Silvio – É, eram alunos dele, que eram também do Grupo dele, e que foram pra lá. Mas 

foi uma turma, foi uma turma bem dizer. 

 

Édio – E é próxima essa saída do Pépe, essa saída do Giba, é... 

 



Silvio – A saída do Giba eu acho que foi antes... Porque o Giba já tinha saído outra vez, 

antes de eu entrar, e depois saiu novamente. O Giba corria muito por fora também, fazia 

o trabalho dele como ator, como professor, mas fazia os trabalhos dele fora também, 

nunca foi assim muito dependente do NuTE. Era independente de visão, de sentar e 

discutir com o Alexandre e discordar. Ele sempre foi... Tinha o trabalho dentro do 

NuTE, enquanto profissional, e o dele por fora. No fazer artístico, diga-se assim, fora. Já 

tinha a linguagem dele definida, o que ele queria do teatro, não que não fosse ampliar 

isso, melhorar, mas ele sabia o que ele queria do teatro e com o teatro. E ele estudava, 

ele vivia do teatro, né. Então... acho que ele saiu antes do Pépe, se não me engano. O 

Pepe até foi difícil pra ele sair, eu acredito, não tinha outra solução... 

 

Édio – Solução pra quê Silvio? 

 

Silvio – Pra ele permanecer ali dentro do NuTE. Ele queria uma carreira como diretor, 

já tinha percebido que ator não era o caminho que ele queria seguir. Além disso, no 

Negro Olhar, ele ia iniciar como ator, depois se afastou pra dirigir. Aí o (?) disse “não 

você tem um olhar de fora...”, então ele se afastou. 

 

Édio – Mas havia ambas as direções dentro do NuTE né, Roda Gigante é uma direção 

do Pépe... 

 

Silvio – Havia... mas ele atuava também nos outros espetáculos do NuTE e tal. Visão de 

administração também, talvez fosse diferente da do Alexandre, visão de ver o teatro, e 

de... bom, daí eu vou estar... é uma pesquisa científica e eu vou estar com intuições, isso 

é complicado... 

 

Édio – Não, mas nessa cartografia aqui valem mais as intuições do que as razões... 

 



Silvio – Então... Eu acho que o que podia ter havido ali no NuTE... fosse uma 

circulação de cabeças, vamos dizer. O Alexandre tava administrando o NuTE a um bom 

tempo, se de repente daí depois o Pépe passasse a administrar o NuTE por um tempo. 

Pessoas com mais experiência assim, o Pépe, o Giba e o Alexandre. Se tivesse uma 

rotatividade nisso aí, talvez pudesse pensar todo mundo assim, pensar em mostrar o seu 

trabalho, a sua capacidade de como tocar aquele barco ali... 

 

Édio – Mas ficava centrado... 

 

Silvio – No Alexandre, é. Eu acho que se houvesse isso, talvez não tivesse havido essa 

ruptura assim. E ia acontecer num momento ou outro, porque o Pépe ia estar 

apresentando, ia estar com um grupo de pessoas que queriam... alunos mais velhos que 

estavam trabalhando com ele, já também. Daí então, sempre tinha assim um grupo 

dentro do NuTE, mas o Alexandre tinha as experimentações dele também, e talvez as 

pessoas ali já não estavam mais afim de fazer essas... Tava afim de experimentar mas... 

mais pé no chão, digamos assim. E pra trabalhar ali com o Alexandre não podia ficar pé 

no chão não. Experimentar mesmo, errar, que erre feio, ou que acerte pra valer, 

entende? Não tinha meio termo assim... 

 

Édio – Ou é quente ou é frio... 

 

Silvio – É, bem isso mesmo. E daí então, acho que essas questões de visão de teatro, de 

como tocar tudo isso aí, possam... Talvez um ciúme... 

 

Édio – Ciúme? 

 

Silvio – Talvez. Não sei. Do Alexandre com (???), o MacBeth não ser classificado, 

Piquenique ser... Sei lá, acho que só o Alexandre poderia falar isso mesmo, se ele se 



sentiu traído ou não, com essa questão do Grupo Meu Grupo de não ser um trabalho 

dentro do NuTE, e sim um grupo dentro do NuTE. Dirigir um trabalho é uma coisa, até 

o NuTE dirigia trabalhos, mas montar um outro grupo... vários grupos... Eu acho que o 

motivador dessa ruptura são esses núcleos que foram se formando, um grupo é um 

núcleo né. Vários núcleos eu acho que era... 

 

Édio – Muitos núcleo dentro do núcleo... 

 

Silvio – É, isso. E de não ter uma conversa mais aberta, discutir essa situação, “vamos 

conversar sobre isso? Como é que tá funcionando? Qual o objetivo? Estar levando o 

nome do NuTE, ou até onde...”.  

 

Édio – Faltou um psicólogo ali talvez, risos.... 

 

Silvio – É, talvez, risos... 

 

Édio – Fazer um trabalho institucional... 

 

Silvio – É isso. Eu acho que a falta de diálogo aí foi um dos grandes motivadores... São 

as criações desses sub-núcleos aí pra fazer arte. De eu ter interesse de fazer uma 

pesquisa pessoal minha, então, vou pegar um pessoal ali e vou fazer né. Então, depois 

esses núcleos já estavam aparecendo muito, meio que saltando dali, a coisa já começa a 

destacar e... tudo isso. Só se houve conversas entre o Pépe e o Alexandre, não há uma 

conversa de todo mundo, de tá discutindo essas questões, do Arte Atroz... 

 

Édio – O Arte Atroz era do Giba? 



 

Silvio – Era do Giba. Eu acho que já existia já antes, e depois. Daí houve a... Quando o 

Giba saiu... O que o levou a sair? Dar aula na Fundação, tirar o grupo de lá... 

 

Édio – O Carinhos tinha um grupo dentro do NuTE também ou não? 

 

Silvio – O Carlos Crescêncio começou com um grupo, mas nunca assim... Montou Os 

Cegos, (?) acho que era. Mas não chegou a criar corpo como o Arte Atroz e o Grupo 

Meu Grupo. 

 

Édio – Os principais foram esses dois então. 

 

Silvio – É. O Contra Senha trabalhou bastante, mas nunca... Também foi pra Festivais, e 

tá sempre, em toda matéria tá levando o nome do NuTE, o Arte Atroz também, né, 

levava o nome do NuTE junto. E daí então, não chegou a fazer sombra, digamos assim. 

Então, pensando dessa forma, talvez essa sombra do Grupo Meu Grupo é que acabou 

gerando... Agora eu discutindo aqui contigo, nunca tinha pensado assim, mas porque 

com esses grupos pequenos nunca geraram ruptura ou discussão, e quando um grupo se 

institui, ficam fortes, eles geram essa... O Giba se afastou, o Pépe também saiu. Parece 

que vão criando vidas próprias, é uma questão natural, digamos assim. Igual o 

Grotowski... o discípulo dele lá, esqueci o nome. Se afastou por que... Não, o Grotowski 

não, o Stanislawski, também se afastou, e ele, o próprio Stanislawski apoiou o discípulo 

depois na escola dele. Porque não tinha como trabalhar juntos, eram linguagens 

totalmente diferentes. Só que não teve apoio financeiro porque não tinha nem como dar. 

Como o Alexandre fez sempre as coisas e não falou, talvez (???), “vai, segue o teu 

caminho e...”. Como na direção ele sempre fez isso, risos... quem sabe não foi uma 

forma de (???). E pra ver que essa direção e esse ensino sempre foi, não foi de 

imposição, foi de nós criarmos a nossa própria concepção, da diferença de cada um 

dirigir, de ver o teatro, do Giba, do Pépe, do Carlinhos, minha. Como é que... se fosse 



um ensino ditador, sairíamos da mesmo forma, né. E ali não, não, não tinha uma mesma 

forma... 

 

Édio – Cada um tinha uma estética própria.  

 

Silvio - E eram incentivados a dirigir, a...  

Édio – Uma tentativa de nominação pra cada uma dessas estéticas, talvez uma palavra, 

uma frase que tu localizaria mais próxima do teatro do Giba, do que do Silvinho, do que 

do Pépe... 

 

Silvio – Bom, assim é difícil... Mas o Giba sempre já gostou de trabalhar a comédia né, 

e a grande figura, na linguagem do Brecht. O livrinho do Brecht em baixo do braço e ele 

procurava reler Bertold Brecht e colocar na cena, e não colocar o Brecht na cena. Como 

o Alexandre colocava (?) pensador na cena. Sua própria leitura, evocada ou não de 

Brecht, na cena. Muita ironia nessa comédia, não era uma comédia... muita ironia. 

Coisas da cidade, coisas do próprio grupo que ia pra cena. Ninguém sabe, mas, coisas, 

brincadeiras do grupo que ele colocava na cena, coisas que ele captava da cidade ele 

colocava na cena, muito regionalista. Eu acredito que lá no Rio de Janeiro ele deve tá 

escrevendo coisas do Rio de Janeiro, entende? E por isso que ele é um grande 

dramaturgo. Como ele consegue captar o que tá acontecendo nesse momento ali e 

transforma. Essa era a linha que ele trabalhava. O Senhoras e Senhores que ele montou 

e que o Pépe também montou, no próprio JOTE. Ele... ironia no texto, como ele 

escreveu ele montou. E o Pépe já, uma questão mais agressiva, de chocar mesmo. A 

direção do Pépe tem bastante essa questão de provocador mesmo, de chocar, voltado 

muito sobre a leitura do homem, as questões do ser humano, sempre estavam muito nos 

espetáculos do Pépe. Até o Piquenique no Campo, que era o piquenique no Front, do 

Arrabal, que é uma questão política que acontece ali, da forma como Le dirigia era 

muito essa questão desse homem inserido nesse meio de guerra e tal, mais as questões 

humana dele. E, não tínhamos conhecimento na época ainda pra aprofundar o clown né, 

fazer esse trabalho clownesco, mas tinha um caminho por aí. E aí no drama... Acho que 



drama é um termo usado hoje pra aquilo que envolve tudo, envolve a comédia, envolve 

a tragédia, envolve... Tu não sabe como denominar daí tu diz que é um drama. Acho que 

é a questão do pós dramático que vem né.  

 

Édio – Em termos de autor, o Giba tá pra Brecht como o Pépe está para... 

 

Silvio – Hum... O Giba bebeu em Brecht, eu acho que ele tem uma escrita muito 

pessoal, né, a gente sabe por que conviveu junto, e discutia sobre isso, mas nunca 

defendeu isso num espetáculo dele, ou em debates, mas as quebras na cena, a forma dele 

conduzir o ator pra interpretar eram sempre... Eu fui montar um trabalho com ele, 

sempre tratar o que ele diz com ironia. Às vezes na terceira pessoa, em outros 

momentos na segunda pessoa, ou primeira pessoa. Em momentos variado tu tava 

tratando situações diferentes. Quando ensaiava o texto ensaiava na terceira pessoa, era 

complicado (???). Ele trabalhava com isso. Mas nunca defendeu “eu faço Brecht”. Eu 

acho que o Giba era Giba. Agora nessa questão de direção eu digo mais né, que tinha 

essas pitadas de Brecht. E o Pépe... meu deus, como é que eu poderia definir... O Pépe 

hoje tá numa linha muito de... do ator construir a própria dramaturgia né, ele na relação 

com o ator construir uma dramaturgia. Tá trabalhando em parceria com o Gregory, 

aonde o Gregory é convidado a escrever o texto a partir do que ele vê, né, e algumas 

coisas são alteradas a partir do que o Gregory propõe também, dependendo o que chegar 

mais interessante pro Pépe, ele vai construindo nesse caos o espetáculo dele. As músicas 

que os atores propõe, do ator que canta na cena, o outro ator que tem uma pesquisa do 

clown, que é o James, que trabalhava com o Giba. O James tem muito do que era o ator 

pro Giba. Trabalhou muitos anos com o Giba, e hoje trabalha com o Pépe, como a 

Paulinha, que  hoje tá no Rio de Janeiro, fazendo cinema, também trabalhava com o 

Giba, e trabalhou com o Pépe. Tu vê, esses diretores criaram seus filhos também né. O 

James saiu da mão do Giba, a Paulinha também. Como deve ter outras pessoas. Eu 

encontrei as meninas que estão lá também né, mas eu não sei bem o que tão fazendo, se 

tão trabalhando com teatro ou se tão estudando. Um outro menino que era de Indaial, tá 

fazendo cinema fora, também trabalhou com o Giba. O Pépe também inseriu um monte 

de gente aí, eu comecei com o Pépe, o Marcelo, trabalhamos como Pépe e com o 



Alexandre. Eu e o Marcelo que permanecemos daquele pessoal todo. O Álvaro, 

trabalhou com o Murphy, mas numa outra linguagem de trabalho... 

 

Édio – Quem? 

 

Silvio – O Álvaro. Ele trabalha com o Murphy, tá em empresas e tal. Então, mas 

daquele grupo que era o Grupo Meu Grupo, tá eu e o Marcelo. O Marcelo também tem 

uma forte mão na direção, além de atuar e ser bonequeiro. Ele se especializou, no 

sentido de trabalho cotidiano mesmo, nessa pesquisa com bonecos, monta espetáculos 

pra trabalhar sozinho. Criou o Brincando de Bonecos, que é um espetáculo lindíssimo, 

não sei se ainda hoje ele tá com esse espetáculo por aí. Mas o dedo era o boneco, ou 

algum objeto ou coisa assim. Então ele conseguiu trabalhar com isso. Teve muito 

contato com o Willian de Rio do Sul. Trabalhou esse... namorava as irmãs... E o 

Marcelo tá hoje em Itajaí com um grupo que tem um foco como pesquisa, e... como é 

que é... eu não poderia esquecer o nome do grupo, ele vai ficar bravo, risos... Tem o 

Porto Cênico, que é da Valéria. É o Experimentos, onde trabalham o ator, trabalham 

bonecos. E o Daniel já se formou na faculdade, ano passado conversei com ele, ele ia 

fazer prova pra mestrado, não sei se tá fazendo mestrado ou não, ali em Itajaí. E o 

Marcelo tá terminando a faculdade. E nós todos fizemos com o Alexandre, né. O NuTE 

antes era Núcleo de Teatro Experimental, né, depois passou a ser Núcleo de teatro 

Escola. E eu nunca, como ator, eu nunca me destaquei, nunca tive uma grande 

performance como ator. Sempre, até hoje, com uma dificuldade enorme de decorar 

texto, essas coisas assim. Nunca me dei bem com o texto falado, uma falha ainda grave, 

é essa questão, depois prejudicada por outras questões, que é o trabalho da articulação, 

que me dificultou sempre no processo de trabalho como ator, e de sempre tá me 

questionando na cena, e questionando no processo de trabalho do ator, onde eu fui cada 

vez mais caindo pra direção. Eu dizia “não, um ator não pode ser trabalhado assim”. Eu 

entrei novinho ainda no NuTE, comecei a bater de frente com o Alexandre e com o 

Pépe, onde eu ganhei aquela bronca do Pépe, com essas questões “ah, não é assim que 

se trabalha o ator, não e assim.”. “Ah, mas como é que é?”, “não sei.”. Risos. E daí dali 

eu to até hoje procurando essa resposta, como é que se trabalha tudo isso. E 

ultimamente mais me preocupando assim em lapidar um pouco essa direção. Eu 



trabalhei muito com aluno sempre, no NuTE, eu sempre tive muita facilidade de 

trabalhar com jovens, montei sempre trabalhos muito legais, na escola também. Mas a 

sede de voltar pro teatro e fazer um trabalho que pudesse estar circulando no meio 

artístico foi muito grande. Até, tive essa oportunidade de montar com o Adriano esse 

espetáculo né, que é a PA, Pesquisa Atoral Companhia de Teatro, é atoral mesmo, de 

ator. E vai desenvolvendo isso no mesmo processo também da construção das 

partituras, com essas cadeias de ações levantadas pelo ator, e trabalho cotidiano do ator. 

Onde pra mim e para as pessoas que trabalham comigo, o trabalho cotidiano do ator tem 

um foco pra nós, são exercícios, onde vão se revelando dificuldades, onde há um outro 

exercício pra superar essas dificuldades. Então de uma dificuldade a gente vai criando 

exercícios ou resgatando o que já existe, nos apropriando desses exercícios pra superar 

essas dificuldades. Não é criar um ator exibicionista, contorcionista ou coisa parecida, e 

o espetáculo traz um pouco disso, no nosso subtexto, o texto não é isso, mas nós 

passamos por isso, além de não aparecer muito no espetáculo talvez da... esses três 

blocos. Há também um processo trabalho de consciência corporal do ator, onde a 

técnica ela aparece mais, acho que é mais do que expressionismo, só é carregada 

mesmo, um domínio total, (???) trabalha com o total naturalismo na cena. Essas 

questões... A gente questiona o trabalho do ator no espetáculo, ele surgiu também de um 

conflito do ator e da direção, mas a história trata de outra coisa. a gente sabe qual foi 

toda... é muito fácil a gente, é cômodo falar do ator, e de como o ator montar um 

espetáculo, e em algum momento o espetáculo não se parecia isso. Mas daí tudo é 

válido né. Então não. Não tá falando de alguma coisa, não tá contando algo. Então, 

pegamos essa história e tentamos ler ela nas ações que foram construídas, depois 

convidamos o Gregory também, convidamos o Fábio da Carona também, pra interferir 

no trabalho que nós estávamos muito fechados. Foi a Carona também que nos abriu as 

portas com sala pra ensaio, que a gente não tinha, e a gente foi construindo lá dentro, 

mas em nenhum momento de sermos invadidos por eles, trabalho (???), vir com 

qualquer público depois. Um ensaio aberto antes, que a gente fez. E isso lembra muito 

essa questão do NuTE também, de abrir as portas e acolher as pessoas que querem fazer 

seriamente. (???) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Arquivo 02 

 

Édio – Eu queria te perguntar uma coisa. naquele momento que tu te emocionou, 

provavelmente vieram algumas cenas, ou uma cena forte, que te levou àquele momento 

de emoção. Eu queria que tu me contasse um pouco daquela cena, cenas assim, fortes, 

da época do NuTE... 

 

Silvio – Realmente foram flashes... 

 

Édio – Momentos alegres, momentos tristes. 

 

Silvio – Não é... é aquele processo duro mesmo, cara, de estar ali ralando, trabalhando, 

ensaiando, acreditar naquilo, não importa se tu não comia naquele dia, se tu comia um 

pãozinho naquele dia, e foram momentos bem assim, de não ter o que comer, no 

trabalho com alunos. Trabalho de... às vezes não tinha o que comer mesmo, e todo 

mundo... uma luta constante pra estar vivendo disso. As (guerras?) com a Fundação de 

Cultura, e tu pegar e jogar merda no ventilador mesmo, e não ter preocupação com 

quais vão ser as conseqüências que vão existir. Teve momentos assim, de salas de 

ensaio. O momento que houve essa ruptura. Acho que no momento, necessária, mas 

uma grande pena de o NuTE ter terminado. Talvez tinha que terminar. 



 

Édio – Mas essa cena que te emocionou eram flashes de ensaios, de alguns ensaios... 

 

Silvio – De alguns ensaios... 

 

Édio – E o que acontecia lá, Silvio, o que vocês estavam fazendo? 

 

Silvio – Veio o ensaio do MacBeth, veio do Negro Olhar, que foi a época mais difícil, 

digamos assim, porque nós estávamos rompidos com o NuTE, estávamos rompidos com 

a Fundação de Cultura, e muitos nos viam como traidores, né, por estar fora do NuTE, 

amigos nossos da arte mesmo né. Então nós estávamos isolados totalmente, ensaiando 

numa quitinete, depois nós fomos ensaiar no SESC, numa sala lá do SESC. Começou o 

ensaio na 306 do NuTE, depois foi pra essa quitinete do Marcelinho, onde a gente 

comia primeiro a comida do Marcelinho, risos... A mãe dele devia dizer assim “meu 

deus, esse meu filho tá virando uma draga, como é que eu tenho que levar tanta comida 

pra lá”, risos... A gente ficava acampado lá no apartamento dele ensaiando. Ensaiar um 

espetáculo numa quitinete, cara, o que ia ser desse espetáculo né.... Esse espetáculo foi 

pra mim assim a... esse espetáculo e MacBeth foram a minha escola de teatro, eu 

poderia dizer, prática. Eu era cabeludo, ti o cabelo abaixo do ombro, daí rapei pra fazer 

o espetáculo. Na época ainda não tinha queda de cabelo... 

 

Édio – Esse aqui é tu? (aponta para uma foto) 

 

Silvio – É... 

 

Édio – Nossa, que diferente que tá...  

 



Silvio – Eu e o Marcelo né. Daí o Pépe falou assim: “pra mim, todo mundo rasparia a 

cabeça, os rapazes e as meninas, todo mundo”. E daí eu falei “é sério isso aí cara?”, E 

ele: “é sério, o legal é que todo mundo raspasse a cabeça”.  Daí eu na outra semana eu 

fui com a cabeça raspada, e eu digo “agora não tem mais como voltar atrás”. E eles “pô 

Silvio, que sacanagem”. Agora todo mundo vai ter que fazer, o Silvio raspou a cabeça 

né.  

 

Édio – Todo mundo raspa. 

 

Silvio – É. Daí outros rapazes, os homens ficaram todos de cabeça raspada. Na época o 

Pedro fazia com a gente ainda. Também tá... agora não me lembro pra onde, se pra 

Recife ou Olinda, onde ele tá. Trabalha com bonecos também. Ele e o Marcelo 

montaram o grupo Canhoto, na época. Agora não sei se foi na mesma época que tinha 

o... ou foi de dentro do Grupo Meu Grupo que surgiu o Canhoto, eu acho. Era o 

Marcelo e o... E como houve a ruptura com o NuTE, também houve a ruptura do Grupo 

Meu Grupo, quando nós estávamos no Negro Olhar. Ali houve uma discussão de grupo 

mesmo, e divisões na casa do Pépe ainda, onde que a gente chegou à conclusão de que 

não dava mais pra trabalhar juntos. Onde uns tinham uma personalidade mais forte, de 

comando, e outros não aceitavam essa postura, queriam que todos tivessem liberdade de 

opinião e tal. 

 

Édio – E ali rachou entre quem? 

 

Silvio – Acho que foi muito forte entre eu e o Marcelo, não da parte do Marcelo, mas da 

parte minha, eu acho, na época que, eu não lembro bem ao certo, mas houve uma 

dificuldade de trabalhar juntos, eu lembro que nessa reunião eu até explodi assim, coisa 

que não é muito minha assim. Mesmo sabendo que o Pépe continuaria trabalhando com 

o Marcelo, que seria eu ou ele, né. E daí houve um racha ali.  

 



Édio – E o que era motivo de discórdia ali? 

 

Silvio – Boa pergunta. Sabe quando tu tais trabalhando oito horas por dia num trabalho 

e mais as outras que sobram fora daquela sala, uma pressão total e... uma doação total 

assim, com todo o resto tá contra ti assim, não culpa eu digo, questão financeira, 

questões de (?) relações externas e... Então... Eu acho que a explosão veio dali, mas daí 

tu não consegue racionalizar, de repente, as coisas né. O Marcelo sempre teve... foi 

muito forte na questão da direção. Ele era um segundo diretor dentro do grupo. Na 

criação conjunta com o Pépe. O Pépe tem essa facilidade de trabalhar em grupo, de 

discutir as idéias, o que era diferente do Alexandre que já vinha com a coisa mais pronta 

né, mas ele discutia com algumas pessoas também né. E como o diretor tem sempre 

alguém mais próximo dele, com quem ele trabalha, era o Pépe com o Marcelinho. E 

começou a ver coisas de atrasos de ensaio, “ah, o cara não vem ensaiar porque ficou 

limpando a casa, ou não vem ensaiar porque tá fazendo uma outra coisa”, entende? E aí 

começa “pô, porque o cara não pode vir ensaiar”, entende? Além de sempre tá... 

Quando o Pépe também, como o Alexandre, abandonou a direção por um tempo nesse 

espetáculo, risos... até nisso... o Marcelo assumiu a direção. Mas só que era uma direção 

também... não de te estimular a fazer e sim como tu tinha que fazer... 

 

Édio – Era qual espetáculo? 

 

Silvio – Negro olhar. 

 

Édio – Mas Negro Olhar não tinha a direção do Pépe? 

 

Silvio – Era direção do Pépe, mas chegou um momento que ele também se afastou da 

direção... 

 



Édio – Ah, tu tá falando que da forma como o Alexandre se afastava o Pépe também... 

 

Silvio – É. Nesse espetáculo aconteceu. Eu não lembro qual foi o caos todo ali que... 

 

Édio – O Pépe deu um pito também, “eu não dirijo mais vocês, vocês não entendem 

nada’... 

Silvio – Não, não foi por isso. ele se afastou por um outro motivo que eu não me lembro 

agora, se foi por outro trabalho, uma coisa que ele tinha que fazer, não lembro. Ou 

alguma dificuldade que tava surgindo dentro do grupo e ele não soube externalizar isso 

aí, eu não lembro agora. Ele vai poder te responder melhor isso. Foi quando Marcelo, 

por esse tempo, assumiu a direção. Eu acho que aí que houve, até por nós não estarmos 

preparados pra isso, houve esse maior desgaste com ele. E um pouco contra o que tava 

sendo feito também, a questão do ator na cena, do gesto e tal. Então não foi um acordo 

de alguém assumir essa direção, alguém assumiu, porque tomou essa atitude, não ficou 

esperando sentado o Pépe voltar, não, vamos tocar o barco, marcar ensaio cobrar. Só 

que de uma forma mais enérgica e mais ríspida do que o Pépe, que sempre teve todo o 

jogo de cintura pra lidar com o pessoal. Acho que aí foi um dos fatores assim. Mas na 

época eu nem pensava nisso. Acho que a maior dificuldade ali foi o Álvaro com ele, eu 

acho. Mas, eu queria lembrar bem assim, o que houve mais entre eu com o Marcelo, 

mas daí teve mais pessoas do grupo também, tinha esse (???). No Negro Olhar era a 

Patrícia, a Cíntia, eu, o Marcelo, o Pedro, que depois saiu, e entrou o Roberto no lugar 

do Pedro, o Roberto começou a fazer teatro aí, no Negro Olhar, onde a gente tava 

ensaiando na (Colpi) já, olha por onde esse espetáculo passou, 306 do NuTE, foi pra 

quitinete do Marcelo, pro SESC, depois na Kolpi, onde a gente tava dando aula pra ter 

um espaço pra ensaiar. A gente tava dando aula e ensaiava lá. 

 

Édio – Mas essa saída do Meu Grupo do NuTE não é em 1998 então? Aqui (deve 

apontar para algum documento) você tá dizendo que é 1994, setembro de 1994 vocês 

estavam com o espetáculo acontecendo já.  

 



Silvio – É, foi antes. 

 

Édio – Então o Meu Grupo sai do NuTE em 1992, 1993... 

 

Silvio – Foi um ano e meio de montagem... 

 

Édio – E aí depois volta pro grupo?  

 

Silvio – Não, não volta. Foi um ano e meio de montagem. Quê mês? Em setembro? 

 

Édio – Setembro de 1994. 

 

Silvio – Então nós devíamos ter saído ali pra... em 1993 do NuTE.  

 

Édio – Eu pensei que era lá no final... 

 

Silvio – Não, não, foi bem antes. O NuTE caminhou sozinho aí alguns anos. Daí ele 

tinha o Alexandre, acho que Giba voltou pra ajudar o NuTE, não tô bem lembrado 

agora, tinha o Carlinhos. Mas daí o momento final foi só com o Carlinhos e o 

Alexandre. Seria um bom tempo ali. Tinha bastante turmas, bastante alunos ainda. Eu 

sei que teve o Mauro, o Tião, que passaram a dar aula também, que era ex-alunos, eu 

acho que era o Tião, que eram pessoas que atuaram com o Giba. É a coisa foi longa. Pra 

ver que... depois aí, deve ser final de... não sei se 1994 ou 95. Aqui a gente tava na 

Kolpi já. O ensaio já foi lá, a gente tava começando a levantar figurinos e tudo. 

 



Édio – Isso aqui (deve apontar para algum documento) é Negro Olhar também? 

 

Silvio – É, Negro Olhar.  

 

(Analisam documentos em silêncio) 

 

Silvio – MacBeth foi em 1991 ou 1992.  

 

Édio – Silvio, vamos tocando pra uma saidera então? Tem alguma coisa que eu não te 

perguntei, que tu acha que é legal de colocar? Quando eu te falei sobre esse papo sobre 

o NuTE alguma imagem que veio e que a gente não conversou, alguma coisa que você 

gostaria de deixar registrado? 

 

Silvio – Eu acho que... Uma coisa bem característica do NuTE seriam esses processos 

de criação dos espetáculos, né, onde alguém assumia a produção, a partir de um tempo, 

onde a Moelmann mandava material, ou mesmo nos apoiava, a Moelmann, a Hering, 

com rolos de tecido pra figurino, pra usar pra escola. Daí, nos espetáculos, quando tinha 

que viajar, ou botava todo mundo dentro de carros, de quem tinha, e a gente ia, ou era a 

briga pela Kombi com a Fundação de Cultura, de onde veio Senhoras e Senhores, né. 

“Queremos uma Kombi!”. Onde caíram os Xerox na cena, então seriam esses protestos 

constantes, esbarrar nesses sistemas políticos. O Choque com outros artistas e com a 

população, de não compreender os espetáculos, e ficar indignados por não entender. 

Desse monte de gente que foi crescendo, de artistas crescendo dentro do NuTE, ou 

fomentadas ou desde antes de entrar no NuTE, ou então as pessoas que foram fazendo e 

absorvendo o teatro nesse processo. Os processos dos espetáculos, que não eram 

instantâneos, eram processos longos até montar um espetáculo, ensaiava um ano, pelo 

menos, até montar um espetáculo, adaptar e fazer outras coisas ali junto. O tempo todo, 

por mais experimental que fosse, sempre tinha uma pesquisa em cima da obra, do autor, 

de como levar esse autor pra cena, coisas assim. Imagens muito fortes pra mim eram 



essas discussões sobre teatro em mesa de bar. Virava a noite discutindo teatro, poesia, 

música. De estar sempre com performances, que eram provocadoras, espetáculos, o 

JOTE-Titac, também uma coisa maravilhosa do NuTE, mesmo depois não estando mais 

no NuTE, eu participei. Teve o último JOTE-Titac, onde até o Contra Senha foi super 

premiado, a maioria dos prêmios do JOTE... de um texto do Pépe. Mas nós não 

recebemos os troféus, risos. Eles nos falaram que estaria todo mundo no (?), que ia ser 

entregue lá, e não sei o que, e a gente foi pro (Botequim?) todo mundo. 

 

Édio – Tão esperando até hoje, risos... 

 

Silvio – A entrega foi no... lá no Carlos Gomes mesmo... 

 

Édio – Ah, então tinha os troféus... 

 

Silvio – Tinha. Mas não foi uma questão intencional, eu acho, foi uma coisa assim... 

Depois sim, depois entregaram, mas não teve aquela questão formal. Primeira vez que a 

gente ganhou um JOTE-Titac com direção e tudo, o que eu corri atrás de prêmio na 

minha vida toda, nessa época aí... eu sempre tava entre os prêmios do teatro, mas nunca 

ganhava... Ganhei uma direção de iluminação por um trabalho meu. Depois sempre o 

Pépe ganhava, ou o Giba, sempre estavam entre os três primeiros, ganhava melhor 

espetáculo, melhor direção. (???) ganhava só prêmio de ator, de produção, chegou a 

ganhar né. Nunca ganhava de direção, né. E a Poli, a Juliana, disse assim, “querem 

ganhar prêmio de direção? Monta esse texto aqui”. E eu disse, “mas é um texto 

bonitinho, convencional”, geralmente eu montava textos mais absurdos assim, muitos 

do Nira. O Nira que hoje mudou o nome pra Iran, uma coisa assim. É professor 

também. Textos dele, geralmente eu montava. E eu montei esse texto. E, se não me 

engano, o Giba tava junto nesse espetáculo, como ator, no nosso grupo, e claro, com a 

experiência dele toda, muito do espetáculo tinha dele também né. Aí, eu lembro que no 

debate, falaram assim “pois é Giba, como é que foi montar o espetáculo?”. Uma coisa 

assim (???) o Tadeu... “A direção é do Giba né?”. Daí eu digo “Pô, mas não fui eu que 



dirigi?”. E ele daí já... já deu uma polêmica e já começou no debate já, a provocação já 

começou no debate, se vinha comentar alguma coisa de direção era pro Giba e não pra 

mim. E o pessoal “Pô, vai deixar barato assim?”. Aí depois... Ganhamos o troféu, que 

era um cano vermelho, acho que o Tadeu que fez. Aí começaram a dizer “não, isso aí é 

um pênis, eu nem vou pegar essa porra aí! (???) Vamos deixar lá no NuTE mesmo”, 

risos. E o pessoal “mas vocês não vão pegar?” 

 

Arquivo 03 

 

Silvio – Acho que teve alguém que foi lá buscar o troféu, alguém da equipe. Mas eu 

meu ficou lá até hoje, eu não peguei mais. E ali, eu acho que foi o último JOTE-Titac, 

seu eu não me engano.  

 

Édio – Se pudesse participar de um JOTE-Titac esse ano, tu curtiria? 

 

Silvio – Ah, com certeza. Curtiria sim. O (?), a Fundação tentou fazer um JOTE-Titac, 

mas do jeito que foi montado já... não é a mesma coisa, você entende? Não é a mesma 

coisa. Se falou, em muitas pessoas, de refazer o JOTE-Titac. Na época a gente falou 

com o Alexandre, ele não foi muito à favor, assim, mas também não disse que não. 

Depois outras pessoas já tinham falado com ele, há pouco tempo, uns anos atrás, um ou 

dois anos atrás, e ele liberou pra montar, mas... pelo menos foi o que me falaram né... 

mas não surgiu mais. Acho que foi uma coisa de época e... pra resgatar isso, não sei... 

também não sei se seria a mesma coisa. O JOTE-Titac já era mais... Quando era (???) só 

tinha sexta e sábado pra montar e tinha que apresentar. Uma época me falaram que era 

sexta noite, me parece, e sábado montava e domingo apresentava. Então... do JOTE 

saíram espetáculos como Senhoras e Senhores, dirigido pelo Pépe, teve mais outros 

espetáculos aí que depois participaram de Festivais, foram pro Festival do Cone sul e 

tudo.  

 



Édio – Aquele do russos lá, que eles fizeram, que o Pépe... também saiu do JOTE né? 

 

Silvio – É, o Camaradas. Texto do Giba, que depois foi reescrito. No Senhoras e 

Senhores a gente foi pro Festival do Cone sul, que era a última etapa, a gente ganhou o 

Festival Catarinense e fomos... não ganhamos, fomos escolhidos pra, ganhamos ou 

fomos escolhidos, não sei, pra representar Santa Catarina. Aí a gente foi pro Festival do 

Cone sul, eu acho. A proposta desse Festival era a seguinte: tu tinha que falar do tom 

regional, da regionalidade, dessas questões regionais. Então Senhoras e Senhores, falava 

dessa questão da política, era uma questão bem... 

 

Édio – Bem regional... 

 

Silvio – Bem regional. E nacional né. Só que nós não nos atínhamos pra isso, 

achávamos que a dificuldade era aqui só. Daí fomos aplaudidos de pé no mínimo três 

vezes, porque a identificação nos Festivais era pelos artistas, né. Pela questão do 

espetáculo, não sei se tu chegaste a assistir? 

 

Édio – Assisti. Duas vezes.  

 

Silvio – A morte que entrava em cena, caia bailarino na cena. Então era uma maravilha 

isso, usava a dança, a música e as artes plásticas. E esse foi o momento mais rico do 

teatro. Eu acho que num espetáculo que tem essas pessoas trabalhando, ele só pode dar 

certo. Da dança, do teatro, de todas as artes, era grandioso. E quando chega num debate 

lá, e eles nos falam que esse trabalho não é teatro, é performance, um trabalho 

performático... hoje eu já saberia como responder pra eles, né, mas na época ficamos 

calados diante disso. Performance não é teatro? E o Tadeu, irritadíssimo “a gente 

montou isso aqui em três dias! Vocês não são capazes de em um ano montar um 

espetáculo assim!”, e não sei o que. Daí, mais... foi difícil, risos. Performance, eu acho 

que eles queriam dizer que era um trabalho impulsivo, não pensado e... só que tinha 



várias pessoas pensantes ali pra montar o trabalho, né. E daí, então, ganhou um 

espetáculo em cima do Teatro Nô, a base deles era o Teatro Nô. Daí chamaram o grupo 

pra premiação, o grupo não se mexeu, ninguém se mexeu, ficou aquele silêncio, e daí o 

grupo foi todo constrangido ganhar o prêmio, o Tadeu já fez o barraco dele, aquelas 

coisas lá... Eu sei que foi feia a coisa lá (???) a galera já foi pra se pegar mesmo (???). 

Eu sei que os caras falaram “Pô, vocês mereciam ganhar esse Festival”. E o espetáculo 

chegou incomodando na cidade, porque colhia os pneus, tinha que pegar pneus. 

Pegaram um carro da prefeitura, daí levaram no local pra pegar pneu, porque o cenário 

em baixo era pneu né. Tratar da instabilidade do ator. Daí, um barril de chope (???). Eu 

ia na frente pra conseguir essas coisas, pneu, barril de chope, então essas coisas... Tinha 

que acionar corpo de bombeiros pra poder pendurar a corda, então movia a cidade toda, 

e essa era a proposta do espetáculo, já ir incomodando, não deixar nada estável, né. 

Provocar as estruturas. O espetáculo já irritava todo mundo desde o início, risos... “Pô, 

mas não pode...”, “como é que não pode? Isso aqui é um teatro ou é uma casa pra 

exposição?”.  Provocava (???) a corda, e tinha aquele (?) poderoso, onde o Marcelo 

voava por cima do pessoal. 

 

Édio – Isso tudo a partir de um JOTE... 

 

Silvio – É, tu vê, isso tudo por causa de um JOTE. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo 04 

 

Édio – Esse vai ser um momento interessante dessa entrevista, isso não surgiu ainda, 

mas, faço questão de poder fazer o registro, e poder te convidar, enquanto eu estou 

gravando, pra participar do JOTE-Titac que a gente tá preparando agora, pra esse ano. 

 

Silvio – Ah! Que legal! 

 

Édio – Alexandre tá empolgadíssimo com a idéia... 

 

Silvio – Tá envolvido... 

 



Édio – Tá vibrando, e tá querendo muito que a coisa aconteça. Pita Belli também já é 

uma grande parceira, Faleiro também tá apoiando, e já temos um circuito inicial. 

 

Silvio – Os diretores né... Faleiro, Alexandre... Que legal! Fico contente. 

 

Édio – E aí a idéia, qual tá sendo Silvio, a idéia tá sendo fazer um JOTE temático sobre 

a história do NuTE. E as peças seriam usadas depois na composição do próprio livro, ou 

seja, a peça que te convido pra realizar, estaria sendo acoplada junto com a história, com 

toda a narrativa dentro do livro. Então os dramaturgos, as pessoas que escreverem os 

textos, eles já autorizam, já dão o direito de poder utilizar esse material, ou não, mas 

poder estar acoplado com esse material de alguma forma, no livro. Durante o JOTE, a 

idéia é que a gente passe com vocês meio que fazendo isso que eu tô fazendo hoje 

contigo, só que não incomodando desse jeito, a gente ficaria bem quietinho, atrás da 

porta, uma hora que o ator vai beber uma água fala alguma coisa, grava, “o que tu tá 

achando, como é que tá sendo, fala um pouquinho...”, filma. E todo esse material, seria 

a composição do livro. O livro, por enquanto, nós estamos trabalhando ele muito numa 

idéia de arte in progress, work in progress, sabe essa coisa da... não é importante apenas 

o resultado final... 

 

Silvio – O processo... 

 

Édio – O processo que nos interessa. Então aquele blog que tu viu lá... não sei se tu 

chegou a abrir, aquele que eu te mandei o link no Orkut?  

 

Silvio – Eu acho que não... 

 

Édio – Naquele blog já tem foto de todas as entrevistas que foram feitas, com Venera, 

com Faleiro, com Álvaro, com Wilfried, agora (???)... 



 

Silvio – O Álvaro já deve ter gostado. Ele deve ter te contado tudo do JOTE, quer dizer, 

tudo do NuTE né... risos 

 

Édio – Figuraça. E aí qual tá sendo a idéia. Pra que pessoas novas possam participar, 

por exemplo, Silvio vai escrever um texto, tudo igual ao JOTE. Então Silvio vai 

escrever um texto de uma lauda, uma lauda e meia. Tu manda o texto pra participar, 

mas tu experimentou o NuTE, tu tem essa vivência. Para as pessoas novas a idéia tá 

sendo o que: acoplar o maio material possível na internet. Há um guri de dezoito anos, 

ele tá começando a estudar teatro agora, ele vai na internet e pega esse material, e ele 

pode também, ele escrever, a impressão que ele tem sobre esse grupo, pegando o 

material. Por exemplo, essa tu entrevista, se tu nos autorizar, claro, a idéia é pegar ela, 

ou parte dela, se tu quiser cortar alguma coisa, tirar, achar que algum momento ofende 

alguém e tal, mas colocar ela na internet também. Aí a pessoa pode ir lá, abrir a tua foto, 

o Chalita que a faz não conseguiu vir hoje comigo, mas ele sempre vem, o nosso 

fotógrafo, o Charles Steuck. Ele vai ligar pra ti pra vocês combinarem um momento, aí 

ele vai fazer uma foto tua, essa foto é colocada na internet do lado da tua entrevista, 

então tu clica, tu lê toda a entrevista na íntegra, e a pessoa que nunca ouviu falar do 

NuTE, ou conhece pouca coisa, ela pode pegar esses elementos que tu deu pra escrever 

alguma coisa. Depois isso vai ser usado também pra montagem dos espetáculos, e isso 

compõe o eixo do livro. Tudo que tá sendo feito tá sendo colocado lá, as idéias, a partir 

do momento que eu estou tendo conceitos, o que eu vou pensando do livro... O eixo 

central dele, por enquanto, pelo menos, tá assim: a idéia é que eu conte a história de um 

ensaio. Um grupo de teatro ensaiando uma peça. Esse seria... o eixo do livro seria esse. 

Um grupo de teatro ensaiando uma peça de teatro. E adivinha o que eles tão ensaiando?  

 

Silvio – A história do NuTE? 

 



Édio – A história do NuTE, risos... E aí o pessoal vai encenar isso também, e a gente vai 

fazendo todos os jogos ali dentro. Então, estamos todo muito empolgados, vamos ver se 

a gente consegue congregar pessoas bacanas pra... 

 

Silvio – Acho que uma palavra define muito bem o NuTE: irreverência. Irreverência eu 

acho que... E cada um de nós, que saiu do NuTE, tem um pouco dessa irreverência, eu 

acho isso muito legal. Por mais divisões de opiniões que tem ali, discordar de opiniões e 

tal, por nos afastarmos num momento um do outro e tal, mas isso tudo foi superado, não 

é guardado mágoa com ninguém, e tem um outro entendimento. No momento você não 

consegue, de repente, racionalizar sobre aquilo, né? Mas depois com esse afastamento, 

como hoje, eu já to pensando diferente o que poderia ser a direção do Alexandre, se eu 

compreendesse, era isso mesmo que ele queria, ou era uma questão intuitiva, ou nós 

éramos um material como o cenário, o figurino, que ele usava pra compor a obra dele. 

Não sei. Nunca discuti com ele isso. Até quando eu estava com o espetáculo Amálgama, 

num ensaio, eu convidei ele, ele veio, filmou fragmentos do processo de ensaio nosso, e 

tava o Pépe ali, e a gente lá, no Teatro Carlos Gomes, discutindo o espetáculo.  

 

Édio – Que legal.  

 

Silvio – E daí começaram a falar de sonoplastia, que eu tava levando muito pro oriente, 

mas o resto do espetáculo não, como é que era isso, e que se eu quisesse levar pro 

oriente teria que trazer mais algumas coisas à cena, que levasse isso ao oriente, ou 

excluir totalmente a sonoplastia, e não sei o quê... Daí... Eu sempre soube que o 

Alexandre não gostava de falar muito (???). Eu já comecei velho, com vinte e cinco 

anos no NuTE né (???) “Alexandre, tem alguma coisa pra falar?”, ele parou, respirou, 

risos. “Eu sei que tem o processo todo, um puta trabalho pra levantar isso, e uma coisa 

desmonta tudo isso”. Eu disse “meu deus, será que ele tá me dando um esporo outra vez 

ou... o que tá acontecendo?”. Da forma que ele se expressou... a resposta não é direta, 

entende? Daí eu cheguei e perguntei, depois, “Poxa Alexandre, não gostou do trabalho, 

o que foi?”. “Não, eu tava querendo dizer que o debate todo correu em cima da 

sonoplastia, e o resto, não merece debate, e as outras coisas?”. Mas ele falou de uma 



forma, apesar da experiência que eu tenho eu quase não consegui compreender, ele 

precisou me explicar, risos, entende? Eu queria saber que crítica era essa pra poder 

pensar sobre isso, né, ou discordar concordando né. Ele depois colocou as outras 

observações dele sobre o espetáculo, foi lá no Shopping Beira Rio (???). Daí a gente vê 

ainda onde a gente discorda em algumas coisas, nessa questão de direção, nesse 

processo de trabalho do ator. Quando falo da partitura, tu tem que experimentar vários 

ritmos, ela grande, pequena, tem que moldar ela, fazer ela de várias formas, e tal. Mas 

ele já... ele pensa numa questão estética, eu já penso... tá, mas o que move o ator pra 

fazer tudo isso? Se eu moldar o externo eu tô meio que moldando ele, e fica algo 

caricato, digamos assim, e não é mais aquilo que ele me trouxe, né. Eu acho que o 

Alexandre pensa que isso é trabalho do ator, a vida que ele vai dar pra isso, a verdade 

que ele vai dar pra isso, de onde ele vai tirar... Como tu dissestes, o que passou na tua 

cabeça quando tu te emocionastes... O que passa na cabeça do ator é problema dele. Eu 

(???) o resto é contigo. E já acho que eu sou mais de conduzir o ator a chegar lá, mostrar 

pro ator onde ele tem que ir, trazer mais o ator pra cena. Depois, claro, transformar 

aquilo em material cênico é outra coisa. Ele já é mais ousado, o Alexandre. É isso que 

eu acho que sempre foi a direção dele (???) dar a vida pra o que ele criava. Acho que era 

isso, nos apropriar desse material que ele nos oferecia e... que eu na época não soube 

aproveitar muito.  

 

Édio – E o que tu acha da proposta? 

 

Silvio – Acho que ela é válida pra pessoas experientes em teatro. E acho que tem que 

haver um maior diálogo também disso que tu propõe, porque eu não sou obrigado a me 

apropriar do que ele tá me propondo... 

 

Édio – Não, eu falo do JOTE, do JOTE-Titac sobre o NuTE... 

 

Silvio – Ah, sobre o JOTE. Ah... 



 

Édio – O nosso recorte... nós estamos nominando não como história do NuTE, mas 

como experimentações, pra que a pessoa que tenha ali algum ponto de experimentação 

possa escrever sobre aquilo, dramatizar sobre aquilo... 

 

Silvio – Ah, eu acho bem interessante... 

 

Édio – Estamos chamando de JOTE-Titac – Experimentando NuTE... 

 

Silvio – É o JOTE nunca teve temática né, sempre teve uma liberdade de expressão 

pra... Papel ofício frente e verso, no máximo, e várias formas de escrever, e alguns 

plágios também. Depois se ia descobrir que o autor já tinha escrito tal coisa e o texto 

tava ali... Ah, o autor tal... como é que esse texto tá aqui, risos. E estar falando, estar 

trazendo o JOTE à tona novamente, e estar trazendo o grande criador de tudo isso que 

foi o NuTE, eu acho ótimo. E essa questão do grupo estar montando um espetáculo e 

que é processo de trabalho pra esse trabalho do NuTE, eu acho muito interessante. Se eu 

não me engano teve um processo mais ou menos parecido com o livro do Jardim até, 

né... 

 

Édio – É, no Jardim ele estão apresentando um espetáculo e daí dá uma merda, e o 

Jardim some, daí o livro fica nessa procura por ele, pra apresentar o espetáculo, que não 

tinha como improvisar... 

 

Silvio – É... é legal essa linguagem assim pra entrar nessa história né... eu acho que vai 

ser muito gostoso estar participando disso novamente, reviver isso. Legal seria mesmo 

se as pessoas que participaram do JOTE naquela época pudessem... estando ou não 

fazendo teatro, mas estar novamente ali vivenciando isso, entende... 

 



Édio – Eu tô convidando, um por um, e a intenção é essa mesma, que o pessoal pudesse 

estar todo aí... 

 

Silvio – E tem uma data prevista? 

 

Édio – Vai ser, pra nós brincarmos com... esse ano não vai ter o... Essa é uma outra 

brincadeira também, que é assim: O Venera conta que no início, quando o pessoal tava 

fazendo o Festival de Teatro, ele ficou encarregado de desenhar o regimento do Festival 

de Teatro, do primeiro Festival de Teatro. E aí ele apresentou uma diretriz de regimento 

que não foi aceita. Aí ele ficou muito bravo, botou em baixo do braço, e guardou aquilo 

alguns anos. Daí depois de um tempo, ele trabalha com vocês lá no NuTE, e o pessoal 

dá a idéia, e aí surge o JOTE-Titac. Então esse regimento do JOTE era pra ser o 

regimento do Festival, originalmente. E aí esse ano, depois de mais de vinte anos de 

Festival, não vai ter o Festival. Então é como se a gente pudesse fazer uma ironia... 

 

Silvio – Mas isso é real mesmo? 

 

Édio – O Venera conta que sim... 

 

Silvio – Por que eu sei que ele participou do primeiro Festival Universitário, ele e outras 

pessoas estiveram envolvidas na organização do primeiro, né. E ele até teve algumas 

participações nos primeiros Festivais. Tai, e a FURB foi outro rompimento do NuTE, 

como com a Fundação de Cultura, houve atritos. Um grande atrito... bom, aí teríamos 

que falar melhor com o Pépe. Nós estávamos com um espetáculo, viajando, acho que 

era com Piquenique... Fomos convidado pra abrir o Festival de Cuba, com Negro Olhar, 

e aí voltamos à Blumenau, pra pegar as coisas pra ir pra lá, e a FURB iria nos apoiar. 

Mas aí não aconteceu. Foi um espetáculo da FURB representar Blumenau, que era um 

monólogo, que surgiu num JOTE-Titac, que era do... era um artista de Blumenau 

também... ah, não lembro o nome dele, fazia eventos, descia de rapel... fazia um monte 



de coisas. Eles foram, com esse monólogo. Agora não sei como aconteceu isso, se eles 

já tinham inscrito o grupo, ou mandarem eles como se fosse a gente... 

 

Édio – Aí deu um quebra-pau... 

 

Silvio – É... Eu penso que foi isso, mas o Pépe pode confirmar melhor, mas acho que foi 

isso. Êita negócio feio.  

 

Édio – Eu imagino... 

 

Silvio – Foi um negócio feio. Uma puxada de tapete. E aí que veio o meu rompimento, 

logo depois disso aí. O negócio foi bem crítico aí. Quando parecia que o negócio ia 

andar, ia deslanchar... 

 

Édio – E tem tudo pra FURB apoiar esse JOTE. A Pita tá muito afim, tá 

empolgadíssima com a idéia... 

 

Silvio – A reaproximação da FURB com o artistas amadores de Blumenau foi o Paulo 

(?). Nos convidando pra assistir um ensaio aberto, opinar. Era uma pessoa muito 

acessível, alegre. Ele aproximou novamente a universidade dos artistas locais. (???). Era 

mais fácil ser inimigo do NuTE do que amigo, risos. Pelas nossas posturas, era uma 

época de sair na rua festejando o teatro e as pessoas ia chamando de vagabundo “vão 

trabalhar, seu vagabundos!”, risos, e a gente tocando tambor no meio da rua e, risos... 

Só xingavam mesmo. Loucura assim.  

 

Édio – Risos. (???) Essas pequenas cenas... 



 

Silvio – Do NuTE, esse pessoal... (???) Onde faziam esses jornais culturais. Gente do 

próprio NuTE que quebrava o pau mesmo. O Pépe escreveu uma coluna, escreveu sobre 

o NuTE, quando já tava fora do NuTE, ele escreveu, no intuito, conforme ele de... 

“bom, quem sabe o Alexandre vê isso, acorda e reage né...”. E era uma resposta artística 

também, não poderia ser entendida de outra forma. Aí, rapaz, risos... E o que me dá 

saudade é esse movimento, porque movia a cidade... 

 

Édio – Essa idéia é legal também. Isso eu não sei se a gente vai conseguir fazer, mas a 

idéia é não fazer num local específico, é fazer na cidade, distribuir quadrantes de mapas 

da cidade, sortear esses quadrantes, e aí tu recebe, pode ser até antes de receber o texto. 

Por exemplo, tu vai ficar na rua da Glória, sei lá, até o terminal. Então tu tem esse 

espaço ali pra fazer o espetáculo. Aí outro fica do Teatro Carlos Gomes até a prefeitura. 

Dentro daquele espaço tem que resolver onde ele faria o espetáculo dele. Mas aí tem os 

problemas, de ingresso, disso, daquilo, de deslocamento do pessoal. Então isso tudo a 

gente tá pensado como cria, mas é uma idéia que tá fascinando o pessoal.  

 

Silvio – É... ou usar assim, ou... bairros, usar o salão de algum bairro pra fazer lá, 

trazendo as pessoas, não sei se cobrando ingresso, como fechar isso, não sei, mas... 

 

Édio – O que tá próximo de ser viável é próximo da Fundação ali, o pessoal poder usar 

todos os prédios da Fundação, a praça do Bier Garten, o Cemitério do Gatos, a 

Biblioteca, esses quadrante ali, e concentrar tudo ali, não tudo dentro do teatro, pra 

poder sortear também os quadrantes no entorno. Tentando o processo. Se quiser ajudar a 

gente com essa discussão, Silvio... 

 

Silvio – Claro, a hora que vocês quiserem aí, posso estar... 

 



Édio – Talvez é por isso que o Venera tá te ligando até, pra pedir uma força nessas 

idéias, nessas... 

 

Silvio – É, a gente de vez em quando ainda troca umas idéias, uns contatos de trabalho e 

tal. Seria muito sadio, muito bom. Acho que nada mais movia Blumenau do que o 

NuTE. Provocação com outros grupos de teatro, ou outras instituições... Bom, se queres 

ver como provocação, que seja (???). Por que nada mais movimentou essa cidade como 

o NuTE, nada mais mesmo. O NuTE (???) pelas pessoas. E ali há um grupo muito 

grande de pessoas que passaram pelo NuTE, participando do JOTE, passando como 

professores ou como alunos e tal. Movimentou muito. E todas essas pessoas tem uma 

parte. Os caras que abriram os bares pra performances à noite, na Alameda. Muita gente 

começou a fazer teatro por causa do NuTE, senão não fariam... 

    

 


