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

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

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

 

Arquivo 01 

 

Édio – Conversa com o Nira e com a Kátia... 

 

Kátia – É, eu não tive participação né, eu conheço a história, mas eu não participei... 

 

Édio – Então se Nira contar alguma mentira daí tu diz “não, mas não foi bem assim...”, 

risos... 

 

Kátia – Risos... E quem sabe agora eu descubra alguma coisa né, risos... 

 

Nira – Essas coisas de contar história... Toda biografia tem gente que contesta, “não, eu 

tava lá, não foi bem assim, é uma interpretação...”. 

 

Édio – A biografia é sempre uma invenção, né. Você inventa as coisas. No Jardim das 

Ilusões eu até brinco com essa coisa, é “das ilusões”, né. O próprio título já... 

 

Kátia – É, acaba inventando né, as coisas, a verdade... 

 

Nira – Aumentando, diminuindo... 



 

Édio – É que o problema da verdade é que você sempre vai ver de um ponto de vista né, 

você não consegue ver o todo, o todo é indescritível... 

 

Kátia – É, e cada um tem a sua também, né, cada um vê de uma maneira... 

 

Édio – Sim... Agora se eu fosse fazer uma foto tua eu fotografaria “tic”. Agora se é o 

Nira que faz a foto ele já é uma outra pessoa, é uma outra Kátia, tem vários perfis, 

vários lugares. E a minha obsessão é entrevistar todos, sabe. Eu quero falar com todo 

mundo que passou pelo NuTE, pra tentar fazer isso o mais próximo possível, mas eu sei 

que sempre vai ser um ensaio, sempre vai ser ficcional. 

 

Nira – Mas sem querer inverter os papeia aqui né, como que surgiu esse projeto? 

 

Édio – O projeto já tem uns três, quase quatro anos mais ou menos. 

 

Nira – Ah é? 

 

Édio – Chalita, Charles Steuck, Aline, eu. A gente estava no desfecho do Jardim, o 

Charles dava muita força, e eu falava disso, “olha, um grupo que eu curtiria muito fazer 

era o NuTE, um grupo que me influenciou, eu assisti muita coisa...”, e tal. E aí a gente 

fez, montamos o projeto, mandamos pra Petrobrás, na época a Petrobrás não aprovou, 

Petrobrás é eixo Rio-São Paulo, é muito difícil. E aí, pra mandar pra Petrobrás a gente 

tinha que mandar pra Rouanet, e aí mandamos. Não que a gente imaginasse... dez 

milhões de pessoas sempre mandam pra Rouanet e ninguém consegue captar né. 

Mandamos e ficou lá. E aí foi, foi, foi, um dia apareceu uma empresa, do nada assim, 

“olha, a gente quer financiar projetos, vocês tem alguma coisa?”,eu digo “claro! Tá 



aqui”, e aí conseguimos captar. Mas foi assim numa sorte danada. Rouanet é muito 

difícil captar. Agora com essa mudança que o Ministro quer fazer parece que vão mudar 

algumas coisas. Mas foi um milagre a gente ter conseguido. A gente achava que ia 

conseguir pela Petrobrás, mas não deu. Aí rolou por ali. E estamos bem felizes, bem 

contentes com a possibilidade de fazer o registro. 

 

Nira – Eu acho que todos os envolvidos merecem... 

 

Édio – Com certeza. Um grupo que potencializou muitas coisas. Eu sempre começo, 

meio dizendo que é um... é isso que nós estamos fazendo, uma conversa de bar, não tem 

formalidades, eu não te trouxe um roteirozinho de entrevista, não tem perguntas 

formais. Uma provocação que eu faço geralmente no início é mapear o encontro do Nira 

com o NuTE, como é que tu achou essa galera, o que aconteceu ali que te encantou, 

porque acabaste colando no NuTE... 

 

Nira – É, eu já imaginava... Eu conheci o NuTE em 1993, no início de 1993. A princípio 

a minha idéia era fazer o curso de teatro, que era uma coisa que eu quis desde pequeno. 

Só que eu cresci em Timbó, tinha lá um pouco de teatro, mas era uma coisa, digamos, 

mais popular, não exatamente... não to achando a palavra aqui... mais voltada pro 

circense, uma coisa assim, não era bem aquilo que eu queria. Então... aí eu tomei 

contato com o NuTE. Só que eu já conhecia os caras do NuTE há quatro anos, nessa 

época. Em 1989 teve em Timbó um encontro de teatro amador, e foi onde que o NuTE 

apresentou o espetáculo Apocalypsis cum Figuris... 

 

Édio – Ah, tu assistiu Apocalypsis, que massa... 

 

Nira – É. E claro que foi o espetáculo que mais me impressionou, mais louco. Naquela 

época o elenco do NuTE era o Giba, o Pépe, o Carlinhos, o Álvaro, o Suchara, e de 

repente algum outro que agora eu não esteja lembrado. Mas era, acho que talvez o auge 



da parte experimental do NuTE, foi aquele espetáculo ali. Então, quando eu vi que os 

caras que iam dar aula pra mim eram aqueles caras, eu já fiquei interessadíssimo, 

empolgado, né. E acabei ficando lá por algum tempo, e até passei algum tempo, algum 

tempo da minha vida eu passei só fazendo teatro. Esse foi assim, o primeiro contato 

mesmo.. 

 

Édio – Aí tu fez o quê, um semestre, um ano de... 

 

Nira – Eu fiz um ano, e no segundo ano eu já saí um pouco do curso, fui querendo ficar 

mais independente, querendo montar minhas próprias coisas. E a princípio, quem eu... 

com quem eu trabalhei, no início principalmente, com quem eu trabalhei mais tempo ali 

foi o Silvio da Luz, né. Logo no começo do segundo ano eu comecei, além de fazer o 

NuTE, eu comecei a ensaiar com o grupo dele, que era o Contra Senha do Lado Avesso, 

né, do qual faziam parte ali o Cezinha, o Maicon, a Bia, o Wilmar e o Binho Schaffer 

também. E no Contra Senha eu fiquei praticamente uns três ou quatro anos trabalhando. 

No final não tão junto com eles, mas sempre fazendo alguma coisa.  

 

Édio – Mas qual era a do Nira, ele escrevia, fazia os textos... tu atuava também? 

 

Nira – No começo eu só atuava né. Geralmente quem começou no NuTE começou 

como ator, a maioria. Até porque a escola de teatro é uma escola de ator, né. E depois 

que a pessoa, enfim, pega a prática da coisa ali, vai vendo como as coisas funcionam, 

alguns vão se direcionando pra determinados lados. Logo... não no primeiro ano, acho 

que foi no segundo ano, em 1994, eu comecei a querer enfiar diálogos meus nas peças 

que a gente tava ensaiando, né. E até que no fim do ano, no JOTE-Titac daquele ano, eu 

inscrevi um texto meu, e acabei ganhando o prêmio de autor revelação, em 1994, pelo 

meu primeiro texto, que era O Sentido da Vida Segundo (Aloísio?) Miguelito. A partir 

dali eu comecei a escrever direto e atuar cada vez menos. Aí chegou um tempo que eu 

estava só escrevendo mesmo. Atuei acho que até 1996, 1997... até 1997 eu ainda atuava.  



 

Édio – Quem montagens, alguma coisa do Contra Senha, ou talvez um espetáculo que 

apareceu mais, que tu tava como ator. 

 

Nira – No Contra Senha, em 1994, O Julgamento, que o texto era do Cezinha, o César.  

 

Édio – Nesse tu tava como ator? 

 

Nira – Não, ali eu já tava me distanciando um pouco. Naquela época, como eu tava 

começando a escrever, então eu fazia a sonoplastia, mas foi só em 1994 e 95 que eu 

fazia bastante sonoplastia, depois eu fui fazendo menos, me dedicando mais a escrever. 

Aí em 1995... Ah, sim, em 1994 ainda com o NuTE, com o grupo principal do NuTE, 

né, o Espetáculo Morte e Vida Severina, que infelizmente no CD-ROM do NuTE, o 

Alexandre creditou erroneamente como do ano 1995, mas foi em 1994, dezembro de 

1994. Em 1995, o espetáculo escrito pelo Pépe Sedrez, que era o Conto de Areia, aliás, 

por acaso, em 1994 e 1995, os Espetáculos O Julgamento e Conto de Areia, ganharam o 

prêmio de melhor espetáculo no JOTE-Titac, entre outros. Em 1996 eu fiz bastante 

coisa com o Contra Senha, mas geralmente assim, o JOTE-Titac era onde a gente 

conseguia se expressar melhor e pirar mesmo, porque daí a gente não tava preocupado 

com o público em geral, você tava apresentando pra os próprios artistas. E daí a gente 

fazia tudo o que a gente gostava de fazer, e fazia melhor, do que quando a gente queria 

fazer alguma coisa pro público. Então em 1996 o Contra Senha apresentou no JOTE o 

espetáculo Poetas e Pintores, que era um texto meu, e também foi... dessa vez o grupo 

não ganhou melhor espetáculo, mas o texto ganhou o melhor texto do JOTE. Em 1997 a 

gente apresentou, ainda com o Contra Senha, O Mundo de (Linus?), que também era um 

texto meu, também ganhou melhor texto, aliás, segundo melhor texto do JOTE, o 

melhor texto foi em 1997, Tributo a fio de (Melish?), que foi apresentado por outro 

grupo, também era meu texto. E em 1998, foi o ano assim que eu... no começo do ano 

eu ainda fia alguma coisa com teatro, mas dei uma parada. Depois disso até em 1999, 

2000, eu às vezes era convidado a trabalhar em alguma coisa, mas aí era só como 



convidado mesmo. Depois de 2000 eu... eu não estava mais satisfeito com o teatro, eu 

queria mais me dedicar á literatura, daí eu parei com o teatro.  

 

Édio – Tu lembra as tuas impressões do Apocalypsis, o que te marcou, qual era a 

sensação, o que aconteceu ali que... 

 

Nira – Risos... Eu lembro sim. A minha sensação foi de que existia alguém que era tão 

louco quanto eu, e perto de mim. Risos.... Foi essa. Eu assisti depois, depois de muitos 

anos, eu assisti um vídeo, uma gravação em VHS, de uma outra apresentação do 

Apocalypsis, mas aí era uma ano depois, eu acho, em 1990. E eu vi que, apesar de ser o 

mesmo espetáculo, o mesmo esqueleto, tinha certas coisas que eu lembrava daquela 

apresentação de 1989 que não estavam no vídeo, e certas coisas que tinham no vídeo e 

que não estava lá em 1989. Por exemplo, no espetáculo que eu vi, na encenação que eu 

vi em Timbó, os caras, de repente, no meio do espetáculo, abriam um isopor e vendiam 

cerveja pro público, risos... E o público tomava cerveja ali mesmo... Eu acho que era 

uma coisa que eles não fizeram muitas vezes. Mas era muito divertido. Outra cena 

impressionante foi a cena do lava pés, que era tudo meio baseado em episódio bíblicos, 

mas sem aquele, digamos assim, o fio condutor da história não era bíblico, eram os 

poetas catarinenses. Então, no meio do espetáculo eles se ofereciam pra lavar os pés do 

público. Então cada ator pegava alguém do público, uma baciazinha e lavava os pés do 

espectador. Isso do pessoal que tava em cima do palco né, porque era uma peça de 

arena. Algumas pessoas não... não tinha lugar pra todo mundo, então as pessoas 

assistiam da platéia, do teatro. Só que aí não tinha graça nenhuma, o legal era assistir 

ali, junto com eles.  

 

Édio – No formato que tu assistiu era Arena? 

 

Nira – Arena.  

 



Édio – E esse impacto na tua... depois tu acaba indo fazer teatro com essa gente, mas tu 

percebe o impacto na tua vida, tu tinha o quê, quinze anos, vinte anos?  

 

Nira – Em 1989 eu tinha dezesseis. 

 

Édio – Como foi isso de perceber que havia pessoas trabalhando com coisas... Ou nesse 

nível de identificação como tu colocou né, “tão loucos quanto eu. Posso fazer as coisas 

como eu tava pensando, não tô apenas delirando é possível...”... 

 

Nira – É. É que acontece o seguinte: eu morava numa cidade muito pequena e 

conservadora, pra um adolescente como eu era. Então, num primeiro momento, assistir 

o Apocalypsis me deixou muito feliz. E num segundo momento me deixou depressivo, 

porque eu vi que aquela vidinha que eu tava levando, naquela cidadezinha não era uma 

vida que eu gostaria de levar. Então, de 1989 pra 1993 quando eu entrei no NuTE, são 

quatro anos, durou muito tempo. Então, nesses quatro anos, a vontade de fazer alguma 

coisa foi crescendo, só que eu não tinha vazão, não tinha como eu fazer nada. Então um 

ano antes de eu entrar no NuTE eu tive uma depressão muito grande, muito forte, que 

quase... enfim. Mas saí. Quando eu entro pro NuTE, com vinte anos né, era uma vida 

inteira de... assim, querendo me expressar sem poder, e que eu começo, naquele 

momento ali. Então, num primeiro momento tudo o que eu fazia era muito pouco. Eu 

queria ter... eu queria fazer teatro vinte e quatro horas por dia. Mas claro, não dá. Aí no 

segundo ano, em 1994, quando já não era mais só aluno do NuTE, já era um fazedor de 

teatro também, aí sim, aí eu começo a entrar de cabeça mesmo e, inclusive, durante 

algum tempo, eu e o Contra Senha, a gente praticamente morava na casa do César 

Rossi, né. Ele e o Maicon moravam sozinhos numa casa na Itoupava Central, e lá era o 

local de ensaio, era uma casa cheia de quadros, as paredes todas pintadas, cheia de 

instalações, era uma loucura. Aquilo que eu sonhei a vida toda eu vivi naquele 

momento. Foi uma experiência incrível. 

 

Édio – Encontraste nutrientes... risos... 



 

Nira – É. Ah, por falar nisso, entre o pessoal que participou do Contra Senha, além 

daqueles que eu falei pra ti, tinha as meninas né, que era a Poli, a (Feife?) e a Andréia. 

Nossa atrizes.  

 

Édio – A Poli tá em Blumenau né? O Leandro, a (Feife?) eu acho que saiu fora né? 

 

Nira – A (Feife?) saiu fora mas eu acho que ela ainda trabalha com teatro de bonecos. A 

Poli ainda faz, ainda atua. 

 

Édio – E a outra... 

 

Nira – A Andréia parou, já faz bastante tempo. Ela mora em Blumenau ainda.  

 

Édio – A Andréia eu não lembro, mas a Poli é bem lembrado, vou marcar com ela 

também. A (Feife?) tu não tem contato? 

 

Nira – Não. Infelizmente não. Mas acredito que a Poli deva ter.  

 

Kátia – É, a última fez que a gente soube dela ela tava no Rio né amor? 

 

Édio – No Rio? 

 

Nira – Não dá pra saber... ela sempre andou bastante por aí.  



 

Édio – Nessa época de organização da tua expressão ali, dezesseis, dezessete anos, tu 

sabia que era o texto a tua parada, isso tava bombando, tava vindo de alguma forma, ou 

isso é uma coisa que tu descobre no NuTE também? 

 

Nira – Não, eu já sabia que era texto sim. Porque eu já escrevia antes de entrar no NuTE 

né. Como era a única arte que eu podia produzir sozinho, né... Escrever e desenhar, isso 

eu sempre fiz. Só que no NuTE, de repente, ali tinha pessoas pra encenar os meus textos 

né. Então também ali, além de tudo, foi uma questão de ego também... 

 

Édio – Que tu é valorizado, é premiado a primeira vez... 

 

Nira – É. E depois eu fui descobrindo também que ser ator era uma coisa um pouco 

mais difícil do que eu imaginava. Então, eu fui me identificando mais mesmo com a 

literatura. No começo só, praticamente só teatro, depois um pouco poesia, depois eu fiz 

um pouco de prosa também, um pouco de tudo, letras de música, até 2004, quando eu 

termino Colonos Rebeldes, e aí, depois disso eu resolvi voltar a viver a vida burguesa 

que eu, risos... que eu rejeitei antes.  Mas de qualquer maneira, nesses dez anos, de 1993 

até 2004, foram onze anos, eu fiz praticamente tudo o que eu queria fazer na arte. 

Graças ao NuTE, graças ao NuTE.  

 

Édio – Esse reconhecimento, a primeira vez que alguém reconhece o trabalho, o teu 

texto “isso aqui é massa, isso aqui é bom”, e te dão um prêmio, te valorizam, valoriza 

uma produção textual tua é ali, ou antes já tinha acontecido? 

 

Nira – Não, não, não tinha nada mesmo. 

 



Édio – Então é marcante, é a partir dali que tu te pensa ou te posiciona como um 

escritor, como alguém que produz textos... 

 

Nira – Sim, sim. Mas depois disso eu acabei fazendo bastante coisa, escrevendo 

bastante coisa, publicando não tanto assim, né, mas eu acho que na minha vida de artista 

assim, a fase mais marcante foi mesmo com o NuTE e Contra Senha. E até hoje eu acho 

que é a fase que todo mundo lembra assim com... eu digo, dentro do meu trabalho né, a 

fase que o pessoal mais gosta mesmo foram dessas peças que eu escrevi. O pessoal 

gostou bastante disso. Depois só como escritor, como poeta e prosador eu já não tive 

essa aceitação tão grande da parte da classe artística. 

 

Édio – Quantas peças são ao todo Nira? Quantas foram premiadas e quantas tu publicou 

naquele livro que o Alexandre organizou. Tem lá, eu acho que tem um acervo... eu não 

cheguei a contar mas acho que deve ter mais de cinqüenta, mais de setenta textos, 

talvez... 

 

Nira – É, no livro do JOTE-Titac eu acho que têm só umas três ou quatro peças 

minhas... 

 

Édio – As que foram premiadas... 

 

Nira – Premiadas e indicadas. Eu cheguei a montar um livro uma vez, que até o Ale me 

ajudou com a confecção do material e tudo mais. Só que eu tentei fazer o livro sozinho, 

inclusive a parte física do livro mesmo né, foi aí que o Ale me ajudou. Então eu acabei 

não fazendo muitas cópias. Mas tem na biblioteca da FURB um livro chamado 

Variações Sobre um Tema Inexistente, como Nira Silveira mesmo, o autor. Ali eu acho 

que tem pelo menos entre dez e quinze peças minhas. Eu coloquei as que eu mais gosto. 

Infelizmente eu mesmo só tenho uma cópia desse livro, e tem muitas peças que na 



época eu joguei fora. Eu tive muitas decepções também, não foi só alegria. Então... Mas 

essa parte ficou.  

 

Édio – Nessa organização aqui tem coisas da fase do NuTE e tem coisas fora... 

 

Nira – Cosas fora que nunca foram encenadas nem publicadas. E ali nesse livro 

também, eu fiz uma cronologia nomeando todas as peças minhas que foram encenadas, 

e por quem, e quando. E até uma lista das peças todas que eu escrevi mesmo. Ali eram 

uma trinta e poucas peças. Mas dessas trinta só tinha uma peça longa assim, de fôlego 

mesmo, que infelizmente eu não tenho mais, eu não guardei. A maioria era esquetes né, 

no formato que o NuTE sempre produziu, sempre funcionou. 

 

Édio – Mas isso de não ter mais, tu jogou fora, tu queimou a peça? 

 

Nira – Joguei fora e deletei do computador... é... É que eu tive assim, depois de tudo, eu 

achei que... eu achei e talvez ainda acho, que eu poderia ter chegado um pouco mais 

longe. O meu início na vida artística foi meteórico, acho que talvez por ter tanto tempo 

sem ter podido me expressar, e de repente começar a fazer as coisas. Então no começo 

de repente tudo era revelação, todo mundo falava “aquele guri ali, o cara é bom...” e não 

sei o que. E depois disso, ou depois de algum tempo, eu fiquei estagnado e eu não 

conseguia mais evoluir a partir daquilo que eu comecei na época. Então eu acho que o 

reconhecimento que eu tive assim, tirando o começo, em toda a minha carreira artística 

de dez anos, eu acho que foi muito pouco. Então, no começo isso me revoltou, eu 

coloquei a culpa em Deus e todo mundo. Hoje em dia eu acho que o meu trabalho não 

era tão bom assim pra... digamos, eu poder sobreviver de arte com um certo conforto, 

um mínimo de conforto. E também eu não conseguia, depois de fazer as coisas, eu não 

conseguia defender muito bem aquilo que eu fazia. Até hoje eu não consigo. Se for pra 

falar de um texto específico e dizer por que esse texto é bom, eu não sei, “ah, se você 

acha bom, tudo bem, se você acha ruim também, tudo bem”. Não me peça pra defender, 

pelo amor de deus. O que eu gosto de falar é sobre a história em si, isso sim, como a 



gente tá fazendo agora. Isso é uma outra coisa. De dentro da minha vida, não só como 

artista, mas da minha experiência como pessoa, foi uma coisa importante e também 

muito divertida, foram anos muito divertidos.  

 

Édio – O Nira hoje tá formado em Letras e trabalha com educação, o que tu tá 

inventando? 

 

Nira – É, eu sou professor de português, desde 2005.  

 

Édio – Na rede estadual? 

 

Nira – Estadual.  

 

Édio – E não monta umas peças com a molecada no colégio?  

 

Nira – É... eu já tentei, mas é difícil, risos... Difícil fazer eles levarem a sério... 

 

Édio – Eu trabalhei uma época com Ensino Médio. É com Ensino Médio que tu tá? 

 

Nira – Já trabalhei com Ensino Médio, mas estou só com Ensino Fundamental, 

infelizmente.  

 

Édio – Eu trabalhei também com o Fundamental, com o Médio... Inventei um monte de 

maluquices com a gurizada. Era legal, foi bacana. Teve uma época em Itapema que a 

gente chegou a montar até um Festival de Cinema com eles... 



 

Nira – Ah é? 

 

Édio – É, os guris criavam, com as camerazinhas, essas coisas que eles botam no You 

Tube né.  

 

Nira – Ah, por falar nisso, uma época eu estava pirado em fazer vídeo, foi em 2001, 

2002. Mais ou menos na época que o MPBlu começou. Dali eu produzi algumas coisas, 

sendo que eu consegui terminar mesmo, dois vídeos de animação, e que eu andei 

exibindo por aí, exibi pelo menos umas cinco vezes no Teatro Carlos Gomes, na FURB, 

no lançamento de um livro do Zunino, agora não lembro mais aonde, mas eu tenho isso 

anotado. Um curta metragem de oito minutos, com animação de fotografia, e um curta 

de dois minutos com desenho mesmo, desenho feito no mouse. E quando tu falaste 

aquilo ali eu lembrei que eu, uma vez, no meu primeiro ano como professor, eu levei 

para os meus alunos... risos... 

 

Kátia – Aquele do Silvio?  

 

Nira – É, risos... Mas era muito pra eles, eles ficaram totalmente horrorizados. Eu vou 

colocar pra ti ali, aquele o de oito minutos, o que ficou mais legalzinho, que eu tenho 

ali. A outra animação tá gravada em algum CD de backup e é difícil de encontrar. 

 

Kátia – Mas aquele do Silvio é muito legal. Eu que não sou assim, não tenho nada com 

a arte, mas a primeira vez que eu vi, claro que pra mim é uma coisa meio estranha, mas 

eu achei ótimo, uma coisa... muito bom. O Silvio é muito engraçado né... 

 



Nira – Pois é, por falar nisso, eu tô pensando em fazer uma coleta ali do material que eu 

tenho, vou gravar num CD, não sei quanto tem, ou num DVD, aí vou passar pra ti. 

 

Édio – Ah, ótimo! 

 

Nira – Tu ficas aqui até quando? 

 

Édio – Até domingo, mas eu tô descendo direto, se tu não conseguir fazer nesse final de 

semana eu pego no outro, ou no próximo. Eu venho direto pra conversar com o pessoal 

aí.  

 

Nira – Pois é. 

 

Édio – E esse livro, Variações Sobre Um Tema Inexistente, tu tem ele na FURB e tu 

disse que tem uma cópia apenas? 

 

Nira – Eu tenho e nem tá aqui, eu deixo lá na casa do meu pai por que eu tenho muita 

coisa, bugigangas que eu guardo que nem cabe aqui em casa, então eu deixo na casa do 

meu pai, na laje, tem lá um pequeno depósito. As coisas mais antigas estão lá. 

Infelizmente. 

 

Édio – Tem esse livro, tem mais relíquias, mais alguma coisa impressa? 

 

Nira – Assim, matéria de jornal eu tenho só de 2000 2m diante, da época do NuTE, 

infelizmente, eu não tenho. Saiu muita coisa, muitas vezes eu fui citado, mas 

infelizmente eu não tenho.  



 

Édio – E JOTE-Titac tu participou de quantos Nira, uns dez? 

 

Nira – Então, não, foi na fase final. Em 1993 eu cheguei a ensaiar alguma coisa, mas 

não apresentei, já com o Silvio, por que eu ainda vivia nessa ponte entre Blumenau e 

Timbó. Aí foi em 1994 até 1999, no último né. Foram seis JOTEs. O último eu 

participei como jurado de texto.  

 

Édio – Conta um pouco como é que é a experiência da montagem de um JOTE, essa 

loucura de montar três dias um espetáculo, como é que era ficar 24 horas produzindo, o 

que acontecia, momentos intensos, engraçados, tristes, que você lembra com a galera... 

 

Nira – É... O conceito é o mesmo de uma gincana teatral, então é como participar de 

uma gincana. Mas em vez de apenas cumprir tarefas, a gente tava inventando na 

verdade. Então era, acho que pra todo mundo que trabalhou no NuTE, inclusive pessoas 

que não trabalhara, por que chegaram a participar grupos de outras cidades aqui da 

região. Muitas pessoas com quem eu falei, que participaram do JOTE, todas apontam 

como um ponto alto dentro da experiência teatral que eles tiveram. Geralmente a gente 

fazia o sorteio dos textos na quinta-feira, e de lá, todo mundo já tinha arranjado alguma 

casa, combinado pra ficar lá até domingo de manhã, na hora do primeiro espetáculo do 

dia. Então ali o processo de criação, dentro desse tempo exíguo, era proporcionalmente 

muito mais veloz e muito mais intenso, como a gente sabia que tinha três dias pra 

montar um espetáculo a gente inventava e reinventava e corrigia muita coisa. Coisas que 

de repente, num espetáculo normal, o cara de repente vai até chegar na apresentação, na 

primeira apresentação pra corrigir, a gente já corrigia no ensaio mesmo, ou trocava 

certas coisas. Não, claro que não que o espetáculo ficasse perfeito, mas a coisa de 

precisar mesmo, aquela necessidade de fazer um figurino, de fazer um cenário, de 

resolver aquele texto né, e mesmo assim de interpretar o texto num primeiro momento 

assim... A interpretação do texto, entender aquele texto, tinha que se instantâneo, uma 

leitura corretiva na quinta-feira à noite mesmo, e já decidir quem vai fazer o que, e o 



que pode ser inventado, já colocar tudo no papel na quinta-feira. O espetáculo já era 

definido, a linha dele era definida na quinta à noite, na sexta e no sábado a gente corria 

atrás das coisas que precisava né, e fazia os ensaios. E assim, a cumplicidade era muito 

forte dentro do grupo, e mesmo entre os grupos que participavam, por que ali estavam 

todos no mesmo barco né. Claro que haviam divergências e tudo mais, discussões, 

como sempre tem no meio artístico, mas a gente se sentia mesmo num mundo à parte 

quando a gente participava do JOTE.  

 

Édio – Num mundo à parte? 

 

Nira – Em outra dimensão, a gente não tá nesse mundinho, dessa vidinha medíocre que 

todo mundo leva e a gente mesmo leva no dia-a-dia, a gente tá num outro plano, até 

terminar o JOTE, pelo menos, risos...  

 

Édio – Que plano, que mundo, que lugar seria esse? Planeta JOTE? 

 

Nira – Alguma coisa como Planeta JOTE, risos... 

 

Édio – Eu percebo que há aí uma coisa da possibilidade de criação conceitual, de 

criação artística, de criação... talvez uma linha de fuga próxima do que a revolução 

possibilita, do que talvez a política, em alguns momentos, talvez, década de 60, 70, 

quando a gente ainda acreditava na esquerda, todas essas convicções que nos roubaram 

de “vou fazer uma revolução”, “vamos mudar, reorganizar”, meio nesse sentido que 

você quer dizer essa experimentação? Como que era isso de se distanciar desse mundo 

pequeno burguês, que elevação era essa? Ou era uma coisa de arrogância... 

 

Nira – Eh, tinha um pouco também, risos. 



 

Édio – Superiores a esses blumenauenses... 

 

Nira – Risos... No começo tinha. Tinha uma coisa assim de arrogância e também de 

ingenuidade muito grande. Esse lance de a gente se imaginar estar fazendo uma 

revolução existia. Pelo menos no começo, depois foi, um pouco, se esvanecendo isso. 

mas eu não digo assim que seja assim num nível de a gente conscientemente e 

propositadamente achar que tava fazendo uma revolução numa certa escala assim, não. 

A gente também não era assim tão arrogante nem tão ingênuo. A gente achava que 

aquilo tudo era muito genial, mas eu acho que não exista uma pretensão de aquilo vir a 

estourar ou alguma coisa assim, de aquilo vir a ser reconhecido no país todo assim. Eu 

acredito que não.  

 

Édio – Não pensavam o NuTE para todos... risos... 

 

Nira – Não, risos... Boa... 

 

Édio – Mas o que tinha ali que tanta gente colava então, o que acontecia que essa 

galera... Por que há um esforço tremendo aí, parar três dias e virar noite montando um 

espetáculo, imagina o esforço que essas pessoas faziam, que energia era essa, que troço 

que... 

 

Nira – A gente tem que ter em mente que quem participava do JOTE, a sua grande 

maioria, eram pessoas que só faziam teatro, né. Então o pessoal que tinha um emprego e 

participava do JOTE era minoria, pelo menos naquela época, por que foi uma época nos 

anos 1990, em que o teatro em Blumenau era muito forte. Segundo o Alexandre, mais 

ou menos por, se não me engano ele declarou, em 1996-97, ele declarou pro Jornal de 

Santa Catarina, que naquele momento eles tinham pelo menos cem pessoas vivendo de 



teatro em Blumenau. Então pra Blumenau era um número bastante expressivo. Só que 

cada um na sua, diríamos, de certo modo. E o JOTE era o momento que o pessoal se 

juntava e trocava experiências né. É mais ou menos como participar de um Festival de 

Teatro, de um Festival aqui da FURB ou outro. Só que, talvez, pelo fato de ser uma 

coisa mais familiar, mais caseira, e também mais independente, eu acho que o pessoal 

em geral preferia fazer o JOTE do que participar em Festivais fora.  

 

Édio – E pra ti, o que te alimentava, o que tu encontrou no NuTE que tu colou nessa 

gente, nesse grupo. 

 

Nira – Além daquilo que eu falei? 

 

Édio – O que acontecia ali que tu ficou tanto tempo? 

 

Nira – É, ali eu fiz os meus grandes amigos né. Até assim... até vou falar do lado 

pessoal, porque também foi importante pra mim. Ali eu fiz grandes amigos, amizades 

que duram até hoje. São pessoas que naquele momento me ajudavam muito a eu me 

expressar, porque eu tinha uma dificuldade muito grande, até por que, até os vinte anos 

de idade eu era só considerado um doidinho pelas pessoas, que de repente achava que 

era bobo, e era artista. Quando eu chego no NuTE as pessoas dizem “não, esse cara é 

artista”, e eu conheço as figuras, e eu vejo que “opa, são pessoas parecidas comigo”. No 

começo foi uma grande coisa pra mi, uma coisa que claro, deveria ser normal, mas pela 

minha história, pela minha experiência, foi um choque assim, um Choque positivo. 

 

Édio – Tu acha que isso... eu vou tentar uma definição aqui, talvez isso seja arriscado, 

mas tu acha que o NuTE fizesse pra ti, e pra uma série de pessoas, uma autorização, as 

pessoas poderiam se autorizar como artistas, ou pelo menos se autorizar a experimentar 

esse veículo pra se expressar, pra dizer alguma coisa, e aí que a coisa pegava pra valer? 



 

Nira – Certamente. Certamente. Por que, olha só, o artista, ele geralmente tem um 

trabalho mais ou menos solitário, no teatro não tanto, mas mesmo no teatro ele precisa 

tirar da sua própria experiência de vida, da sua observação, né, os meios pra poder 

trabalhar, pra poder exercer o papel de ator, de diretor ou seja lá o que for. E existe 

mesmo no teatro um trabalho que é muito solitário, nas outras artes mais ainda. Por isso 

que tanta gente das artes plásticas, da literatura de Blumenau, acabaram, em 

determinados momentos, se juntando ao NuTE. E então quando o NuTE começa, foi 

como um convite pra poder fazer e compartilhar a produção de cada um. Eu acho que se 

o NuTE não tivesse existido o cenário artístico e cultural de Blumenau teria sido muito 

menos interessante e muito menos movimentado, com certeza, nos anos 1990. O NuTE 

pega pessoas de vários lados e movimenta tudo. Tanto que, nessa década agora, pós 

NuTE, a gente não viu uma efervescência cultural tão grande quanto naquela época, 

voltou a ser uma coisa como eu vejo, pelo que eu li e pelo que me contaram, como nos 

anos 1970, cada um no seu lado, fazendo um pouco aqui, um pouco ali, ou tentando sair 

de Blumenau, pra uma cidade maior pra poder trabalhar. 

 

Édio – E tu acha que o Alexandre, a galerinha da cúpula ali tinha algum objetivo 

próximo disso que a gente tá desenhando aqui, de bolar um lugar, um núcleo pra que as 

pessoas pudessem se autorizar a fazer arte, tu acha que isso era de alguma forma o 

objetivo, ou não sendo, se havia um objetivo claro no NuTE, o que se queria com ele? 

 

Nira – Bom, eu sei que a culpa é deles, risos... Agora, como era esse objetivo na mente 

deles, principalmente na mente do Alexandre, que foi o mentor de tudo, como ele 

imaginava o que iria acontecer, eu não sei. Mas eu acredito que ele não... se ele 

começou isso ele não era, de maneira nenhuma, desprovido de qualquer ambição. Ele 

com certeza tinha metas a realizar com o NuTE, e se ele tinha alguma meta que ele não 

conseguiu realizar, realmente eu desconheço, por que eu acho que o NuTE pra 

Blumenau foi uma grande coisa. Nos anos noventa, como eram as artes plásticas pra 

Joinville, era o teatro pra Blumenau. Blumenau era a cidade do teatro de Santa Catarina. 

A efervescência que tinha aqui era maior que em Florianópolis naquela época.  



 

Édio – O Venera, às vezes quando eu converso dessa reta final ali no NuTE, ele nunca 

deixou muito claro, mas eu sinto que há uma angústia, um desgosto... alguma coisa 

pegou ali, em 2001, 2002, e ele não quis mais tocar o barco. Qual é tua impressão desse 

desfecho do NuTE, o que rolou, por que o grupo não conseguiu continuar, se era uma 

coisa útil pra tantas pessoas, por que isso se apagou, o que desterritorializou o grupo? 

 

Nira – Então, o fim de um grupo ou de um movimento não é muito simples assim de... 

até o fim de uma banda, que é uma coisa fisicamente menor, é difícil de contar com 

objetividade. Mas desde 1997, uns três anos antes de terminar o NuTE, mais ou menos, 

1997, 1998... 1998 acho que principalmente, a partir de 1998. Desde 1998 o Alexandre 

começa a não se satisfazer com as obrigações didáticas da escola, ele começa a cansar 

de dar aula, de ser professor, de começar do zero com aquele pessoal que tá começando, 

ele quer ir pra um outro nível, ele quer investigar a arte, o trabalho dele de uma forma 

mais visceral. Ele não quer perder tempo com curso, administração, contabilidade, ele 

começa a ficar enfastiado de tudo isso. é um processo que demora até ele largar as 

coisas mesmo. A sala do NuTE até funcionou ali como um ponto de trabalho do 

Alexandre, até uns meses depois, ou até um ano depois, de o NuTE encerrar as 

atividades mesmo. Entre a última atividade do NuTE e a saída do Alexandre do Teatro 

Carlos Gomes. Eu convivi bastante com ele naquela época, e foi uma coisa que ele, 

vamos dizer assim, talvez tenha começado quando ele faz o Teatro da Terra, ele começa 

a querer extrapolar a escola, extrapolar o próprio teatro, ele não quer ficar preso nem na 

escola e nem numa arte só, ele quer experimentar, voltar a ser o experimentador do 

começo, e enfim, fazer o que der na telha dele. Bem, o que aconteceu foi que ele 

conseguiu, e hoje em dia eu acho que ele é mais feliz com o trabalho dele agora, do que 

no final do NuTE, quando ele estava realmente angustiado naquela época. Mas com 

certeza ele... eu não sei se ele coloca as coisas dessa maneira, mas eu tava do lado dele 

na época e eu vi que foi isso aí. 

 

Édio – A tua impressão então é de que ele gostaria de trabalhar com um teatro mais 

experimental como foi Apocalypsis, essa fase... 



 

Nira – Realmente eu não sei se ele voltaria com teatro hoje, se ele voltasse com certeza 

ia ser uma coisa mais Apocalypsis, Teatro da Terra, uma coisa mais assim... 

 

Édio – Eu digo nessa última fase ali, na fase de desfecho, e isso não era possível, ele 

não... Por exemplo, a última grande montagem ali eu acho que é o Jato né? 

 

Nira – O Jato é em 1997... 

 

Édio – O Jato não parte dessa premissa experimental, não consegue uma realização... 

Ou é outra coisa ainda que tu tá falando que eu não consegui perceber... 

 

Nira – Não. Quanto às montagens do grupo, do grupo do NuTE, o Grupo da Fusão 

Liturgia do Teatro e Pára-Choques, ele não... não foi esse o motivo, ele tava satisfeito 

com as montagens, mas chegou num certo ponto que ele não tava mais satisfeito com a 

arte teatral. Ele queria ter liberdade pra fazer as coisas sozinho, ou com colaborações 

menos, digamos, menos físicas, e mais virtuais, e ter um determinado controle, um 

controle maior da obra que ele tava fazendo mesmo. Por que uma coisa que também 

pegou por ali foi que no teatro a obra era começada por ele, mas não era dele, não 

terminada por ele, por que na hora que ela se... que o teatro se realiza, ela é a arte do 

ator, e não sendo ator ele quis partir pra uma coisa mais autoral e... enfim, inventar 

coisas que ele nunca tinha inventado. Mesmo que ele fizesse Apocalypsis de novo, ele 

não iria ficar satisfeito, por que era uma coisa que ele já tinha feito. Assim como daqui a 

algum tempo ele não vai estar satisfeito em fazer de novo uma coisa como o (Mad 

Trash?), por exemplo. Eu vejo o Alexandre assim.  

 



Édio – Então tu acha que o que levou o NuTE a uma implosão é a necessidade de criar, 

de inovar, não dava pra ficar daquela forma como estava, precisava de um novo tipo de 

experimentação. E por que não foi possível continuar sem o Alexandre? 

 

Nira – Aí é que tá. O grupo foi de desfazendo também, o pessoal... O Pépe saiu, ficou 

com o Carona, o Silvio também, foi um dos últimos a sair, deixar o barco, o Carlinhos 

Crescêncio parou de fazer teatro, o Giba, tinha o grupo dele, que era o Arte Atroz... 

eram as pessoas mais atuantes no NuTE né, até a época que eu comecei, 1996, 1996, 

todos eles eram muito atuantes. Aí começaram a sair né. O Pépe saiu, logo em 1995, 96, 

o Giba em 1998, o Silvio, acho que também em 1998, 1999. Então, ele foi ficando meio 

sozinho, então eu acho que isso... aí tem uma suposição minha, de que talvez isso tenha 

contribuído pra essa angústia que ele teve... 

 

Édio – Essa solidão, a galera não tá mais afim, estou só eu, tocando o barco sozinho... 

 

Nira – Além do quê, tinha a parte burocrática dentro da Escola e dentro do Teatro, por 

que a direção do Teatro não dava o mesmo valor ao NuTE do que dava às outras 

escolas, Escola de Música e Escola de Dança, e isso sempre, desde o começo, mas isso 

também contribuiu bastante, isso é um fato, não é suposição minha, e isso com certeza 

fez o Alexandre cansar. Ele teve brigas homéricas com a direção do Teatro. 

 

Édio – Ah é? Por causa desse espaço, desse não reconhecimento... 

 

Nira – Falta de apoio, e enfim, uma coisa... o lado financeiro, porque a Escola de 

Teatro, a Escola de Dança e a Escola de Música, principalmente a Escola de Dança, 

atraia muito mais, digamos, alunos de um nível econômico mais alto, e também cobrava 

mais caro. Já o NuTE era um pólo não de pessoas que queria entrar lá pra aprender uma 

arte, mas sim pessoas que queriam ir lá e se expressar. Então, se realmente, de uma 

filhinha de madame entrasse no NuTE, não era porque ela era filhinha de madame, mas 



porque ela era uma rebelde, com certeza, pelo menos e algum aspecto. Isso é a minha 

visão, mas pelo que eu conheço, as pessoas todas que trabalhavam comigo e com os 

alunos e tudo mais. Com certeza era uma coisa que não era... uma Escola que não era 

tão bem vista aos olhos da direção da Sociedade Dramática e Musical Carlos Gomes, 

quanto as outras escolas.  

 

Édio – Tu tá usando essa idéia de rebeldia. Em vários momentos eu me, eu tinha sentido 

algo próximo disso. Mas tu acha que as pessoas que iam pra lá já iam alimentadas dessa 

rebeldia, ela não se construía no NuTE então? 

 

Nira – Se construía também. Mas, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso pra coisa 

não ficar... Tem uma coisa que não dependia das pessoas que iam pra lá. É que o teatro 

em si, como arte, sempre foi uma coisa mais marginalizada do que outras artes, sempre 

foi uma coisa mais de louco, ou enfim, qualquer outro adjetivo que as pessoas podem 

tentar achar para as pessoas que faziam teatro. A música e a dança nunca tiveram tanto 

esse problema, e com o NuTE não poderia ter deixado de ser diferente.  

 

Édio – Tu acha que isso continua acontecendo, por exemplo, no Carona? Um 

adolescente de dezesseis anos que vai procurar o Carona hoje quer fazer teatro também, 

é um transgressor? 

 

Nira – Infelizmente eu não conheço o suficiente o... o meu contato com a Cia Carona, 

com o grupo, nos últimos anos foi muito pouco, e mesmo desde o começo eu não 

acompanhava tanto... 

 

Édio – Ou na FURB, um menino que vai procurar o Phoenix, ou mesmo que vai fazer 

Artes Cênicas na FURB... 

 



Nira – Eu acho que de uma maneira geral, em todo lugar. Eu não digo que deva ser 

sempre assim, e até eu to falando uma coisa que talvez, talvez não, é o censo comum, 

não é necessariamente a minha opinião, mas acaba se concretizando, né. Quando o 

preconceito surge isso acaba gerando um medo de algumas pessoas de se vincular ao 

objeto de preconceito, e quem se vincula, geralmente são pessoas que tem menos medo, 

que tem mais coragem. Então, apesar de ser um preconceito do senso comum, acaba se 

concretizando por causa disso, infelizmente ou não.  

 

Édio – O que mais tu lembra dessa fase final, desse momento que tu tava junto com o 

Venera, alguns depoimentos, algumas cervejas na madrugada, o que ele te trazia... 

“Nira, não agüento mais, vou parar com essa porcaria...”... 

 

Nira – Ah sim, sim... por aí... 

 

Édio – Como é que era, como foi esse processo de desinstalação de uma coisa que... era 

um filho, era mais que um filho, dezoito anos de persistência, de suor e de paixão e de 

repente o cara... 

 

 Nira – É. Ali tinha coisas... também teve divergências pessoais com a classe artística 

ali, mas enfim, isso... 

 

Édio – Do Alexandre? 

 

Nira – Sim, sim. Na verdade de todo mundo com todo mundo, eu acho que isso são 

ossos do ofício. Mas se eu fosse apontar só um motivo, o que talvez não seja justo, 

porque é sempre um processo, mas talvez assim, o fator determinante fosse a vontade do 

Alexandre de trabalhar com o digital e com o virtual né, o que ele começou a se 

encantar mesmo naquela época. Talvez, se não tivesse esse outro canal de expressão, 



talvez até ele tentasse continuar com outras pessoas, ou recomeçar, ou então relevar 

determinadas brigas, mas... 

 

Édio – Nessas brigas o que é que acontecia, por que a galera se matava tanto e uma hora 

saia e depois voltava, e depois quebrava o pau de novo... 

 

Nira – É... então. Teve uma coisa ali que foi determinante, agora eu tô lembrando. 

Ironicamente o que fez o NuTE implodir foi o JOTE-Titac. A competição acirrada do 

JOTE, que de repente todo mundo começou a se levar muito à sério, e querer ganhar 

prêmio, eu me incluo no meio, de repente isso acabou ficando, não sei, o pessoal 

começou a fazer um papel ao inverso do papel que deveria fazer alguém que quer 

criticar ou que quer ser um espírito crítico da sociedade. O pessoal acabou entrando 

numa viagem de “ôpa, ôpa, eu sou um artista! Eu sou um iluminado!”, e nisso... eu até 

fiz uma paródia, uma sátira disso na peça Vida de Palha. 

 

Édio – Vida de Palha? 

 

Nira – Isso. Essa peça tá no livro, e foi encenada no JOTE em 1996, pelo Arte Atroz.  

 

Édio – Tá no livro também? 

 

Nira – É. E no livro se eu não me engano, lá no final do livro, tem uma peça em que eu 

satirizo o JOTE-Titac, chama-se A Última Tentação de Cristino. Ali tem algumas coisas 

que infelizmente são paródias pessoais, os personagens e situações, e talvez só vá 

entender realmente a fundo quem viveu aquela época, viveu o JOTE. Mas ali tem tudo, 

tem a premiação, tem as viagens egocêntricas, tá tudo ali naquela peça. Então, 

infelizmente foi isso. Em 1998 ocorreu um episódio lastimável, que um determinado 

grupo, até um grupo de um grande amigo meu, do qual faziam parte, naquele espetáculo 



faziam parte a minha então namorada, e as minhas duas irmãs, estavam dançando no 

espetáculo. Acontece que o espetáculo que foi levado à cena, não foi o espetáculo 

sorteado pelo grupo, como era a regra do JOTE. O grupo preparou o espetáculo antes, e 

chegou no dia da apresentação e montou o espetáculo que eles queriam... 

(Édio desliga o gravador por solicitação de Nira) 

 

Arquivo 02 

(Observação de Iran, ou Nira: há um trecho deletado por ser considerado de 

relevância nula para a História aqui contada; apesar disso, decidi não editar meus 

erros de português, pois que nem são erros de português, são desvios da norma padrão 

– vide Sírio Possenti e outros linguistas contemporâneos.) 

 

Nira – Eu ia comentar, você vão ter material pra fazer mais uns dez livros, e mais filme, 

documentário, inclusive, se quiserem, e mais um site quilométrico, risos... 

 

Édio – Risos... Vamos ver o que vai acontecer. Tem um pessoal que tá curtindo muito. 

 

Nira – Eu acho que talvez seria o pretexto que faltava, por que aí tem uma coisa de 

concreta, e assim, como tu não fizeste parte do NuTE, se descarta uma, digamos, uma 

auto promoção do NuTE, isso que é interessante. Além do que o pessoal, todo mundo 

eu acho que sente um pouco de saudade, mas ninguém se reuniria e voltaria a fazer 

alguma coisa com o mesmo mote de antigamente. Aquela época passou. Realmente, 

agora, digamos, fazer um JOTE, ou fazer um novo NuTE, eu não sei se... eu não 

acredito muito nisso. Mas aí já tem um outro objetivo, que seria contar a história do 

NuTE, eu acho que vai ser interessante pra todos. 

 

Édio – Maravilha... Isso quer dizer que o Nira vai escrever um texto pra participar do 

JOTE... risos... Massa... 



 

Kátia – E quanto tempo pra esse projeto estar pronto... 

 

Nira – É, vocês tem um prazo? 

 

Édio – A gente tem até dezembro pra entregar, mas muito provavelmente vamos pedir 

prorrogação. Hoje eu tenho uma função que me toma em Curitiba durante a semana, 

trabalhando pro governo do estado. Eu trabalho no projeto mesmo aos finais de semana, 

então haja fôlego. Passo a noite lendo, essa semana eu peguei O Cão Alucinado... 

 

Nira – O Cão Alucinado? Tu tem isso? Risos... não acredito... 

 

Édio – Mais uns textos do Venera, coisas bacanas que dão o tom. Eu tento muito puxar 

por aí.  

 

Nira – Pois é. O Cão Alucinado foi escrito em 1999, foi na época que o NuTE tava se 

desfazendo e que eu tava abandonando o teatro e me dedicando mais à literatura, mas já 

também, tu percebe ali um desgosto pela classe artística em geral. Um pouco até chulo, 

mas enfim, risos.  

 

Édio – Mas é legal. Mas o JOTE vai acontecer em julho. A gente fechou a data, vai ser 

15, 16, 17 de julho. 

 

Nira – Eu ia dizer que ia ser na época do Festival da FURB, mas não vai rolar né.  

 



Édio – Como não vai ter Festival a gente aproveita... Tem uma ironia aí que é a 

seguinte: Venera diz que quando estava se fazendo a organização pro Festival de Teatro 

Universitário, ele era funcionário do Teatro Carlos Gomes, e aí convidaram ele pra 

participar e tal. Aí ele ficou encarregado de montar o regulamente do FUTB. Ele 

montou e apresentou, e os caras “não, precisa ser universitário, a gente quer uma coisa 

mais contemplativa...”, “não, mas vamos fazer participativo. O pessoal vem, em três 

dias a gente monta um espetáculo e tal...”. Ninguém gostou. 

 

Nira – Risos... 

 

Édio – Ele levou embora e tal, aí fizeram o teatro acadêmico, como foi o Festival de 

Teatro. Três, quatro anos depois ele monta o JOTE com o regulamento que ele levou 

pra ser o regulamento do Festival e não foi aprovado. Então agora é uma entrada pelos 

fundo assim. A gente vai montar o JOTE no mês que era o Festival Universitário.  

 

Kátia – Com as entrevistas que... 

 

Édio – As entrevistas servem para as pessoas escreverem os textos. Então, essa do Nira 

vai e outra já estão lá. 

 

 

Kátia – (???) 

 

Édio – Baseada em entrevistas, em fotos que a gente tem no acervo, das pessoas, e o 

Alexandre montou uma idéia que é muito legal, eu tô chamando de disparadores. São 

trecho curtos de entrevistas, quatro, cinco linhas, trechos de áudio, dez segundos de 

áudio, e uma foto, trilha sonora das peças. Aí tem lá uma telinha, a pessoa entra, clica 



num botão e assiste a entrevista, e ela faz uma montagem com isso. Então pro Nira é 

muito fácil montar um texto de uma página, uma página e meia falando do NuTE, 

porque ele experimentou, ele participou, ele tem suporte com o corpo né. Agora pra um 

aluno de teatro hoje, que tá fazendo teatro com a Pita, por exemplo, que nunca ouviu 

falar, como é que ele poderia montar uma peça, como é que ele poderia escrever uma 

peça de uma lauda e meia, como é o esquema do JOTE, pra participar. Aí a gente 

montou esse esquema. Então ele tem o acervo no blog, ele pode ir lá ver a entrevista do 

Nira, e a partir disso montar uma peça pra participar do JOTE também. A gente tá 

convidando esses dois grupos, o grupo que participou, e que tem presença orgânica pra 

poder montar, e também quem estiver na cidade, estiver afim de montar a partir desses 

disparadores. Então ele pode acessar, e a partir de uma experimentação NuTE, montar 

um texto rápido. Você vai concorrer com os jovens escritores 

 

Nira – É, legal, legal, risos...  

 

Arquivo 03 

 

Édio – (???) 

 

Nira – Como é que eu explico isso... Talvez simplesmente no sentido de fazer pensar 

mesmo, de não ser óbvio... 

 

Kátia – É, liberdade né, liberdade de pensamento, poder faze o que... não interessa se 

agride alguém, mas é poder se expressar, porque a arte é poder se expressar... 

 

Nira – Eu lembro que quando o Apocalypsis foi encenado no Teatro em Timbó, que 

apareceram aquele monte de atores semi-nus no palco, convidando a sentar no palco, eu 

fui um dos primeiros a ir né, uma turminha de amigos meus que ficaram na platéia, 



quando eu tava subindo eles gritaram lá de cima “ô Nira...” não sei o quê, tipo, era uma 

brincadeira assim “ah, isso aí é uma viadagem!”, risos... Então é realmente... se fosse 

numa palavra, o que o NuTE foi desde o começo, o NuTE fez um teatro corajoso, 

corajoso.  

 

Édio – E num verbo? Encorajar? 

 

Nira – Ah, um verbo só é muito pouco. Experimentar, encorajar, mas assim, entre aspas 

“inovar”. Apesar de... pelo menos aqui na região era uma inovação, algumas coisas, o 

próprio Apocalypsis, era baseado no teatro do Grotowski, então eles tentavam, apesar 

de não existir registros, pelo menos do que eu saiba, do teatro do Grotowski, eles 

tentaram fazer o mais próximo possível daquilo que o Grotowski descreveu no pouco 

que ele escreveu também né. Então esse verbo inovar foi uma coisa que todo mundo 

trabalhou no NuTE, buscou um pouco, às vezes com um pouco de ingenuidade né, mas 

era com certeza um leit-motif.  

 

Édio – Transgredir talvez, também... 

 

Nira – Também.  

 

Édio – E agredir? Havia uma vontade de machucar o pequeno-burguês blumenauense?  

 

Nira – É... Eu não posso afirmar isso. Da parte de alguns teve, eu posso falar da minha 

parte, com certeza. Eu cheguei a trabalhar com um grupo de Brusque, que é de um cara 

que hoje em dia mora em Portugal, Edward Fão. Ali sim, ali era agredir o público 

mesmo, durante o NuTE. Eu apresentei com eles um espetáculo chamado O Nada, no 

primeiro Festival Isnard Azevedo. Foi uma grande sorte... os jurados viram e acharam 

revolucionário, e classificaram o grupo. Por acaso eles tinham vindo pra cá naquele ano, 



pra assistir o Festival universitário da FURB, e eu tinha... Não, começou assim: em 

1993, meu primeiro ano do NuTE, o Alexandre fez uma festa de final de ano, de 

encerramento do NuTE, como eles faziam sempre até aquele ano, que foi o último, pra 

minha sorte eu peguei essa última festa. Foi num chácara, lá no Garcia, chácara do 

Jiame Jung, e durou três dias a festa, foi uma loucura, risos... 

 

Édio – Três dias? Risos... 

 

Nira – No meio do mato, todo mundo dormindo um do lado do outro, porque não era 

uma casa grande, era uma casinha pequena né. Tinha um quartinho mínimo no sótão, 

que cabiam duas pessoas, o resto do pessoal dormia numa sala que era grande, um do 

lado do outro. E nessa festa apareceram essas duas figuras do Grupo Só Nós Três Por 

Que, de Brusque, o Edward Fão, e o Tarcísio Feller. A gente conheceu eles lá. No ano 

seguinte, em julho, no Festival da FURB, eles aparecem aqui pra assistir o Festival e 

tentar participar da Mostra Paralela, assim, na última hora, tentar convencer os 

organizadores a fazer uma oficina na última hora. Uma loucura que... eles faziam de vez 

em quando isso, eram totalmente loucos, mais loucos que nós. Aí chegando lá, falaram 

com a organizadora do evento, a Terezinha Heimat, queriam fazer uma oficina de 

montagem. A oficina era montar um espetáculo e apresentar na Mostra Paralela do 

Festival, que já tava todo fechado, essa era a idéia dos caras. Bom, claro que a direção 

do FUTB, altamente conservadora, viu com maus olhos aquilo, só que os caras 

resolveram fazer propaganda por conta própria, na porta do Teatro, “temos uma oficina 

assim, assim, uma oficina marginal do Festival, que será encenado na Mostra Paralela à 

Paralela”, risos... 

 

Édio – Risos... 

 

Nira – E a Mostra tem um espetáculo só, que vai ser hoje. Enfim, os caras vieram pra cá 

e não tinham nem lugar pra ficar, e por uma grande coincidência naquela época eu mora 

com meus pais num prédio na Sete de Setembro que era quase em frente ao Teatro. 



Naquela época o Shopping Neumarket estava sendo construído, ou sendo inaugurado, 

uma coisa assim. E aí como eles já me conheciam daquela festa, e por uma outra 

coincidência maior ainda: durante aquela semana, tinha a mesma semana do Festival de 

Dança, tradicional em Joinvielle, a minha família foi pra Joinville porque minha irmã 

sempre participa do Festival, e eu fiquei uma semana sozinho no meu apartamento, e o 

cara chegou pra mim “posso ficar lá na tua casa?”, “Pode!”. O Edward Fão, a esposa e o 

filho, e o Tarcísio Feller. Ficaram lá no apartamento. Aí eu participei também da oficina 

deles e da montagem. Como o cara é muito articulado, digamos assim, o cara conseguiu 

uma data de apresentação do espetáculo no recém inaugurado Shopping Neumarket, no 

Cine Shopping I. A gente fez aquela semana de oficina e no final apresentamos lá o 

espetáculo O Nada, foi ali que eu participei do espetáculo. Ele volta pra Brusque, faz lá 

uma filmagem do mesmo espetáculo dessa vez com crianças, que faziam teatro na 

escola dele lá, e manda esse vídeo pra direção do Isnard Azevedo, que iria fazer a sua 

primeira edição em 1994. Os jurados do ficam maravilhados com aquele espetáculo 

totalmente agressivo e experimental, encenado por crianças, e colocam na Mostra 

Oficial. Chega uma semana antes do Festival, uma criança do grupo é pega pelos pais 

fumando maconha e todas as crianças são proibidas de apresentar o espetáculo... 

 

Édio – Risos... 

 

Nira – Uma semana antes de começar o Festival... 

 

Édio – Uma criança de quê idade? 

 

Nira – Dez, onze. Uma semana antes o Edward Fão liga pra nós, que participamos da 

montagem aqui, eu e o Binho Schaffer, nós vamos todos pra lá, pra Florianópolis. Lá ele 

tem um correligionário, digamos assim, que conhece ele, e topa fazer parte do 

espetáculo, e lá, no primeiro dia do Festival, ele recruta atores, amadores, que ele não 

conhece, a maioria adolescentes, de uma peça da Mostra Paralela, e naquela semana, é 

ensaiado o espetáculo pra ser apresentado no último dia do Festival, olha a loucura! Foi 



montado... foi quase um JOTE, a diferença é que o espetáculo já tinha sido montado, já 

tinha cenários, sonoplastia e tudo mais. O espetáculo foi montado, um espetáculo de um 

Festival Nacional de Teatro, foi montado ali na hora. Bom, infelizmente o espetáculo 

não teve uma boa aceitação, risos... O debate foi péssimo, enfim. 

 

Édio – Muito previsível, risos... 

 

Nira – É, risos... A crítica do jornal eu tenho escaneada, isso eu não perdi, da Eliana 

Lisboa, ela disse que... comentou que o Festival no final foi positivo, mesmo um 

espetáculo no final, como O Nada, que era feito de metáforas ingênuas, isso tá lá, vou 

mostrar pra ti. Mas foi uma loucura total. A maior loucura em teatro que eu já vi na 

minha vida. E assim, o espetáculo tinha tudo que podia agredir o espectador. Pra ter 

uma idéia eu atuava nu. A primeira vez eu fiz porque, enfim, sei lá, eu não consegui 

dizer não, e os caras tavam hospedados lá em casa, eu já tinha começado, depois o cara 

falou que tinha que fazer mesmo, e tal. Aí fiz, aí depois o cara me vem... eu pensei 

“bom, é só essa vez, nunca mais trabalho com os caras, com esses doidos eu nunca mais 

trabalho”. Alguns meses depois o cara vem dizer que “pô, vamos participar do Festival 

Isnard Azevedo. Tá bom, lá vou eu ficar pelado de novo. Risos... 

 

Édio – Risos... Mas no ensaio dele com a molecada ele botava um (?) lá? 

 

Nira – Aí não, era diferente. Aí com a molecada o guri... porque o papel desse nu... era 

um ser primata, então o guri tinha uma roupa, um básico preto como se fosse a pele 

assim. Mas a concepção original dele, era pra fazer um cara nu, se fosse um adulto. A 

personagem era um primata.  

 

Édio – Como chamava o Grupo? 

 



Nira – Só Nós Três Por Que. 

 

Édio – Ele deve ter se acabado né? 

 

Nira – É, como eu disse, o Edward tá em Portugal. E o Tarcísio Feller, depois, no fim 

do grupo ele continuou levando o grupo sozinho, o Só Nós Três era ele só, mas faz 

muitos anos que eu não vejo esse cara. Acabei fazendo amizade com eles, mas era... 

uma loucura muito grande... 

 

Arquivo 04 

 

Nira - ... Departamento Cultural da FURB, na época que era levado pelo José Endoença 

Martins, ali tem uma matéria de duas páginas sobre a história do NuTE escrita pelo 

Dennis Radünz. Aquilo é bom pra caramba, se tu conseguir encontrar isso, talvez no 

acervo da FURB tem.  

 

Édio – Como é o nome do jornal? 

 

Nira – Releituras. Vai ser fácil procurar porque não teve muitos números. É um jornal 

que acabou rápido. 

 

Édio – O Venera falou desse artigo. Eu tive fuçando lá na FURB já. 

 

Nira – Evoé NuTE, eu lembro o nome do artigo.  

 



Édio – Eu tenho que retomar ele.  
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