
Arquivo 01 

 

Édio – Vamos registrando. Então, no momento NuTE para Todos com o Wilfried, 

estamos aqui em Navegantes, na casa do Wilfried, já tomamos uma água com 

ventilador, e agora vamos começar a bater papo sobre o começo do NuTE, ver o 

material que o Wilfried tem aí. Aí é um papo solto, não trouxemos nenhum roteiro, a 

idéia é a gente conversar, ver o que você tem aí, e registrar isso... 

  

Wilfried – (???) Eu tenho um registro da vida artística, digamos assim, começou lá com 

as minhas primeiras certificações, eu fui juntando e comecei a fazer um registro. Eu fiz 

registro de uma boa parte das matérias jornalísticas que saíram, dos folders de trabalhos, 

até da... dos registros de presença nos cursos, tenho nomes aí, de muita gente que 

passou. Vai dar pra conversar bastante com vocês. 

 

Édio – Que legal, maravilhoso.  

 

Wilfried – Não sei se o NuTE tem algo dessa ordem, porque o Alexandre... ele tinha um 

conceito muito interessante mas diferente do meu dentro do NuTE, nós pensávamos de 

forma um pouco diferente a questão do NuTE, mas a criação do NuTE é do Alexandre, 

na verdade, ele criou o NuTE e eu conheci o NuTE, assim, digamos... por uma 

conseqüência, eu tava trabalhando numa outra área do teatro em Blumenau, dentro da 

equipe de mímica da ADR Sulfabril. Começei na ADR com o grupo infantil do Elias, já 

falecido, que era discípulo do Jardim, aprendiz lá do Jardim... 

 

Édio – Na Sulfabril? 

 

 



Wilfried – Isso, isso. Ele fazia um trabalho lá, que já começou com Valentim 

Schmoeller, que agora está em Itajaí há algumas décadas, trabalhando com teatro, e que 

também era discípulo do Jardim, e depois o Elias pegou esse trabalho quando ainda com 

Valentim Schmoeller, se não me engano, e com Elias na transição pegando esse 

trabalho de teatro infantil, na Sulfabril, eu comecei a fazer um trabalho integrado com a 

minha ex-esposa Iraci. Ex-esposa, porque depois nos separamos, mas nessa fase eu 

convivi com ela, recém casado. E nós então, trabalhamos dentro dessa equipe de teatro 

infantil da Sulfabril.  

 

Édio – Como chamava Wilfried? 

 

Wilfried – Era o Gate da Sulfabril.  

 

Édio – Gate da Sulfabril.  

 

Wilfried – Isso. Então é uma equipe de teatro infantil, na essência, e eles então...  

montaram umas esquetes, que eu me lembre... eram de palhaços, depois Pluft o 

Fantasminha, entre outras peças, e a gente entrou fazendo técnica, minha ex-esposa e 

eu, um luz e o outro som, na verdade, esse foi o começo nosso, dentro desse processo, 

de qual a gente participou. Logo eu comecei a ter umas idéias de... de reviver umas 

idéias, porque quando eu era um piá, um piá de sete, oito anos, eu já fazia teatro em uma 

comunidade alemã, dentro de sociedades de caça e tiro, fazia teatro... peças natalinas, 

peças de páscoa e tal, eu era um ator. Um atorzinho, risos... e fiz ali umas cinco ou seis 

peças na época. E depois passei um grande tempo sem ter mais contato com o teatro, e 

voltei a tê-lo ali. Então, no Gate, mas só na parte técnica inicialmente, foi aonde eu 

comecei a buscar entender alguma coisa sobre teatro, porque eu não era do ramo, né. E 

a essa altura eu comecei a voltar a assistir teatro, e aí eu assisti uma peça de Riou 

Pouchain, era um... era assim que se pronunciava, não sei exatamente como se escrevia, 

não tenho nenhum material deles, mas eles eram dois mímicos franceses, bem 

conceituados lá na França, e estavam numa turnê mundial, e esses dois caras fizeram um 



trabalho fantástico, considero ainda hoje fantástico, depois de tudo que eu conheci sobre 

mímica, e isso me impressionou.  

 

Édio – Tu viu isso em Blumenau? 

 

Wilfried – Em Blumenau, no Carlos Gomes, assisti esse trabalho. Trabalho interativo 

de... mímica. Mímica e clown eles faziam. Um misto de mímica e clown. Eu achei isso 

fabuloso, não tinha nenhuma palavra em cena, só sons, grunhidos e... risos... música. E  

grande parte das músicas eles mesmos tocavam, ali com recursos de cena. Talvez nem 

fosse música propriamente dita, talvez fossem mais sons harmônicos ou não, naquela 

montagem deles. Eu achei aquilo muito bacana e pensei, poxa isso é um caminho legal, 

ninguém ta fazendo isso por aqui. Lá só tinha um mágico que fazia mímica, em 

Blumenau, que depois foi pra França, ficou um tempo pra lá, por uns anos acho, e que 

também trabalhava junto com o Carlos Jardim, esse moço, cujo nome não lembro no 

momento, era Junior acho, uma coisa assim... Inclusive depois, mais tarde, fui trabalhar 

com um menino que aprendeu mágica com esse Junior, que também passou um 

tempinho com Carlos Jardim. E aí... beleza, vamos atrás disso. Minhas primeiras 

iniciativas foram buscar material e quase não havia material sobre mímica, era uma 

coisa raríssima. A Edith Kormann e outros que escreveram sobre teatro, eles 

destacavam uma página ou duas sobre a mímica, era bem rudimentar o conhecimento 

sobre mímica, quase ninguém tinha. Então eu comecei a procurar, a ler. Ia bastante a 

Porto Alegre, comecei a procurar em Porto Alegre nas livrarias, fui buscar alguma 

coisa... e... eu trabalhava na exportação da Sulfabril, e a essa altura então eu comecei a 

pedir pros meus colegas que viajavam pro exterior pra trazerem obras de mímica, eles 

começaram a trazer da França, da Alemanha, da Inglaterra, dos EUA, foram trazendo 

obras pra mim. Mandava dinheiro com eles e eles traziam o que encontrassem por lá, 

eles entravam lá numa livraria na corrida e compravam o que tinha, rapidinho. 

 

Édio – Que bacana... 

 



Wilfried – Aí eu comecei a juntar material. Livros. 

 

Édio – Tua função na Sulfabril era de... 

 

Wilfried – Eu trabalhava... eu comecei lá como coordenador de produção com vendas, 

depois mudei, depois entrei na exportação, nessa época em que eu trabalhava em 

exportação, eu fazia acompanhamento de inspeção de mercadorias, com o inspetores 

credenciados do exterior, programava aviamentos e embalagens com os nossos clientes 

de exportação. Nossos vendedores vendiam as peças depois eu negociava como é que 

iam ser as embalagens de plástico, as caixas, os papelões, etc., tudo que acompanharia a 

embalagem desse produto, eu ia negociar com esses clientes, porque nós tínhamos um 

desperdício enorme, e os vendedores queriam saber é de vender, e faziam qualquer 

negócio, nós tivemos que fazer uma redução drástica nas medidas e tipo de material e 

tudo mais. Aí, esse era o meu trabalho, além do acompanhamento de inspeção. 

 

Édio – Você sabia outras línguas, como é que... 

 

Wilfried – Alemão, desde pequeno, primeiro aprendi a falar alemão, ler e escrever 

alemão, e daí depois fui pra escola e fiquei me debatendo com as paroxítonas e 

oxítonas, até chegar no português... risos... na própria escola.  

 

Édio – E esse material que o pessoal trazia da Europa pra ti... 

 

Wilfried – Em alemão era fácil, em francês aí eu tinha que correr atrás, buscar umas 

traduções de algumas coisas, mas como esse material normalmente era ilustrado 

também, e como as coisas começavam a se repetir de livro pra livro, isso não tinha mais 

muita diferença, os primeiros eram interessantes, na seqüência eles eram repetitivos. É 

como você falar da história do teatro, você vai lendo, lendo, lendo, depois começa a se 



repetir, em cada historiador que coloca sua visão... Mas no início eu tinha que ir bem 

pelo básico. E aí, eu me propus a montar um grupo de mímica. 

 

Édio – Lá na Sulfabril? 

 

Wilfried – Isso. E o presidente da associação o César do PCP, eu era bem ligado a ele,  

ele topou a idéia, deixou-nos fazer a experiência e nos incentivou, com uma pequena 

verba,  pra gente fazer esse trabalho. E a gente montou uma pantomima inicialmente, 

chamada De Louco Todos Temos Um Pouco. Eram oito esquetes, eu acho, as cenas 

eram trabalhadas em separado. Nesta montagem a gente trabalhou com pessoas de 

dentro da Sulfabril que se interessaram. Então eu ali fiz... ministrei... trabalhei com eles 

a questão da expressão corporal, dentro do que eu estava lendo, e comecei 

paralelamente a fazer alguns cursos com mímicos que vinham, que passavam por ali. Na 

associação eu tinha esse poder de captação desses mímicos, trazê-los pra fazer um curso 

pra gente, eles começaram a fazer uns cursos básicos pra gente ali. De dois dias, três 

dias, umas coisas assim. Os caras vinham fazer umas apresentações na região e tiravam 

um sábado à tarde e um domingo, sábado e domingo inteiros, às vezes durante uma 

semana à noite, para ministrarem um curso. Eram mímicos que não tinham uma 

programação muito grande, eles que ganhavam uma grana aqui e ali com pequenas 

apresentações, davam um curso pra gente e recebiam um cachê. Então, com vários 

mímicos que vinham pra cá a gente já fazia o contato e já buscava trazê-los pra fazerem 

esses cursos. E esse pessoal interno da empresa, integrante do grupo, então começou a 

fazer um trabalho do qual o pessoal da própria fábrica gostou muito, a gente começou a 

correr as unidades filiais e a matriz e começamos a fazer apresentações de mímica na 

escola... como é que é o nome da escola... Bom Jesus agora, que é lá em Blumenau, que 

era a escola dos padres... lá a gente alugava o teatro deles. Também o Carlos Gomes às 

vezes se conseguia pra fazer um trabalho, devidamente pago pela associação. E aí na 

seqüência a gente foi continuando, a gente foi pra Rio do Sul, fazer apresentações, 

Ascurra, Gaspar, Joinville, a gente fazia sempre esse percurso, o mesmo que o infantil 

fazia nós também fazíamos, fazíamos apresentações em vários lugares o Estado... 

 



Édio – Tinha um grupo já nessa época né? 

 

Wilfried – Tínhamos um grupo.. 

 

Édio – Cinco pessoas, três... 

 

Wilfried – Não, eram umas sete, oito pessoas... com destaque para a Iraci, a Martinha 

Moresco e o Moacir Curbani. Eram todos funcionários. Inicialmente a condição era 

todos serem funcionários. Com o passar do tempo isso deu certo, e a gente continuou. E 

aí fomos definitivamente apoiados pela ADR Sul Fabril, passei inclusive a receber um 

pequeno salário pra fazer o trabalho, pra ministrar, pra coordenar e tudo mais, e já 

estávamos trabalhando paralelo ao grupo infantil. Grupo infantil ficou, na atividade 

deles, com peças infantis e esquetes, e nós partimos pro adulto, condição nossa era 

trabalhar o adolescente e adulto, e eles ficaram com o infantil, eles não faziam o adulto 

e nós não fazíamos o infantil, essa era a divisão que existia, para um não interferir no 

outro. E era interessante isso pra associação, essa diversificação. O pessoal começou a 

gostar bastante desse trabalho, digo, o público nosso, específico, ficou assim “ah!... o 

que é isso? Os caras não falam nada, mas a gente nitidamente consegue entender o que 

eles tão dizendo...”. Outra coisa, era legal também, porque cada um tinha uma penca de 

amigos, esses amigos vinham, obviamente, para as apresentações e davam uma força, 

tinha esse lado também. Então a gente começou a ter um, certo, sucesso nesse trabalho e 

montamos outro, e mais um, e daí foi indo. Até que nós nos deparamos com um 

problema muito grande que existia dentro de empresas, esse problema ele está 

relacionado ao turnover... 

 

Édio – Como? 

 

Wilfried – Turnover, ou giro, troca de pessoas dentro da empresa. Aí você prepara uma 

pessoa, ela aprende mímica, passa cinco, seis, sete, oito meses ali, quando ela ta pronta 



ela pufff, pede demissão, ou ela vai pra rua e você perde uma pessoa do grupo. Como 

não tinha essa condição de poder manter pessoas de fora, inicialmente, então nós 

pleiteamos pra que nós pudéssemos incorporar pessoas que não trabalhavam na 

empresa. Uma vez aceito, aí onde começou a... vieram duas pessoas fundamentais para 

dentro desse processo. Um foi o Diogo Junkes... O Diogo Junkes... nós não falamos 

nada ainda do NuTE, né... risos... 

 

Édio – Não, mas ta maravilhoso... 

 

Wilfried – O Diogo Junkes era um alemãozinho que tinha lá no Vira-Lata, mais novo 

que eu, e ele tinha aprendido mágica com esse Junior, então sabia tudo de mágica, 

fizemos inclusive algumas apresentações de mágica, posteriormente. Aí, veio fazer 

parte da mímica e ele tinha muita facilidade na técnica. Veio junto com ele um carioca 

chamado Cesar Reis, que foi parar aqui não se sabe como, uma pessoa muito 

extrovertida e hábil. E aí nós começamos a fazer montagens mais fortes, porque nós 

começamos a trabalhar com gente que realmente queria isso, gente que tinha mais 

qualificação pra isso, um pessoal que aproveitava melhor os nossos cursos e que, 

depois, desempenhavam muito melhor. E... a minha ex-mulher, na época, já era muito 

talentosa, e foi nesse embalo aí, melhorou bastante suas habilidades de interpretação. A 

segunda peça, a gente acabou montando com a base de nós quatro. Mais tarde, a terceira 

incluiu a Sandra Cardoso, o Valdir Lópes Júnior, a Adriana Cláudia Kalckmann, que 

também foram do NuTE e algumas pessoas que ficavam mais de suporte. Essa era a 

base dos trabalhos que a gente passou a desenvolver.  

 

Édio – Como chama a tua ex-mulher? 

 

Wilfried – Iraci Potrikus. Na época ela era Krambeck. Então, ela também começou a 

trabalhar bastante e foi se desenvolvendo como atriz. Só que, ela não se restringia a ser 

uma atriz mímica, ela também tinha habilidade grande pra ser uma atriz convencional e 

fez vários trabalhos bem criticados no NuTE, posteriormente.  



 

Édio – E tu conseguia dar um cachê pra eles, um salário... 

 

Wilfried – Não, não tinha cachê, mas tinha uma coisa que em lugar nenhum existia, que 

outros grupos amadores tinham dificuldade pra fazer. O NuTE então, nem se fala. É..., o 

que se conseguia ter ali era boca livre pra viajar, hotel se precisasse, carro a disposição, 

almoço, jantar, as coisas vinham todas mediante umas notas fiscais que a gente assinava 

e enviava pro presidente da associação e ele então liberava o dinheiro, e a gente 

conseguia viajar, participar de festivais e tinha toda a produção sem custos. Tudo isso 

era bancado. A empresa via jornal interno fazia matérias, começamos a ter matérias 

jornalísticas no Jornal de Santa Catarina e outros jornais menores, como o Jornal da 

Noite, começaram a dar matérias pra gente.  

 

Édio – Esse também chamava Grupo de Mímica da Sulfabril?    

  

Wilfried – Sim, Equipe de Mímica da Associação Desportiva e Recreativa da Sulfabril. 

Então a gente começou a deslanchar. As pessoas gostavam da mímica. Então nós 

começamos a entrar em Festivais também. Nós chegamos a representar Blumenau no 

Festival Catarinense de Teatro em Florianópolis. A Equipe de Mímica, chegou a ser 

representante de Blumenau, escolhida pela Associação Blumenauense de Teatro 

Amador, foi selecionada, e o representante infantil naquele ano foi o GATE a outra 

equipe da Sul Fabril.  Veja, o infantil foi também representante.... Esse interesse do 

público decorria do trabalho cada vez mais qualificado que a gente conseguia fazer. Só 

que, chegou num ponto onde nós nos questionamos... após alguns anos, obtivemos um 

relativo sucesso, principalmente o Diogo Junkes, o Cesar Reis e o Wilfried Krambeck, 

nós formamos um trio ali, nós três, de mímicos. Nós éramos reconhecidos, começamos 

a ser conhecidos como os mímicos da cidade. Ao NuTE, a gente chegou pela 

Associação da Sulfabril, a gente começou a receber convites para as apresentações do 

NuTE, pra fechar as apresentações do NuTE. Então o NuTE fazia as apresentações e 

nós fechávamos, normalmente, as apresentações como grupo convidado. E a gente viu 



nisso, uma nova maneira de chegar ao público. E ali onde nós abrimos contato com o 

NuTE, nós conhecemos o pessoal do NuTE, ali conhecemos a ideologia do NuTE e nos 

começamos a interessar por ela, a inicial. E isso nos levou posteriormente a passar 

nossas atividades para o NuTE, local onde todos queriam fazer teatro. O NuTE era algo 

assim: não existia nada lá, e o Alexandre, ele muito baseado em alguns autores como 

Grotowski, Stanislawski, que era um teatro extremamente experimental, com o qual ele, 

no final das contas, conseguiu também ir para um Festival Catarinense e fazer um 

tremendo sucesso com O Homem do Capote e Outros Seres, do qual eu cheguei a 

participar, é... fez um baita dum trabalho naquela ocasião, uma crítica maravilhosa, 

pessoas com muito conhecimento em arte (???) criticaram muito bem esse trabalho, foi 

pelo que eu vi, o ponto alto da carreira dele como diretor. Então ele tinha o conceito de 

fazer teatro nos espaços não ocupados do Teatro Carlos Gomes, esse era o conceito 

dele. Então vamos ocupar os espaços não ocupados, os corredores, os cantões, o fundo 

do palco, não custa nada pro Carlos Gomes e ocupamos espaços vazios e assim não 

precisamos gastar um centavo, e também experimentou muitos formatos diferentes do 

padrão convencional de trabalhar  naquela caixa ali, o palco, questões de iluminação e 

tal... Então ele reativou, o palco giratório do Carlos Gomes que não funcionava mais, 

mesmo que empurrado por força humana, por baixo. Uma gama de coisas, e começou a 

fazer trabalhos em corredores, montou um teatro no corredor, na parte de cima do 

teatro, no corredor onde eles também montaram algumas peças bem interessantes, 

depois, com o Claus Jensen, o Álvaro Alves de Andrade, o Otto Muller Alexandre, 

figuraças dentro do NuTE, também  extremamente importantes dentro daquele contexto. 

E aí então, no início, mais no início, digamos assim, essas pessoas foram bastante 

importantes, depois surgiram outros nomes, mas os últimos eu nem sei quais são. (???) 

Contudo eu acompanhei alguns anos do NuTE. E aí, o NuTE era isso, montagens nas 

mãos do Alexandre, com coordenação do Alexandre, com o incentivo do Alexandre, 

com o conhecimento que ele foi tendo, ele era outro autodidata, vivia dentro do teatro, 

gostava do teatro, começou a ler muito, muito, muito, se fundamentou e foi em frente. 

Ele foi o grande nome como nenhuma outra pessoa do NuTE. Fora, uma pessoa 

fantástica que passou por lá chamado Ronaldo Faleiro, que é hoje professor da Federal, 

vive com a Margarida Bairth, mora com ela já há muitos anos em Florianópolis. Ela que 

é outra fera do teatro catarinense, são duas sumidades do teatro. Ele estava fazendo 

doutorado na França, ele chegou a trabalhar um período dentro do NuTE, a trabalhar 

com o NuTE, mas era a única pessoa que se pode dizer, que dentro do NuTE tinha uma 



total formação teatral, trabalhando dentro do NuTE e sendo daquela comunidade. E os 

demais foram indo, sempre fuçando, cavavam, buscavam. E teve um aspecto 

interessante também: a gente não era bitolado, a gente não era fechado só naquele teatro 

convencional, saiu muita coisa diferente ali, era... era um laboratório na verdade, não 

deixava de ser um laboratório e seguia mais ou menos essa linha do Stanislawski e 

Grotowski. Havia ali os que trabalhavam, que buscavam fazer um teatro diferente, 

alternativas diferentes de comunicação, de interação com tudo. E aí, no início, durante 

um período, eu agora já estava em contato com o NuTE, que era um núcleo de teatro, 

significava NuTE, Núcleo de Teatro, eu senti que aquilo dava umas levantadas legais, 

umas semanadas de ensaios de teatro com dois ou três grupos deles montando peças e 

nós ensaiando mímica e coisa e tal, depois as apresentações e daí acabava tudo, não 

tinha uma continuidade, então vinham épocas assim de meses com as coisas paradas, 

não andava, não tinha nada, não tinha uma nova produção. Aí eu disse, isso aqui merece 

uma escola, essa foi minha idéia né, precisamos ensinar esse pessoal, trabalhar com eles 

e manter um grupo permanente aprendendo as coisas. E aí conversando com... a essa 

altura já tinha contato com o pessoal da administração do Teatro mesmo, e mais o 

Alexandre, a gente conversou, o Alexandre também achou interessante a idéia, e 

montamos a primeira turma, o primeiro curso que eu montei. Pensei: vou trabalhar a 

mímica e só a mímica, e aí surgiu um novo grupo, um grupo de mímica dentro do 

NuTE, que fez um primeiro trabalho chamado Pantomimas, e que era só baseado em 

comunicação gestual. Aí vieram novas pessoas, aí tava o Diogo, o Cesar, não, o Cesar 

não, mas tava o Diogo nesse processo, o Diogo e eu, a minha ex-esposa Iraci. Surgiu o 

Roberto da... que era de uma empresa grande... 

 

Édio – O Murphy? 

 

Wilfried - Não, o Murphy veio mais tarde, veio de uma outra escola, de um outro 

trabalho, de um grupo de teatro do SESI que entrou mais tarde. Roberto... como é que é 

o nome...Schindler... ele tem... bem, não lembro. Tinha o Álvaro, o Valdir e a Sandra, 

casal que também trabalhou um bom tempo no NuTE, com um ótimo desempenho... e 

mais algumas pessoas que participaram em parte desse primeiro trabalho. E esse foi o 

primeiro curso, durou uns meses, sete, oito meses eu acho, e aí houveram apresentações 



decorrentes disso. E depois, já montamos na seqüência um segundo curso, aí já com 

ajuda do Álvaro Alves de Andrade, que já vinha do primeiro grupo, ele chegou, veio da 

Artex, trabalhava lá como tecelão, ele foi o maior, o Álvaro Alves de Andrade é uma 

figuraça, né, uma figuraça, ele já era mais velho, na época, do que nós, hoje ele deve 

estar com uns cincoenta e... sei lá, e ele era um operário, operário mesmo, tecelão e 

fazia teatro lá sendo tecelão lá na Artex, ah... fuçava e fuçava, não tinha muito estudo, 

mas era interessado, ia atrás, esse entrou com a gente falando errado, tudo bem... a gente 

fazia até correções pra ele, de português, e ele foi estudando, foi atrás, foi fuçando, foi 

fuçando, e chegou a ganhar um prêmio de melhor ator em Santa Catarina, numa 

ocasião, não sei dizer aonde, mas ganhou prêmios, premiado o cara né... eh... puro 

trabalho, trabalho constante, o cara que mais levou a sério eu acho, o cara que mais 

seguiu isso assim...  até hoje, eu acho que se você for encontrar ele, ele vai falar muito, 

com muito entusiasmo, vai estar fazendo alguma coisa relacionada ainda ao teatro. É, de 

todos que eu conheço ali, o Álvaro Alves de Andrade, virou um ator legal, fez 

excelentes trabalhos depois, participou dos melhores trabalhos do Alexandre. É uma 

pessoa com qual vocês tem que conversar, morava no Garcia, não sei agora se o Garcia 

já foi abaixo na enchente ou não, risos... com essas chuvas todas aqui, não sei... Mas ele 

mora no Garcia e certamente dá pra localizá-lo, você vai encontrá-lo também no clube 

de nudismo, ele anda por lá também, um, dois meses por ano... ele chegou a participar 

do Planeta & Casseta Urgente num especial sobre a praia de nudismo do Pinho ali em 

Balneário Camboriú (...) 

Então, esse Álvaro entrou nessa época, quer dizer, ele já participava de algumas peças, 

se motivou e entrou nesse curso também e no segundo curso ele se tornou mais amplo, 

aí o Alexandre já assumiu algumas matérias, digamos assim, eu ainda fiquei com a 

maior parte delas, mas o Alexandre já assumiu matérias, tentou trazer outras pessoas, aí 

entrou um outro moço, que eu tento me lembrar do nome dele agora, na época ele foi 

importante, ele era cabeleireiro e tal, ele dançava muito bem, também começou a falar 

de dança...  

 

Édio – O Alan Kardec... 

 



Wilfried – O Alan Kardec, isto. E... aí começou... não era a vez do Murphy ainda, o 

Murphy ainda não tava nessa, aí foram surgindo mais algumas figuras, uns nomes aí 

interessantes, pessoas que começaram a participar bastante do processo. E aí depois a 

coisa continuou (???) e a gente trabalhou um bom tempo ainda, depois trouxemos o 

Ronaldo Faleiro, com um curso já mais evoluído de teatro, a gente o chamou, e esse 

tinha toda uma didática, uma fundamentação, ele era muito bom, tinha conhecimento, 

então ele fez trabalhos seríssimos lá dentro, e paralelamente era professor da 

Universidade, da FURB. Professor e comandante do teatro lá da FURB. Ele inclusive, 

dizem que fundou o Festival Universitário de Teatro, foi um dos fundadores. Uma 

figura super interessante também pra se falar mais pra frente, é só procurar lá em 

Florianópolis, no Mocó dos Abacates. Isso, em algum lugar eu ainda tenho, tenho 

alguma coisa registrada... mas isso aí tem que procurar.  

 

Édio – Mas é um lugar... 

 

Wilfried – É um lugar, um lugar lá perto do aeroporto, naquelas bandas de lá. Agora faz 

muito tempo que não converso mais com ele, mas consegues o endereço dele fácil, liga 

lá pra Florianópolis, pro pessoal do teatro, Ronaldo Faleiro, onde é que ele tá?... se não 

estiver na França em algum lugar... ele estará por lá, na Universidade Federal, 

certamente consegues localizá-lo com rapidez, achar o endereço dele, telefone... Então, 

ele veio fazer um trabalho muito bacana conosco, de fundamentação, pessoa culta ele, 

sempre dizia pra gente (?), trabalhar, trabalhar, trabalhar, é isso e mais nada, em teatro, 

tem que trabalhar, se querem evoluir vão estudar, vão se esforçar, vão repetir. Ele então, 

basicamente é... quando isso acabou, esse processo com ele, eu fiquei um tempo ainda, 

mas aí o Alexandre começou a absorver um pouco mais os cursos e direcionou o NuTE 

mais para aquele formato dele... e onde nós então começamos a nos desentender um 

pouco com relação ao o que nós queríamos. Eu queria uma escola estruturada, 

organizada, montei um projeto pra ele, pra eles implantarem, e... a coisa correu de forma 

diferente. Venceu, entre aspas, a idéia do Alexandre de continuar trabalhando pelos 

corredores e aí eu dei uma folga no NuTE. Também comecei a mudar, comecei a 

trabalhar na Fundações de Cultura, em Indaial, cuidando do teatro na época da própria 

Fundação, mantendo um grupo lá dentro, trabalhei na APAE, trabalhei em escola do 



estado, municipal e escola particular, sempre com os professores de educação artística. 

E mais pra frente, depois fiz intercâmbio entre essas escolas, uma peça diferente e uma 

igual pra todas elas montarem e pra eles verem as diferenças das montagens, é uma 

coisa bem interessante. Em Indaial vivi de teatro, vivi de cultura, lá é um lugar em que 

prefeito nenhum se cria se não der atenção para a cultura. Antes e depois de mim vários 

integrantes do NuTE passaram por lá como professores, inclusive eu... não sei se o 

Murphy também, Roberto Murphy... e... quem mais... o Giba de Oliveira... talvez, esse 

pessoal acho acabou passando por lá também. E então o Alexandre e eu, a gente foi, 

digamos assim, é... divergindo e eu acabei ficando só mais um pouco com eles no 

NuTE. Depois, mais tarde, alguém me chamou novamente, algumas vezes pra ajudar a 

coordenar os festivais, ser jurado de festival, desses Jogos que o NuTE fazia, dos quais 

eu tive a felicidade de ganhar alguns deles como autor, umas peças minhas foram 

finalistas ou venceram e eu participava dos Jogos, por vários anos eu cheguei a 

participar...  então, depois eu participei de vários... eu era bem eclético, assim, tava uma 

vez na técnica, uma vez na direção, uma vez como ator, então eu ia alternando e acabei 

ganhando alguns prêmios daqueles depois, de direção, de luz, vários prêmios em 

diferentes jogos ali. Mas mais como escritor, entrando em algumas finais como escritor 

mesmo. E depois, eu saí de Indaial, fui ser gerente de qualidade no Beto Carrero em 

Penha e aí foi onde eu abandonei, vamos dizer assim, a história do teatro do NuTE em 

Blumenau. Acabou por ali... a minha participação. E eu então na seqüência trabalhei 

alguns anos no Beto Carrero como gerente. Saí, depois fui consultor, e sempre nesse 

período trabalhei muito, muito com treinamento através do teatro, a base que o teatro 

me deu foi importante porque eu acabei atuando... (...se dirige à filha que entrou na sala, 

interrompe a fala.) A base toda que eu tive do teatro me permitiu depois trabalhar por 

pelo menos uns... doze, quinze anos usando a mímica como recurso de treinamento, fiz 

várias peças com o Diogo, com o Cesar, principalmente com esses dois, depois com um 

novo professor de artes cênicas que chegou na...  FURB o Everton Nunes, acho...., 

também teve participações, era mímico, ele não chegou a trabalhar no NuTE, houve o 

Luciano Bugmann, outra fera que hoje faz teatro no Chile, o Cyro Delnero, alem da 

simpática Marlise dos Santos do NuTE e a meiga e muito competente Jerusa Colvara 

Teixeira que atuavam numa peça  infantil paralela comigo. Fazíamos montagens em 

diversos temas, o principal deles foi combate ao stress negativo. A gente fez um outro 

programa de treinamento, espetacular, espetacular mesmo, porque, pra você ter uma 

idéia, esse programa foi chamado para ser apresentado e depois ser explicado, para 



todos ao participantes do Congresso de Conservação de Energia em Pelotas, no Rio 

Grande do Sul, depois em Curitiba. Duas vezes consecutivas nós fomos chamados para 

fazermos uma apresentação do trabalho e de como ele foi implantado na Teka em 

Indaial, foi lá o primeiro lugar de implantação. O foco era de como motivar alguém a 

querer conservar energia, nisto além da peça em si, havia todo um programa de trabalho 

que a gente tinha ali. Este estilo eu fui utilizando durante muito tempo, e aí eu acabei 

trabalhando com esse tipo de recurso, de teatro, por muito tempo. Usava mímica, teatro 

convencional, a interatividade e a triangulação. A gente foi fazendo uso disso e 

começou a ser convidado pra trabalhar nas plataformas da Petrobrás... é... uma gama de 

empresas de grande porte, fizemos uma semanada de treinamento sobre o tema stress na 

Cremer, de quatro em quatro horas treinando um grupo de quarenta, cinqüenta 

espectadores.. abrimos um congresso brasileirode de combate ao uso de drogas... é... e 

assim foi.  E hoje eu ainda uso alguns recursos, eu trabalho como consultor de qualidade 

em atendimento ao cliente, otimização de processos de gestão familiar em empresas, eu 

conduzo elas para uma gestão profissionalizada, sou formado em Comunicação Social, 

sou publicitário de formação, fiz aprimoramentos nos Estado Unidos, acabei sendo 

durante alguns anos gerente de qualidade no Beto Carrero (... fala sobre a contratação 

no Beto Carrero e outras empresas...) 

Hoje, especificamente, eu nunca tinha feito isso, eu estive envolvido numa campanha 

eleitoral, ela foi vencedora, fui fazendo a parte de marketing da campanha, a parte 

ideológica da campanha, e hoje eu sou ouvidor do município de Navegantes, fui 

indicado a ser, ganhei a ouvidoria do município, estou montando uma equipe para 

implantar a ouvidoria, e paralelamente ainda estou trabalhando como consultor de uma 

rede de materiais de construção de Indaial. Eu sempre mantive nos últimos anos dois ou 

três clientes na consultoria, com contratos de um ano, visando a transformação das 

pessoas, pra que elas trabalhem de forma profissionalizada, numa empresa com 

resultados. Quando a empresa passa a crescer, perde-se o controle visual, então você 

tem que mudar o formato do gerenciamento da tua empresa, isso eu faço como 

consultor (... fala sobre seu trabalho na empresa...) 

 

 

Arquivo 02 



 

Édio – eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse momento de encontro com o 

NuTE. Quando tu tava fazendo aqui a tua exposição eu não queria interromper porque 

tava tudo muito claro, você tem uma linha organizada que é muito bacana. Mas tu tava 

expondo da seguinte forma “então nos convidaram, nós, grupo de mímica da Sulfabril, 

pra fazer os encerramentos do... 

 

Wilfried – Três Teças Tem Teatro... 

 

Édio – Três Terças Tem Teatro, (???), isso. Essa época quem era “eles”, o NuTE era o 

que afinal? 

 

Wilfried – O NuTE, risos... isso é legal... O NuTE ele era, simplesmente, grupos 

interessados em trabalhar dentro do Teatro Carlos Gomes, esse era o NuTE. E o 

Alexandre Venera tomou a iniciativa de trazer esses grupos e fazer apresentações 

públicas de forma alternativa, que não era aquela forma convencional, apesar de que 

vários grupos trabalhavam dentro da convencionalidade, alguns até bem ingênuos 

assim, havia grupos bem leigos, fazendo até um teatro meio... chocho...  

 

Édio – Tu lembra quais eram os grupos... 

 

Wilfried – Hum, ta registrado, eu tenho registro aí desses grupos... Mais tarde mudou, 

daí os grupos já não vinham mais, eram grupos formados dentro do próprio NuTE, isto 

mais tarde. Mais tarde o... primeiro o Alexandre trouxe grupos, ahhmm... o grupo lá da 

Artex, o grupo não sei da onde, um grupo que atuava na fundação da prefeitura, um 

outro também não sei da onde, o grupo da FURB, acho, juntava... e foi onde entramos 

nós. Nós éramos lá um grupo que tinha um certo conceito... um pouco mais conceituado 

porque estávamos mais na mídia, mas isso vinha da facilidade que a Sulfabril tinha de 



colocar as coisas na mídia, obviamente, haviam interesses de botar o grupo da Sulfabril 

na mídia, era legal... Tinha o jornal interno, tinha outras formas de divulgação, isso era 

uma facilidade que outros grupos não tinham, outros grupos teriam que labutar muito 

mais pra chegar onde a gente chegou com esta facilidade pra ter a mídia. Aí é obvio, é 

chicoso chamar também o grupo da Sulfabril. Mas havia uma outra coisa, o nosso 

trabalho se destacava dos outros porque era mímica e todo mundo gostava disso quando 

via, era uma coisa show de bola e diferenciado, é diferenciado, então... e o nosso 

trabalho era extremamente interativo, a gente subia no palco como ator e mais nada, 

uma cadeirinha, uma coisinha só, e mais nada. Num Festival de Teatro que nós abrimos, 

Festival de Teatro Universitário, (???), que nós abrimos, fizemos uma coisa maluca, 

inacreditável. Vinham grupos de todo o Brasil, chegando, nós éramos uma última 

apresentação de grupos locais e estava lotado o auditório Carlos Gomes, tava lotado 

com gente, imagina, de universidades do Brasil inteiro ali, chegando. E assistiram o 

trabalho e nós conseguimos fazer uma coisa praticamente inacreditável naquela época 

que foi: os três mímicos, sentados na platéia, e todo mundo em cima do palco festejando 

uma Oktoberfest fictícia, músicos tocando, gente dançando, gente servindo, e tudo no 

nada né, na mímica, nós ensinando o pessoal a tocar na mímica, ensinando, pô, a servir 

e alguns ficavam sentados, ouvindo a música e tal, trouxemos uns chapeuzinhos e 

botamos na cabeça do pessoal da suposta banda, e no final eles tocando, e nós três 

sentando lá em baixo, e lá em cima a festa não queria acabar porque ficou tocando outra 

música na seqüência, o pessoal queria festa... depois nos abraçaram, “que maravilhoso, 

que maravilhoso”. Coisa nossa, bolamos (?), e isso chamava, né, isso chamava. O 

pessoal dizia “pô...”. Inclusive fechávamos a cortina, haviam poucos metros de palco, 

como se fosse no ensaio... Isso também era bom, não precisavamos fazer cenário, não 

precisavamos fazer nada, o grupo chega e (???), já tão trabalhando... 

 

Édio – Deixa eu ver se eu entendi... Houve uma convocação pra alguns grupos da 

cidade (???)... 

 

Wilfried – Não, não. Na verdade foi uma conversa. O Alexandre que conversava com 

um, com outro e outro, vamos lá, entrem, venham, venham... aí se fazia a apresentação, 

começou assim... 



 

Édio – E isso chamavam de Terças Tem Teatro? 

 

Wilfried – Olha, eu já não sei mais o nome que era dado, mas era uma coisa assim. Aí 

depois Três Terças Tem Teatro foi um dos projetos específicos que surgiu... e depois... 

 

Édio – E essas apresentações não eram feitas no grande auditório, eram feitas no 

corredor... 

 

Wilfried – Não, eram no grande auditório. Aí, na seqüência que começou a acontecer. 

Aí teve gente que pulou pro NuTE, começou o Núcleo de Teatro, e teve gente que 

começou a vir, e principalmente quem agregou muita gente foi o próprio Alexandre, foi 

agregando gente. Aí, “ah vamos fazer uma montagem assim, tenho a idéia pra uma 

montagem assim, assado”. Só que ele tinha essa habilidade de trabalhar com dois, três 

grupos ao mesmo tempo. Dirigia um grupo aqui, outro ali. E daqui a pouco, o quê que 

aconteceu, dentro do NuTE se formaram os grupos, dos grupos de fora... alguns foram 

se acabando mesmo, noutros o pessoal migrou e viu uma oportunidade de fazer teatro 

de forma centralizada, num local onde se respirava mais teatro. Aí o Alexandre 

começou a... chamar algumas vezes o pessoal que gostava de ver peças, “ah, ta 

trabalhando aqui dentro...” então, ele negociava na administração do teatro pro pessoal 

não pagar os ingressos, pra assistir de graça peças  que tinham preço de ingresso caro no 

Carlos Gomes. Então o pessoal já gostava de trabalhar ali porque podia ganhar ingresso, 

já dava um lucrinho, né. E assim foi entrando gente e mais gente, aí chamava as 

pessoas, participar do NuTE é legal, e pá, pá... e aí começou a.... Um glamour também, 

porque aquele boteco ao lado do auditório, não era boteco, era um bar, chicoso o bar do 

Carlos Gomes, hoje não sei como é que ele ta, mas era chicoso, legal e tal, e aí começou 

a virar o point do pessoal dos grupos de teatro ali. Enquanto uns tavam ensaiando os 

outros ficavam ali, bebiam, molecada toda importante e tal (???), Este pessoal não 

gastava muito porque também não tinha muito dinheiro, mas o dono ganhava um 

dinheirinho com eles porque eles estavam sempre ali, freqüentavam aquele bar, à noite, 



dava volume de gente. Era chicoso também, uma coisa assim de status cultural, e 

agregou, na verdade, foi agregando gente ali . Aí vinha cada vez mais gente... 

 

Édio – E esses grupos internos foi pós a escola, ou essas oficinas que tu (???), foi ao 

mesmo tempo... 

 

Wilfried – Não... foi mais ou menos simultâneo... 

 

Édio – O curso foi acontecendo e depois (???) a escola foi se construindo... 

 

Wilfried – É, nessa época, porque quando o primeiro curso aconteceu não tinha nada lá, 

era uma época em que tava tudo morto, onde eu sugeri “ vamos ter cursos”...  

 

Édio – (???) 

 

Wilfried – Uma atividade mais constante pra um pessoal daqui, é legal... é talvez onde 

tenha surgido esse conceito de trabalhar mais. Mas eu me lembro que paralelamente o 

Alexandre também tava mexendo com alguma coisa, tava produzindo alguma coisa com 

um grupo que não estava no curso, que não estava participando dessa atividade.  

 

Édio – O Homem do Capote, que tu citou, foi uma peça depois do curso? 

 

Wilfried – Depois, bem depois. É um amadurecimento,  

 

Édio – Algumas pessoas que participaram do curso foram pro Homem do Capote... 



 

Wilfried – Também tinha, pessoal do curso, de outros cursos que vieram 

sucessivamente. E depois aconteceu,... passado um tempo aí, depois que eu já tinha 

saído, adotaram o modelo “escola”, um ano, dois, três, depois, adotaram o modelo 

“escola” e assim persistiu durante vários anos o modelo da escola. Aí quem tava mais 

no comando era o Carlos Crescêncio, se eu não me engano, o Giba, o alemão ali, o 

alemão que tava, que entrou depois de um certo tempo ali, que fez trabalhos na Globo, 

fez uns trabalhos em especiais da Globo, um rapaz aí, deixa eu lembrar o nome dele, 

daqui a pouco eu lembro. E... entrou uma moça também, a Marlise dos Santos, que 

trabalhou com o Zé do Caixão, já tinha viajado itinerante nos trabalhos com o Zé do 

Caixão, fez filmes com o Zé do Caixão, mas ela sempre entrava, trabalhava um pouco e 

depois se afastava, fez trabalho infantil principalmente, trabalhou comigo, eu trabalhei 

infantil uma época também. (???) Era um treinamento infantil, treinamento não, uma 

peça infantil educativa, mas com um conceito diferenciado também. Trazíamos uma 

malinha e a gente – duas pessoas, para o desespero das diretoras de escola. Outros  

grupos chegavam lá passavam um dia montado palco, preparando tudo e nós 

chegavamos com uma mala e... “pelo amor de deus, o quê que vocês vão fazer aqui...”, 

risos. “Calma”, nós só pedíamos uma tomada pra ligar um aparelhinho de som estéreo, 

botávamos uma música medieval, a gente começava a se trocar diante do público, a se 

preparar, explicavamos o processo, daqui a pouco montávamos os personagens, e 

contávamos uns três contos dos irmãos Grimm, começando pelo Chapeuzinho 

Vermelho (???), e tudo isso interativo com as crianças, e os professores ficavam de boca 

aberta, “mil desculpas, mil desculpas, a gente não achava que vocês iam segurar as 

crianças por cinqüenta minutos, isso nunca aconteceu...”. No final virava uma 

brincadeira grande, todo mundo interagindo, a peça se tornava cada vez mais interativa, 

fechando com a participação de todos. Eu fiz este trabalho com algumas atrizes, usava-

se um ator e uma atriz, somente. Tinha a característica do clown, usava muito clown, fiz 

muita coisa com clown também, mímica com clown, que casa bastante. Clown é o 

palhaço..., só que o clown...o palhaço sempre trabalha com, a gente vê muito na 

televisão, o escada. O escada provoca e daí o outro responde com uma tirada cômica. O 

escada não aparece muito, mas o outro aparece bastante. Quando a gente via nos 

Trapalhões o Dedé, o Dedé era o escada e os outros três eram palhaços. Ele é 

fundamental, só que não vai aparecer,  não é engraçado, não aparece. Nos nossos outros 



trabalhos a gente sempre usou o escada, também usávamos a triangulação com a platéia. 

Havia o escada, o personagem que aparece realmente e a triangulação com a platéia. 

(???) 

 

Édio – Wilfried eu não entendi ainda... 

 

Wilfried – Eu não fechei ainda o que eu quero falar... 

 

Édio – Não, a divergência... que tu fala assim... Teve umas duas, três vezes que tu falou, 

no início né, há uma diferente metodologia, eu imaginava uma outra coisa, aí depois 

isso aconteceu na escola, a idéia era, “eu queria uma escola e ele queria continuar a 

fazer os teatros nos corredores”. Ao mesmo tempo te perguntei, “mas eles faziam nos 

corredores a apresentação”, não, “era no grande auditório”... 

 

Wilfried – Não, não, não. Os projetos maiores eram no grande auditório, que se usava 

em datas que não havia ocupação, que tinha um mínimo de gasto só com luz e alguma 

coisinha que fosse mínima, já, no... paralelamente eles ralizaram vários trabalhos que 

foram feitos no... é nos corredores. Nos corredores, na frente do aditório, na frente do 

teatro e em vários espaços do teatro. E no auditório eles começaram a usar de novo o 

palco giratório, que há tempos não estava sendo usado.  

 

Édio – E na tua cabeça tinha que usar sempre o grande auditório... 

 

Wilfried – Não, não... 

 

Édio – Fala um pouquinho dessa divergência... 



 

Wilfried – Na minha cabeça eu não me preocupava com as montagens, eu fazia as 

montagens como achava, quando dirigia, fazia da minha forma e ele fazia da forma 

dele. Ele era mais voltado para o abstrato, ele trabalhava mais o abstrato, eu trabalhava 

mais o concreto. Até aí, tudo bem, não tinha nada aí. Ele ia mais pra tragédias, eu ia 

mais pras comédias, e isso não atrapalhava em nada, isso era até... legal. O que não 

bateu é que chegou uma época que em termos de escola, eu achava que havia 

necessidade de uma escola em formato estruturado, onde você teria os professores, 

horas atividade e tal, currículo, tudo bonitinho... o pagamento de uma taxa, certificado, 

enfim a coisa estruturada e  espaço não faltava pra isso. E aí nós divergimos naquela 

época, porque o Alexandre queria manter a sua perspectiva de ensino.  Nessa época a 

gente chamava Núcleo de Teatro Escola, não era mais Núcleo de Teatro, pois quando 

começamos a dar cursos virou Núcleo de Teatro Escola, houve uma mudança no nome, 

na antiga sigla, deixou de ser Núcleo de Teatro pra ser Núcleo de Teatro Escola, tava 

certinho, né. E aí onde ele pensava a coisa mais como sendo um grande laboratório, na 

cabeça dele, escola era... a escola deveria ser um grande laboratório, você ta trabalhando 

numa peça e vai aprendendo dentro desse processo, você pega uma montagem, vai fazer 

uma montagem, dentro desse processo você vai aprendendo gradativamente de acordo 

com as necessidades do trabalho. Esse era o conceito dele. Meu conceito era uma escola 

estruturada, pra fazer a base do aluno e tudo o mais necessário... Esse processo dele 

durou mais uns anos, dois ou três anos, e eu me desinteressei, “não quero isso...” (???).  

E aí, depois de um tempo me surpreendi quando um dia eu ouvi, falando com algumas 

pessoas de lá, “ah, tô na escola, tem os professores, tem horários, tem isso, tão cobrando 

mensalidade...”. Era exatamente o modelo que eu propus, tava sendo aplicado e durou 

acho uns seis, sete anos... 

 

Édio – Na tua época não tinha mensalidade? 

 

Wilfried – Não, não. Não, tinha. Tinha para alguns cursos externos e para esse do 

Faleiro a gente cobrou alguma coisa, no início, depois  não. 

 



Édio – Esses que tu deu, esse primeirão ali... 

 

Wilfried – Não, esse primeiro não, o segundo também não, depois, aí já contava com 

professores de fora, a Edith Kormann também veio, (???). Daí no do Faleiro a gente foi 

obrigado a cobrar alguma coisa, mas era sempre simbólico. Esta ausência de cobrança 

era possível, porque éramos nós da, dita, cúpula que estávamos ministrando, mas a 

partir do momento que você tem uma escola estruturada você tem gente comprometida 

com o ensino, e vai criar categorias de ensino, básico, intermediário, avançado, você dá 

uma perspectiva pra pessoa evoluir dentro disso e esse era o meu conceito, que você tem 

que evoluir, não pode ficar só na porralouquice, né. Chega um momento, em que você 

começa a estruturar a coisa, ela tem que funcionar pra que se forme gente, aí você tem 

que buscar gente de fora, tem que buscar profissionais, a escola tem que ter gente com 

formação, um cara que se formou em artes cênicas, um ou dois vão ter que ser 

chamados, e vão ter que ser remunerados, obviamente, os caras não vão trabalhar de 

graça, estudaram quatro, cinco anos pra vir aqui trabalhar de graça, não existe. Então os 

caras vão ter que ser chamados e eles vão ter que dar uma base concreta, não é nós aí, 

que temos apenas alguma coisa na nossa cabeça, sem muita experiência, né, não é só 

isso, tem que ter uma base, isso em qualquer lugar. Na informática por exemplo, não 

adianta, se não for ali e aprender o Word, Excel e bla, bla, bla, eu vou ser um meia boca 

toda vida, nunca vou saber o certo, tem que ter uma essência... esta era a idéia. E depois 

de um tempo adotaram esse formato. Mas pecavam, porque aplicavam o curso com 

gente que veio de lá de muito tempo só na prática. O Crescêncio por exemplo, não 

lembro dele ter ido estudar, o Giba de ter estudado, não me lembro dessas coisas. O 

Murphy depois montou uma escola em separado, (???), ele que trabalhou dentro do 

NuTE um tempo, montou uma escola, na rua Paraíba, em separado, que durou um 

tempo, e aí fez produções, tudo mais também... então esse, pegou a idéia, e também 

buscou o seu estudo. E a prefeitura, tentando, tentando, nunca dava certo, porque daí a 

cada quatro anos mudava a gestão, eles não conseguiam estruturar um troço desses. Só 

funcionaria se eles fizessem uma escola em forma de fundação, uma escola mesmo, que 

continuasse mesmo mudando o governo. Ela teria que se fundamentar em quatro anos, 

teria que crescer a olhos vistos pra não ter mais como tirar. Então ali nunca funcionou e 

seria muito difícil funcionar. Eu gosto bem mais das iniciativas privadas, nesse sentido, 

interessados no campo e evoluindo, como as grandes escolas que partiram disso.  



 

Édio – Tu falou também num momento das direções do Alexandre... a tua forma de 

dirigir, de fazer as coisas, eu acho que eu mais ou menos consegui desenhar, mas como 

que era o Alexandre dirigindo, diretor Alexandre Venera, como que era essa... 

 

Wilfried – O Alexandre dirigindo... ele era um cara que se fundamentou muito em 

literatura e em contatos com profissionais que ele tinha lá no teatro. Ele trabalhava 

dentro do próprio Teatro, então, se eu não me engano, ele tinha esses contatos externos. 

Aí, vinha esse pessoal, vinham esses grandes teatreiros profissionais com seus técnicos, 

os globais, também e ele via os caras trabalhar, montar, ele era mais técnico até, pra 

falar a verdade, no início ele era mais técnico, ele acompanhava as iluminações, a 

sonorização, dessas coisas ele manjava bastante. E gostava muito de teatro, ele começou 

a ler muito, lia muito, muitas peças de autores variados... muito mais que eu, e se 

fundamentava, tentava entender esse grandes diretores, e começou a se fascinar 

justamente pela direção de montagens. Ele então no início trabalhava mais a questão 

técnica e depois mais a direção, esse foi o grande foco dele, ele era considerado um 

grande diretor, desde o começo (???), um diretor exigente e tal, fazia trabalhos muito 

depurados... 

 

Édio – Você foi dirigido por ele no Capote... 

 

Wilfried – No Homem do Capote,... Vinte e Uma Cadeiras... várias vezes eu cheguei a 

ser dirigido por ele... 

 

Édio – E como se dava a montagem assim, ele direcionava o personagem... 

 



Wilfried – Não, ele deixava muito solto, ele deixava desenvolver, dizia o que queria e 

deixava pro pessoal se motivar e buscar o personagem, ele crescia, depois nós 

moldávamos... 

 

Édio – Uhum, depois ele podava, no final... 

 

 

Wilfried – É, ele fazia os ajustes, mas ele dava, assim, oportunidade para as pessoas 

crescerem bastante, quer dizer, sugeria. Sabia, também, ser um diretor bem possessivo, 

chutava o balde e “vou embora”, e voltava... “não, desculpa, não é bem assim...”, ah, 

todo louco... risos... 

 

Édio – Risos... 

 

Wilfried – Era bem doidão assim... eu já era um pouco mais equilibrado com meu 

grupo, um pouco mais equilibrado, trabalhava num formato mais... eu dirigia mais as 

coisas, era isso, aquilo, aquilo... não era tão liberal. Desde o começo eu deixava ir 

crescendo e aí pegava um por um e ia trabalhando, o que tu acha disso e tal... Eles 

gostavam de trabalhar com ele e comigo também, muitos que trabalharam com ele 

trabalharam comigo, e gostavam do trabalho. Depois surgiram outros ainda, o Roberto 

Murphy, foi outro que dirigiu bastante, Dennis Radünz, surgiu depois.  

 

Édio – Dennis dirigiu... 

 

Wilfried – Dennis também, Dennis era um... já... o formato do Dennis era assim, como 

vou dizer, gostava muito de trabalhar o abstrato... e o Dennis ele... como é que eu vou 

classificar o Dennis... ele realizou muitos trabalhos que as pessoas nem conseguiam 



entender direito, a gente sabia que tinham fundamento, só que eram trabalhos um pouco 

complexos pra serem entendidos. Ele fazia umas coisas mais... extremamente racionais, 

sabe... um pensamento mais elevado, quem compreendia até enaltecia, mas às vezes não 

era compreendido e o pessoal descia a ripa nos trabalhos dele. Mas faziam comigo 

também, também desciam a ripa no meu trabalho... houve o mesmo com alguns 

trabalhos do Alexandre... 

(... saem para assistir a tempestade... e fotografar...) 

 

 

Arquivo 03 

 

Édio – Na sequência agora com a tempestade... 

 

Wilfried – Risos, o pessoal trabalhava muito com linhas de vanguarda, quebrar o 

convencional, principalmente o próprio Alexandre fazia trabalhos assim, o próprio 

Homem do Capote é um trabalho nesta linha. Foi muito elogiado, e isso fez com que 

muitos trabalhos tivessem  respeito depois. O NuTE ganhou respeito a partir daí, por 

causa dessa linha de pesquisa, e por ter procurado novos caminhos, esse é um grande 

mérito do Alexandre, também. E foi bom, até certo ponto, ele não ter largado o osso, 

digamos. Ele podia ter sido mais aberto eu acho, podiamos ter paralelamente tocado as 

duas coisas, a escola e a continuidade do processo de pesquisa dele, acho que isso 

poderia ter acontecido. Mas aí talvez tenha sido uma característica ruim, nesse caso, 

nesse momento, ruim de ambos, irredutibilidade de ambos, poderíamos ter conversado 

mais... Hoje a gente se dá super bem, se encontra de vez em quando, conversa e tal... 

 

Édio – Quando ele me sugeriu a sua pessoa ele falou com muito carinho assim “olha, 

tem que entrevistar... 

 



Wilfried – Ah, lógico, e eu falo do mesmo jeito dele... 

 

Édio - O Wilfried foi um dos primeiros, tu tem que ir lá conversar com o cara que foi 

fundamental, sem ele a gente não teria começado o processo”... 

 

Wilfried – A escola, na verdade é a escola. Ele começou o processo teatral e eu a escola, 

isso, foi mais ou menos assim que... 

 

Édio – E isso ficou... (se dirige a Charles, que está fotografando...) 

 

 

Arquivo 04 

 

Édio – (???) 

 

Wilfried – Na verdade o registro, o registro aí de recortes de jornal, fotos que eu tenho 

ali, isso vai... talvez enriquecer mais a pesquisa de vocês, o material que tenho, tenho 

umas três pastas dessas aí que são ligadas ou NuTE, ou paralelo, ou na época que eu 

estava no NuTE. 

 

Édio – Legal... 

 

Wilfried – Isso vai ajudar bastante... 

 



Édio – Tu permitiria a gente escanear, levar esse material pra fazer uma, eu posso te 

devolver na sequência.  

 

Wilfried – Sim, uhum, uhum.  

 

Édio – Uma definição... é sempre arriscado definir alguma coisa, mas como tu definiria 

o que foi o NuTE, o quê que era esse lugar, esse grupo, esse... o que era o NuTE... 

 

Wilfried – O NuTE acho que foi um momento, um grande momento de Blumenau, onde 

houve uma centralização do processo teatral, uma centralização mas ao mesmo tempo 

uma centralização eclética, porque várias vertentes se juntaram, sob a coordenação 

principalmente do Alexandre, no caso, surgindo depois outras lideranças dentro desse 

processo, e isso fez com que o teatro de Blumenau alavancasse de forma considerável, 

começasse a ter representatividade a nível estadual, como houve em outros lugares 

também (???), Aconteceu em Florianópolis, em Joinvile num determinado período, 

algumas cidades creio que passaram por momentos assim, e eu acho que em Blumenau, 

pelo NuTE isso durou um tempo maior, chegou a durar um tempo maior, e... ah, agora 

eu lembrei, algumas pessoas acabaram saindo dali bem projetadas. Marcos Suchara, 

acho que é nome do rapaz que acabou participando de alguns especiais da Globo, outra 

pessoa que se tiver como fazer contato com ele é uma pessoa bem interessante... não 

esteve muito tempo de NuTE, alguns anos apenas, dois ou três anos que esteve lá, mas 

ele foi uma pessoa que conseguiu se projetar na sequência e aparentemente começou 

por ali.  O teatro feito no NuTE, em Blumenau, acabou virando história,  e acho que é a 

parte mais elevada da história do teatro de Blumenau, onde se chegou num ápice de 

produções mais instigadoras e, principalmente, de uma forma eclética. Justamente pela 

característica que teve, essa busca pelo processo de pesquisa, não me contradizendo 

aqui com relação àquilo que eu pensava na época, que tinha que ter uma base, eu 

sempre fui pela base. Uma base é necessária, a partir dali sim, você segue por um 

caminho específico, tu podes crescer muito mais a partir daquele caminho, então isso eu 

entendo ainda como sendo um formato necessário. Mas mesmo assim, houveram muitas 

projeções ali, dentro do próprio NuTE, muita gente se projetou, muitos trabalhos 



distintos foram feitos. No final uma das projeções fortes, o ápice, foi o trabalho do 

Alexandre, O Homem do Capote, um dos trabalhos mais elevados, O Túnel de Paer 

Laguequist... , eu não sei o nome exatamente do autor, que ele fez com o Claus Jensen e  

com o... deixa eu ver com quem mais... eu tenho aí material dele também, tem mais um 

menino ali, o Otto Alexandre e, acho, mais uma atriz, eles fizeram um trabalho 

fantástico, esse por exemplo, foi feito nos corredores, trabalharam nos corredores. Então 

a gente tem ali expoentes, foram os grandes trabalhos, que o NuTE realizou. Na parte de 

mímica foi com Pantomimas, o ápice. Depois surgiram outros indivíduos, e estes outros 

novos que surgiram a partir daí, também fizeram trabalhos de projeção grande. Por 

exemplo, escrevi uma peça, bem ridícula, pros Jogos de Teatro, ridícula em termos né, 

ela trata do nosso cotidiano, aquela conversa que tu joga fora quando tu não tem nada 

pra falar, é num ponto de ônibus, dois sujeitos falando sobre “nossa como tá  

chovendo... é, é fogo né, lá em cima diz que tá chovendo muito...., pois é rapaz, diz que 

vem chuva pra caramba...”, e assim vai, o tempo todo os caras falando da chuva, do 

começo ao fim da peça, até que um vai embora “olha, a gente se encontra...pra  bater 

mais um papo cabeça...”, não falaram nada de útil,  jogaram um monte de conversa fora, 

totalmente inútil, sem acrescentar em nada, e essa peça aí teve um monte de montagens. 

Então surgiu uma oportunidade, o Carlos Crescêncio acho que fez isso, não sei se o 

Giba, quem tava envolvido aí, ou outro ator, mas o Carlos Crescêncio era um deles, 

(???), fizeram a montagem e começaram a levar isso pros bares, e eles fizeram uma 

estrutura de canos com uma bomba d’água, com um artista plástico, resultou num 

trabalho maluco, pois eles criaram chuva nos bares, na área externa. Eles iam 

interpretando debaixo dum guarda-chuva e chovia em redor das mesas, criaram um 

ambiente de chuva fora dos bares em pleno dia de sol.  

 

Édio – Quem era o artista? 

 

Wilfried – Era o Tadeu Bittencourt, eu acho, que era o artista plástico. Daí tinha o 

Carlos Crescêncio e não sei mais quem tava junto com eles na interpretação, mas... não 

lembro mais quem. Eu era sempre o último a saber, quando eu... eu fui um dos que mais 

teve peças interpretadas, né. Isso eu me orgulho dizer por que as peças eram simples, 

cômicas e não requeriam grande cenário... 



 

Édio – E ninguém pedia? 

 

Wilfried – Não, não, naquela época ninguém pedia nada. Saiam interpretando e mal e 

porcamente convidavam quando já tavam na estréia, faziam uma apresentação e tu 

ficava sabendo pelo jornal que tua peça tava sendo interpretada lá em Jaraguá, lá não sei 

aonde, lá no Garcia, no SESI, no próprio NuTE... 

 

Édio – Isso não deixava ninguém chateado, ninguém se aborrecia com essa... 

 

Wilfried – Não... eu não me incomodava, os outros não sei... No próprio NuTE  eu 

chegava, recebia um convite “ó, tem ma peça tua sendo apresentada hoje à noite”, isso é 

muito... risos... era comum né... Tivemos um episódio muito interessante, o Carlinhos, 

tinha um grupo lá, cujo nome eu não me lembro agora, mas houve uma época, dentro do 

Núcleo, não só dentro do Núcleo, dentro da Associação Blumenauense de Teatro 

Amador, onde começou a ser concorrido, ser presidente da Associação, e eu me lembro 

de que numa dessas ocasiões tinha vários candidatos, até eu estava nessa, e todos os 

grupos vieram, veio o NuTE, grupos do NuTE, vinham da Associação da Sulfabril, da 

Artex, não sei mais de onde, da FURB, da Hering, todo mundo veio, mandavam 

representantes pra eleger o presidente. E o grupo desse Carlinhos, né, um grupo onde a 

maioria dos participantes assim, não tenho nada contra isso, mas quebravam  a mão e 

era uma turma assim meio que de escandalosos, faziam muitos escândalos e não sei o 

quê, usavam muito isso, né. E eles.. esse Carlinhos, queria porque queria ser o 

presidente, e fez uma coisa, ele arrebanhou durante uns dias e inscreveu mais ou menos 

trinta pessoas, ou mais dentro do grupo dele, no grupo dele... 

 

Édio – O Carlinhos é o Carlos Crescêncio? 

 



Wilfried – Não, é um outro cara. De um grupo de nome Tebas. E aí apareceram lá, para 

votar, não sei dizer, mas umas quarenta pessoas adicionais, filiadas ao grupo, com data 

de filiação fantasma também, pessoas que supostamente se filiaram lá. Aí eles chegam 

com essas quarenta, cincoenta pessoas e foram pra votação e conseguiram... eles 

queriam fazer uma chapa pura ainda, só com componentes do grupo dele, aí nós... 

ninguém concordou com uma chapa pura e foi feita uma chapa mista. E na sequência, 

essa chapa mista obviamente não agradou, mas ele impôs a condição de que ele fosse 

presidente e tivesse mais um do grupo dele. Tudo bem, aí entraram outros na chapa,  

vice-presidente daqui, tesoureiro dali, ta, ta, ta... até acontecer, e a chapa foi eleita, 

obviamente, aí fizeram uma festa, e devaneios e coisa e tal, ele como presidente..., Só 

que passado um mes com ele como presidente, os outros eleitos da chapa não 

concordavam com as pretensões dele e ele explodia de raiva, aí ficou tudo um mal estar, 

ele não conseguiu governar absolutamente nada e em um mês e pouco ele pediu... 

risos... 

 

Édio – Exoneração... 

 

Wilfried – Não! Mandou uma carta dizendo que tava indo embora, acusando todo 

mundo de incompetente, menos ele. Na sequência ali, havia um JOTE-Titac, né, coisa 

de um mês depois ou menos, tava acontecendo um JOTE-Titac, e me ocorreu de 

inscrever uma peça, eu fiz uma peça, com Napoleão, tava... doido varrido, sendo levado 

pra ilha de... como é que é, ele foi parar numa ilha lá... Elba, acho..., eu fui pesquisar, 

fui levantar os dados e escrevi uma peça teatral onde o doido varrido explica por que 

que ele ta deixando o mundo de lado, que o mundo não corresponde a ele, não sei o quê, 

usando o texto literal da carta dele, basicamente... 

 

Édio – Que legal... como chama, lembra o título da peça? 

 

Wilfried – Aonde Eu Fui Amarrar Meu Bode. E a turma dirigida pelo Murphy, o 

Roberto Murphy, pegou a peça e interpretou, tirou de letra na hora, aquilo foi 



ovacionado e tal, e ficou uma coisa assim... risos... aquela crítica ácida... . Tem mais um 

caso ligado a eles: foi feito pela Fundação de Cultura um projeto de teatro na indústria, 

e a nossa equipe de mímicos ganhou três peças, a gente fez três peças, três montagens 

nesse projeto, um pessoal deles, do Tebas, eles ganharam três, e um outro grupo 

também ganhou três peças, um grupo com pessoas ligadas ao do Roberto Murphy, 

acho... Foram escritas as peças, montadas e isso foi levado pras indústrias, começou 

esse teatro na indústria a partir desse projeto. E a gente, mais tarde começou, por conta 

própria, a expandir muito mais essas apresentações, né. E aí, dentro do projeto, nós 

fomos para inúmeras indústrias, nós ganhamos cada grupo, um número igual de peças 

para representar, mas só íamos uma vez que as indústrias escolhessem nosso trabalho. 

Aí nós fomos numa indústria lá de Blumenau, não sei mais qual é a indústria (???), e 

chegamos lá, os dois mímicos – o Diogo e eu por volta das 11 horas, “nós viemos pra 

peça, pra nossa peça das duas horas, nós vamos almoçar aqui na empresa, pra depois 

preparar o espaço e... pra começar as duas....”. (...) Aí eles mostraram o local. Nós 

fomos lá no refeitório, almoçamos os dois, o Diogo e eu, e depois fomos prepar o palco. 

Mas nós tínhamos um conceito, tudo que era usado em cena tinha que caber num carro 

comum, mais os atores, esse era o nosso conceito. Então de iluminação não vinha nada, 

usávamos sempre luz natural, o máximo era um apagar e acender das luzes instaladas 

naquele espaço físico mesmo, nada mais. Usávamos som, equipamento de som, e o 

resto: recurso de mímica e poucas coisas, de... indumentárias. Na verdade, quase não 

tinha indumentárias, tinha pouca coisa, um mínimo necessário pra configurar a mudança 

de personagem, porque um mesmo mímico passava por dez, quinze personagens 

diferentes, no decorrer da atividade. E às vezes o ator que faria o escada também tinha 

uma troca de traje... bem. Aí o quê que acontece: deixamos tudo pronto, o palco 

montado, aquele palco merreca ali e o pessoal da empresa que nos acompanhava já 

começava a olhar desconfiado... aí, faltando assim uma hora, meia hora, quarenta e 

cinco minutos, vem meio desesperado o diretor da empresa ou o gerente de RH... 

“quando é que vem os atores de vocês ?, que eu to preocupado, o pessoal tem hora 

marcada pro teatro, vocês não vieram só montar o cenário, aí?, que eu não vi nada de 

cenário ainda, ia até perguntar quando é que vocês iam...”, “não, ta pronto!”, “não, 

mas... são vocês os atores?!”, “Tranqüilo, não se preocupe... em quinze minutos a gente 

ta prontinho, começa o trabalho, não se preocupe”. E ficou, meio, assim.... “Não, é que 

no mês passado veio um outro grupo e fizeram um oba-oba no almoço, e foram tudo de 

peruas, convidaram o pessoal para a peça e não sei o quê, e o pessoal riu muito, na peça 



tem muitas desmunhecadas e tal, e chamavam o pessoal e tinham umas bichinhas que 

meio que constrangiam o pessoal.. mas foi muito legal...”, eu disse “não, não, vocês vão 

gostar do nosso também, não se preocupem...”, risos... Era nítido que o conceito que 

eles tinham de teatro, mesmo sendo muito bom, é que era coisa de fresco, né, de puta e 

veado. Esse conceito também foi sendo desmistificado, através desse nosso processo 

diferenciado...  

 

Édio – Qual processo? 

 

Wilfried – Nosso e do Muphy no tal projeto e também no NuTE. Que na época no 

NuTE a gente vislumbrava isso, fazer um trabalho sério, sem apelos desnecessários, 

fora do foco da montagem...                                                                                            

No NuTE surgiu um outro nome mais pra frente que era um professor de teatro também 

da FURB, que veio fazer umas montagens e depois se projetou num JOTETITAC, ele 

foi embora, inclusive, com uma atriz de Blumenau, do NuTE, a Isabel Ribeiro, que 

morava na Escola Agrícola, e casou, conviveu com ela, devem estar convivendo ainda, 

o nome depois eu digo pra vocês... Roberto Mallet... acho.... Ele veio depois trazer um 

trabalho pela Universidade do Rio, se eu não me engano, pelo Festival Universitário, 

com ela participando. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival Universitário de 

Teatro, um Festival a nível nacional. Ele foi uma figuraça, também, que a gente teve aí. 

Eu cheguei a trabalhar na assessoria de direção pra ele, num dos trabalhos que ele fez, 

um trabalho fantástico, trabalhei assessorando na parte de mímica, no gestual dos 

personagens e tal. O Alexandre também ajudou a dirigir o trabalho pra ele, mas ele era 

uma figuraça em termos de direção... 

 

Édio – Teve um momento ali bem no início ali, não sei se tu participou disso, uma 

montagem com o Alan Kardec, que tinha uma performance com um show do Ney 

Matrogrosso, alguma coisa do tipo, mas não tinha nada a ver com essa questão do 

homoerotismo, era um espetáculo sério que se utilizava do corpo masculino... 

 



Wilfried – Um trabalho do Alan, na essência, pensado por ele e trabalhado 

essencialmente por ele. O Alan, nas Vinte e Uma Cadeiras, uma pessoa sempre bem 

mais séria, apesar de simpático.. (...). Essa montagem Vinte e Uma Cadeiras era um 

trabalho baseado na improvisação, você assistia uma vez, podia assistir a próxima e a 

outra, e ia ver sempre uma coisa diferente, a turma subia no palco e fazia o que queria, 

essa era a proposta do Alexandre, tinham algumas coisas que eram pré-estabelecidas... 

tinha uma sequência, o resto era improvisação. Não sei se o Alexandre “pescou” um 

pouco do nosso trabalho também, porque nós já fazíamos isso na mímica, nós chegamos 

a subir algumas vezes com proposta zero no palco, quer dizer, dois atores entram em 

cena e não sabem ainda o que vão fazer... Nós chegamos a nos propor esse desafio, o 

Cesar e eu, principalmente, fazíamos esse tipo de coisa, “vamos ver o que vai dar hoje, 

vamos subir sem proposta, vamos improvisar...”, risos, e daí, alguém puxava alguém da 

platéia e saía fazendo alguma coisa e pa, pa, pa, ligava com outra ação e isso até trazia 

quadros concretos para apresentações posteriores. Mas o Alexandre mais baseado numa 

idéia lá do Stanislawski e do Grotowski, teve esse conceito de direção, de subir sem ter 

a certeza do que iria acontecer, havia um fio condutor, vamos dizer, mas não a certeza 

exata do que ia acontecer. E nisso, numa dessas apresentações, teve o fato de que 

alguém falou “Alan Kardec é...”... chamou de bicha, não sei, alguém chamou de bicha lá 

dentro, isso  bem antes da apresentação. E aí ele, tipo, cinco minutos antes de começar o 

trabalho, ele tinha uma participação muito grande nesse processo do Vinte e Uma 

Cadeiras.... É, haviam vinte e uma cadeiras em cena, as pessoas sentavam ou nas cadeira 

ou no chão, era alternativo, os atores iam trabalhando ali no meio, era no palco, tudo era 

no palco, não tinha um espaço físico específico pra quem pagasse o ingresso e entrasse 

pra assistir, tinha que subir no palco, ou sentava na cadeira ou no chão, ou se encostava 

contra a parede em pé, a critério de cada um, era liberado esse negócio. E aí, no meio 

aconteciam as encenações, e aí se tu quisesses repetir alguma cena tu repetiria, se 

quisesse improvisar, improvisaria, era uma coisa assim, bem doidona. E aí o Alan 

chegou cinco minutos antes, mas ali, no espaço, e fez um escândalo,.... que era 

inadmissível, que isso não se fazia, que isso mexia com a sensibilidade da pessoa, e não 

sei o quê, pa, pa, pa, pa, pa, pa, distribuiu uma cópia xerox de um manifesto 

datilografado, dizia que não ia entrar em cena, não sei o quê, só que já tinha público no 

ambiente, que no final achou aquilo muito legal, muito bacana... risos... 

 



Édio – Diziam que era a peça já, fazia parte do espetáculo... risos...  

 

Wilfried – Risos... e era uma mágoa dele, ele saiu, foi pra casa, foi embora, e aí no outro 

dia conversaram com ele, ou não sei se, naquela noite ainda foram atrás, “não, não é 

assim, calma, o quê que foi, quem foi que falou...”. Aí ainda se fez de magoado por um 

tempo, mas depois voltou. Eu sei que no final tinha gente achando que era coisa de 

fresco mesmo, mas creio que todos acabaram levaram na boa... risos... Aí tem umas 

coisas divertidas....  

 

Édio – Outras histórias assim que tu lembra Wilfried, engraçadas, ou momentos tristes, 

momentos singulares dessa... que a galera comentava depois no boteco... 

 

Wilfried – É... na parte da... mímica num tempo posterior ao NuTE, quando a gente 

começou a trabalhar, o Diogo tinha certas características, o Cesar tinha outras, trabalhei 

principalmente com esses dois nos treinamentos empresariais num determinado período. 

Tinha umas coisas engraças, porque quando você ia fazer trabalhos nas empresas... eu, 

era casado ou tinha namorada, o Diogo e o Cesar também, ali nem eu nem eles éramos 

frescos, mas havia confusões dessa ordem, os caras achando que nós éramos frescos, 

“porque essa coisa de mímica, é coisa de veado... de veado e puta”, esse conceito era 

muito comum, principalmente quando os personagens interpretados tinham umas 

características de usar brinco ou roupas meio extravagantes, daí a coisa pegava nesse 

sentido. Eu fugia desse estigma e depois quando eu comecei a ir nas empresas levar esse 

tipo de trabalho, aí mais do que nunca, eu exigi do meu grupo ir bem bonitinho, vocês 

vão de camisa social pra lá, calça social... vocês são profissionais que usam o teatro 

como forma de treinamento, eu prezava muito isso. Aí eles vinham com um traje mais 

maneiro e tal. Mas, quando a gente tava se preparando, eles tiravam sarro, era muito 

normal, tava lá fazendo a maquiagem aí vem o outro “meu amor, vamos começar 

logo...”, risos... Tanto o Diogo como o Cesar, eles me esculhambavam, só pra 

constranger, só pra me deixar puto... risos... (???), “Querida to aqui, estou pronta..”, 

sabe... risos... eles foram, sempre, ótimos artistas, mas esculhambados. O Cesar chegava 

ao ponto de... risos (???), passando de carro à noite na cidade, baixar as calças e mostrar 



a bunda pro pessoal no ponto de ônibus... risos... essas baboseiras, principalmente 

quando ainda estavam na equipe de mímica da ADR Sulfabril,  eles faziam. Então era 

sempre muito divertido, um pessoal descontraído, o Cesar, carioca, né, era gozador, ele 

debochava, assim era o jeitão dele, mas eram excelentes, faziam brilhantemente os seus 

trabalhos. Um era mais improvisador, o outro mais correto, dificilmente haviam erros, 

cometiam erros poucas vezes. Me lembro de uma vez, com o Diogo, nós estávamos 

numa plataforma de extração de petróleo da Petrobrás fazendo trabalhos, treinando 

inclusive na ocasião a diretoria sul da Petrobrás toda, etavam aqui na região, fizeram um 

treinamento de combate ao estresse com a gente. Num momento, o Diogo tinha que 

sentar em cima de um banquinho, uma banqueta de pano, que tu abres e ali em cima ele 

se equilibrava em posição de lótus, em cima da banqueta, já era um pau fazer isso, o 

cara é alto, magro, da minha altura ou mais, imagina o cara equilibrado ali em cima. 

Mas ele estava fazendo, fechando os olhos e fazendo concentração zen, ali em cima, 

imagina o banquinho era desse tamanhinho assim. Só que a plataforma balança que nem 

um navio, né, eu já tava mareadíssimo... risos... e ele tava ali, tentando... se segurar, 

quase vomitando, tava mal... risos... ele tinha que ficar um tempinho ali, alguns minutos 

nessa posição, uns dois minutos.. foi muito engraçado para a platéia, o garoto ali em 

cima, extrema a situação e eles sabiam que o pessoal fica mal quando chega na 

plataforma.... Numa outra dessas, nós estávamos na Gomes da Costa em Itajaí, fazendo 

um trabalho também, treinamos se eu não me engano umas trezentas pessoas ali na 

Gomes da Costa, em sucessivos trabalhos. O  combate ao estresse nós estávamos 

fazendo com o Cesar,  a mesma cena e, de repente, a banqueta quebrou. A banqueta 

quebrou, ele foi pro chão, risos... e aí teve que improvisar né, mas ele foi muito rápido 

pra isso não se tornar algo muito engraçado, né, risos... Numa outra situação, nós 

fazíamos um trabalho de combate ao alcoolismo, e nesse trabalho o mímico faz um 

operário que chega em casa no final do dia, bêbedo e esculacha a mulher. Como nós 

tínhamos poucos recursos, não tínhamos como botar uma atriz para fazer essa mulher, o 

próprio mímico não poderia fazer os dois personagens para não tirar o foco importante 

que havia no marido, não podíamos desvirtuar nada naquele momento, aí o escada, no 

caso, ele está narrando, vai fazer o papel de mulher. Então eu entro e faço a mulher do 

cara, quando ele chega em casa bebaço e a agride. O bebão chega em casa, exige a 

comida, exige o café, e não sei o quê, dá uma esculhambada na mulher... uma agressão 

verbal... Aí, ela vem com o bebê no colo, a criança chora, ela reclama do marido, não 

sei mais o quê, e nhé, nhé, nhé... aí ele dá uma bifa na mulher com a criança no colo, e 



você como ator tem que... e a mulher chora né, cai de joelhos e chora, ele sai vai deitar e 

se vira para o fundo do palco..., só que o problema é que essa mulher chora..., e precisa 

de um grau de concentração altíssimo, porque não tem tempo pra entrar nesse 

personagem, to dentro do personagem narrador e mudo para o personagem mulher de 

uma hora para outra..., tu é outra coisa segundos antes, tu entra, só bota um guarda-

pózinho e um turbante na cabeça e caracteriza a mulher, e nisso, na minha frente tinha 

um cara dando gargalhadas, morrendo de rir daquilo, não sei do quê ele se lembrou e ka, 

ka, ka, ka, ka, numa risada contagiante, e eu na frente dele, meio metro de distância, 

tendo que fazer aquela cara de mulher que levou a bifa e dizer sério para ele “você não 

sabe o que é isso!”, improvisei... “você não sabe o que é isso, você nunca levou uma 

dessas...”, risos... e o cara continua dando gargalhada na tua cara, e contagiando todo 

mundo, a gargalhada dele não para e você tendo que manter aquele personagem (???), o 

Diogo virou bem pro outro lado, não se conteve, tava dando gargalhada pro lado de lá... 

risos... só que ninguém viu, por que... o foco aqui era, na mulher.  Então o teatro tem 

muito dessas coisas, até perigo de morte existe, né, quando despenca um holofote e cai 

do lado de alguém, risos, imagina... ou uma lente, um vidro pesado daqueles cai do teu 

lado, se pegar na tua cabeça, corta a cabeça ao meio, né, esse tipo de coisa, os riscos de 

se fazer teatro, entende. E essas situações... são engraçadas, obviamente, depois... tu ri 

bastante delas, né. 

 

Édio – E mágoa Wilfried, tu guarda algum ressentimento, alguma... 

 

Wilfried – Não, não, não. A nossa vida... eu passei por altos e baixos na minha vida 

sempre,.... sempre. Tá bem no amor, tá mal financeiramente... e vice-versa... a minha 

vida sempre foi de altos e baixos, eu acho que a gente... eu tive vários...  tive quatro 

relacionamentos duradouros, o primeiro de sete, oito anos, um de três anos e meio, este 

numa época em que eu tinha trinta anos. Convivi com uma menina que quando a 

conheci ainda tinha quinze anos, a opção de viver comigo foi dela, hoje talvez eu seria 

preso, né, risos, mas naquela época não era assim ainda, além disso, ela tinha feições e 

postura de uma pessoa mais madura. Depois tive mais uma relação de cinco anos e, por 

fim, com minha atual esposa, a Marilia Moser. A Marília e eu já estamos convivendo 

uns nove anos, e temos filhos, os três filhos são nossos, o Igor, a Iohanna Louise e a 



Iulie Karine, três crianças lindas e saudáveis, sendo que nos demais relacionamentos 

não tive filhos. Então, não, nenhuma mágoa, eu faria tudo de novo, eu me sinto uma 

pessoas extremamente realizada por ter tido tantas oportunidades na vida e agora tenho 

esses pentelhinhos aqui ó, que são uma coisa...., que é um outro conceito, cuidar de 

crianças, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de....  

 

Édio – Não, a minha mulher agora arrumou um gato.  

 

Wilfried – Ah, um gato... E agora aos quarenta e nove anos eu estou aqui vivendo uma 

realidade totalmente diferente, já há alguns anos agora, com crianças, é um novo 

conceito de vida, uma outra forma de negociar as coisas, de me relacionar com as 

pessoas, com a minha própria mulher... 

 

Édio – (???) tu ter proposto a... um esquema que não foi seguido na tua época, a escola, 

aquela estrutura, tal. E três, quatro anos depois eles terem inventado isso não te deixou... 

 

Wilfried –  Na época, claro. Claro que eu fiquei chateado quando eu saí do NuTE.  

 

Édio – Foi cobrar isso do Alexandre “como e que é esse negócio, eu tinha proposto”... 

 

Wilfried – Fui, só na época, antes de sair. Falou-se que ele queria jogar água no nosso 

chope, foi uma discussão feia na época, metade queria, metade não queria, ou seja, o 

grupo que tava mais ligado a ele não queria e o grupo que tava mais ligado a mim 

queria. Mas isso passou, depois gente que tava comigo voltou a trabalhar com ele, ou 

gente que tava com ele acabou se relacionando bem comigo...  

 



Édio – Esse grupo que tava contigo... não pensaste em fazer uma escola separado, 

montar essa estrutura que tu tava... 

 

Wilfried – Não, na época a gente não viu essa perspectiva de fazer uma escola fora. Até 

porque a idéia era de aproveitar este pessoal que estava lá naquele formato inicial de 

captação para estudarem nesta escola, a proposta não era de se sair de lá... do teatro. 

Que houvessem um ou dois profissionais mesmo, gente formada, dentro do NuTE, um 

corrículo e cercado desse grupo bem intencionado, trabalhando com eles. Na ocasião  

estavamos labutando gratuitamente ali dentro, basicamente todos e em todos os 

sentidos. Eu nunca percebi nada lá, do NuTE eu nunca percebi nada, ganhava da 

Associação da Sulfabril, lá eu recebia pra fazer os trabalhos, e lá era só uma vez durante 

a noite na semana e sábados à tarde e tal, eles me pagavam, mas o NuTE nunca. Então 

ali não era... a idéia era fazer a coisa andar mesmo. Mas isso é normal, a gente tem esses 

conflitos, e ainda bem que mais pra frente a minha idéia acabou... sendo utilizada, 

digamos assim, é um sinal que também não era totalmente fora... 

 

Édio – E nesse momento que a tua idéia é utilizada tu não chegou a conversar com o 

Venera no sentido de “olha, eu que bolei esse troço, agora vocês estão... 

 

Wilfried – Não, não, não... Não porque não era nada de extraordinário, não tinha nada 

de novo nesse conceito de escola, tinha uma escola de música que usava esse conceito, 

tinha a escola de balé que usava esse conceito, então não tinha nada de inovador, era 

apenas... lá dentro, a escola balé está até hoje funcionando, a escola de música, não sei 

como é que ela anda, mas andou durante décadas, Eles tinham ali, uma base para 

formação. No NuTE, tinha sempre aquela coisa, quem era lá de dentro do teatro era o 

Alexandre, o líder máximo, eu reconhecia também como líder máximo ali, era ele, ele 

era o homem de dentro do teatro, nós todos éramos de fora, ele era o único homem de 

dentro do teatro, trabalhava dentro do teatro. Bem quisto pela direção, na época tinha 

a... 

 



Édio – Pra acontecer lá no Teatro Carlos Gomes teria que passar pelo Alexandre. Ou 

então fazer como o Murphy fez, e levar pra fora... 

 

Wilfried – Levar pra fora, na época, foi uma opção para o Muphy... e por muito tempo 

ele fez trabalhos, dava aulas... e o Murphy pegou muitas empresas depois, uma das 

vertentes era pegar empresas e usar o teatro como um recurso de ensino e nisso também 

era muito forte o pessoal do teatro de Joinvile, faziam isso muito bem. Mas depois isso 

começou a acontecer também ali para as bandas de Indaial, Timbó e algumas empresas 

de Blumenau estavam fazendo esse trabalho internamente, com a Artex aconteceu, se eu 

não me engano, com a Companhia Hering aconteceu, de pessoas fazerem teatro dentro 

da própria unidade, preparar profissionais os mais variados da empresa, para fazerem 

apresentações amadoras teatrais, para temas de eventos, SIPAT’s, coisa e tal. Esse é um 

recurso fantástico que as empresas podem ter e quando o fazem, normalmente, é através 

das suas associações, através das suas áreas de treinamento, através do seu RH ou da 

segurança, nestes casos contratando os professores de teatro e responsáveis pelas 

montagens, externamente. Às vezes até viram funcionários da empresa. Hoje já é mais 

fácil, hoje em dia você, normalmente, tem na cidade pessoas formadas em artes cênicas, 

já naquela época não era comum. 

 

Édio – Wilfried, eu não sei se eu to influenciado pelos teus, quantos são? Dois ou três 

livros de contos pornográficos... 

 

Wilfried – Não, não são pornográficos, são sobre sexo.  

 

Édio – Sobre sexo, contos eróticos... 

 

Wilfried – Alguns são pornográficos, alguns são trágicos, outros cômicos, alguns são de 

terror, inclusive... 



 

Édio – Certo. Não sei se eu to influenciado mas... essa coisa de, por exemplo, o pessoal 

fazer uma peça com teu texto, e não te, não pedir autorização pra ti, ou no momento que 

alguém tem uma idéia e depois ela é utilizada de uma outra forma há um... uma 

utilização de vários elementos por todo mundo ao mesmo tempo, parece que não tem 

um dono, uma propriedade, não tem um... sabe... é como se fosse uma grande suruba, 

como se fosse uma grande... havia isso no NuTE realmente, ou é uma impressão 

equivocada minha, uma análise minha... 

 

Wilfried – Não, não. A peça teatral que você escreve é diferente de um conto, é 

diferente de uma novela, de livro. Porque... a peça teatral você escreve com o intuito 

dela ser montada, então há dois aspectos: o primeiro é a obra escrita, na sequência a 

montagem dessa obra, que tem o conceito do diretor. Então é perfeitamente aceitável, 

que toda montagem que a gente faça, ganhe uma diferente interpretação... Tem um  

trabalho meu muito interpretado chamado Pinga’s Bar. É a história de um bebum que 

entra num boteco que está vazio, não tem ninguém lá, só o cara que cuida do boteco, e 

ele quer tomar uma pinga de graça. E a peça toda está voltada pro embate dos dois pra 

tentar conseguir essa pinga de graça e do outro não a dá, e ficam assim, o bebum ali  

tentando pra ver até onde que ele consegue chegar. E aí vem toda uma criatividade de 

conduzir os dois durante a montagem, esse é o trabalho do diretor. Esta peça teve muitas 

montagens distintas. E, você pode fazer. Uma idéia é o texto, o texto puro e simples. 

Nele não deve ser mexido, você não pode mexer no texto de alguém, isso não pode 

fazer, uma vez publicado. Agora o momento que você interpreta esse texto você dá a 

sua versão, aí entra a questão do diretor, como ele quer fazer isso, né. Agora, o que se 

faz, um recurso muito usado em teatro é a adaptação do texto, aí você faz o que você 

quer, mas daí não tem mais nada a ver com o autor... adaptação do texto do fulano, não 

é mais o mesmo, tu tira partes e não sei o quê lá, claro que precisa uma autorização, mas 

isso nunca funcionou. O Carlos Jardim era o homem que cobrava os direitos autorais 

para a Sbat em Blumenau, para a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, eu tenho 

registro na Sbat, mandei um monte de textos pra lá, mas não adiantou nada. Na prática 

com relaçao aos textos locais o  Carlos Jardim não cobrava nada, ninguém liberava 

nada, só cobrava sobre textos de alguns autores bem conhecidos, dava um recibinho, 



mas ninguém sabia também o quê que acontecia com as cobranças, daí um dia acabou 

isso aí.... (???). Então, ele era o homem que cobrava Sbat, mas isso tava que nem a taxa 

paga pelos músicos para tocarem publicamente, a Ecad?, ninguém sabe para onde é que 

vai o dinheiro, ninguém recebe nada sendo autor e no caso da Sbat até porque tem que 

enviar lá pro Rio de Janeiro, pra voltar para cá alguma coisa... isso se perde, não né, não 

sabe nem se chega lá e na hora de voltar dificilmente vai chegar na mão de alguém, isso 

aqui não é a Alemanha, né. Altair Carlos Pimpão, já ouviu falar dele?  

 

Édio – Uhum... 

 

Wilfried – Altair Carlos Pimpão escreveu um livro “A Alemanha que eu vivi”. Ele 

escreve pequenos textos sobre alguns anos que ele viveu na Alemanha e trabalhou em 

meios de comunicação, e lá, num especial de natal de fim de ano para a TV, eles 

precisavam de alguém falando... , dando umas falas em português. O roteiro pedia falas 

em português, ele disse “meu pai ta aí, meu pai tem o perfil do personagem”, ele estava 

lá na Alemanha visitando o Altair, “é do Brasil, está aqui, fala perfeitamente”. “Ôpa, 

manda vir”. Aí deram o texto pra ele, três ou quatro falas simples que ele deu em 

português, no especial. Pagaram, contrato tudo bonitinho, foi pago bonitinho, por duas 

veiculações eu acho, no especial, não sei o quê, em duas emissoras até, porque lá é 

diferente, lá tem a produtora e tem a veiculadora. Aqui que é uma bagunça, quem 

produz também veicula e veicula o que quer, aí da essas possibilidades de manipulação 

da opinião pública, como tem no Brasil. Lá, parece-me, que não. Então, ele assistiu, 

mandaram cópia do vídeo para ele, tudo bonitinho para ele trazer pro Brasil, orgulho e 

tudo... aí passaram-se dois anos ou três, eles tentando desesperados encontrar o homem 

já de volta em Blumenau, para pedir autorização para reprisar aquele especial, onde ele 

era uma pontinha, não era nada, uma coisa de uma hora onde ele dá três, quatro falas. E 

nunca ia saber se tivesse sido reprisado aquilo, né, e ele com o maior orgulho mandou 

uma carta autorizando, dizendo “que felicidade”, eles vão passar mais uma vez lá na 

Alemanha. Passaram mais umas semanas veio um cheque para ele, pela segunda vez... 

 



Édio – A tua interpretação então é que essa suruba é um caldo brasileiro, e não 

especificamente do NuTE... 

 

Wilfried – Não, isso é... Claro, se você vai pra São Paulo, Rio, onde existem as grandes 

produções, aí a Sbat funciona, aí ela pega, a Sbate bota fiscais, aí o direito autoral 

funciona, aqui não, aqui não funciona. Apesar de que os Festivais sempre pedem, hoje 

em dia, que você tenha autorização ou do autor diretamente ou da Sbat. Quando a obra 

cai na Sbat passa a ser administrada exclusivamente pela Sbat, o autor não autoriza mais 

nada, porque já passou pra lá, aí eles que administram. Hoje nos regulamentos de 

qualquer Festival sempre se pede, lá no final, a autorização pessoal do autor ou da Sbat. 

Mas no interiorzão aqui, nessa Santa Catarina aqui, esquece, não funciona. E aí existe 

isso, ainda: tu pegares a peça do fulano e interpretar, tu dás a tua versão como diretor e 

um autor pode até... e acontece isso aí nas obras interpretadas no Rio e em São Paulo, 

que o autor reclama que a versão não era condizente com o que ele queria dizer e não 

sei o quê, porque foi desvirtuado, mas não interessa... agora. O diretor tem esse direito 

de representar dentro da sua linha. Nelson Rodrigues tem tantas formas de já ter sido 

representado, em inúmeros formatos, a gente vê aí, uma é boa, a outra não, aí o critério 

vem do crítico. Este vai falar sobre o autor, sobre o diretor, vai dizer que não é bom, ou 

é exímio, ou é isso ou aquilo, foi maravilhoso ou foi fraco, não sabe o que queria dizer 

ou fez uma mesmice. Aliás, sempre vão dizer que podia ter feito de forma diferente, é 

que nem pegar uma música muito antiga e tentar fazer uma nova versão, é complexo. 

Ou tu é um baita dum intérprete, tu vai fazer aquela interpretação de forma brilhante, ou 

tu vai ter que fazer uma versão diferenciada pra chamar atenção com aquela música, 

senão tu é mais um que interpretou aquela música, apenas isso. Lembra da Fafá 

cantando o Hino Nacional, altamente criticada por muitos e muito elogiada por outros? 

 

Édio – Tu citou o Jardim né, com a Sbat, eu me lembro dessas preocupações dele, 

falava, e até esse livrinho que eu trouxe ali pra ti de peças dele, ele não tinha conseguido 

publicar, era o último desejo dele assim, eu perguntei numa das últimas entrevistas que 

eu fiz com ele “tu fez um monte de coisa cara, mas o quê que tu não conseguiu fazer, o 

quê que te frustra, o quê que tu gostaria de fazer ainda”, ele falou “eu gostaria de 

publicar as minhas peças e jogar pra gurizada poder fazer teatro, porque eu sofri muito 



na vida com direito autoral, eu paguei milhões pra Maria Clara Machado e pra outros 

autores, sempre que eu precisava de uma peça eu tinha que pagar e era danado...”. Mas 

havia uma lógica ali, essa lógica do jardim é uma lógica completamente diferente dessa 

lógica que aparece aqui né, sobre o NuTE. Eu fui ator do Vira-Lata, eu trabalhei como 

ator do Vira-Lata durante três, quatro anos, e eu sempre recebi meu salário, 

mensalmente, eu tinha... carteira assinada não, mas o Jardim me exigia que eu fizesse o, 

assinasse como profissional liberal, numa fase anterior à minha o pessoal tinha carteira 

assinada realmente como ator. Então é uma lógica de... digamos dar propriedade, de 

centralizar... 

 

Wilfried – Vamos falar do Jardim. O Jardim era altamente comercial lá em Blumenau, 

era comercial o trabalho dele. Então ele fazia montagens de Maria Clara Machado e 

levava as montagens por aí, fazia as apresentações nos teatros, circulava no Estado, e 

pelo que me consta, fazia shows nas empresas, agenciava gente pra ir trabalhar nas 

empresas, fazia papai-noel, para os mais ricos ele ia fazer pessoalmente, lembro que ele 

ia, por exemplo, na residência do dono da Sulfabril, do Sr. Gerhard Horst Fritsche, 

chegava lá e passava meia hora ou quarenta e cinco minutos na residência em plena 

noite de 24 de dezembro, mas sabia-se que ele ganhava uma pequena fortuna pra fazer 

isso. Ele era o tal lá em Blumenau, pra fazer o papai-noel, no carnaval ele fazia o rei 

momo, produzia festas, uma gama de peças infantis, então, ele era um dos poucos, 

senão o único, que trabalhava com o teatro comercialmente. Inclusive ele pegava 

verbas, pegava patrocínios, eu me lembro de uma ocasião, isto saiu nos jornais, em que 

teve um grande rolo com ele por causa de um incentivo cultural, não sei de qual ou 

quais empresas, que depois não conseguiram abater dos impostos por não ter sido 

justificado. Não sei se foi uma falha do contador dele..... Para muitos tinha, também, 

uma fama de ser meio sugador da equipe dele, de explorá-los muito. Ele vinha pouco ao 

NuTE, raríssimas vezes, era envolvido uma vez ou outra quando alguém queria um 

figurino, ele só fazia um empréstimo depois de muita conversa, emprestava um figurino 

à muito custo, às vezes cobrava. Uma vez ou outra ele recebia um convite para se fazer 

presente num júri, mas essa era toda a ligação que eu saiba que o Jardim tinha com o 

NuTE, nunca ouvi muito além disso... Até porque a sala dele ficava fora, ele ficava 

naquele ambiente externo que era o ambiente profissional dele, espaço que mais tarde 

passou a ser usado pelo NuTE.  



 

Édio – Sim. Não, eu só coloquei Wilfried pra gente pensar essa coisa. Eu falei pra ti de 

uma anarquia... 

 

Wilfried – Não, mas isso é normal...  

 

Édio – o Jardim tinha um posicionamento completamente... não sei se talvez... 

 

Wilfried – Só que não chegava, não chegava na gente... 

 

Édio – Mas muito diferente disso assim, tudo era pago, tudo tinha direito autoral, tudo 

era extremamente respeitado... 

 

Wilfried – Mas não chegava, isso não chegava assim no pessoal do teatro, tanto assim 

que havia uma rejeição à Sbat, por causa desse questionamento se os valores chegavam 

até o destino... estas coisas sempre foram questionadas pelo pessoal do teatro. E aí, o 

quê  acontecia? A maioria usava o recurso de adaptação, livre adaptação do texto de 

fulano e acabou. Aí, quando você adaptou, você passa a ser autor, e cita a pessoa, 

apenas tem que fazer uma citação pra dizer que adaptou o texto do fulano. Então muitas 

vezes tu usas esse recurso de adaptação, de livro, parte de peça, de poema, de não sei o 

quê. O Alexandre usou uma penca de vezes a adaptação, a livre adaptação...  

 

Édio – hoje o Alexandre trabalha com web arte né, ele continua muito nessa lógica, 

pirateia muito, ele pega muitas coisas que não são dele... 

 



Wilfried – Uhum. Isso era um conceito lá, era um conceito geral dentro do NuTE, 

sempre foi um conceito. Eu não tive esse problema porque eu escrevia a maioria das 

minhas peças, menos uma ou duas, basicamente tudo que eu fiz até hoje eu mesmo 

escrevi. Quando eu participava de algum trabalho deles, não era direção minha, eu não 

tinha problema nenhum, não tinha nada a ver com isso, nem me preocupava. Agora, eu 

sei que nos grandes centros era diferente, desde aquela época havia um retorno e uma 

cobrança dos direitos autorais pela Sbat. Quanto aos músicos era a mesma lorota. Só as 

bandas, sei que pagavam o Ecad, acho que era o nome dado...  para tocar, “ah, vamos 

tocar em tal lugar, tem que pagar o Ecad, tem que recolher o Ecad porque tem 

fiscalização...” 

 

(...) 

 

 

Arquivo 05 

 

(... Estão organizando espaço para analisar as pastas de documentos de Wilfried...) 

 

Wilfried – Certificado de conclusão de primeiro grau, segundo grau, eu sou Tenente da 

Reserva, aí a carta patente como tenente, aqui o programa de formatura. Aqui já 

começam a participações no GATE, Grupo de Artes Teatrais da ADR Sulfabril.  

 

Édio – Ah, chamava GATE...  

 

Wilfried – Se tu olhar aqui vai começar a ver uma montagem de Pluft, o Fantasminha, 

eu e minha ex-esposa. E aqui o Otto... O Otto depois também foi pro NuTE, essa moça 



não. E aqui tem o Valentim Schmoeller, esse aqui. O Otto acabou trabalhando bastante 

no NuTE mais tarde.  

 

Édio - Mas o Valentim não era funcionário da Sulfabril... 

 

Wilfried – Não, era contratado para cuidar do teatro infantil, depois do Jardim, o Jardim 

tocou o grupo uma época lá, e daí ele já botou um representante que era o Valentim.  

Aqui eu comecei a participar nos Festivais de Música, novembro de 1982... (???) 

Começou aqui. Aqui eu já fiz um curso de teatro (...leitura de texto...) 

 

Édio – 82... Olha, isso aqui muda tudo... Mas isso aqui já era o curso do NuTE? 

 

Wilfried – É, curso do NuTE, já. 

 

Édio – É que pro Alexandre o NuTE teria começado em 1984... 

 

Wilfried – Não, aqui já tem... Mas agora, se o curso é do NuTE eu não sei,  se foi feito 

pelo NuTE....., agora...  quem foi nem lembro mais, veja aqui que tem o... 

 

Édio – Secretário Executivo do Conselho Cultural, o Alexandre... 

 

Wilfried – Isso... Na verdade é uma justificativa,..... eu estudava na FURB, e eu peguei 

uma justificativa e tirei uma cópia, e depois ficou como documento... 

 

Édio – Mas isso aqui é o que, tu fez... 



 

Wilfried – Um curso, nesse período... 

 

Édio – Mas isso não é um curso que tu deu... 

 

Wilfried – Não, não, não. É que o NuTE,.... o Carlos Gomes.... já começou a trazer 

algumas pessoas na época pra fazer alguma coisa específica. O curso de 06/11 a 06/12, 

de menos de um mês...... sei lá....  

 

Édio – Bacana... 

 

Wilfried – Aqui, como eu falei, nós tínhamos sempre a mídia, né, isso aqui é o jornal da 

Sulfabril (... faz a leitura de textos...) (...) 

Aqui está o nosso primeiro trabalho... De Louco Todos Temos um Pouco, ADR 

Sulfabril (???)... 

 

Édio – Primeiro espetáculo? 

 

Wilfried – Com Iraci, minha ex-esposa, Sônia, Ignês, Martinha, Moacir... Em Rio do 

Sul, Blumenau, Ascurra, Gaspar. Aqui está a apresentação dos quadros, os quadros era 

eu quem escrevia. (...leitura de texto...). (...) 

 

 

Arquivo 06 

 



Wilfried – (...) Isso começou em outubro de 1983, aí falava dos trabalhos, aqui o 

visual... ah, aqui mais uma vez estou participando de festivais de música internos, e 

ganhei esse festival. Era sempre com uma banda da cidade para apoio, cada participante 

colocava sua música, ensaiava com a banda quando quisesse... 

 

Édio –Tu ganhava com a letra, com o arranjo... 

 

Wilfried – Sim, com a interpretação, letra, arranjo e tudo, cheguei a ganhar alguns 

desses aqui (...). E esse aqui é o Elias Gomes, que também tocou depois o GATE... ele 

entrou no estilismo da Sulfabril, e já era um dissidente lá da Equipe do Jardim, já do 

Valentim agora, aí o Valentim também passou o GATE para frente e passou pra ele. Foi 

assim, do Jardim passou pro Valentim, do Valentim pro Elias Gomes.  

 

Édio – O GATE era esse, o do infantil... 

 

Wilfried – Isso, do infantil. Inclusive o Elias Gomes, pelo que saiu nos jornais, foi, mais 

tarde, assassinado lá em Blumenau... (... leitura de texto jornal...) Aqui fui convidado 

pra participar como diretor cultural da Associação, fui tendo projeção, mais pela 

mímica, a foto usada era sempre a mesma. Aqui eu fiz um curso chamado Encontro 

Prático sobre teatro, realizado de 17 de março a 09 de junho (...leitura texto...), eu 

participei, começou a surgir curso, eu fui fazendo. Até fala aqui das pessoas que 

ministraram esse curso, Gervásio Luz, Mara Bittencourt, Inês Petry, Jorge Hardt, Rose 

Braun, Trudy Schroeder, Valem Rodrigo, Carlos Jardim... Aí eu fui me inscrevendo em 

tudo e fui participando das atividades. Aqui minha inscrição na Sbat, em 27 de julho de 

1984 eu tava inscrevendo umas peças aí, depois mandei mais, aqui a carta dizendo que 

eu fui aceito, e aqui a publicação legal. Esse é o logotipo da equipe de mímica, a arte 

não fui eu que fiz, mas criei a idéia. E aqui está a equipe já... ah, aqui nós estávamos 

fazendo uns trabalhos coletivos, já junto com a equipe do GATE... a gente fazia nas 

festas algumas atividades coletivas, palhaço... Sou eu e o Elias, nós éramos os dois 

palhaços, junto com o Raulino Ferreira fazíamos trabalhos de palhaço muito legais. 



Tinha que ser, também por causa da questão de ser o líder de cada grupo, né. A gente 

fazia aqui, os trabalhos. (...)  

Ah, Viva a Vida, outra peça de mímica (...), vê que tinha sempre uma boa produção (...). 

Aqui entraram então os mais profissionais, eu chamo eles de os bons, o Cesar e o outro 

aqui é o Diogo. (???) mais palhaços, muito mais desinibidos, mais soltos (...), esses 

eram os dois feras com quem eu trabalhei durante muito tempo. (...) Isso aqui era uma 

foto da nossa montagem, nós tínhamos até uma banda tocando pra nós, e o músico 

Moacir Curbani que antes trabalhava com a gente interpretando no grupo era o Band 

Lider, o Otto, que depois foi pro NuTE também, dos outros dois não sei mais os nomes. 

Veja, uma banda que fazia música ao vivo, com guitarra, violão, flauta, percussão...  

Um troço que realmente já começava a se diferenciar um pouco. E aqui ta a equipe que 

trabalhava nesta montagem. Aqui o Diogo. Aqui nós estamos fazendo um trabalho 

relativo aos antigos e modernos Jogos Olímpicos. Depois O Circo, num segundo 

momento trabalhamos com relação a circo. (...)  

Aqui nós já começamos, ó... Núcleo de Teatro Experimental, o NuTE.  

 

 

Arquivo 07 

 

Wilfried – [lendo] Apresenta 20:30 horas, dia 10 e 14 de dezembro de 1984 a primeira 

etapa do projeto Hoje tem Teatro. Compreende a encenação de peças curtas de autores 

consagrados apresentados em um só programa diário. Essas peças tem uma diferente 

interpretação de cada novo texto, do espectador uma apurada assimilação do teatro 

assimilando também o seu lado crítico, entre outros eventos o projeto Hoje tem Teatro 

vem criar mais uma opção de lazer, (...continua a leitura do Programa...) 

 

 

Arquivo 08 



 

Édio – Aqui a gente poderia dizer que é o começo, o início do NuTE... 

 

Wilfried – O começo. Viu como são diferentes direções, mas aqui a coisa já está mais  

no NuTE, já não são mais aqueles grupos... aqui já começa a falar disso, começa a falar 

do trabalho em si.  

 

Édio – Ah, parte do Wilson, que legal. Isso aqui... 

 

Wilfried – Isso são as montagens.  

 

Édio – isso é NuTE? 

 

Wilfried – Não, isso aqui é aquele Carlinhos, como é o nome dele... é o Carlinhos do 

Tebas.  

 

Édio – Mas isso tem a ver com esse aqui, com esse... 

 

Wilfried – Tem, com esse aqui. Esse é o Nariz Novo (...leitura programa...) 

 

Édio – Essa primeira peça aqui deve ser... qual? 

 



Wilfried – Essa aqui é a segunda já. E aqui já se está usando o palco giratório. Veja, 

esse aqui é um cenário, pode ver que vira-se o palco e entra um outro cenário, e virando 

mais uma vez o palco você tinha o terceiro cenário, dividido em três.  

 

Édio – Que legal.. Tu lembra de que peça é essa... 

 

Wilfried – Era a primeira e segunda e a terceira ta aqui, esse é o cenário da terceira, tá 

na seqüência.  

 

Édio – Ah ta na seqüência, essa aqui é a primeira, essa a segunda, essa é a terceira peça. 

São três né que o programa ta apresentando. 

 

Wilfried – Isso, e no final os mímicos, que trabalham com a cortina fechada.  

 

Édio – Ah que legal cara... eu adoro gente organizada... risos... 

 

Wilfried – Aqui é o Cesar, o Diogo, e aqui to eu com o Cesar, em cena, com uma mesa, 

esse era todo o cenário... não tinha cenário, essa era a grande revolução da coisa... “meu 

deus, vocês não precisam de nada”. (...leitura texto..) 

Aqui é um cartão feito pelo amigo, tive até que colocar entre aspas aqui, Roy 

Kellerman, [leitura] após apresentações de mímica de Wilfried Krambeck, na rua XV de 

Novembro, em Blumenau, em dezembro de 1984. É que eu fiz esta apresentação num 

palco na frente da loja Flamingo e tem uma hora que eu furo um balão em mímica, 

encho bem um balão e daí tuuuuuuu furo ele e quando eu fui tocar esse dedo pra trás, 

tinha uma farpa de metal atrás no telhado, era um palco alto... eu enfiei o dedo na farpa, 

deu um corte no dedo de mais ou menos um centímetro, um tanto assim entrou essa 

farpa, e eu continuei, e acabei a peça com sangue pingando do meu dedo, escorrendo. 



Eu acabei o trabalho com a luva branca toda vermelha, eu terminei tudo e aí fui pro 

hospital. E a turma, claro, por um lado elogiaram, e por outro me chamaram de louco, e 

aí vem a sátira, né, já me chamando de veado. Lembra que eu falei que esse negócio de 

mímica e teatro no popular era sinônimo de viadagem? risos.  

Ah, isso aqui foi o seguinte, nós nos tornamos tão famosos que nós fomos convidados 

pelo Instituto de Surdos Mudos Concórdia de Porto Alegre, eles descobriram esse 

trabalho nosso, formalizaram um convite pra gente, que eu não tenho mais aí e depois 

tem outro documento nos agradecendo. Nós fizemos um trabalho para os surdo mudos 

do instituto, primeira e única apresentação teatral para eles em quarenta anos. E 

convidaram os familiares deles. E aí, nós dispensamos o som, pensamos não, nós vamos 

fazer para os surdos-mudos. E a associação colocou a nossa disposição um grupo teatral 

de Porto Alegre que veio dar todo o suporte de iluminação, de som e tudo, tinha quatro 

caras, técnicos formados de grupo profissional lá, e nós, “não, para os do som, vocês 

vão sentar aqui e vão só olhar, assistir a peça”. E os familiares e os surdos-mudos todos 

reunidos, a primeira vez em quarenta anos viram uma peça teatral só pra eles. Os 

familiares a viram do mesmo jeito que os internos, sem som. E nós fazendo tudo, 

somente a Iraci e eu, fizemos vários quadros pra eles, e tu ouvias os grunhidos, tu 

ouvias os sons dos surdos-mudos (Wilfried imita os sons) maravilhados com o que 

estavam vendo e muita gente chorou no final. O final falava sobre a família um quadro 

sobre a família. Família na época pré-histórica, o começo do sentido de família. E nisso, 

eu aprendi algumas coisas na época da linguagem dos surdos-mudos, fiz ainda uma 

comunicação com eles. Aí a gente foi tratado que nem globais, indo pro 25 de Julho de 

Porto Alegre, sendo convidados pra almoçar com a elite que mantinha aquela entidade. 

Um salão luxuoso, nós no centro, os diretores principais e nós ali. (...)  

E aqui nós temos o NuTE. Integrantes em 1985, no início do ano. Olha aqui a galera. 

Álvaro de Andrade, lembra eu falei dele? Esse é o Carlinhos, a Itamar, se eu não me 

engano... [se referindo às pessoas que aparecem na foto] essa aqui não durou muito 

tempo lá, essas duas ficaram um bom tempo, essa aqui foi mais longe, essa não ficou 

muito tempo também (...), os nomes tem que pegar ali... (...falam sobre quem aparece na 

foto...) 

Esse é o currículo do Diego Perez Cobo, com quem fizemos um curso de mímica. Esse 

é um típico certificado de um curso que a gente fez pela Associação da Sulfabril (...faz a 



leitura do certificado...). Esse curso foi basicamente feito por mim, pela Iraci, o Diogo e 

o Cesar, pouca gente, só pras lideranças. E nós fomos carudos. Macel Marceu é, em 

tese, o grande mímico do mundo. Nós mandávamos cartas pra ele e tudo, ganhavamos 

respostas, não dele, mas da assistente dele a Catherine Folloroux. A gente era carudo.  

Isso é o curso de Teatro Informação aqui, Companhia de Teatro Cia Santa... 

Apresentações junto ao mímico Diogo Junkes para um grupo de jovens de Blumenau, 

agosto de 1985. Isso aqui durou mais de três horas e o pessoal não queria deixar a gente 

ir embora, eu não estou mentindo, e nós tínhamos na nossa frente mais de oitenta 

jovens, pelo menos, foi feito numa sala, éramos convidados (...). 

“Apresentação junto ao mímico Diogo Junkes na FURB”, aí nos convidaram para a 

FURB, para os Festivais de Música da FURB, para fazer mímica. Aí nós vimos o outro 

lado da moeda, lá ninguém queria saber de mímica antes da música, era tudo roqueiro 

na platéia, alunos também, mas muitos roqueiros, e nós viemos com uma bobagem 

daquelas... mímica, passou pedra voando perto da nossa cabeça, as pedras batiam atrás 

nos instrumentos, e pelo microfone os caras pediam “pelo amor de deus, para de jogar 

pedra, vai estragar os instrumentos”, eta... Blumenau setembro de 1985. E nós aqui, né, 

com uma cara de bobo, apresentando e vendo pedras voarem... risos... além de outras 

coisas que jogavam na gente. (...) 

“Programa de aulas de Wilfried Krambeck...”, as aulas, primeira parte, segunda parte, 

atividades de não sei o que... o programa das aulas que iam ser dadas... 

 

Édio – Esse aqui é o primeiro curso? 

 

Wilfried – É, o primeiro curso do NuTE, tudo ali. 

 

Édio – Hum, que legal, esse que tu fez sozinho... 

 



Wilfried – Eu fiz sozinho. Ta ali tudo o que foi ministrado, inclusive tu deu sorte heim, 

eu quase ia jogando tudo fora, mas me deu um insight e eu guardei. Eu me desfiz de 

pelo menos cento e cinqüenta livros relacionados a teatro que eu tinha... Disse, “não 

chega, deu pra bola”. Vigésima quinta aula, duração das aulas, curriculum vitae do 

ministrante. (...) Aula de mímica, o que foi dado, em códigos ainda, eu aprendi a 

trabalhar assim. (...) Aquecimento físico, o que foi feito, consta tudo aqui. Quarta aula, 

aquecimento vocal e não sei mais o quê...  

 

Édio – Isso aqui é uma aula a cada quinze dias, uma aula por semana, uma aula por 

mês... 

 

Wilfried – Não, isso aqui era semanal, duas vezes por semana, um negócio assim, três. 

Isso eu vou te dizer com toda a exatidão, a duração das aulas tem aqui também. Ta aqui, 

quem veio, quem não veio, quando veio. Primeira aula (...faz a leitura do documento...) 

até um certo momento aqui eu tenho quem veio e não veio, quantas aulas acumulou.  

 

Édio – Essa aqui não necessariamente é a última, talvez contenha mais... 

 

Wilfried – Talvez contenha mais, eu deixei isso aqui como modelo, pra ter os nomes. 

Depois a Sandra mandou essa carta de agradecimento. (...)  

Tá aqui, registrado, o primeiro curso do NuTE, e aqui tem o comprovante do teatro. 

 

Édio – Primeiro curso do NuTE, ministrado...  

 

Wilfried – Aqui o Roberto... como é o nome daquela fábrica de conservas que a gente 

tinha da...  

 



Édio – Hemmer... 

 

Wilfried – Não, da Hemmer não, da outra, que era na Itoupava Norte ali... eles tinham 

uma unidade em Indaial, na divisa com Indaial, não é a Hemmer, é outra, bom tudo 

bem, é o de menos, deve ter alguma coisa, a gente acha nos programas. O Waldir, a 

Sandra o Álvaro, a outra moça que não lembro o nome e o Roberto, eles estão ali. 

(...Édio aponta as pessoas na foto...) O Roberto era o riquinho da turma, o pai dele tinha 

muita grana, final de ano a gente ia pro apartamento de cobertura que ele tinha em 

Balneário Camboriú. Aí fomos sexta feira, entramos no apartamento, não viria ninguém 

naquele final de semana, bebemos a noite toda, fizemos a maior baderna naquele 

apartamento, durante toda madrugada, e de manhã tava todo mundo dormindo, e o 

Diogo dormiu no meio da sala, a cueca ele pendurou no lustre, no alto... risos... e de 

repente foi entrando a família toda do Roberto de manhã... risos... (...) e ele deitado ali, 

o Diogo. Aí eles viram aquilo tudo... O Roberto não avisou ninguém, pensou que eles 

não viriam, eles iriam para um outro apartamento, eles tinham vários, né. Aí entraram, 

passaram por nós... e foram para os quartos..., nós ali, só vimos o Diogo saltar e saltar 

pelado pra tentar pegar a cueca... risos... Aí eles voltaram, muito compreensivos, os 

parentes dele disseram “nós vamos tomar um café lá em baixo numa panificadora e 

daqui uma hora a gente volta”. Aí foi um deus nos acuda, de limpar banheiro, arrumar a 

bagunça na cozinha... nós estávamos em mais ou menos uns doze... risos (???). Mas foi 

muito legal. Lorenz, Cia. Lorenz, era o nome da empresa. 

 

Édio – Roberto Lorenz.... 

 

Wilfried – Roberto Schindler, da Companhia Lorenz, que era... eles tinham grana a dar 

com os pés os Schindler... E ele era muito humilde, assim... era muito legal...  

Painel (...leitura texto Jornal...), ...contando da nossa apresentação, do curso, já falando 

da apresentação final... 

 



Édio – É NuTE né... 

 

Wilfried – É, referente à apresentação que a gente fez.  

Aqui eu já estava em outro Festival, cantando de novo, agora com... risos... dá-lhe 

cantar de novo ali, com outra banda.  

Aqui curso de iniciação no teatro. Ta vendo aqui? Aqui já muda de figura.  

 

Édio – Aqui que o Alexandre já dava aula junto contigo? 

 

Wilfried – Isso... Quer ver... aqui não fala quem dá aula ainda, só fala que a 

coordenação é minha... 

 

Édio – [lendo] Coordenação didática Wilfried, coordenação geral Alexandre, promoção 

núcleo de teatro experimental, então... 

 

Wilfried – Experimental, foi mudando, né. E aqui está o plano de aula. [lendo] 

Condicionamento físico, psicológico, emocional, Wilfried, História do Teatro 

Ocidental, Norton Azambuja. Teatro Grego, Contemporâneo, pa, pa, pa... Aí, expressão 

oral e respiração, Edith Kormann. Ela era velhinha e muito querida. A Edith Kormann 

escreveu sobre a gente também. (???) 

 

Édio – Eu procurei esse texto. Ah, no Blumenau em Cadernos tem.  

 

Wilfried – Tem também no livro dela, num livro que aborda o teatro, fala um pouco lá, 

mas não é muito, tu só vais encontrar algo...... ocasionalmente.  



[lendo] Expressão corporal, mímica e pantomima, Wilfried e Diogo. Elementos visuais, 

cenário, arquitetura, pintura, era Wilfried e Alexandre; iluminação e sonoplastia, 

Wilfried, Diogo e Alexandre; literatura e gêneros literários, Gervásio Luz; ligações 

entre ator, texto, diretor e público e suas respectivas análises em separado, Edith 

Kormann; formas de teatro quanto a encenação e palco, trechos de textos, Wilfried, 

Valdir, Alexandre; Música, Frank Graf; canto, Thelmo Locatelli; só as feras da época, 

não era qualquer um. Maquiagem pra teatro, Alan Kardec e Dança, Alan Kardec. Era 

isso. 

Ah, eu tive a oportunidade de conversar com o Lima Duarte, bastante até. E o Lima no 

final da conversa disse “mas tu faz o quê?”, “ah, eu dirijo e tal...”, “vá em frente”, ele 

disse, “que tu podes ser um grande diretor de teatro um dia se tu continuar nesse campo, 

se tu te esforçares muito vais ser um grande diretor”. Wilfried [lendo], muito sucesso na 

tua pantomima Armando Bógus, Lima Duarte e Ana Luiza Folly. Ele estava aqui na 

época. O Lima Duarte, ele interpretou o Bonifácio Bilhões, imediatamente após aquela 

novela, onde ele chacoalhava aquela pulseira... como é que era o nome... 

 

Édio – Sinhozinho Malta... 

 

Wilfried – Roque Santeiro, Sinhozinho Malta... Aí ele entra em cena, aos cinco minutos 

de peça, mais ou menos, entra triunfalmente. Na peça ele é rico, tem de uma grana alta, 

e na família todo mundo queria passar a mão na grana dele. Essa é a história. Uma peça  

escrita pro cara fazer no intervalo de novelas mesmo, bem simplesinha. Mas tudo bem, 

era divertida.... Só que ele entra em cena, pára, e chacoalha uma pulseira no braço, o 

público levanta, todo cheio de peles e jóias, pagando caríssimo pra assistir a figura que 

recém saiu da novela, o grande figura Global de novela do momento, se levanta e por 

uns cinco minutos, bate palmas...., ele modestamente, ele agradece e pede para o pessoal 

sentar para continuarem o trabalho. Aí encerra o trabalho, e nós vamos conversar com 

ele. Eu fiquei mais pra trás, deixei os outros irem falando com ele, pois ele se dispôs a 

conversar com todo mundo, e todo mundo babando os ovos “nossa, que maravilha!”, se 

ajoelhando na frente dele e beijando a mão dele, um por um, e eu fui praticamente o 

último, eu disse “não gostei do seu trabalho e acho que não chegou nem perto do 



Sargento Getúlio”, que ele fez no cinema e esse foi um trabalho espetacular dele,“ hoje, 

por exemplo”, eu disse, “achei uma coisa extremamente tola, o senhor entrar e 

chacoalhar aquilo ali, que não tem nada a ver com o personagem”. Aí ele disse 

“parabéns, muito bom, não esperava ouvir isso, mas eu vou te explicar porque que eu 

faço isso, eu sou obrigado a fazer isso, porque se eu não fizer eles não me deixam em 

paz a peça inteira. Então como eu vim daquele personagem eles tão pagando pra ver 

esse personagem, e eu mostro pra eles durante alguns segundo e eles me deixam em 

paz. Então eu vou lá e chacoalho, eles levantam, me aplaudem e daí deu, pode ver que 

eu não chacoalho nunca mais durante a peça, só no começo”, depois ele disse, “a tua 

percepção é muito boa, e foi indo... tu podes dar um excelente diretor, e não sei o quê... 

tem percepção, tem jeito pra coisa, e tem coragem”, ele disse, “isso precisa de 

posicionamento, coragem, não vá se inibir, se você fala isso pra mim, não é ousadia, 

você é muito inteligente”, e aí foi, colocando as coisas. Depois ele escreveu isso aqui, 

isso foi iniciativa dele no final, pegou uma folhinha, não é nada, é um pedaço de papel, 

só, mas é a lembrança do incentivo.  

[lendo] Curso de mímica aplicada ao teatro (...leitura programa e nomes participantes...) 

Era organizado, pelo menos, aqui a gente tem vários dados. Aqui já, começam as 

críticas do Wilson Nascimento, que foram de bom padrão... Tá aqui a turma, a equipe 

que montou a pantomima, o Álvaro, o Roberto... 

 

Édio – Que são os alunos desse primeiro... 

 

Wilfried – Isso, menos esse aqui que não fazia parte do processo. Aí nós estamos com o 

Alexandre... 

 

Édio – Ah... Essa foto aqui ele tem. 

 

Wilfried – E aí, cenas de pantomimas... 

 



Édio – Esse aqui vocês apresentaram depois desse primeiro curso... 

 

Wilfried – É, dezembro de 1985 e abril de 1986. Era mímica, tudo voltado pra mímica, 

daí uma grande pantomima, que foi o nome dado. 

 

Édio – Isso aqui é uma cena do Homem do Capote... 

 

Wilfried – Não, essa aqui é uma cena de Pantomimas... 

 

Édio – Eu sei, mas vocês usaram esse exercício pra montar O Homem do Capote... 

 

Wilfried – Foi usado, creio. Eles acabaram usando algumas coisas que a gente já tinha 

feito antes... 

 

Édio – É próximo né, dos exercícios... 

 

Wilfried – É, já era o princípio... Por isso eu digo, uma coisa influencia a outra, estava 

inter-relacionado. 

 

Édio – Você sabe se alguém filmou O Homem do Capote? 

 

Wilfried – Não... 

 

Édio – Naquela época era muito complicado ter uma máquina... 



 

Wilfried – As fotos são ruins, inclusive.  

 

Édio – Tinha um nome o espetáculo de mímica, era Pantomima... 

 

Wilfried – Pantomima. E aqui eu estava na Sulfabril, começando Um dia de Zé Brasil, 

ainda estava na Sulfabril, só que aí já era lá e cá. [lendo] Curso de mímica e expressão 

corporal em Blumenau. Departamento de Cultura... (???) Aqui eu fiz um curso também,  

curso de mímica com Tonio Albani, esse aqui era o casal de mímicos, do Chile, eles 

eram chilenos e fizeram uma performance na prainha. Aí já tava envolvida a Adriana 

Kalckmann... 

Três Terças Tem Teatro, aqui o primeiro. Reapresentação de espetáculo, junho de 

1986... 

 

Édio – Esse de mímica aqui com os chilenos, o pessoal do NuTE participou junto 

contigo ou... 

 

Wilfried – Não lembro, sei que éramos nós ali, Diogo, Cesar, eu... 

 

Édio – Aqui no Terças Tem Teatro aí sim, agora com... 

 

Wilfried – Sim. Tá o Cesar lá, o Diogo, esse rapaz aqui faleceu, durante esse processo, 

depois das apresentações, aqui já tem o Dennis Radünz, o Carlinhos Crescêncio... 

 

Édio – O Pépe?... 



 

Wilfried – Deixa eu ver, não, acho que o Pépe não está nessa história. O Crescêncio já 

veio, e o... como é o nome dele agora?... 

 

Édio – O Crescêncio conheceu o NuTE vindo fazer um curso desses... 

 

Wilfried – É, seu eu não me engano, sim. Será que já é o Pépe ali?... não, não. Aí a 

Adriana Kalckmann, trabalhou muito com a gente também, fiz um trabalho muito legal 

com ela, depois não sei, acabou se perdendo do grupo, por problemas pessoais, algumas 

desilusões... Essa aqui é Isabel, a moça que eu falei que depois foi embora, foi pro Rio 

ou São Paulo, e voltou e se tornou a melhor atriz do festival de Teatro, os nomes da 

maioria das pessoas estão por aí. Aqui o Alexandre... 

 

Édio – Ele já ta dirigindo?  

 

Wilfried – Já está dirigindo. (???) Três Terças Tem Teatro, as apresentações... 

 

Édio – Esse é o cara que tu disse que veio a falecer... 

 

Wilfried – Isso. Fazia um morto em cena, e na seqüência acabou também morrendo... 

 

Édio – Aqui nós temos um programa, isso é ensaio ou já é... 

 



Wilfried – Não, aqui já é apresentação, aqui eu fiz A Morte, com a Adriana Kalckmann, 

A Morte de Copi. Isso é a adaptação de um cartoon, eu transformei em peça teatral e fiz 

o trabalho. Aqui tá o Álvaro também nesse trabalhando... 

 

Édio – Teríamos os nomes dessas peças... 

 

Wilfried – Essa aqui era A Morte do Copi. Aqui eu estou em cena. Aqui eu fui ator, 

com texto. Aqui tem outro trabalho. A moça que foi depois pro Rio... (...apontam para 

pessoas nas fotos...) 

Esses aqui eram o Álvaro e a Sandra, não sei o nome da peça, mas eles a apresentaram 

muitas vezes depois. E aqui está a Marlise, a baixinha que trabalhou com o Zé do 

Caixão. (...apontam pessoas nas fotos...) 

 

Édio – O Valdir é aquele cara que fez o primeiro curso de Pantomima contigo... 

 

Wilfried – É... 

 

Édio – E ele aqui ta dando um curso, ou não, o que ele ta fazendo aqui... 

 

Wilfried – Tá fazendo parte da apresentação, é um integrante do Três Terças... 

 

Édio – Porque que ele ta no centro da galera? 

 



Wilfried – Está porque ali não havia nenhuma ordem. O... o Alexandre tinha essa 

cabeça de não destacar ninguém, ficam numa grande linha, vai todo mundo agradecer 

junto no final e ninguém se destaca, na linha de pensamento do Brecht... 

 

Édio – Parece que ele ta... 

 

Wilfried – É uma casualidade. Sabe por quê? Porque ele tá no último quadro, aí 

provavelmente quando terminou, ele era um dos mais próximos a chegar das coxias e 

ele acaba ficando bem no meio... 

 

Édio – Essa aqui é a capa do CD de registro que o Venera fez, eu não sei se tu já viu... 

 

Wilfried – Não... 

 

Édio – Bah, eu devia trazer um pra ti... Eu tenho um ali mas é cópia única, poderia 

gravar talvez um pra ti... (...) 

 

Wilfried – Aí continua aqui... Três Terças Tem Teatro (???). Bem mais elaborado, já, 

com papel reciclado. Artigos referentes aos trabalhos. Essa parte da matéria são coisas 

do próprio NuTE. Nós tínhamos muito próximo uma repórter do Santa... 

 

Édio – Tânia Rodrigues... 

 

Wilfried – Tânia Rodrigues. Ela acompanhou muito de perto, é mais uma pessoa que 

sabe o que aconteceu lá, entrevistou muita gente e tal. (...) Aqui começa a falar dos 



professores, do curso, aqui já tá falando do todo, já é o segundo curso... esse foi embora 

... vamos ver se nós achamos o nome das meninas aqui. (...lê nomes...) 

Aqui nós temos fotos da participação dos mímicos no final, lá não aparecia. Lá naquela 

foto tá a turma deles, do NuTE, aí vinham os mímicos... 

 

Édio – Mas é daquela mesma peça, da mesma Terça... 

 

Wilfried – É... não sei se é da mesma Terça, é de uma das terças. E aqui a gente ta num 

restaurante servindo, todo mundo... 

 

Édio – E esse projeto do Terças Tem Teatro durou o quê, um ano, meio ano...  

 

Wilfried – Aí, tem que levantar os dados, eu não sei dizer pra você.  

Aqui por exemplo, um restaurante, todo mundo come, e é atendido, e há falhas no servir 

e não sei mais o quê. São pessoas da platéia que interagem totalmente, são chamadas 

pra subir. Aqui se extrai um dente de um maluco da platéia mesmo, e ele entra no jogo e 

isso funcionava muito bem, as pessoas gostavam até porque a gente deixava eles soltos 

e puxava pra trás, e daí dava o efeito de que o cara tava esperneando, risos... eram as 

gingas que nós tínhamos. Com elas, fazíamos as coisas acontecer.  

Aula de música, aí aqui nós estávamos trabalhando com o Carlos Zanon, um grande 

músico. O Zanon oculto tocando os instrumentos e o pessoal em mímica tocava. Um 

dos mímicos ensinava o cara tocar, não existe nada ali e os caras começam a tocar, só 

que eles tocam mal pra cachorro, quer dizer, o nosso músico toca mal pra cachorro no 

começo, até que eles começam a acertar e tal, tem gaita e violão. (...) 

A gente tinha aula de balé, dávamos aula de balé para marmanjos da platéia. Eles 

subiam no palco, tiravam os calçados para fazer a dita aula e a gente misturava os 

calçados de todo mundo, sumia com os calçados... era super divertido. E aqui ta esse 

boteco que eu falei que era o glamour. E esse é o Carlos Zanon, que conforme 



noticiado, é falecido já. Foi num acidente, voltando de um show de música country que 

foi fazer em São Paulo. Um cara que, era um grande professor de música do Carlos 

Gomes, ministrava várias matérias, uma pessoas espetacular, um dos grandes parceiros, 

era músico, professor de teoria musical, professor de violão e engenheiro, formado 

engenheiro e professor de música na vida, mas ele não trabalhava muito como 

engenheiro, ele quase sempre viveu da música. No final da contas, aconteceu uma coisa 

muito interessante, nós fizemos várias músicas juntos, trabalhávamos as músicas juntos, 

na letra eu, e ele na parte musical, eu na melodia, e ele nos arranjos. No final das contas 

aconteceu um fato maluco, eu ganhei um prêmio num festival nacional de música 

chamado FUC com participantes de todo lugar do Brasil e ele ganhou um prêmio em 

teatro, como melhor trilha sonora ao vivo numa peça de teatro, no Festival Nacional de 

Teatro, houve uma inversão da lógica dos prêmios... 

Aqui a gente tem mais umas declarações (... leitura...)  Essa era a única coisa que a 

gente tinha, os registros. Hoje ta sendo legal isso aqui, mas na época a gente pegava, 

porque a gente levava pra nossa Associação “participamos disso, fomos naquilo”, e 

valorizava o nosso lado lá, pra eles continuarem investindo na gente, assim que 

funcionava. 

Aqui a gente tem a Três Terças Tem Teatro. Quer saber os nomes de todo mundo, ta 

aqui... Olha aí [lendo] Primeira Alegoria Vamos ao Teatro com (...leitura nomes de 

participantes...) 

Noite, Noite do Harold Pinter, Sandra Cardoso e Álvaro de Andrade, direção do 

Alexandre. 

O Sonho, Marlise dos Santos, essa aqui que trabalhou com teatro junto ao Zé do Caixão, 

o Mojica Marins... ela trabalhou no Todo Mundo Nu, no grupo que percorreu o nordeste 

por dois anos, e depois trabalhou nos filmes dele, nuns dois, três filmes. 

Gênio e Cultura, é isso, né? Aí é o Valdir Lopes Junior, Álvaro de Andrade e a Sandra 

Cardoso, produção e direção, Alexandre. 

No final, artistas convidados (???) Cesar Augusto Reis, Wilfried Krambeck, música ao 

vivo Carlos Zanon. 

E aqui ta uma cena da Morte de Copi... muito bem captada, na é?... 



 

Édio – Muito linda essa foto... Morte de Copi. Por que que chamava Três Terças Tem 

Teatro? 

 

Wilfried – Provavelmente porque era realizado por três terças seguidas... 

Não, essa aqui... Isso aqui.... o caso é o seguinte: o casal ta dormindo, ele é topeira, né, 

eles tão dormindo e de repente a morte aparece e senta na beira da cama, a mulher 

acorda e vê a morte, acorda o marido, “meu deus, você ta vendo a morte!”, “não, não to 

vendo nada”, e ela diz “mas tá ali!”, não sei o quê, e diz,” mas eu vou ter que te dizer 

uma coisa, eu te trai com fulano, e fulano, e fulano, que não sei o quê, porque aquela 

vez, o teu filho sabe, não é teu, é do outro”, e  pépépé, pépépé... até que ela se enche e 

no final das contas deita e dorme. Aí ele com a cabeça cheia de minhocas, pá, se 

suicida. A morte veio pra ele... risos... é essa a história do Copi. Copi foi um dos 

grandes cartunistas do Chile. No final a morte vai embora. Mas a morte tem que ficar 

estática, só dar umas olhadas de vez em quando, a parte mais difícil da direção estava 

ligada ao personagem do Álvaro, apesar de ele ter trabalhado muito bem, é que a morte 

só dá um sorriso quando o abobado morre, depois ela se levanta e vai embora. É... o 

Álvaro que fazia a morte, ficava ali estático, por vinte minutos... 

 

Édio – Isso é direção do Alexandre? 

 

Wilfried – Não, era minha.  

Ah, participação em casamento caipira eu também fazia padre, risos, eu era esse padre 

aí. 

Certificado de que eu participei de um curso de 27 horas de adaptação teatral 

(...leitura...) 

Aí começa uma gama de matérias que vai tendo à noite (???), aqui é outra coisa. (...) 



Ah, aqui começam as atas de reunião da ABTA, Associação Blumenauense de Teatro 

Amador, eu fui presidente da Associação. 

Aqui a gente já tem Classe Glacê, uma outra montagem que foi  feita no NuTE. 

Isso aqui... nisso aqui eu nem participei, eu acho. Nisso eu nem me envolvi. Ah, olha, o 

grupo de mímica outra vez foi convidado, Wilfried Krambeck e Cesar Augusto Reis, 

nós éramos convidados desse projeto. Em vários programas deles a gente era convidado 

pro final, pra fazer apresentações de encerramento. 

Ah, aqui fala já da nossa saída ao... aqui olha, falando da Denise Stoklos, que é a grande 

mímica do Brasil. Mímicos tradicionais, por exemplo, vão beber alguma coisa, pegam o 

copo e... [mostra] eles tem um tempo para a cena acontecer, pra que você entenda... a 

Denise Stoklos desenvolveu uma técnica que... [mostra] entende? Quer dizer, o que o 

outro mímico convencional leva um, certo, tempo pra fazer, neste mesmo tempo ela faz 

quatro, cinco coisas, e dá pra entender perfeitamente, essa foi uma grande sacada. Ela 

agiliza o processo, conta muito mais em menos tempo. É conhecida mundialmente, uma 

brasileira. (???) 

E aqui a gente já tava indo pro segundo Fecate, (???) pro Festival Catarinense de Teatro, 

né. Segundo Festival Catarinense de teatro, primeiro infantil, a gente tava indo lá. Aqui 

o nosso grupo, Diogo, Sandra, Adriana Kalckmann, estão aqui no grupo...  

 

Édio – Pela Sulfabril... 

 

Wilfried – Isto. E essa peça eu escrevi. Depois, aqui fala... ta aqui a ficha técnica, ta 

aqui o cartaz, fui eu que criei também na época. 

Aqui o cara, desolado, em cima de um prédio pra se suicidar, e o pessoal embaixo 

gritando “pula, pula!”, risos. (???) 

(... apontando pessoas em fotos...) 

Foi bem crítica a peça, comédia extremamente crítica da realidade social, haviam até os  

comerciais de TV durante a peça, e aqui ta o Diogo e o Valdir na técnica, e aqui... se a 



peça tivesse terminado aqui nós poderíamos ter ganho o Festival, a minha turma tava 

fula comigo... Eu não vou falar em arrependimento, mas se eu tivesse ouvido o meu 

grupo naquela época nós poderíamos ter ganho o Festival. Todos os críticos e os que 

deram notas pros trabalhos me disseram isso, se tivessem encerrado aqui a peça vocês 

poderiam ter vencido o Festival. Mas o cavalo aqui foi continuar, achou que devia ter 

uma continuidade ainda, e nós fomos além da conta com uma meia hora de peça ainda e 

eu ferrei todo o trabalho. Depois na crítica, depois me disseram que eu ainda não tinha o 

conceito de síntese, que eu era ainda imaturo, obviamente, como diretor. Que apesar das 

performances serem boas, todas, elas eram desnecessárias. E aqui fala muito das aves... 

da Águia dos Estados Unidos, do Condor do Chile, e do Urubu no Brasil... risos... 

 

Édio – O urubu ainda aleijado né, só tem uma asa... 

 

Wilfried – Esse era nosso cenário... simples, né. Olha aqui, tudo com cortina, a gente 

fazia a produção, tinha que caber tudo numa kombi... já era o conceito de economia.  

E aqui fala de (???) continuam  os trabalhos... foi apresentado muitas vezes. 

Aí, mais um curso de mímica. Foi outro curso de mímica que a gente deu lá no NuTE, 

ministrei este curso lá dentro com quarenta e oito horas aula... e fechamos com a 

montagem Essa Tal de Evolução... 

 

Édio – De novo do NuTE... 

 

Wilfried – Do NuTE... 

 

Édio – Esse ali é o terceiro? 

 

Wilfried – Já é um terceiro, é.... Até aqui fala que... (...leitura do programa de curso...) 



 

Édio – Em 1986 aqui né? 

 

Wilfried – É... (...continua leitura...).  

Esse era um problema que a gente tinha até lá no NuTE, né, essa debandada ocasional... 

 

Édio – Começam 40 e terminam 5... 

 

Wilfried – (...continua leitura...)  

Aqui é o Grupo da Sulfabril com a Comédia Exótica Dia de Zé Brasil, eu conseguia 

matéria no Jornal de Santa Catarina... Os convites... (...) (...leitura artigo jornal...) 

(...folheando pastas...) 

Aqui eu prestei contas..., relatório referente as apresentações da peça Dia de Zé Brasil 

pela equipe... 

 

Édio – Da Sulfabril... 

 

Wilfried – É, tudo bem explicadinho...  

Olha, Associação Desportiva, tudo que foi feito, 82, 83, aí vai embora, tem tudo o que 

eu fiz lá, ficou registrado quando eu saí, eu tinha meu pedido de saída... de 

afastamento.... 

 

Édio – Ah é? Tu sai por quê? 

 



Wilfried – (...leitura texto?...). Isso aqui é o seguinte, eu comecei a viajar muito, e há um 

tempo já, havia sido promovido dentro da empresa, passei para o treinamento, e tinha 

que viajar com bastante freqüência para o Rio, São Paulo e por lá eu ficava uma, duas 

semanas, também em Joinvile, aplicando treinamentos, (???) eu não podia mais cumprir 

meus horários de ensaios com o grupo de mímica, se tornou impossível. Como a minha 

turma já tinha migrado lá pro NuTE, o trabalho teria uma continuidade por lá. Mas no 

NuTE eu não tinha mais como ter esse compromisso regular também, só que lá no 

NuTE o Diogo me substituía se necessário, o Cesar ia lá, mas principalmente o Diogo e 

a Iraci, os dois iam lá suprir, quando tinha alguma coisa os dois estavam aptos, 

qualificados tecnicamente, o Cesar também, mas ele raras vezes fazia isso. 

 

Édio – (No momento quem que vai?) pro grupo de mímica na Sulfabril também? 

 

Wilfried – (???) Não teve como coordenar, porque isso era muito específico. Mas veio 

pros festivais, tava lá cantando, ganhei mais um festival com Carlos Zanon tocando com 

a gente, olha aqui... Aliás, fizemos aqui um duo de gaita de boca... ficou linda, linda, 

linda, a música. Eu tenho uma gravação bem sinistra dela aí, sinistra que eu digo é bem 

capenga (...) Agora eu botei em CD, tava em fita cassete.  

 

Édio – A música é tua? 

 

Wilfried – A música é minha, melodia e arranjo do Carlos Zanon, que, aliás, fez o 

arranjo pra todo mundo da banda.  (...) 

 

Édio – Vocês chegaram a usar alguma música tua em alguma peça, alguma.. 

 

Wilfried – Não, não.  Música era só pra Festival de Música. Nunca foi gravado nada. Eu 

tenho intenção de mandar uma pro Madredeus um dia, já ouviu falar? 



 

Édio – Adoro Madredeus... 

 

Wilfried – Eu quero mandar uma das músicas pro Madredeus, cantada pelo Zanon 

inclusive, essa versão, única versão que eu tenho cantada por ele é essa, está lá gravada 

a voz dele (???). (...) Um dia vou mandar, só ter meu nome junto num CD do 

Madredeus seria fantástico, né, inimaginável...  até porque eles não fazem isso, eles só 

gravam músicas criadas dentro do grupo deles.  

[leitura] Ares de Arte dentro do Teatro Carlos... ta, aqui ó, Vinte e Uma Cadeiras (???, 

explicando o Vinte e Uma Cadeiras).  

 

Édio – Que legal... 

 

Wilfried – E aí começa. Curso Básico no Teatro Carlos Gomes... [lendo] Projeto Teatro 

para Todos promove mais um curso (...leitura programa...). É o oitavo curso nessa altura 

já. E aqui tem o curso prático de teatro universal, esse foi ministrado pelo José Ronaldo 

Faleiro, eu organizei ele todo, inclusive as fichas de inscrição aqui, com tudo que foi 

abordado, não chegou a ser realizado integralmente em vias de fato, mas uma grande 

parte foi feito. (...) E aqui estão os dados pessoais, um escrito do que ele fez... currículo 

dele na época... 

Aqui a gente tem... curso intensivo de sapateado, fui fazer também, com Kátia Barão, 

currículo dela... 

Esse aqui foi um dos mais importantes cursos que eu fiz na vida, o Grid Gerencial, pela 

Sulfabril. Eu entrei numa equipe com 6 pessoas, haviam 6 equipes, fiquei seis dias 

confinado num hotel sem poder falar com ninguém além dos meus colegas de curso e os 

monitores, todos tinham como missão ser,  literalmente, o melhor, mas dentro de um 

espírito de equipe. O curso visava melhorar o desempenho como líder e companheiro 

numa equipe, e eu era um cara extremamente linha dura, até então, queria as que as 

coisas sempre acontecessem a qualquer custo... e quando esbarrava em muitos 



obstáculos mandava tudo à merda e abandonava o barco... (???) Este curso me deu uma 

nova perspectiva para viver a vida. Trabalhei muito pra mudar meu jeito de ser, pra ser 

mais humano, ouvir muito mais os outros, focar resultados. Mudei, acho que mudei 

muito mesmo. Esse trabalho foi feito por orientadores que vieram de São Paulo da 

Conscisa, foi fascinante. 30 de junho de 1987 eu mudei meu estilo de ser (???). Minha 

primeira grande mudança foi quando fui pro exército, me tornei segundo tenente, ali 

houve uma mudança grande na minha vida, e a segunda foi nessa ocasião do curso aqui, 

muito significativa. (???)  

O Faleiro me convidando aqui pra participar, pra fazer uma amostra paralela ao Festival 

de Teatro Universitário, eu era o presidente da associação, da Associação 

Blumenauense de Teatro Amador. Aqui o Faleiro fez-me um convite para ser júri de 

escolha de textos do Festival Universitário de Teatro, aliás eu fui júri de escolha de 

textos por duas edições deste festival . 

Gesto e Sentimento à Moda da Casa, esse aqui acabou participando do processo de 

seleção para a mostra paralela, era aquele nosso trabalho interativo e aí entrou, O 

Homem do Capote e Outros Seres, do Alexandre, a Peça, Comunismo, Filho, a doença 

do papagaio e a aposta, do Teathering, da Hering, peça O Túnel de Paer Laguequist que 

era do NuTE também, um especial de jazz e blues, mas esse não tem nada a ver com o 

encerramento..... 

 

Édio – Isso aqui, são peças... 

 

Wilfried – Veias Cativas, concorreu também... 

 

Édio – Mas elas foram encenadas... 

 

Wilfried – Fel do Roberto Carlos Murphy, lembra, falei do Murphy, que muitas vezes 

corria por fora, então, era uma... 



 

Édio – Isso aqui foi encenado durante o festival Universitário de Teatro? 

 

Wilfried – Antes do Festival e daqui foi feita uma seleção de peças que iriam participar 

a título de Amostra do teatro local... 

 

Édio – Essa gente ta concorrendo entre si pra participar do... como Mostra... 

 

Wilfried – Isso... Aqui ó, ABTA escolhe as peças pra Mostra de Teatro Amador. E ta 

falando aí dos que foram escolhidos. E nós o fomos, Gesto e Sentimento à Moda da 

Casa conseguiu passar por essa barra pesada e chegou lá, foi escolhida. Foi convidado 

um pessoal de teatro do... Faleiro, essa turma aí pra fazer a análise, fazer a escolha. Aí o 

programa foi esse aqui ó [leitura] abertura da Mostra, entrou Fel, Gesto e Sentimento, 

passou, aí o outro grupo, Tejo de Joaçaba, a gente fez um convite, trouxe um grupo lá 

de Joaçaba para participar do processo, O homem do Capote veio, e O Túnel veio, Veias 

Cativas,todos aprovados pela equipe (???). 

Esse aqui era nosso programa da peça do Gesto e Sentimento... 

 

Édio – Que legal, é o roteiro? 

 

 

Wilfried – Não, é o programa da peça. É pro pessoal se entreter um pouco, fui eu que 

criei... vai falando das coisas que vão aparecer no trabalho... você tem que pensar um 

pouco, ficar olhando né, até entender alguma coisa, mas esse era o objetivo... 

 

Charles – Diagramação interessante, tinha que fazer na máquina né...  



 

Édio – Meio poesia concretista... 

 

Wilfried – Isso, isso. E aqui está, em 1987, a gente, com Wilfried, Cesar Reis, Diogo 

Junkes, Carlos Zanon e Iraci, fazendo Gesto e Sentimento à Moda da Casa, (???). 

 

Édio – Essa é uma peça do NuTE, dirigida pelo Wilfried... 

 

Wilfried – É, isso. Olha o povo tocando... 

 

Édio – Ah é, essa que tu falou que é da Oktoberfest. 

 

Wilfried – Não somente, a gente fez isso várias vezes, naquela ocasião a gente 

conseguiu produzir toda... 

 

Édio – Mas essa Gesto e Sentimento à Moda da Casa é essa de botar o povo no... 

 

Wilfried – É sim... o povo vai para o palco, para ter aula, só aula. A gente bota o pessoal 

pra subir, uns bem machões assim, enquanto eles vem subindo, escreve-se em baixo ali,  

de Balé, e quando eles tão em cima a galera já ta toda na gargalhada, aí mandamos tirar 

os sapatos, eles ainda não sabem de nada, porque eles ficam virados para a platéia, não 

vêem a complementação Aula... de balé, então eles tiram os sapatos, e ao guardá-los 

atrás já se junta com um nó os cadarços de sapatos diferentes, e de repente aparece o 

Diogo, todo afetado, com toda pinta de professor de balé, né, “vamos lá, vamos”, risos, 

ensina-os a dar saltinhos, passos de balé... risos... a cara dos sujeitos vocês não 

acreditam, entraram numa furada. A galera morre de tanto rir, as lágrimas escorrem, 



porque tu cria uma sátira em cima do próprio cotidiano. Essa é a idéia, trabalhar em 

cima do próprio cotidiano... Mas, a cara dos sujeitos, risos, e aí alguns começam a soltar 

a franga e tal, aí a coisa vai... é legal. A mesma coisa aqui, o pessoal dançando. Esse foi 

um trabalho no qual a gente conseguiu trazer pro palco essa coisa do teatro interativo de 

rua, e não do palco italiano propriamente dito.  

Certificado de participação em Festival, (???). (...leitura texto...) Eu sempre ia fazendo 

cursos... 

Ah, eu era artista plástico também, metido a artista plástico, participava de exposições, 

fazia uns quadros em metal, instalações... 

(?) Outro curso em Florianópolis....  

(...leitura texto sobre homem do Capote, jornal...) 

 

Édio – Esse recorte eu tenho... 

 

(...) 

 

 

 

 

Arquivo 09 

 

Wilfried – ... Do trabalho do Homem do Capote e aqui vem umas críticas (???). Aqui 

tenho a papeleta do Homem do Capote, as pessoas que trabalharam, alguma coisa que o 

Alexandre fez, aqui temos a crítica do Homem do Capote também no jornal, [lendo] o 

Terceiro Festival Catarinense de Teatro forneceu os seus resultados (...leitura de texto 

sobre a peça, referente ao Festival...) Tá vendo, por isso eu digo que esse é o auge. Aqui 



tenho fotos da minha participação. Esse é um estrado de cama, eu fiz um prisioneiro 

atrás de um estrado de cama pedindo clemência, aqui o momento em que eu jogo uma 

bombinha dentro de um lixeiro... para destruir o mundo. Digo “vou acabar com a merda 

desse mundo” e jogo uma bombinha dentro do cesto de lixo, ela nem explode, risos, 

“será que nem isto eu consigo?”, mas ela claro, foi esvaziada antes, risos. Então era 

muito crítico esse trabalho. 

Aqui começa o Festival de Teatro de Jaraguá, aqui a gente tem a participação do 

Crescêncio no Gesto e Sentimento à Moda da Casa, com o César Reis e o Carlos 

Crescêncio fazendo a parte do Diogo... nós começamos a ser convidados para outros 

festivais.....  

E aqui ta O Túnel, ó...  (???) 

Risos... 

Esse trabalho é outro, esse negão aqui, gente muito bacana, de vez em quando encontro 

ele, faz iluminação por aí, ele continua ligado à produções artísticas e culturais, é o Ivan 

Felicidade. É uma outra pessoa legal pra falar, pois ele foi sempre da técnica, um cara 

que fez muitas montagens... 

 

Édio – Ah, claro, eu lembro do Ivan. 

 

Wilfried – Gente muito bacana. (...riem com Charles, que tem uma crise de riso ainda 

em função do “vou acabar com esta merda desse mundo”...) 

Aqui é o Crescêncio trabalhando... 

 

Édio – É ensaio? 

 

Wilfried – Não isso é lá em Jaraguá no festival. 

 



Édio – Do Gesto e Sentimento... 

 

Wilfried – É... Nesse formato aí, parece um ensaio, nem parece teatro, quem olha a foto 

vai dizer “que bobagem é essa?”.  

Aqui eu participava dos Jogos direto, dos primeiros Jogos de teatro, [lendo] texto e 

interpretação, técnica em artes cênicas, categoria direção e membro do Júri, direção de 

atores, membro do Júri do Festival... (...) 

Aqui começam esses Jogos de Teatro, na nova fase e dá pra ver o que foi feito, aqui eu 

entrei com esse Pinga’s Bar, se vocês quiserem ver está aqui, ó. Esse é um dos 

primeiros textos com qual eu entrei. [lendo] Cenário composto pela instalação de um 

bar, deixa eu ver se está... 

 

Édio – Esse foi pro JOTE... 

 

Wilfried – É, esse foi (???) em todo lugar o pessoal me perguntava (???). (...leitura texto 

sobre a peça...) (...) (...leitura texto peça...) Essa era uma característica... e tem outros 

textos, esses são uns textos curtos (???), que concorriam. E aqui a descontração na 

escolha dos melhores do NuTE (???), eu sempre ficava entre os dez, sempre faziam uma 

escolha, quase sempre fui o escolhido ali entre os dez...  [lendo] NuTE traça os planos 

de atividade pra 1988, fui entrevistado pelo JSC lá no bar do teatro. Muitas das 

propostas de trabalho que mencionei nem aconteceram depois, mas foi importante  

porque a gente estava na mídia. Aqui eu estava com o  Carlos Zanon, interpretando uma 

música num festival. Mais uma vez, ganhei, era metido. 

Aqui a gente teve um curso de mímica com o Everton, veio dar um curso (?)... 

 

Édio – Everton mímico do Paraná? 

 



Wilfried – É... acho que é, Curitiba, se não me engano.  

 

Édio – E ele faz aquele do menino de rua? 

 

Wilfried – Isso, acho que é sim, é esse mesmo... 

 

Édio – Ah, eu conheço ele, um camarada nosso, sempre chamam ele... 

 

Wilfried – Ele é legal, faz um bom trabalho.  

E aqui, Poesia nas Praças, Chope de Graça, e a gente fazia trabalhos aqui ó, aqui nós 

fizemos a apresentação da Equipe de Mímica do NuTE no Gestual de Poesias, o Cesar, 

a Iraci, eu, o Dennis junto com a gente, recitando poesias. (...leitura rápida...) .... aqui 

falando dos novos cursos... 

Aqui ó, nós temos fotos raríssimas do Faleiro... do Claus Jensen, que foi outra figura 

sensacional, que fez inclusive o Túnel, uma das grandes montagens, do NuTE. E, a 

gente tem ali cenas do Túnel, aqui esá o Faleiro, o Claus, o Dennis, o Álvaro, e essa 

aqui é a Helena... (...apontando pessoas na foto...) 

Cursos lá da empresa Sulfabril, nada a ver, reunião da ABTA, pá, pá, pá, aqui como 

presidente... não tem nada a ver... 

Olha, cursos de música que eu fiz na escola de música do teatro com o Zanon... 

estudando primeiro teoria musical e depois violão clássico...  

Festival Universitário de Teatro, minha segunda participação. Aqui, no segundo 

Festival, os cursos que eu fiz com Maria Helena Lopes. Aqui consta, Impactus vence os 

Jogos de Teatro (???)...  

Aqui foi encenado o meu Águas de Cima para Baixo... 

 



Édio – Esse Exceção é texto teu... 

 

Wilfried – Ah, Onde Fui Amarrar Meu Bode, de Wilfried Krambeck, isso deve aparecer 

em algum lugar aqui, a participação... Aqui, esse aqui deu prêmio, Casa de Ferreiro, 

Espeto de Pau, aqui o prêmio de melhor ator pro Diogo, sob a minha direção, 

trabalhamos um texto do Ricardo de Almeida, se eu não me engano, e a maquiagem foi 

de Iraci Krambeck, foi a melhor maquiagem do Festival também, com esse trabalho ali. 

É isso. Veja os dois aí com os respectivos prêmios.  

Aqui a gente tem outra montagem, Walter e Helmut Hermann, que eu fiz com o Otto, 

Otto Alexandre, foi um dos maiores fiascos da história desse Festival. A gente fez e não 

deu muito certo esse troço. Mas o cenário, foi até criativo... 

 

Édio – Faleiro de novo? 

 

Wilfried – É, o Faleiro nessa época tava com a gente. Aqui está o... deve estar aqui 

atrás, ó... [lendo] Associação Blumenauense de Teatro Amador... (...leitura...) Daquela 

história toda, lembra, daquela farsa pra se eleger? 

 

Édio – hummm... 

 

Wilfried – (...continua leitura carta Carlos Alberto dos Santos, presidente da ABTA que 

renuncia...) Essa é a carta do homem...  

 

Édio – Risos... 

 



Wilfried – E aí, um pouquinho depois nos Jogos de Teatro, aparece a seguinte peça, 

Onde Fui Amarrar Meu Bode, peça em um ato. Pseudônimo Historiador Abóbora. Era 

minha peça né, risos.  (...leitura peça, que satiriza a atitude do ex-presidente da ABTA 

acima...) O pessoal adorou isso, porque era realmente uma crítica e uma paródia com 

toda base neste texto (???), que ele fez questão de distribuir pela cidade inteira, deve ter 

feito umas cents cópias, né. E por aí, vai. E essa outra, essa aqui é outra... só pra fechar 

aqui, esse é um outro texto característico meu, que é aquele de qual falei, Águas de 

Cima Para Baixo, que é em um ato para dois atores, onde (...leitura peça...). Esse é o da 

futilidade, da banalidade, uma crítica e o legal é as pessoas pescarem umas coisas 

naquele diálogo.....  

 

(...Wilfried conversa com Charles, Édio sai...) 

 

(...Conversam sobre a separação do material...) 

 

Wilfried – Aqui começam a vir uns levantamentos sobre o teatro de Blumenau, (???), 

uns textos sobre o próprio teatro, e depois a gente vai ter...  aqui, alunos do SESI, Onde 

Fui Amarrar Meu Bode voltou a ser interpretada por eles... Claro que as referências que 

tenho aqui são mais relativas ao que me atingia. Mas aí nós vamos ter que separar o que 

interessa para teu projeto..... tem aqui... o NuTE ó, [lendo] cinco anos pesquisando e 

produzindo artes cênicas... 

 

Édio – e tem coisas bacanas aí... 

 

Wilfried – Woyzek-Mauser...  

 

Édio – Eu gostaria de tu falando um pouco mais sobre isso, acho que se a gente faz 

apressado assim... 



 

Wilfried – Não, não, não é a questão, só pra gente ver até onde é que vai isso... Continua 

aqui uma matéria sobre todo meu trabalho como mímico na Sulfabril, depois que eu já 

tinha saído, terminado o grupo, eles a fizeram...   E tem aqui depois... o programa, da 

Colônia Penal do Kafka, foi feito pelo grupo Phoenix da FURB, é com o moço lá...  

 

Édio – Ah, o Mallet... 

 

Wilfried – É. (???) o viajante, o Otto Müller, trabalhou com ele. Trabalho legal, ele fez 

vários trabalhos bacanas. (???) 

Aqui tem, esse Variante Woyzek-Mauser, o programa. 

 

Édio – Esse tu participou também, como ator? 

 

Wilfried – Participei, também. Eu era auxiliar de direção. 

 

Édio – É, só sobre a peça que eu gostaria de... 

 

Wilfried – E aqui... 

 

Édio – O Venera considera... 

 

Wilfried – Como o grande trabalho dele? 

 



Édio – Como um dos melhores trabalhos...  

 

Wilfried – Uhum. E aqui estou registrado como professor de teatro. E depois são 

poemas, esse foi um dos meus poemas que foi vencedor (..leitura poema...). 

Aqui tá o... Murphy.  

(...) 

Antologia Blumenauense de Dramaturgia, publicado com uma peça infantil minha 

fazendo parte. 

Essa peça aqui foi muito polêmica, Bicharada do Barril, eu estava prevendo uma 

situação que viria a acontecer com o Collor na época... 

 

Édio – Ah, eu vi esses textos teus... 

 

Wilfried – É. E ele se tornou muito polêmico, eu fiz uma crítica muito ácida ao Brasil, 

interpretada inclusive por um grupo no JOTE-Titac... 

 

Édio – Legal essa foto... 

 

Wilfried – O Vilson Nascimento também ta aí. Este aqui é o programa do Porcos no 

Espelho, que levou alguns prêmios. Era feito de forma manual e a gente  trabalhou ele 

com dobraduras (???) 

Com o Porcos no Espelho, acho que foi aqui que eu ganhei o premio de melhor direção, 

algo  assim, aí vai aparecer. O Dennis aqui ó, um intelectual, digamos assim, dentro do 

NuTE, fazia trabalhos voltado para o lado intelectual. O José Aparecido também teve 

uma época em que ele esteve bastante presente. 



O convite para participar pela segunda vez do processo seletivo de peças do festival 

universitário de teatro. 

(??? Wilfried folheia as pastas e comenta brevemente, algumas vezes não é possível 

entender o que fala, falas esparsas sobre seu trabalho, faz a leitura rápida de trechos de 

textos???)  

Essa aqui foi uma briga feia. Nós entramos no segundo Festival, de novo, conseguimos 

colocar mais uma música no segundo Festival Nacional (... leitura da música...) 

 

Édio – Wilfried, eu gostaria de retomar (?) essa parte pra gente poder conversar um 

pouco mais afinado, porque com o cansaço não rola mais, não nos permite mais 

concentração, eu não consigo mais me concentrar... 

 

Wilfried – Tranqüilo. Mas ainda tem coisas aqui do NuTE... 

 

Édio – Pois é... 

 

(...combinam sobre a próxima conversa...) 

 

  

 

 

 

 

  

  


