
3º Encontro 

Arquivo 1 

(Uma entrevista imaginária... ou, um pouco de filosofia sem a devida aporrinhação... digo, 
fundamentação teórica pertinente........  na boa, OK?...) 

 

Wilfried – Édio, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder fazer algumas retificações 
nas minhas duas entrevistas anteriores. Foram muitas horas contínuas de papo, em diferentes 
oportunidades e, olhando bem, notei que falei algumas bobagens de deixar o cabelo em pé... até 
gostaria que tu as relesses, pode esclarecer melhor alguns pontos da tua pesquisa....  e também 
fui grosseiro em algumas colocações, talvez fruto de uma exagerada... sinceridade, misturada 
com alguma inconseqüência, sei lá.... procurei corrigir isto também.... além disso,  pude tirar 
uma centena de “nés” , que não ajudavam em nada na compreensão do texto...  Sabe, é a 
primeira vez que sou entrevistado desta forma.... assim,....  longamente e sobre acontecimentos 
que já ocorreram há bastante tempo.... e lendo a decupagem das gravações, observei que sou 
bem menos eficaz na expressão oral, do que eu pensei que fosse... acredito, agora,  que consigo 
me manifestar bem melhor escrevendo do que falando, sabe..... 

 

Édio – Tranqüilo, não te preocupa. E daí Wilfried, conseguiu ler todas as entrevistas publicadas 
no blog? 

 

Wilfried – Detalhadamente as do Álvaro, do Alexandre e, obviamente,  minhas próprias... as 
demais li sim, mas  de forma mais solta.... 

 

Édio – E agora? Algum aspecto que você gostaria de voltar a abordar? 

 

Wilfried – Alguns... 

 

Édio – Por exemplo? 

 

 

Wilfried – Vendo as pessoas falarem sobre suas experiências e vivências dentro do NuTE, nota-
se diferentes focos de abordagem, diferentes importâncias dadas por estas pessoas aos 
acontecimentos protagonizados ou vivenciados no período de seu início até o final no 
processo... e, pode-se dizer – com certeza – que o NuTE não se compôs de um ou dois, mas de 
várias dezenas de pessoas fomentando idéias, dando aulas, dirigindo, atuando ou fazendo as 



partes técnicas de montagens e, até, sendo críticos do processo. Inúmeras pessoas foram 
fundamentais e imprescindíveis para a existência do mesmo... 

 

Édio – Sem dúvida..., e.... 

 

Wilfried – Então, como eu vivenciei ativamente – apenas – os primeiros anos do NuTE, gostaria 
de – inicialmente – ater-me a comentar esta fase inicial, OK? 

 

Édio – Legal, fique à vontade... 

 

Wilfried – Quero comentar sobre o Álvaro. Esse cara foi um dos melhores que existiu no NuTE. 
Um cara, que já na época da sua entrada no processo – no início do NuTE –, estava em vias de 
se aposentar, já com uma certa idade, carreira profissional – em tese, monótona – de tecelão 
industrial, tinha tido – até então – vivências pífias em teatro, chegou nos primeiros cursos com 
dificuldades  de vocabulário, de fluência verbal, gaguejava quando se empolgava, fisicamente 
era duro que nem um pau...  . Ninguém acreditaria, naquela época, que este cara um dia viria a 
ser reconhecido e premiado como ator em festivais de nível estadual e nacional. É que este cara, 
na sua constante simpatia, atitudes de companheirismo, de humildade e extraordinária  vontade 
de crescer, já sabia bem antes da chegada do genial Professor Faleiro, o lema que este nos viria 
a ditar em quase todos os nossos encontros:  “Arbeit, Arbeit, Arbeit!”.” Você quer conquistar 
qualquer coisa na vida? Trabalho, trabalho, trabalho!” Tenho pelo Álvaro uma enorme 
consideração, não só pelas vivências em teatro – sempre frutíferas – que tivemos juntos no 
período em que atuei no NuTE, mas pelo exemplo e inspiração  que ele – certamente – foi para 
as centenas de pessoas que do início ao fim do processo trilharam caminhos pelos palcos e 
bastidores que levaram o nome de NuTE.... 

 

Édio – Pô, bacana! E o que mais.... 

Wilfried – Do Alexandre..., quero falar de dois aspectos dele. O primeiro é o seguinte: lendo 
hoje o depoimento dele, nem parece ter sido um diretor de montagens. O homem, só quer 
filosofar, fundamentar suas reflexões e atitudes em teses e teorias...., e não estou dizendo que 
isso seja ruim, OK? Pelo contrário, é sinal de uma espetacular fundamentação teórica – ele sabe 
o que faz e diz. Contudo, ele estaria muito mais para professor de teoria teatral ou crítico de 
teatro.  Considerando ser – basicamente – autodidata,  temos aí mais uma presença de enorme 
empenho e força de vontade. E pelo que eu me lembro, diferentemente de todos os demais do 
NuTE – desta primeira fase – ele sempre trazia dados teóricos em forma de jornaizinhos, 
panfletos, xerox ou verbalizando diretamente para os grupos que dirigia. E, além disso, era 
crítico e extremamente criativo. Foi também, incontestavelmente, o mentor e organizador da 
idéia de, efetivamente, começar-se a fazer teatro num prédio chamado de “teatro”. Portanto o 
Alexandre é, sem dúvida – no sentido figurado  – o “pai” do NuTE... 

 



Édio – Interessante! E quem seria a mãe? 

 

Wilfried – Bem, igualmente no sentido figurado, é provável que  tenha sido eu. Talvez eu tenha 
pego a criança no colo e a alimentado no momento do abandono e a mantido viva neste período 
de fragilidade. Com toda a ajuda do Álvaro, Diogo, Iraci, Roberto, Sandra e Valdir – 
obviamente – que chegaram até o fim do primeiro curso e foram os atores e as atrizes da 
primeira montagem, genuína, de um grupo efetivo do NuTE – a “Pantomimas”.    

 

Édio – É uma tese bacana, mas você falava do Alexandre. Qual é o segundo aspecto sobre ele? 

 

Wilfried – Pois é, no meu entendimento o NuTE na sua primeira fase teve duas lideranças 
fundamentais: o Alexandre com a idéia original, puxando os eventos e as montagens teatrais, 
dedicando-se às direções de espetáculos; e eu: forçando e organizando a realização de cursos e 
procurando montar um elenco interno do NuTE para viabilizar as montagens...OK? 

 

Édio – Certo.... 

 

Wilfried – Bem, no início era tranqüilo, porque – na minha percepção, hoje em dia – eu não era 
muito metido a dirigir montagens – salvo as produções de fim de curso e o Alexandre não se 
sentia lá muito à vontade em ministrar cursos, parecia-me até um tanto tímido neste sentido. Até 
aí, as coisas iam às mil maravilhas. Contudo, a partir do segundo e terceiro curso interno, 
busquei envolver outras pessoas como professores, dentre elas o próprio Alexandre – no caso 
para ministrar aspectos cenotécnicos como som, iluminação, cenografia, inicialmente e depois 
direção de montagens. Posteriormente conseguimos trazer o maior de todos os professores que 
passou pelo NuTE, o Ronaldo Faleiro, e montamos com ele um programa de curso que 
abordava o teatro universal. Era assim: começava pelo teatro Grego, depois o Romano, o 
Medieval, a Commedia dell’Arte, etc, para que os alunos tivessem uma formação ampla, 
completa e quando de uma produção, soubessem – realmente – o que estivessem fazendo. Este 
curso do Faleiro, praticamente, não teve envolvimento do Alexandre, deixando-o livre para 
dirigir. Nesta época ele já estava realizando montagens no seu estilo que – na minha visão – o 
caracterizaram até onde acompanhei sua atuação no NuTE: ele pegava um determinado  
movimento teatral – na maioria dos casos, mais recentes, historicamente falando – , dissecava os 
pensamentos e obras dos autores do movimento e então, bolava ou “adaptava” (entenda-se o que 
quiser por adaptação) um texto e o levava a um grupo como proposta de encenação. Enquanto o 
Alexandre seguia por este caminho, certamente com muitos acertos, eu – cada vez mais – estava 
convicto da necessidade de um bom curso de fundamentação técnica e de interpretação para 
aqueles que quisessem fazer teatro no NuTE. Na minha cabeça o que o Alexandre estava 
fazendo era tentar ensinar injeção eletrônica para um “ator” que não sabia o que era um 
carburador, era tentar ensinar cirurgia cardíaca para uma “atriz” que não sabia fazer uma sutura.  
Hoje, lendo os depoimentos do Alexandre, vi que inúmeras vezes ele reclama das dificuldades 
que os atores tinham em “entender” suas colocações, da dificuldade de assimilarem o que ele 



pretendia passar. Chego a conclusão , que neste ponto, o Alexandre errou, não lhe “caiu a 
ficha”: fundamentação básica só viria a otimizar e agilizar o processo. Talvez levasse o NuTE à 
dois caminho: à uma ala da experimentação e à uma ala mais conservadora, com montagens e 
produções mais convencionais. Mas – certamente –  teria sido um ganho de tempo e, 
provavelmente, qualidade no processo. Tanto assim, que anos depois, integrantes posteriores do 
NuTE, adotaram o processo que foi por mim – já no início – proposto.  

 

Édio – E isto resultou em que na época? 

 

 

Wilfried – Lendo o depoimento de inúmeras pessoas que foram importantes na seqüência do 
NuTE, falou-se várias vezes em “arranca-rabos” , rachas, egos inflamados, etc. Acho que esta 
foi a primeira disputa de poder no NuTE e resultou na minha saída – pelo menos como 
coordenador didático. O “filho”, neste caso, – diferentemente do convenional – continuou a ser 
criado pelo “pai”. Mesmo assim, depois ainda participei de alguns JOTE-TITAC,  integrado a 
diferentes grupos como diretor, técnico e ator, também como autor de peças ou como 
organizador e, inclusive, como jurado dos jogos.... 

 

Édio – E você, hoje, recrimina o Alexandre por isto? Ficou alguma mágoa? 

 

Wilfried – Hoje, de jeito nenhum. Temos que considerar as experiências anteriores de cada um 
que fez parte do NuTE, inclusive de todos que vieram posteriormente. Eu vinha de uma 
experiência considerável em treinamento de pessoal na Sul Fabril, fui por muitos anos o técnico 
responsável pelos treinamentos comportamentais e pelo desenvolvimento de pessoal na unidade 
matriz e – na época – dez unidades filiais, somando mais de 5.000 pessoas. Tinha formação 
técnica nesta área e tinha esta visão de embasamento teórico-prático. Mas havia ali – no NuTE – 
entre mim e o Alexandre, simplesmente,  um conflito ideológico. Vendo hoje, creio que o 
Alexandre tinha medo de – com a implementação de uma escola fundamental – anular as 
possibilidades de um teatro experimental, revolucionário contra conceitos pré-estabelecidos e 
independente. Possivelmente acreditasse – e não estaria de todo errado – que os alunos fossem 
sair “bitolados” do curso, menos abertos à experimentação. Além disso, a escola, possivelmente, 
criaria vínculos com a administração do teatro e talvez houvesse uma pressão para montagens 
mais convencionais e tradicionais, semelhantes às das, então, existentes Escola de Música e do 
Ballet nos finais de ano ou nos encerramentos de cursos. Afinal de contas, estas escolas para 
agradarem os alunos e parentes de alunos “pagantes” dos cursos, montavam uma colcha de 
retalhos com todos os alunos em diversos estágios, reprimindo desta forma uma maior 
qualidade no resultado final do dito “espetáculo”. O Alexandre deve ter ficado apavorado na 
perspectiva de ter que “perder tempo” com este tipo de produção teatral, hoje entendo isso. Eu, 
por minha vez, acreditava que o Alexandre estava com medo de perder o “comando geral” sobre 
o NuTE, ter que dividí-lo com outros e por isso estava “jogando água no nosso choppe” junto à 
administração do teatro, com a qual ele – obviamente – tinha muito mais afinidades e 
facilidades do que os demais. No fundo, na época, faltou diálogo maduro entre nós e, inclusive, 



entre todo o grupo em atividade – pois os integrantes deste grande grupo acabaram, também, 
tomando partido para um ou outro lado... 

Édio – Mas, vá lá, ficou ou não uma mágoa? 

 

Wilfried – Da minha parte, na época, obviamente. Mas isso não permaneceu por muito tempo. 
Eu não teria continuado a participar de atividades do NuTE posteriormente, caso tivesse ficado 
uma mágoa. Hoje..., lendo sobre o desenvolvimento do NuTE  através dos depoimentos dos 
líderes que chegaram posteriormente à minha saída, fico contente em observar que o NuTE 
atingiu os objetivos da proposta inicial do Alexandre. Acho que o NuTE no período em que 
existiu – dadas as circunstâncias – foi um sucesso..., constantemente se projetou com a marca da 
experimentação... 

 

Édio – Tu acreditas que o NuTE foi um sucesso? Com a realização prevista de mais um JOTE-
TITAC não achas que pode haver uma continuidade? 

 

Wilfried – Sinceramente???? Não. O NuTE acabou!!! O Último integrante do NuTE vai se 
chamar: Édio! 

 

Édio – Como assim? 

 

Wilfried – Veja, o que você está fazendo.... Com a efetivação do teu projeto e tua atuação 
brilhantemente focada como entrevistador, ajudado pelo competente trabalho do Charles, teu 
colega fotógrafo, tu estás permitindo uma visão inusitada de um movimento artístico-cultural 
para as pessoas em geral, mas principalmente, para todos os ex-integrantes deste movimento 
que se chamou NuTE. É notório, pelos pareceres até então publicados, que muitos ex-
integrantes do movimento desconheciam, em grande parte, as intenções, os objetivos, e os 
paradigmas de colegas integrantes do processo que os antecederam ou que vieram 
posteriormente. Teu trabalho vai resultar numa nova visão sendo lançada sobre o teatro de 
Blumenau e a partir de Blumenau. Só que este movimento que foi o NuTE, já acabou. Não volta 
mais. Poderemos ter um futuro JOTE-TITAC, poderemos dizer que é o NuTE – talvez seja bom 
em termos de mídia: um “movimento” que já existe há 12 (?) anos, blá-blá-blá -, poderá re-
envolver nomes  que foram significativos no  extinto NuTE, mas não será mais o NuTE. Serão 
outras cabeças, outros interesses, será em um tempo cronológico diferente. E mesmo antigas  
cabeças – eventualmente – integradas neste novo processo, depois do teu trabalho, nunca mais 
enxergarão as coisas como o foi na época. E aliás, eu entendo que: se alguém quisesse a 
continuidade daquele – extinto – processo na época, teria tocado o pé na porta e ocupado o 
espaço no momento em que o último integrante estava saindo de lá. Na  minha interpretação, a 
morte do NuTE ocorreu quando esvaiu-se seu espírito e ninguém mais dele apropriou-se. 
Se acontecer mais um JOTE-TITAC dentro de um projeto chamado NuTE, se – sem querer 
parodiar – a Fênix renascer das cinzas, será algo – definitivamente – novo, diferente, em 



Blumenau. E – ainda – se, num futuro longínquo, alguém vier a fazer uma pesquisa sobre este 
novo movimento que ocorreu em 2009 e questionar sobre quem o iniciou, quem foi o “pai” da 
idéia, certamente virá à receber uma resposta bem oportuna:         - “Foi um pesquisador, um tal 
de... Édio Ranieri... se não me engano....” 

 

(aqui houve uma interrupção do tempo..., de uns 15 anos) 


