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

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

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

 

Arquivo 01 

 

Édio – Estamos aqui com o Claus Jensen, e falamos a respeito do NuTE. Tu 

dizia que... 

 

Claus – É, o NuTE foi uma experiência fantástica pra mim, foi uma mudança 

pessoal. E na época que eu entrei, que foi em 1986, foi em função de uma 

pessoa que participava lá também, a Sandra Cardoso, não sei se já ouviste 

falar dela? 

 

Édio – Esse nome não tinha aparecido ainda... 

 

Claus – A Sandra era uma pessoa também muito envolvida com teatro, uma 

pessoa bastante culta, ela e o namorado dela, na época, eu não me recordo o 

nome dele. E ela trabalhou comigo como desenhista na época em que eu 

estava começando a empresa. E nessa oportunidade, então, ela me 

apresentou. Aí tinha essa questão pessoal com a timidez, a desenvoltura. E o 

NuTE, eu acho que fazia uns dois anos que estava acontecendo a partir desse 

período, porque ela fez também o Três Terças Tem Teatro. E então quando 

abriu a inscrição eu fui lá, e foi um período interessante do NuTE porque até 

então o Wilfried, o Alexandre, eles vinham ministrando os cursos, abrindo as 

turmas, e aí ele pensaram em pegar um pessoal do Guaíra, de Curitiba. Tu 

conhece essa história? 



 

Édio – Mais ou menos, eu ouvi por alto, ninguém ainda detalhou... 

 

Claus – Então pegaram três profissionais do Guaíra, e como faz tempo eu não 

me recordo o nome deles, dois eram atores e um era diretor, se não me 

engano. e eu achei interessante porque no final... Então tanto Wilfried como 

Alexandre também participavam, claro, como curiosos, não são pessoas 

formadas dentro da área, pelo contrário, são grandes pesquisadores 

autodidatas, e eu acho que isso que os fez tão grandes como foram, como são. 

Enfim, eles chegaram à conclusão de que o que eles estavam dando era igual 

ao que traziam aqueles profissionais, que talvez se prepararam pra que fosse 

uma informação mais concisa, uma informação mais básica pra pessoas que 

estão começando, mas viram que o caminho deles estava certo, se não me 

recordo, em conversas. Eu participei nesse primeiro grupo que veio do teatro 

Guaíra. Eu acho uma das coisas bacanas desse período, e uma das minhas 

motivações também... a coisa bacana foi isso de quebrar preconceitos, isso de 

um homem não tocar outro homem, porque vai achar que é homossexual, 

então tu toca, tu confia na pessoa. Esse espírito de ter que confiar, aquele 

momento de troca, eu acho que foi uma das coisas mais importantes de 

construção da personalidade, e também de quebra de paradigmas, de pré-

conceitos, o teatro abriu essa porta. Mas voltando a falar desse período do 

NuTE, assim que terminou esse curso em seguida eu comecei um curso com o 

Wilfried e o Cezar. 

 

Édio – Esse com o pessoal do Guaíra foi rapidinho? Foi de um mês, dois 

meses? 

 

Claus – Não, eu acredito que foi um meio anos, seis meses, ou três meses.  

 



Édio – Eles vinham de Curitiba, faziam um trabalho... de certo era no final de 

semana... 

 

Claus – Eu não me recordo agora, acho que era final de semana, porque ficava 

mais prático. E foi muito bacana, mas se fosse com Wilfried ou com eles daria 

na mesma, porque era uma apresentação do que era o teatro, e os exercícios, 

que foram muito bacanas. E a motivação de eu ter começado teatro foi de que, 

como eu trabalho com uma agência de propaganda, eu queria poder dirigir um 

comercia, ou poder dirigir um ator e ter uma noção, não é, porque eu achava 

muito mais fácil, naquela época eu não podia pagar um bom diretor ou mesmo 

não tinha à disposição, em 1986, hoje tem ótimos diretores aqui.  

 

Édio – Tu já estava formado em publicidade naquela época ou estava 

estudando? 

 

Claus – Não, não, eu sou autodidata. Eu já tinha a agência. A maioria das 

agências que começaram na época ninguém tinha formação, talvez um ou 

dois, mas não me recordo. Então eu queria ter essa informação e esse contato 

pra quando surgisse uma oportunidade. Mas eu acredito que a maioria das 

pessoas que entram em alguma coisa... eu não consigo me envolver 

superficialmente, e me apaixonei pelo teatro. Então começou o meu 

envolvimento em coisas muito bacanas como as esquetes, a preparação de 

espetáculos, como parte do treinamento, e outro ponto que acho que foi legal 

no NuTE foi esse curso que o Wilfried dava. Aí já entrando no teatro, olhando 

pro teatro de certa forma, entre aspas, “séria”, já querendo desenvolver algum 

trabalho... hoje eu estou acima do peso, tenho uma certa dificuldade de 

locomoção, mas na época o meu problema, que é paralisia, eu tive pólio aos 

sete... mas eu tranquilamente, do meu jeito, eu tinha uma boa liberdade de 

locomoção, de fazer várias coisas, hoje em dia é um pouco mais complexa a 

situação. E a mímica, então, foi muito legal porque todos esses elementos, 

esses exercícios que eu fiz na época, tanto de mímica como de teatro, 



fundamentaram, deram a oportunidade de eu conhecer melhor o meu corpo, e 

ao mesmo tempo ajudaram muito na questão de administrar movimentos. Nós 

fazíamos exercícios de queda, que são comuns, e me lembro que eu comecei 

a fazer um roteiro, às vezes eu caía, e eu queria botar essa queda, se tu cai de 

lado, na coxa, usa os músculos pra amortecer o tombo. Então umas coisinhas 

assim acabaram me ajudando até na vida pessoal, como deficiente. 

 

Édio – Tua entrada é em 1986. No final do ano vocês chegam a montar O 

Homem do Capote e Outros Seres? 

 

Claus – Do Homem do Capote eu não cheguei a participar. Na verdade eu 

comecei com peças mesmo foi no período do (O) Caso, como aquela peça O 

Túnel, em 1987. E naquela época era eu, o Otto, que também era uma figura, 

entre aspas, “lendária”, lá do Teatro, risos... E o Álvaro, e mais uma moça, ela 

era folha de um americano, ela fazia, eu acho, educação artística aqui, e 

participava do Coro, etc. Então fizemos nós aquela peça. Depois ela foi 

substituída pela esposa do Wilfried. E foi bem legal. O Túnel me marcou muito, 

porque o trabalho de pesquisa que eu fiz pra montar aquele personagem... 

novo, sangue quente, tinha acabado de ler Stanislawski, e o teatro natural tinha 

um grande fascínio, a gente acabava se motivando pelo teatro, pelo cinema, 

etc. E o processo de pesquisa foi muito legal, além dos exercícios. E como eu 

andava muito de ônibus eu comecei a observar as pessoas, e dissecar elas, o 

movimento da sobrancelha, da boca, como ela reagia com o braço, que 

intenção ela podia ter... e eu gostava de andar de ônibus porque aquilo era o 

meu laboratório de pesquisa, e ali eu comecei a dissecar os meus 

personagens, o cuidado pra não ser exagerado e tal. E uma das coisas que eu 

gostava muito era a leitura de mesa, e acho que foi um dos grandes diferencias 

do NuTE, fazer a leitura de mesa e depois toda a análise sócio-política, 

mergulhar no mundo do autor, na situação em que ele vivia, na situação da 

época em que o texto foi escrito. Me parecia que outros grupos não tinham 

essa seriedade no mergulho do texto. Mas também foram poucos que eu 

conheci.  



 

Édio – E como funcionava isso Claus? O Alexandre coordenava esse tipo de... 

 

Claus – O Alexandre que coordenava. Eu acho que o NuTE foi... e aquele 

momento de 1986 e 87, em que surgiu aquele movimento dos poetas 

independentes, que foi... O Alexandre, pelo fato dele estar lá no centro, 

trabalhando no Teatro Carlos Gomes, ele conseguia agregar várias figuras 

junto a esse movimento teatral. Então onde antes era, lá no teatro Carlos 

Gomes, Balé, música, teatro, tudo separado, cada um no seu canto, em 

determinado momento em que eu estive lá, e acho que já foi mais pra 1990, ele 

conseguiu... o Álvaro participou de algumas peças do Balé, algumas pessoas 

do Balé participavam de peças do NuTE, e a gente tinha muitos jornalistas que 

passavam por lá, os pintores, como o Tadeu Bittencourt. Então essa integração 

entre a cultura de Blumenau foi um momento muito bonito. E os poetas 

independentes inclusive na época... Eu não sei se tu já falastes com a Rosane 

Magali Martins... 

 

Édio – Ainda não, somente por e-mail, estamos conversando pelo Blog. 

 

Claus – Ela, que hoje mora em Florianópolis, o Carlos (Vince?), ele na época 

até tinha uma livraria de livros usados, eu acho, e depois ele entrou no PT. 

Algumas dessas figuras do teatro, depois eles acabaram indo pra lá e pra cá 

né, mas eles fizeram parte desse grupo de Poetas Independentes, que fez 

algumas coisas muito legais, como os varais de teatro na frente da Moellmann, 

e isso também foi uma coisa que acabou fomentando um pouquinho o próprio 

JOTE-Titac, porque apareciam autores, o próprio Giba apareceu em função de 

estar lá no grupo dos Poetas Independentes. E ele começou a se aproximar, 

com aquele jeitão dele, ele é uma figura muito carismática e tal, acabou se 

envolvendo logo, mostrou a sua boa direção, o seu lado de ator, e todo mundo 

estimulando ele muito, ele acabou se envolvendo, e assim aconteceu com 



várias pessoas. Mas voltando ao (O) Caso, nós fizemos vários espetáculos, 

montamos essa peça O Túnel. Lá em cima é um espaço pequeno, fica num 

lugar retirado do Teatro, e a peça começa com o Otto, que de repente chega, 

se limpando, batendo a poeira, e ele percebe a presença de uma outra pessoa, 

e aí ele começa a falar “Pois é, que barulheira que deu não é? O que 

aconteceu, o que aconteceu com o trem, ele bateu?”. E nessa história ele vai 

descobrindo que essa pessoa meio raquítica com quem ele estava falando... 

“Pois é, mas tu não morreste?”. E a pessoa, “Pois é, eu morri, e lembra quando 

você me olhava e me desprezava por causa da minha corcunda...” e tal... 

Aquele momento do “eu morri”, que ele descobre que morreu, aquilo era assim, 

conversando, como a gente tá fazendo. Aquele momento dentro do (O) Caso 

era interessante, a gente sentia uma mudança na respiração, uma mudança 

nas cadeiras, e tal. E então o (O) Caso inaugurou, se não me engano, com 

essa peça. E foi bem legal, na época, no ano seguinte, ou no mesmo ano, a 

gente chegou a apresentar na Mostra Paralela, foi muito legal, foi um papel que 

eu sempre tive muito prazer em fazer, e foi o papel que me mostrou o que eu 

podia fazer. Então eu participei do Apocalypsis Cum Figuris, e até separei pra ti 

um cartaz! Não sei se tu chegaste a ver alguma coisa... 

 

Édio – Que legal! 

 

Claus – O Cartaz da peça, o desenho, foi o Tadeu que fez... 

 

Édio – Ah! Que bacana! 

Claus – E a gente, até por estar envolvido com propaganda, acabava fazendo 

os cartazes das peças. E na época do Apocalypsis o Faleiro já estava em 

Blumenau. E o Faleiro foi uma história a parte não é? Quando eu entrei no Blog 

do NuTE Para Todos, que eu tinha visto, na verdade, através da Aline... tem 

algumas pessoas que a gente acaba colocando no Orkut, e tu não tem nenhum 

contato mas depois tu começa a descobrir, e aí, naquela atualização das fotos 



eu vi NuTE Para Todos, e pensei, que interessante né... risos... E aí eu fui no 

Blog, e acabei através de algumas fotos vendo o Alexandre, vi algumas 

pessoas e fiquei bastante curioso. E voltando ao Faleiro, ele parece uma 

pessoa que não existe de tão fantástico que ele é, uma pessoa simplérrima 

quando tu conhece ele, e acho que isso nos deixou muito impressionados, 

como uma pessoa com tanta cultura, deu quinze anos de aula na França, vem 

parar lá! E vem lá pra escutar a gente, que é uma característica fantástica dele, 

sendo isso tudo que ele é, ele quer te ouvir. Então ele começou aquele curso, 

que acho que já foi citado ali. 

 

Édio – De História do Teatro Universal.  

 

Claus – Isso. E eu não fiz todo até, por causa do envolvimento que eu tinha 

com a empresa e tal, era meio complicado. Mas foi muito importante porque 

como a gente estudou os diferentes períodos foi também o momento em que 

eu me apaixonei muito pela cultura grega, que até então a gente ouvia... e a 

mitologia grega, que eu acho fantástica. E foi um fato muito marcante porque 

logo em seguida ele e o Alexandre, e sempre o Alexandre, uma figura que eu 

acho fantástica, ele sempre tá à frente, é um ser à frente do seu tempo, 

impressionante a visão que ele tinha, e tem talvez, do teatro, de uma forma 

geral, e ele era um grande incentivador, pesquisador, e acabou passando isso 

depois pro Pépe não é? O Pépe eu vejo hoje como um... ele conseguiu fazer 

uma coisa muito importante, fazer um grupo profissional, e como ele era um 

cara assim... um grande talento, uma pessoa que levava isso muito à sério 

como uma profissão, talvez até como influência do próprio Vira Lata, porque lá 

se trabalha também pelo dinheiro, era um grupo de teatro também com fins 

lucrativos, e eu acho que ele conseguiu dar essa seriedade, e também é uma 

pessoa muito sensível, muito bacana, pesquisadora, isso eu acho... e me 

parece que o Alexandre passou isso muito bem pra ele.  

E aí começamos né... eu comecei antes do Pépe, eu vi todo esse pessoal 

entrar, e vi esse pessoal brigar. E o Dennis, que tinha começado antes de 



mim... Aquela salinha lá do teatro tu chegou a conhecer? Aquela que era a sala 

do NuTE. 

 

Édio – Sim. 

 

Claus – Naquela sala lá eles começaram a juntar livros pra fazer a famosa 

biblioteca do NuTE, que foi muito legal. Eu na época sempre procurava ter 

essas coisas perto de mim, ainda mais conhecimento. E com o Festival de 

Teatro tu tinha acesso a livros que de outra forma tu não... e as editoras 

querendo vender, e a gente com sede de informação. A própria FURB não 

tinha muito material sobre teatro. 

Bom, então eu participei da montagem do Apocalypsis Cum Figuris, que foi um 

processo de trabalho fantástico, foi uma peça... 

 

Édio – Eu gostaria muito de te ouvir falando a respeito desse processo Claus, 

como que apareceu esse tema pra vocês, como Grotowski vem à tona, o que 

acontece que vocês se aventuram em uma coisa tão pesada e complexa como 

Apocalypsis.  

 

Claus – Bom, eu acho que quando o teatro assumiu esse... trabalhou esse lado 

pessoal meu, e uma das coisas assim... até então eu era, como tantos outros, 

muito religioso, em função da minha família, mas sabia que tinha alguma coisa 

errada, e aquilo foi o espelho que me colocou os vários pontos de vista e de 

repente abriu essa corrente. E o Apocalypsis foi muito bacana porque na 

verdade nós estávamos num período em que o Alexandre nos apresentou 

Grotowski e o teatro pobre, e que a gente realmente via que era uma grande 

solução pro teatro. Tínhamos derrubado a quarta parede com o Brecht, e daí 

fomos pra Grotowski. E a idéia começou em cima desse trabalho do Grotowski, 

porque Apocalypsis foi uma peça que ele apresentaram também. Então a gente 

começou alguns exercícios e tal. E a história toda foi montada em cima de 



exercícios, tendo a linha, a direção geral do espetáculo, do que tinha sido 

escrito, mas buscou-se outros caminhos. E a coisa foi acontecendo e 

crescendo dessa forma. E na época você sair da quarta parede e interagir com 

o público era uma coisa... uma volta... e como ator foi uma experiência 

fantástica, porque a proposta do Grotowski... é você virar humano de novo, 

cheirar a outra pessoa, tocar a outra pessoa, e essa interação... Eu acho um 

momento marcante quando a gente faz a cena do lava pés, que tu vai lá, tira o 

sapato da pessoa, tira a meia, lava, enxuga... quer dizer, de repente a pessoa 

que tem preconceito de chulé, a pessoa que tem... ver aquela pessoa semi-

nua, e que de repente estava gritando, parecia uma louca, e daqui a pouco 

estava vendendo as feridas de Cristo, que era uma das cenas né... 

 

Édio – Feridas de Cristo?        

 

Claus – É, isso foi um trecho muito legal nessa criação. Como ele falava sobre 

as várias partes. Essa é uma cena que me marcou muito porque retrata 

realmente o que era. Em determinado momento, acho que é depois da 

crucificação, se não me engano, e aquele era um momento forte, porque não 

havia uma crucificação no sentido literal, que amarrasse, não era uma cena 

nesse sentido. Havia aquela coisa ah! Braços abertos esticados, cabeça 

pendurada, e de repente o grupo se organizava, um barulho enorme, e pá! 

Acabou a cena, apagou a luz e começou outra parte, e aí cada um começava: 

“Vendo a ferida de Cristo! Vendo o pano de Cristo!” E que é exatamente o que 

acontece hoje com a Igreja Católica e com as várias Igrejas que vendem água 

do Jordão, vendem a Virgem Maria, vendem tudo o que puder vender pra se 

organizar. E essa foi uma brincadeira legal dentro dessas cenas. E isso foram 

todas criações que apareceram. 

 

Édio – Era uma feira... 

 



Claus – Era uma brincadeira. Exatamente, a idéia era uma feira, que começava 

com isso né.  

 

Édio – A cena do lava pés, Claus, acho que foi uma coisa que marcou muito, e 

eu imagino ela muito intensa, muito violenta, porque todos os entrevistados até 

agora que falam do Apocalypsis, não só quem atuou, mas também quem 

assistiu, todos lembram da cena do lava pés.  

 

Claus – É, e eu ainda acho que ela tem uma força crítica. Ela é forte pro ator 

que tá fazendo isso, que tá tendo essa experiência, e pro espectador que tá 

sentindo a água fria no pé. Claro, tá chegando, tá chegando... tirou, pegou meu 

pé... Assim, risos... E era legal pela responsabilidade que tu tinha como ator de 

ir lá, tirar o sapato, a meia, e lavar, secar, colocar a meia, colocar o sapato e 

amarrar o sapato. E assim, isso tinha um tempo, como é no teatro, todos 

tinham o seu tempo. Essa sincronia era fantástica também. E depois essa cena 

da feira, que pessoalmente me marcou mais, por essa crítica muito forte e 

muito real do que acontece. Eu acho que o Apocalypsis pra mim foi isso, e 

principalmente os exercícios, havia cenas acrobáticas de um grupo que não 

tinha qualquer origem acrobática, não era um grupo que fez um curso pra se 

preparar pra esse espetáculo. Era um conjunto de atores, com essa energia do 

Alexandre de querer fazer coisas diferentes, e apaixonados pelo teatro. E deu 

tudo certo porque nós tínhamos técnicas, eu assim como outros, fizemos 

muitos exercícios de mímica e outros exercícios, então nós tínhamos um 

preparo intuitivo pra aquilo. Claro, eles muito mais do que eu, muitas vezes eu 

não tinha condições de fazer muitas coisas, às vezes o que é acrobático pra 

mim, as minhas possibilidades, pro outro nem é tanto não é. Mas eu acho que 

isso foi uma coisa que marcou bastante, esse preparo. Eu me lembro de uma 

cena do Carlinhos Crescêncio, ele virava umas carambotas de lado, e ah! Vai 

cair agora! Por que um acrobata fazer é uma coisa, mas uma pessoa comum é 

outra história. Então muitas vezes havia cenas em que tu chegava correndo pro 

público e pá! Parava. Esse sentimento de espectador, e essa troca... “Eu vou 

parar na hora, vou ver a reação do cara...” E tu chegava, e puxa! Como ator e 



como proposta de passar o que era o Apocalypsis Cum Figuris, essa troca, era 

um espetáculo emocionante, como foi apaixonante como ator foi apaixonante 

como se colocar no lugar da platéia, e pela mensagem que a gente passou 

também. 

 

Édio – Qual era essa mensagem Claus? 

 

Claus – Eu acho que essa crítica à Igreja, às quebras, eu estou aqui, você está 

lá, independente do teatro, mas assim... tocar... É bem a história do Grotowski 

mesmo né. Sentir o cheiro da pessoa suada... Um dos dias de apresentação 

era quente. Então sabe, esse tipo de coisa que... O teatro era mais do que 

simplesmente você sentar na poltrona e ligar o olhos. A partir daquele 

momento tu entrava numa bolha, que era aquilo que estava passando na tua 

frente. E foi o único espetáculo que eu me recordo que a gente fez nessa linha. 

O resto foi tudo mais sério... risos... Foi tudo dentro de uma linha mais comum, 

vamos dizer assim né. Talvez O Túnel também... Ele entrava no meio, mas de 

repente era só mais um ator indo no meio da platéia, ele não interagia de forma 

tão direta.  

 

Édio – E como que apareceu... Tu diz que vocês estavam lendo “Em Busca do 

Teatro Pobre”, e aí o Alexandre aparece com essa idéia “Ah, vamos montar o 

Apocalypsis...”. Como que foi, tu lembras como foi que apareceu pra vocês 

essa idéia? 

 

Claus – Olha, o que eu me recordo é que o Alexandre falou sobre o Grotowski 

mas a gente não chegou a ler, ele nos apresentou, xerocou uma páginas e tal. 

Mas ele que organizou o espetáculo. Apesar das esquetes, apesar do trabalho, 

ele que organizou. 

 



Édio – Ele chegou com a idéia já mais ou menos pronta pra vocês... 

 

Claus – Sim. Até porque era ele que pesquisava junto com o Wilfried, ou 

alguma outra figura, o Pépe ou o Dennis também. Todos os atores que na 

época participava de uma forma mais... que se envolviam mais, eles hoje são 

diretores, são pessoas que estão ensinando pra outros. Eu nem me comparo 

com o envolvimento que ele tiveram, apesar de participar de todos os ensaios 

etc. Mas eles sacrificavam muito o lado pessoal. Tanto o Pépe, o Carlinhos, 

eles fazia o NuTE, cuidavam de tudo, organizavam os cursos, etc.  

Bom, um outro espetáculo marcante pra mim, e acho que pro NuTE, foi o 

MacBeth, a reinvenção do MacBeth. Três reis MacBeth’s que se alternavam, e 

a idéia... O que foi, talvez, mais marcante pra mim, como ator e pessoa, foi 

conhecer Shakespeare, não aquele cara antigo, que você lia por tudo, um cara 

fantástico, mas que não... meio distante, um autor antigo. Quando tu começa a 

ler Shakespeare, e o Faleiro era uma das pessoas apaixonadas por 

Shakespeare, pelo que eu me lembro... Tem uma cena no MacBeth, quando 

ele tá no meio do caminho e as bruxas param ele, e elas falam e ele acredita 

no que elas falam, e tudo gira em torno daquilo que ele acredita. Então aquilo 

foi marcante porque é exatamente assim que nós somos enquanto seres 

humanos, de repente a gente incorpora uma coisa, bate com o que a gente 

tava querendo, faz tudo... e isso em vários... em várias posições diferentes, na 

tua vida pessoa, profissional, de repente aos trancos e barrancos tu passa por 

cima de tudo, porque já era aquilo que tu tava matutando. Então a peça toda 

tem muito... todas as peças dele, tem muito desses elementos psicológicos 

muito sutis e muito marcantes. Então ali tu consegue perceber e ler realmente 

o grande homem a frente do tempo que ele era. E foi legal por causa disso. E 

aí na montagem do MacBeth a gente teve um curso, uma preparação, com o 

pessoal do LUME, lá de Campinas, que fez toda uma preparação de 

exercícios. E tinha muito exercício de corpo, acrobacias. Isso foi bem marcante. 

Eu fiz, muitas coisas foram extremamente úteis pra mim, o que eu pude fazer, 

mas eu vejo que para o grupo foi fantástico. Pépe, Carlos Crescêncio, Giba, 

esse pessoal aí... 



 

Édio – Esse é o curso que o Simioni fez...  

 

Claus – Sim. 

 

Édio – Ah, que interessante! Então foi durante o MacBeth... A forma como 

estava pra mim tinha sido bem antes... O MacBeth é de quando, 1990, 1991... 

Por ali não é? 

 

Claus – Acho que é de 1991.  

 

Édio – Tem um vídeo desse curso, tem uns trechos ali. O Pépe bem novinho, 

Carlinhos também... Aparece eles no vídeo lá, uns moleques, uns guris... Deve 

ter uns noventa minutos de gravação da oficina. 

 

Claus – Ah é? Isso tinha que postar em algum lugar não é? 

 

Édio – É... a gente quer trabalhar esse matéria. Inclusive esse cartaz, se tu 

tiver como fazer uma cópia digital pra gente seria bem legal. Eu tenho um, mas 

tá meio puído... 

 

Claus – Eu tenho o original... e tem aqui os ingressos do Apocalypsis.  

 

Édio – Que legal! Esse aqui eu não tinha visto ainda.  

 



Claus – O que eu achei legal é “na visão de Santa Catarina, os anjos e nós”... 

Estão aqui o Álvaro, figura tradicional, Carlos Crescêncio, o Dennis, o Giba, 

Marcos Suchara, que tá ou estava na Globo, está lá em São Paulo. Então são 

pessoas, fora eu, bem envolvidas com o teatro, e que deram um contexto 

fantástico pro teatro, nessa apresentação. Era um grupo realmente sério, a 

gente pesquisou bastante, e eu acho que esse processo de pesquisa foi uma 

das coisas que mais me acrescentou em todos os aspectos, vamos supor, 

como pessoa do teatro, como processo de trabalho. A gente ter chegado lá 

acho que isso enriqueceu bastante.  

 

Édio – E entre o Apocalypsis e o MacBeth não tem o Variante Woyzek-Mauser, 

ou é depois? 

 

Claus – Ah é! Eu acho que é entre os dois. Eu participei também. E coincidia 

muito sempre com a finalização dos cursos. Eles trabalhavam, pegavam um 

pessoal que já estava mais tempo, até pra enriquecer o grupo, e isso que acho 

que deixou os espetáculos com um aspecto muito mais... profissional não é a 

palavra, mas enriquecedor, e MacBeth pra mim foi marcante, pois foi onde eu 

conheci a minha esposa. Eu nunca me esqueço que um dos exercícios era 

imitar uma águia, a gente sempre recorda, e eu acho que o MacBeth foi 

anterior... E também MacBeth apresentou um outro cara que é o José 

Aparecido... 

 

Édio – Algumas pessoas falaram a respeito dele, mas ele desapareceu, 

ninguém sabe onde ele está. 

 

Claus – Ele foi pra Bélgica. Ele foi uma figura muito interessante porque... O 

JOTE-Titac foi em 1986... 

 



Édio – O primeiro é de 1987... 

 

Claus – Então o JOTE foi uma experiência também muito louco, porque na 

verdade eles fazia a distribuição na sexta de noite, e a gente tinha que 

apresentar a peça no domingo. Então virava a noite, aquela loucura toda. 

Então, não sei se foi no primeiro ou segundo, que o Aparecido apareceu. E aí 

fizemos um grupo e eu acabei dirigindo a peça, era eu, ele o Pépe, e mais duas 

pessoas que estavam iniciando. E o Aparecido era um funcionário de um banco 

francês, e a gente pensava que um cara que trabalhava num banco era rígido, 

dinheiro, números e tal. E eu achando que tava boa a minha direção, ou que 

pelo menos estava conseguindo. Bom no sentido de despertar a pessoas 

usando as técnicas que eu aprendi em todos os cursos que eu fiz. 

 

Édio – Tu tava dirigindo um espetáculo do JOTE né? 

 

Claus – É. Nós ganhamos como... não sei se foi... eu acho que com ator 

coadjuvante  e com cenário, uma coisa assim. E o José Aparecido, depois, 

conhecendo melhor, ele era uma pessoa que estava sozinho, e tinha um 

apartamento, então de vez em quando se promovia... não uma festa, mas um 

encontro do pessoal. E ele era muito envolvido, era um grande músico 

também, ele era coralista, e ele tinha uma voz assim... A minha esposa 

também, é soprano, ela é muito boa, e o Aparecido também, então algumas 

coisas foram aproveitadas né. Mas ele era um grande intelectual, uma pessoa 

muito estudiosa, muito envolvida, foi uma grande surpresa também, porque ele 

colaborou em determinados momentos muito... na questão dos cursos que 

eram dados, etc. E pra mim foi uma surpresa porque quando eu conheci o 

verdadeiro Aparecido eu pensei “puxa vida... como é que eu consegui dirigir um 

cara desses que”... talvez não tanto no teatro, mas a evolução dele foi muito 

rápida, e ele era uma pessoa característica, quietinha e tal. E se eu não me 

engano ele começou... eu não sei se ele estava já... ele foi uma figura que 

apareceu, todo mundo tava num bar e tal, foi se enturmando devagarzinho, não 



foi através de um curso. Bom, e no MacBeth ele também teve uma 

importância... eu não me recordo agora se ele participou ou ficou só na ajuda 

da direção de atores e preparação de voz... preparação de voz com certeza... E 

desculpa, o espetáculo que tu falaste, o Woyzek-Mauser não é? Eu não tenho 

tanta lembrança desse espetáculo, mas uma coisa que me lembro é que 

tinham dois planos, e o Dennis teve uma atuação forte, era o protagonista, o 

Álvaro, acho que o Pépe também... 

 

Édio – Esse é outro traço interessante também. O Variante foi o espetáculo que 

mais ganhou prêmios não é? O espetáculo que mais circulou, ganhou Festival 

Catarinense, foi premiadíssimo. Mas quando as pessoas contam um 

espetáculo que vem com grande energia é o Apocalypsis, e às vezes o 

MacBeth também. É gozado não é? O que aconteceu que foi tão premiado, 

mas ao mesmo tempo não tem essa carga tão forte nas pessoas como o 

Apocalypsis. Teve uma definição do Murphy, ele diz que o Apocalypsis é o 

espetáculo que muda o cenário teatral de Santa Catarina, ele faz uma cisão ali 

antes desse espetáculo e depois, dentro do tetro catarinense. Tu estava na 

apresentação em Floripa do Apocalypsis, que diz que uma mulher destruiu... o 

Alexandre conta que se sentiu muito humilhado, que ela falou muito mal... 

 

Claus – Ah sim! Eu lembro. Realmente era um choque cultural muito grande 

pro teatro né. Porque assim, o Apocalypsis teve uma fase um e uma fase dois. 

Na fase um é onde se reúne o grupo que começou, e depois eles decidiram 

refazer, e aí foram outras pessoas, o Pépe participava, o Carlos também, mas 

já não o Dennis... Porque o Marcos naquela época foi pra São Paulo, o 

Dennis... bom, ele tinha saído, e ficou... eu não sei se o Álvaro estava junto... 

Mas o Giba com certeza, Pépe... eles fizeram, se não me engano, com quatro, 

estavam em sete e conseguiram fazer em quatro. E daí eles viajaram bastante. 

Mas assim, acho que claro, perde um pouco, e depois esses seis começaram 

juntos, participaram de todo processo, é diferente. Mas também não ficou ruim, 

foi apenas uma releitura com uma diferente visão. Mas isso que tu falaste 



agora... Chocou muitas vezes essa coisa de afrontar, realmente é verdade. No 

Festival que nós participamos lá em Florianópolis, acho que era estadual né? 

 

Édio – É... 

 

Claus – Faz tempo, eu não me lembro... Mas o MacBeth também ganhou 

alguns prêmios no Festival Catarinense de Chapecó, e esse Festival me 

marcou porque lá eu fiz uma atuação em que não me senti legal. Sabe quando 

tu faz algo que... tu ensaiou tão bem, fez tudo como deveria ser e... puxa, não 

aconteceu como imaginado. Eu cheguei, fiz minha parte, e aí não sei pra quem 

eu falei, eu disse “olha, desse jeito eu não me sinto legal, eu sou muito 

perfeccionista...” Eu esqueci algumas partes, mas a gente dá aquela... passa o 

sentido. E eu ganhei como ator coadjuvante. 

 

Édio – Olha, que legal! 

 

Claus – É. Então me marcou por causa disso. e eu acho que foi o último 

espetáculo que eu participei, talvez no JOTE-Titac mais alguma coisa... 

 

Édio – O MacBeth também teve duas montagens não é? 

 

Claus – Poxa, eu não lembro.  

 

Édio – O Alexandre conta que teve uma primeiro com muitas pessoas e depois 

fizeram outra montagem. 

 



(A conversa é interrompida.)  

 

Arquivo 02 

 

Édio – O Álvaro também falou bastante do Veias Cativas, também foi marcante 

pra ele. 

 

Claus – Foi, foi. Era um espetáculo todo feito com músicas do Ney Matogrosso, 

do Secos e Molhados. E quem fez, o coreógrafo foi o Alan Kardek. Eu não sei 

se tu já conheceu? 

 

Édio – Não, eu só ouço falar. 

 

Claus – Ele era cabeleireiro. Tem uma cena em que ele aparece nu, se eu não 

me engano. Mas tinha uns movimentos pélvicos na cena, e... vamos supor, 

para a época, vamos dizer que era um pouco forte, um pouquinho... se olhava 

com um certo... Mas foi bem legal. Todos os espetáculos do NuTE, mesmo 

esse do... O Álvaro montou... acho que era do Bertold Brecht... e ele ficava nu 

em determinada parte... 

 

Édio – O Mendigo e o Cão Morto? 

 

Claus – Isso. E foi uma coisa que marcou bastante. Nessa época eu acho que 

eu estava entrando, alguma coisa assim.  

Édio – Tu ficou até que ano? 

 



Claus – Eu acredito que fiquei até 1994.  

 

(Édio e Claus folheiam pastas de recortes e documentos, fazem comentários 

breves. Claus fornece materiais para a digitalização.) 

 

 

Arquivo 03 

 

Claus - ... Tem um lado artístico sempre, não como um querer, mas era natural 

nele. Seja a iluminação, seja... E seja como grupo também. Ás vezes tinha os 

esporos dele, mas era... grupo é grupo não é. Em determinados momentos há 

os atrasos que não deveriam ter, pessoas que não vieram, era pra trazer isso e 

não trouxe. Mas acho que é assim mesmo, um grupo de teatro... Um exercício 

que me marcou muito... São coisas simples que me marcam, mas marcam pelo 

sentido da coisa né... Que era aquele momento que tu te joga pra trás e 

alguém segura, muito usado pra fazer treinamentos e tal. A gente fez muitos 

exercícios de teatro que depois foram usados em treinamentos. Isso é aquela 

questão da segurança, e no teatro tinha muito disso. Putz, de repente tu 

esquecia o texto, puxa, mas se tava o Pépe junto, se estava o Dennis, o Giba, 

eu sabia que ele até poderia completar me dando o toque pra eu poder 

continuar. Quer dizer, essa questão da confiança, essa questão de uma certa 

irmandade, era uma coisa que me marcou bastante. Nós éramos... e hoje 

quando eu olho, mesmo com essa distância de vinte anos, eu olho como se 

fosse um integrante de uma família que nós fomos. Mas como grupo, e eu acho 

que o espetáculo Apocalypsis, o MacBeth já foi um pouco mais distante, mas o 

nosso grupo, com o JOTE-Titac, com esses trabalhos, os que nós 

apresentávamos na época do Faleiro, todo esse período até o MacBeth tinha 

muitos desses elementos. 

 



Édio – Quais elementos? 

 

Claus – Dessa integração, desse lado... como se fosse uma família mesmo, 

cada um com seus problemas... Porque a pessoa que... o artista... e isso eu 

percebi em todos os que passaram, ele geralmente tem uma história que às 

vezes é até triste. O Dennis, por exemplo, eu me recordo, os pais dele eram 

separados, o irmão dele com quem ele tinha um relacionamento muito próximo 

faleceu, o pai dele depois faleceu também, e a gente vê muito... Cada pessoa 

tem assim... eu não sei se dá pra dizer, tem um trauma, e eu acho que o 

trauma colabora muito pro artista, ele precisa colocar pra fora o verdadeiro 

artista. Chega uma fase, é que nem o gordo que vai pra geladeira comer toda 

hora, ele não se sacia. E o verdadeiro artista parece que tem essa necessidade 

de estar se alimentando sempre de alguma coisa diferente, se vestir de forma 

diferente, se olhar de forma diferente, e ler alguma coisa que... de repente a 

linha dele era para aquela coisa, e muda, essa coisa de estar se instigando. E 

isso esse grupo tinha, até o Apocalypsis... Isso é uma coisa que marca muito 

no NuTE, as pessoas que estiveram naquele período no NuTE tiveram uma 

essência muito forte. Eu me lembro de um grupo que, algumas vezes, quando 

ficava meio complicado lá pro pessoal, que não dava pra dirigir e tal, passava 

pra mim, ou às vezes pedia pra eu dar uma aula, ou coisa assim. A gente 

praticamente utilizava aquilo que lia, aquilo dos cursos né. Então, claro, um 

grupo que estava começando. Já o Pépe, o Giba, eles tinham todo um... uma 

linha, como se diz... o seu método, o seu planejamento pra passar a 

informação. E desse grupo saíram pessoas como o Silvio... O Silvio saiu do 

meu grupo, eu cheguei a dirigir o Silvio, saiu também o Marcelo, de Itajaí, não 

lembro quem mais... mas sempre foram pessoas com esse lado forte, de 

indagar. O Dennis, o Álvaro... O Álvaro é uma figura interessante porque ele... 

apesar dele... ele era a pessoa mais velha, ele era o paizão mesmo, risos... 

Tinha a minha idade hoje quando a gente começou, então... Um cara de 

quarenta no meio de uma turma de vinte... risos... Ele estava aposentado já por 

insalubridade, eu acho... E ele era o único do grupo que tinha um vídeo 

cassete, então a gente se reunia na turma e ia todo mundo na casa dele 

assistir vídeo cassete. Até em função disso, como ele não era casado, não 



tinha filhos nem nada, ele acabava comprando fitas, talvez ele até tenha algum 

material interessante, eu nunca mais vi, nunca mais falei com ele. E é uma 

figura que participou de uma boa história, não só do NuTE mas do Teatro. Não 

sei se tu já chegaste a entrevistar ele? 

 

Édio – Sim, sim. 

 

Claus – Ele é uma figura, e uma pessoa com quem se podia contar sempre, ele 

se comprometia. Se não vinha ninguém o Álvaro vinha. Isso era uma coisa que 

me marcava muito nele.  

 

Édio – Tu sai em 1994 então... 

 

Claus – Eu acho que eu saí em 1993, 1994. Porque com eu entrei algumas 

vezes pra fazer esse trabalho, dar uma aula, dar uma força lá pro pessoal do 

NuTE, eu não me recordo de nenhum espetáculo que eu fiz depois do 

MacBeth.  

 

Édio – E o que acontece que tu sai? Alguma coisa que tu não gosta? 

 

Claus – Talvez o encanto... Talvez o fato de não poder me dedicar... ter a 

empresa, não poder mergulhar mais, de repente o pessoal participa de um 

Festival mas tu não pode ir, quando tu vai tu sacrifica coisas na empresa... E a 

empresa é pequena, então tu te envolve em muita áreas, tu centraliza demais e 

não consegue descentralizar com facilidade. Eu tenho muita saudade do teatro, 

tenho muita saudade do que a gente fazia. Mas a condição física era outra 

também. Acho que tudo colabora, mas as leituras de mesa, nossa daquilo eu 

tenho muita saudade, a gente discutia o autor, era fantástico. Eu acho que essa 



coisa de repente de tentar, sem conhecer, começar a escalar o que quer se 

procurar e achar o ouro, aquela linha de pensamento, aquele... eu acho que as 

dificuldades são as partes que sempre nos encantam, e quando a gente é 

apaixonado pela coisa como nós éramos com o teatro, aquilo virava uma 

obsessão, achar um livro, conhecer um novo método... Eu me lembro do 

encanto que nós tínhamos, a expectativa com a chegada do LUME, um ator 

que trabalhou com Grotowski... Grotowski não, era o Barba. Então, puxa, foi 

muito legal. O Barba que foi aluno, ou ator do Grotowski... Eu acho que isso é 

uma coisa inesquecível... E o Faleiro é uma saudade grande daquele 

momento... 

 

Édio – O Faleiro vai estar com a gente no domingo do JOTE, vai ser um dos 

nossos jurados... 

 

Claus – Ah é?! Puxa, que legal! 

 

Édio – Fala um pouco pra gente saber dessas leituras de mesa de que tu fala, 

como se dirigia isso? Aparecia o espetáculo, vocês começavam a ler sobre ele 

e aí já representava, alguém trazia alguma coisa da história do diretor, era tudo 

centralizado no Alexandre... como que funcionava? 

 

Claus – Que eu me recordo, geralmente o Alexandre já vinha com uma idéia 

pronta, que era legal também, porque se nós fôssemos escolher, iríamos pelo 

mais fácil, risos...  E ele também já vinha com uma certa idéia pré-formatada, 

como quando tu queres escrever um texto, tu tem uma visão de como vai ser o 

resultado final, mas quando tu começa a escrever tu não consegue acertar as 

palavras. Então ele tinha isso, e o processo de pesquisa fazia isso acontecer. 

Então a gente fazia uma... No Apocalypsis, se eu não me engano, a gente 

começou com exercícios, e eles depois foram se... o texto começou a aparecer 

depois, a linha. Mas assim, no processo de leitura de me basicamente a 



gente... o Alexandre vinha com um texto, nós fazíamos uma primeira leitura 

desse material, começávamos a discutir e a debater a questão das intenções 

do personagem, conhecer um pouco do autor, da história do autor, e depois, eu 

acho que também... eu pelo menos me recordo, porque eu ficava muito curioso 

em entender o ambiente disso ali, mas havia essa discussão nessa primeira e 

segunda leitura, basicamente era isso. Depois então havia os exercícios, havia 

a descoberta do espetáculo, tu ia encenando algumas coisas, e isso que 

acabava fazendo as cenas acontecer. Como vai sair, como vai entrar, como vai 

se resolver aquele momento, onde eu entro, a luz, o que em seguida 

acontece... Muitas dessas descobertas, dessas decisões em cena, elas 

aconteciam a partir do ensaio e de sugestões que iam aparecendo. Mas o 

Alexandre geralmente tinha, era observador, e vendo de fora fica mais fácil, 

estando no palco é difícil perceber com clareza qual é o ângulo que tu tá, qual 

é a visão, se tu tá no centro, como tá a luz, essas coisas. Não sei se te 

respondi... 

 

Édio – É uma imagem interessante do processo... E o final do NuTE, tu tens 

alguma... Tem essa reportagem do Santa que tu me mostrou que fala do 

Venera, “ah, assim não dá mais, eu vou parar...”. De 1999 não é? 1997 ele já 

estava ameaçando deixar, e vai até 2002. o que acontece ali que um coisa com 

tanta energia, com tanta vida... 

 

Claus – Eu acho que foram várias coisas. Primeiro, aquelas pessoas que 

tinham uma certa independência, alguns já estavam montando seus grupos, 

acho que também o Alexandre... eu não sei... eu acho que os interesses dele 

acabaram mudando, depois ele começou com cinema, cinema não, internet, 

mas isso foi posterior. Ele se separou da esposa, tinha quatro ou cinco filhos, 

então alguns problemas em função disso ali, acabaram gerando também... 

Talvez um próprio desgaste, porque o Alexandre não era um diretor, eu não me 

recordo se ele fez algum curso de direção. Ele era, ele é, um grande talento. 

Então, eu acho que, como eu falei, na dificuldade tu acaba tendo mais prazer 

com tudo. Ele saiu também lá do Teatro, algumas coisas não ficaram mais tão 



fáceis. Antes era arranjar o espaço e tal... A direção sempre foi muito bacana, 

mas também... eu sei que o Alexandre lutava bastante pra conseguir os 

espaços que se precisava. Mas ele, até nesse ponto, foi essencial pro NuTE, 

porque pra tu conseguir espaço pra ensaiar no palco os outros pagavam, e ele 

conseguia pra gente, e a gente tinha uma facilidade de se locomover no 

pequeno auditório ou no grande auditório, e isso fez muita diferença na hora de 

apresentar os espetáculos, nos ensaios, enfim. E talvez até o próprio desgaste 

dele mesmo, talvez ele necessitasse de novos desafios, não sei. Como eu não 

estava lá todos os dias, era a impressão que me dava. Como ele estava direto 

no NuTE, e ele não era um cara comercial, ele era um artista, pode ter 

frustrado um pouco. Do jeito que estava, pra mim o único que tinha condições 

de levar isso de forma comercial, ou seja, de forma auto-sustentável, era o 

Pépe, de todos. Eu gostava do Pépe, eu sempre gostei do Pépe, porque ele 

tinha a visão comercial do teatro, então... Cultura, pesquisa, um bom ator, um 

bom diretor, e assim, com o teatro, foi o único que acabou sobrevivendo, com 

um grupo próprio, com novas peças, participando de festivais, ele ficou mesmo. 

O Carlos Crescêncio acho que foi pra Jaraguá... 

 

Édio – Tá em Curitiba o Carlos. 

 

Claus – Ah! Tá. Eu sei que ele foi pra Jaraguá e depois eu perdi o contato. O 

Wilfried foi pra Luis Alves. O Wilfried e o Alexandre também, em alguns 

momentos, tiveram algumas diferenças, mas eles, no final das contas... O 

Wilfried com aquele jeitão bem alemão, é um cara também muito pesquisador, 

mergulha fundo no que ele quer, e participou de vários cursos de mímica, bom, 

tu falaste com ele. Mas ele tinha um jeitão mais organizado demais. O 

Alexandre tinha um lado organizado, mas tinha um lado que deixava soltar. 

Então era bom. Quando os dois começaram eles começaram no mesmo nível, 

vamos dizer, o Wilfried já fazia teatro na Sulfabril, já fazia mímica e tal, e o 

Alexandre também estava começando. Então eu acho que uma coisa ajudou a 

outra. Mas depois teve um momento em que eu acho que eles brigaram, ou 

houve um mal entendido, uma coisa assim, e aí novamente eles se 



reencontraram e... Foi uma coisa assim de afasta e junta, sempre. E outra 

pessoa que é interessante, não sei se tu chegaste a falar, é o Diogo. 

 

Édio – O Diogo que trabalhava com o Wilfried? Ele comentou desse menino, 

mas eu não consegui achar ele.  

 

Claus – O Diogo sempre teve uma situação de vida mais favorável, o pais dele 

tinha uns imóveis também, mas ele era muito envolvido com o grupo e era 

anterior também a esse Três Terças Tem Teatro, junto com a Sandra, junto 

com o Wilfried. E era também um excelente mímico. Ele e o Wilfried sempre 

muito próximos. E também um cara muito comprometido quando ele entrava, 

mas ele não chegou a participar do NuTE depois que eles... vamos dizer assim, 

se afastou um pouco mais. Porque, eu não sei se era dos negócios, ele teve 

várias empresas, era um cara sempre muito envolvido com trabalho, mas era 

mais coisa de final de semana, pra montar esquete, ou no JOTE-Titac, que 

acho que ele participou. Mas era um cara que sempre estava por perto, e 

sempre comprometido. E aí tem o pessoal de que eu já falei, os poetas 

independentes, que na época também tinha a Raquel Furtado, não sei se tu 

chegou a conversar. Ela começou comigo também no teatro, era dos poetas 

independentes. Hoje eu não sei o que ela faz, não sei se é alguma coisa na 

prefeitura. Mas também foi uma das que ficou até esse período do... acho que 

até no começo do Apocalypsis, mas sempre por perto.  

 

Édio – Essas diferenças que tu cita entre o Venera e o Wilfried tu consegue 

localizar qual o ponto que batia, qual era o ponto de discordância... 

 

Claus – Olha, eu não lembro com muita definição, mas acho que alguns 

momentos era método de trabalho, onde o Wilfried era bem mais disciplinado, 

e depois também, eu acho que foram algumas coisas pessoais, diferenças 

mesmo, na convivência dentro do teatro. Diferenças de... “puxa, ele fez uma 



coisa que eu não gostei” e tal. Mas sempre... eram dois irmãos. Brigas, bate-

boca e depois voltam. São duas pessoas sérias, eram duas pessoas sérias na 

época, e então cada um tinha o seu espaço, e o Wilfried sempre foi muito mais 

pra área da mímica, sempre colaborou... uma coisa que aconteceu mesmo. Eu 

não saberia te definir assim se foi alguma coisa, um bate-boca entre eles em 

que eles discordavam e que isso gerou uma coisa maior. Acho que foram 

coisas pequenas. E aí também com todos ao longo do tempo. Com o Pépe, 

que sempre foi mais diplomático, que acho que nunca teve uma briga ferrenha 

com ninguém. 

 

Édio – Os outros brigavam? 

 

Claus – Não, não. De uma forma geral eu acho que... vamos supor, se tinha 

alguém que tinha alguma diferença era o Carlinhos, tem o jeitão dele, aquele 

jeitão assim, parece meio soberbo, meio dono da verdade, mas é o jeitão dele. 

Mas também, sempre que a gente pedia uma coisa pra ele, sempre era uma 

pessoa bem acessível. Talvez alguma coisa assim mesmo, de diferença, por 

acreditar muito em alguma coisa e isso gerar alguma discórdia, mas esse 

grupo, Giba, Pépe, Carlos Crescêncio, Alexandre, Wilfried, e depois o Silvio 

também, foi um grupo bastante unido, batalhou bastante pela ordem no teatro, 

vamos dizer assim, para as coisas acontecerem. Mas é... e talvez, como eu 

falei antes, eles chegaram a tal ponto de independência, cada um criando o 

seu grupo, até porque isso acontecia dentro do NuTE, o Giba tinha os alunos 

pra quem ele dava aula, tinha um grupo, eles até apresentavam, como 

exercício de aula mesmo, mas aí acabou criando uma empatia pra um grupo, o 

Crescêncio já era mais, acho que dentro do NuTE mesmo, ele não chegou a ter 

nenhum grupo separado. Mas o Pépe, antes do Cia da Carona... Então eu 

acho que essa... cada um indo pro seu canto e buscando o seu especo era 

natural, antes éramos todos alunos, depois a maioria virou professor, então... 

Se perdeu um pouco também essa coisa do grupo de pesquisa, acabavam... O 

Silvio eu sei que dava aula em Pomerode, então cada um foi se distanciando. 

O JOTE-Titac tinha esse detalhe, que juntava todo mundo. Saiam coisas 



fantásticas do JOTE, trabalhos que, puxa, não podia-se dizer que foram feitos 

em dois dias. Realmente, quando todo mundo se compromete com uma causa 

é impressionante.  

 

Édio – E se a gente tentasse definir... Eu sei que isso é sempre meio bobo, 

geralmente é impossível essas generalizações... Mas arriscando uma definição 

do NuTE, o que seria esse núcleo de que tu participou? 

 

Claus – Eu acho que é o que define o NuTE, o nome mesmo, foi um núcleo de 

teatro experimental, ou seja, as pessoas acabaram se encontrando lá como um 

teatro-escola, e esse teatro-escola criava grupos, com idéias, havia a 

maturidade do Alexandre, que fez um espetáculo numa linha de pesquisa, 

outro espetáculo noutra linha, então esse crescimento... e as experiências que 

o Alexandre queria fazer a partir dessa leitura, dessa pesquisa. Mas como eu 

digo, o NuTE, com todo respeito às pessoas que tiveram a sua colaboração, 

mas a essência do NuTE era o Alexandre. Na definição de pesquisador, de 

diretor, de pessoa que conseguia as coisas, como eu já falei. Se fosse dizer, o 

NuTE tinha o cheiro do Alexandre, porque em todos os momentos ele... e ele 

se sacrificou muito, o seu lado pessoal. Eu me recordo de sábados de noite ele 

ensaiando com a gente, com uma esposa e cinco filhos, também não era fácil. 

Mas ele também tinha se comprometido, e a gente cobrava. Mas ele se 

sacrificou bastante. Mas ele tava encantado com o teatro. O veneno já tava no 

sangue, era difícil, é difícil quando a gente está apaixonado por uma coisa 

discernir o que é certo e o que é errado. E talvez tenha acabado o NuTE 

porque quando precisou virar um negócio sério se percebeu que era uma 

grande paixão de todo mundo, e aí a gente não conseguiu casa... risos... 

 

Édio – Como assim? 

 



Claus – Na fase do namoro tu tá encantado, vamos dizer assim, pela pessoa, e 

na hora que tu casa tu tem que começar a pensar no planejamento da casa, 

onde tu vai morar, como é que tu vai te sustentar, quando virem os filhos o que 

vai acontecer... Então eu acho que foi muito difícil se casar, colocar uma 

estrutura formal pra acontecer, porque todo mundo veio de uma origem 

autodidata, e quando tu tem... eu acredito que quando tu estuda artes cênicas 

existe a parte que tu tem de estruturação, de divisas, de ir buscar no mercado, 

da tua remuneração, essa coisa. E isso também foi difícil. O NuTE, eu acho 

que pra cidade de Blumenau, apresentou o teatro, tirou aquele teatrinho 

apresentado nas fábricas, com todo o respeito ao Vira-Lata, mas ele tinha a 

linha dele, eu me lembro, de pequeno, de ter assistido peças, de bang-bang e 

tal, foi muito legal, mas era esse teatro que a cidade conhecia até então. E 

talvez isso tenha fascinado até o Faleiro quando ele veio pra Blumenau, 

quando ele percebeu que, puxa, não era aquela linha tradicional, e que 

também foi, e estava indo pra frente. E como eu sempre digo, o Alexandre que 

tinha essa visão, nos apresentava a visão dele, e claro, a gente interessado e 

curtindo a coisa, andava junto com ele. Eu acho que essa dissipação, essa 

falta de organização formal, foi um dos grandes responsáveis pela... tanto que 

o Pépe tá conseguindo tocar a escola e, como eu disse, é o cara que eu 

achava mais preparado mesmo, é o cara que conseguia vender, organizar o 

espetáculo, o Murphy também tinha a empresa lá , a Plural, mas eu acho que 

ele vendia também peças para as empresas, também conseguiu, mas eu 

sempre achava que o Pépe ia ser o... não si como está hoje, mas acho que tá 

legal... 

 

Édio – Se houvesse essas leis que nós temos hoje, a Rouanet, as leis 

estaduais, municipais. Se o Alexandre tivesse conseguido uns duzentos contos 

pra tocar um espetáculo durante um ano... 

 

Claus – Eu não sei. Como eu te digo, como é paixão, não era o dinheiro o 

problema, a gente conseguia, era difícil mas a gente conseguia. E se a gente 

quisesse a gente conseguia fazer a coisa. Eles realmente penaram muito, 



passaram por muitos sacrifícios pessoais em função de depender daquela 

grana que entrava dos alunos, e tu sabe, tem que cobrar, tem que ir atrás, essa 

coisa formal. Tanto que o balé também tem dificuldade de se manter, apesar 

de ser um tanto mais fácil, é mais tradicional, uma coisa um pouco mais chique 

do que fazer teatro, risos... Mas mesmo assim todo grupo tem uma certa 

dificuldade de se manter. Queres ganhar pelo menos os teus dois mil reais que 

te dão estrutura pra pagar um aluguel, pra comprar um carro, pra ter teu plano 

de saúde, etc. Puxa, com cultura é difícil. Tudo bem, chega aquela verba, mas 

ela vai ter um custo pra tu montar, vais precisar te locomover, vais precisar de 

um carro em determinado momento, fazendo teatro ele tem que ter 

determinadas condições, espaço pra colocar dentro, etc. Mesmo a locomoção 

de uma cidade pra outra, se tu vai apresentar em Chapecó, por exemplo. 

Então, viver de cultura, de teatro principalmente, eu acho que não é fácil. Vai 

apresentar uma coisa nova, que choca, como tu vai ter um grupo em 

desenvolvimento, só se o governo te ajudar... 

 

Édio – Como era o caso do Grotowski... 

 

Claus – Como era o caso do Grotowski e de todos os grandes... 

 

Édio – Experimentadores... 

 

Claus – Exatamente. Porque é... ou é dentro de uma universidade, na Rússia 

eram os Czares que financiavam, depois eram os comunistas que permitiam 

algumas linhas. Mas a experiência é o sacrifício, o pesquisador é um 

apaixonado, que não olha pro sustento dele, que não olha pro lado pessoal, por 

isso que ele é muitas vezes desleixado consigo mesmo, aqueles caras louco, 

como é o Einstein, cabelo todo... né... Mas... Eu me lembro, uma coisa que eu 

nunca esqueço, de ter ido na casa do Faleiro pela primeira vez, puxa, o papel 

da parede eram as estantes com os livros, e um colchão no chão! E tu olha 



aquele grande homem de fora, como pessoa, como cientista do teatro, e tu 

olha aqui é um grande choque, eu não sei como ele tá hoje, ele casou, não sei 

se a mulher conseguiu botar ordem... risos... 

 

Édio – Risos... É uma cama agora... mas é livro pra tudo que é lado... 

“professor, o senhor mora dentro de uma biblioteca!...”, risos... 

 

Claus – Risos... Eu olhava lá e... Eu pessoalmente também gosto de estar 

cheio de livros, hoje em dia já prefiro o eletrônico porque não tens problema 

com cupim, risos... com nada que vai te ameaçar fisicamente. Mas eu acho que 

eu sou... eu gosto muito de ler, tenho uma paixão pela leitura, e é graças ao 

teatro, a esse mergulho que a gente teve naquela época. A saudade eu acho 

que é inevitável porque acho que foi um momento de idade, eu estava com os 

meus vinte anos, então tudo foi... foi um momento especial, foram descobertas, 

acho que tudo se torna inesquecível. Mas tu estar lá na frente do palco 

querendo falar alguma coisa, usando a máscara de um personagem, e poder 

falar aquilo pelas belas palavras de um autor que pensou, mas podendo falar 

aquilo acreditando também, eu acho que é fantástico. Isso no Túnel foi muito 

forte, porque de repente, eu como deficiente, o meu andar... poder estar sendo 

olhado e poder dizer assim “lembro quando tu olhaste na minha corcunda e 

tirava sarro”... então tem muito a ver esse encontro. Por isso que o texto tem 

muito essa coisa pessoal, se não tiver, se não dá essa liga... como o metal, se 

não dissolver e juntos ser uma coisa muito resistente, muito concisa, formar 

uma molécula de verdade, ele não sai. Eu sempre gostei muito do teatro 

naturalista de Stanislawski, não sei por que, eu não acho que é o caminho, eu 

acho que Grotowski é o caminho, mas tem coisas que não dá pra explicar, tem 

coisas que acho que é, sei lá, natural. Eu acho que essa descoberta das 

pessoas, de tentar passar algo natural, e de repente conseguir, conseguir 

enganar, risos... pode ser uma coisa interessante dessa brincadeira. Mas eu 

acho que sem dúvida nenhuma, como o NuTE eu espero que tenha outros, eu 

espero haja um outro NuTE, que haja um outro grupo com esse princípios que 

guiaram esse grupo, com um cara como o Alexandre que conseguiu imprimir 



essa diferença, e conseguiu agregar os outros, e ele tinha esse respeito. Era 

um cara aglutinador, um cara que queria o bem da arte, então, sacrificou 

pessoalmente, como eu falei, então é difícil. Um cara que é um idealista né, um 

doente por aquilo. Mas eu espero que apareça porque Blumenau hoje chegou 

num auge de desgaste do teatro. Na nossa época a gente passava por 

cartazes na rua e via teatro, era o nosso grupo, o pessoal se reunia num 

barzinho e de repente engatava de fazer uma performance lá, tinha muito isso, 

não sei se tinha porque a gente estava, e a gente naturalmente vai perceber 

mais, mas... Com tudo isso aconteceu o Festival de Teatro, eu me lembro de 

muitas conversas entre o Alexandre e o Faleiro, pra acontecer o Festival de 

Teatro, quando a gente soube que iria vir mesmo então ficamos super felizes 

de poder ver grupos de outras cidades, de outros estados, fazendo os seus 

trabalhos. Então eu acho que também o Festival nasceu no NuTE... 

 

Édio – O Festival universitário? 

 

Claus – É. Não do NuTE, porque eu acredito que o Faleiro foi um inspirador, 

mas eu acho que o Alexandre e o Faleiro juntos... O Alexandre também foi 

muito importante. Não sei quem teve a idéia, não importa também, mas foi um 

fruto também, desse relacionamento entre os dois, acho que o Faleiro, talvez, 

feliz por ver acontecer essas coisas, porque puxa, ele mal estava aqui, fazia 

um ano e tal, e eu me lembro de pouco incentivo da FURB em relação ao 

trabalho dele. Ele falava que não conseguia sala. Porque tu tens as condições 

mínimas de trabalho, e o Faleiro é uma pessoa doce, uma pessoa bacana, mas 

é um profissional. E se a coisa não podia acontecer por várias razões ele 

brigava. Eu acho que isso aí é onde está a grandiosidade de uma pessoa, não 

se subtrair ao sistema, manter o que ele é... 

 

(Édio e Claus conversam brevemente e decidem encaminhar a entrevista para 

uma finalização.) 



 

Édio – O que eu sempre coloco pra ir fechando a conversa é se tem alguma 

coisa que está passando pela tua cabeça, alguma coisa que não conversamos, 

alguma imagem do NuTE que está presente e que de alguma forma tu acha 

que tem alguma relevância, algo que a gente não conversou que tu acha 

importante marcar... 

 

Claus – Eu acho que seria interessante... eu não sei se tu pesquisaste, mas o 

que aconteceu antes, no início, antes de 1986, quando foi realmente a origem. 

O Diogo que eu te falei, a Sandra, o Wilfried, o César... Isso também foi 

interessante, nos poucos momentos que a gente conversava eles comentavam, 

“ah, puxa, lá naquela época a gente fez isso, isso e aquilo...”, foi uma das 

primeiras faíscas, que depois o Alexandre... Agora o Wilfried também foi um 

grande colaborador, junto com o Alexandre, principalmente nos primeiros anos, 

a questão de dar aula, de lecionar teatro, de estar pesquisando. O Wilfried até, 

nesse aspecto de curso, pelo que eu me lembro, ele era bem mais 

comprometido, como eu disse, do Alexandre não me recordo, é porque era um 

grande talento mesmo, e autodidata, muita leitura, os contatos pelos atores e 

produtores que passavam por lá, foi algo que agregou bastante. 

 

Édio – Nessa fase de 1984, 85 e 86, que imagens tu tens, informação, o que tu 

lembra... 

 

Claus – Olha, eu me lembro do Três Terças Tem Teatro, quem participou 

dessa fase foi o Dennis, talvez até o Dennis, pela própria erudição dele, pelo... 

acho que é uma pessoa que tem uma boa capacidade de armazenar 

informação, ele vai poder falar melhor desse período que eu não participei. mas 

ele ficou... eu não sei se ele fez MacBeth, eu acho que não. Woyzek-Mauser 

ele fez, era o protagonista, como falastes. Outra pessoa que participou, como 

era o nome... João da Mata, que começou como participante de um curso e 



depois teve um bom destaque... A Marlise, não sei se tu conheceu, ela fazia 

muito trabalho com teatro de animação de festas, e palhaço, foi uma pessoa 

muito importante, e ela chegou a ir com o grupo Todo Mundo Nu, desculpe, 

com a peça Todo Mundo Nu, todos se apresentavam nus, era lá de São Paulo, 

ela foi pra lá, tentar carreira em São Paulo. Também tem uma história bem 

interessante, e foi uma das pessoas que começou com Dennis, com esse 

grupo ali, e é uma pessoa que vive até hoje fazendo maquiagem, fazendo 

animação, etc. Foi uma pessoa marcante também, que é casada com o Ivan, 

que também fez curso de teatro, mas era sempre o homem da luz, tomou isso 

como profissão.  

 

Édio – O Ivan que trabalha no Teatro Carlos Gomes? Ah, não aquele é o 

Lúcio... 

 

Claus – É o Lúcio. Se não me engano ele é funcionário de lá.  

 

Édio – Então tá... Ficamos conectados, por e-mail, é provável que apareçam 

imagens aí, às vezes uma semana depois aparece alguma coisa... as pessoas 

tem pesadelos com essas coisas... risos...  a gente conversa pela internet... 

 

Claus – Se de repente alguma outra coisa aparecer né... às vezes conversando 

com a minha esposa, que acho que ficou um ano ou dois só no NuTE... eu 

fiquei, se não me engano, foram oito anos, até 1995, por aí... 

 

Édio – Tempinho considerável... 

 

Claus – É... pra quem só queria saber como poder ajudar um ator a... risos... 

Mas é... é porque teve muita coisa a mais né... 



 

(Claus fala ainda brevemente sobre a importância da pesquisa que Édio 

realiza, sobre a importância do NuTE para Blumenau, e os avanços que a 

cidade desenvolveu em diversas áreas, especialmente na cultura, etc.)    

 

 Claus – O Apocalypsis tinha um número limitado de pessoas, não sei se isso 

apareceu... 

 

Édio – Sim, eram poucas pessoas que assistiam... 

 

Claus – Essa brincadeira com o Apocalypsis... era uma roda, fechava uma 

roda, esse era o publico. Uma coisa que eu lembrei agora... tinha a guerra de 

pães né... 

 

Édio – No Apocalypsis? 

 

Claus – É, que de repente tinha a divisão do pão e tal, e aí cada um queria, e 

um começava a jogar pão no outro, umas coisas assim, risos... Umas coisas 

bem loucas. Eu estou me lembrando disso agora porque depois a gente 

sempre fazia a limpeza... Ah! Desculpa, era jogar pedra na Maria, tinha aquela 

cena de apedrejar a Maria Madalena, então a gente jogava pão. Vê como 

algumas coisas vão aparecendo, mas realmente faz tempo... Mas eu sei que 

tem um vídeo com o espetáculo.  

 

Édio – Pois é, e onde será que tá isso? 

 



Claus – O Álvaro não falou nada? 

 

Édio – Não... Pra todos eu pergunto, mas ninguém sabe onde tá. 

 

Claus – Eu sei que tem um vídeo. Eu achava que estava com o Álvaro, porque 

ele comprava muito filme, e tinha o vídeo... só que ele pode ter perdido alguma 

coisa com a enchente...  

 

 

Arquivo 04 

 

Claus – O que eu acho fantástico no teatro é que os textos gregos, ou os 

teatros mais antigos em que havia o coro, havia uma história a ser dita, e onde 

a história a ser contada o drama, tinha o poder de fascinar muito mais do que 

qualquer recurso externo, que fosse um efeito visual, uma fumaça subindo um 

cenário fantástico, quando a essência do ser humano era o palco, e era aquilo 

que causava uma admiração, que causava um susto, que causava uma 

emoção realmente humana, quer dizer... talvez com Grotowski isso voltou, quer 

dizer, sempre que tu usa um recurso externo, que tu anda de um jeito diferente 

do teu, que tu faz uma careta, é sempre um recurso externo, mas quando tu 

consegue passar nas tuas palavras, quando tu consegue olhar de um jeito que 

as pessoas... “peraí, esse cara tá saindo do que é dele...”. E uma das coisas 

que eu gostava muito no teatro, era quando a pessoa depois do espetáculo 

dizia: “Meu Deus! Era tu mesmo que estava lá?”... 

 

Édio – Risos... 

 



Claus – Mas não era pela fantasia, pelo que tu vestia, pela roupa, pela 

indumentária ou pela maquiagem, mas é porque aquele cara lá parecia 

diferente mesmo. E a gente sente isso quando vê um bom espetáculo, quando 

é um ator que te marca. Eu acho que o legal é quando o texto é forte, tu 

consegue falar aquilo que tá escrito de verdade... parece meio redundante, 

meio antigo, mas é verdade, quando tu fala, quando tu diz pra alguém que tu 

ama “eu te amo”, esse “eu te amo” não é mais aquele que a gente lê em tudo 

que é canto, em estampas... é diferente, e aí eu acho que a gente toca o ser 

humano. E o teatro, quando ele volta pra essa simplicidade, quando o ser 

humano tá no palco de novo e não o que tá ao redor dele, o que ele veste ou 

como ele se maquia, aí eu acho que o teatro resgata, junto com o texto, junto 

com o drama, com a proposta, com a moral da história, etc., a gente volta a ser 

humano. Não é o filme que é cortado na hora certa, que entra o sonzinho 

gostosinho que tu chora... e de repente até o silêncio vem num bom momento. 

De repente tu chega no final e tinha música, mas tu nem percebeu, porque o 

texto falou, o ator falou, porque aquilo te falou... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


