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PRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGO    

 

Ao iniciar a biografia de meu herói acho-me tomado de certa perplexidade. Ei-la: 

embora chame Nute de meu herói, eu mesmo, porém sei todavia que ele nada tem de grande 

e por isso prevejo perguntas inevitáveis como essas: em que seu Nute é digno de nota, por que 

o escolheu como seu herói? O que lhe deu esse destaque? A quem chega sua fama e por que? 

Por que eu, leitor, devo perder tempo estudando espisódios de sua vida? 

 A última pergunta é a mais fatídica, pois só posso responder: "Talvez o senhor mesmo 

note isso a partir da leitura". Mas e se lerem e não notarem, não concordarem com a 

notoriedade de meu Nute? Digo isso porque o prevejo com pesar. Para mim ele é digno de 

nota, mas duvido terminantemente que consiga demonstrá-lo ao leitor. O caso é que talvez 

até se trate de um revolucionário, mas um revolucionário indeciso, indefinido. Pensando bem, 

seria estranho exigir clareza das pessoas numa época como a nossa! Uma coisa, é de crer, fica 

bastante evidente: trata-se de um estranho, de um excêntrico até. No entanto, a estranheza e 

a excentricidade mais prejudicam que permitem chamar a atenção, sobretudo quando todo 

mundo procura unir particularidades e encontrar ao menos algum sentido comum na 

balburdia geral. Quanto ao excentrico, o mais das vezes é uma particularidade, um caso 

isolado. Não é? 

 Mas se os senhores não concordarem com essa última tese e responderem: “Não é 

assim” ou “não é sempre assim”, é possível que eu até crie ânimo em relação a importância de 

meu herói Nute. Porque não só o excentrico “nem sempre” é uma particularidade e um caso 

isolado, como, ao contrário, vez por outra acontece de ser justo ele, talvez, que traz em si a 

medula do todo, enquanto os demais viventes de sua época – todos, movidos por algum vento 

estranho, dele estão temporariamente afastados sabe-se lá por que razão. 

 De resto, eu não me meteria nessas explicações confusas e desinteressantes, e 

começaria pura e simplesmente sem mais preambulos: se gostarem, acabarão mesmo lendo; o 

mal, porém, é que biografia eu tenho uma, mas narrativas, duas. Ambas se cruzam e se 

complementam. Arriscaria até que uma não acontece sem a outra. A primeira narrativa 

acontecerá em 2012; ano que meu herói retornará ao teatro. A outra vem acontecendo in 

progress desde 2009 pela web. Prescindir de uma das narrativas é impossível, porque muita 

coisa sobre meu heroi ficaria incompreensivel. Mas dessa maneira minha dificuldade inicial se 
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agrava ainda mais: se eu mesmo, isto é, o prórpio biografo, acho que uma só narrativa já é, 

talvez, um excesso para um herói tão modesto e indefinido, então como é que vou aparecer 

com duas e como explicar tamanha presunção de minha parte? 

 Atrapalhado com a solução de semelhantes questões, decido-me por deixá-las sem 

qualquer solução. É claro que o leitor perspicaz já percebeu, há muito tempo que desde o 

inicio eu vinha dando esse rumo à coisa, e apenas se afligia comigo, perguntando-se por que 

eu gastava à toa palavras estéreis e o precioso tempo. Já tenho uma resposta pontual: gastava 

palavras estéreis e precioso tempo, em primeiro lugar, por admiração a D. e, em segundo, por 

astúcia: vamos, seja como for eu preveni de antemão. Alias, até me agrada que minha 

biografia tenha se dividido em duas narrativas, mantendo a “unidade essencial do todo”: ao 

tomar conhecimento de uma delas o leitor-internauta se decidirá: valerá a pena passar à 

outra? É claro que ninguém está tolhido por nada; pode largar o livro na segunda página, pode 

sair do blog sem nada – fotos, videos, entrevistas – experimentar. Acontece, porém, que há 

leitores delicados, que forçosamente desejarão ir até o fim para não se enganar em sua 

apreciação imparcial; assim são, por exemplo, todos os teatreiros que conheço. Pois é perante 

esses que fico com o coração mais leve, apesar de tudo; a despeito de todo seu esmero e sua 

honestidade, dou-lhes, todavia o mais legítimos pretexto para largar o relato já no primeiro 

episódio que encontrarem, virtual ou impresso.  

 Bem, eis todo o prólogo. Concordo plenamente que isso é excessivo, mas como já 

encontrei escrito, que fique. 

 E agora mãos a obra. 
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PRIMEIRO ENSAIO PRIMEIRO ENSAIO PRIMEIRO ENSAIO PRIMEIRO ENSAIO –––– 01 DE ABRIL DE 2012 01 DE ABRIL DE 2012 01 DE ABRIL DE 2012 01 DE ABRIL DE 2012    

 

_Absurdo! Isso aqui é absolutamente... – Fumando, Alexandre N. Venera balançava a cabeça 

em tom negativo. O texto, em sua mão esquerda sofria o dorso da outra mão, indo e vindo aos 

petelecos; o restante do grupo assistia um tanto impressionado um tanto entediado, o 

desenvolvimento do conflito dramático, já que segundo LEHMANN (2007) este recurso vem 

sendo, progressivamente, elidido do Teatro Contemporâneo.  

_Você não gostou? 

_Cara, você é muito teimoso; quantas vezes já te falei que não existe esse troço de Seu NuTE? 

_É só um recurso dramático, Venera...me ajudou a cartografar a história..dá mais vida... brinca 

com a coisa da identidade; foi um conceito que trabalhei em O Jardim das Ilusões, lembra que 

falávamos do problema do sujeito? 

_ Tá, mas você fala de biografia, de herói... no caso quem faria isso? 

_ No caso seria você! 

_Pois esse é que é o problema... 

_É um herói modesto, nada de mais... 

_Nem modesto, nem meio modesto. Não, não dá! Eu não sou o NuTE. A história não é assim; o 

NuTE é um grupo, um grupo...eu não vou montar essa merda – jogando o roteiro no chão e 

fazendo menção de abandonar o ensaio. 

_ Tudo bem!  Calma. Deixa eu explicar um pouco melhor – N. Venera acende outro cigarro, 

olha para o lado – Wilfried N. Krambeck toma a palavra 

_Eu concordo com Alexandre N., acho que não podemos montar um espetáculo que inicia 

sobre um plágio, vamos acabar respondendo por isso... 

_Plágio? 

_ Não é plagio, chama-se colagem. Heiner Müller utilizava, o próprio NuTE fez alguns 

experimentos, trata-se de uma colagem...é o método da colagem... 
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_Colagem? Mas que colagem, você utilizou apenas um texto... 

_Sim! É quase uma citação, mas funciona com variações extremamente sutis, apenas o leitor 

mais atento percebe... 

_ Citação que não indica o nome do autor? Colagem que utiliza apenas um texto? Desculpe, eu 

não conhecia esse estilo... 

_ Mas você está me ofendendo, é obvio que eu indico o nome do autor 

_Onde? Onde está escrito que esse trecho que acabamos de ler é a abertura de Os Irmãos 

Karamázov, onde está escrito que o verdadeiro autor é Dostoiévski e que a tradução que você 

utilizou é de Paulo Bezerra? Agora, se for uma colagem onde estão os outros textos? Você 

utilizou apenas um texto original modificando pequenos fragmentos...  

_Bom, talvez se trate, então, de uma acoplagem, ou de uma acoplagem de fragmentos, não sei 

bem ainda... 

_ Olha Édio – N. Venera retoma – semana passada, quando você esteve lá em casa, eu 

comentei contigo que fiquei muito contente, e honrado até, com teu esforço para escrever a 

história do NuTE; mas eu nunca imaginaria que você iria forçar a coisa desse jeito. Você sabe 

que estou distante do teatro a um bom tempo, que depois de tudo o que aconteceu eu não 

podia mais voltar, na verdade nunca tive a menor vontade de voltar. Eu estou aqui hoje com o 

grupo porque vocês me pressionaram muito. Por vontade própria não estaria aqui. Vou te falar 

uma coisa: só vai ter um jeito de se continuar com isso...    

 

UM POUCO DE MENOS, SENÃOUM POUCO DE MENOS, SENÃOUM POUCO DE MENOS, SENÃOUM POUCO DE MENOS, SENÃO NÃO VAI MAIS... NÃO VAI MAIS... NÃO VAI MAIS... NÃO VAI MAIS...    

 

Caro Leitor, vamos diminuir um pouco a velocidade. Como alguém que sobe galopando 

uma montanha e agora, contemplando os quilômetros percorridos se esforça para encontrar, 

entre as pedras, lá embaixo, uma trilha; como alguém que dança freneticamente madrugada a 

dentro e num rodopio se dá conta de que dentro de algumas horas estará dormindo, iniciando 

sutilmente a preparação; como um solo de guitarra que atinge a nota mais aguda e procura 

por uma escala menor. Descer, diminuir, respirar. Como um gato que no susto trepa o galho 

mais alto da árvore e agora quer voltar ao chão, mas não sabe exatamente onde pisar; como 
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alguém que trabalha de segunda a sábado, obrigado a levantar bem cedo, e lá pelas tantas 

acorda num domingo. 

  São tantas coisas que preciso lhes contar, tantas... contar, por exemplo, dos 

espetáculos produzidos pelo NUte, da escola de teatro, do Jote-Titac, de como foi que 

chegamos – ou melhor que chegaremos a este primeiro ensaio em 2012. Acho que este ponto 

merece uma pequena explicação; eu prefiro utilizar, musicalmente falando, as ressonâncias 

gramaticais do passado, por hábito, por ironia ou para lhes proteger de freqüentes 

estranhamentos. Por isso na primeira frase, da cena em questão, aparece “Fumando, 

Alexandre N. Venera balançava a cabeça em tom negativo”, enquanto o correto seria dizer que 

“Fumando, Alexandre N. Venera balançará a cabeça em tom negativo”. Visto que hoje é 21 de 

abril de 2010 e que estes ensaios acontecerão apenas daqui a dois anos. Trata-se, portanto, de 

uma biografia do devir. De um futuro próximo, é verdade, mas de um futuro. Dessa forma, lhes 

peço licença para utilizar um formato gramatical não condizente com a biografia em questão, 

o passado, aqui, servirá como mero ponto de apoio, nada mais. O passado como um lugar 

seguro de onde se pode partir e ao mesmo tempo um porto aberto sempre a espera.  

Ah! Como são leves as conjunções do pretérito imperfeito. Talvez justamente por ser 

imperfeito. Cada vez mais me convenço de que a imperfeição é que é bonita. Ao mesmo 

tempo sei que alguns leitores podem questionar tais utilizações dizendo que me bastaria 

conjugar esta escrita no futuro do presente: “Fumando, Alexandre Venera balançaria a cabeça 

em tom negativo”. Formato que além de confuso não faz nenhum acoplamento com memória. 

E como se trata de...Puxa! é verdade, eu já ia me esquecendo da memória...  

    

MEMÓRIAMEMÓRIAMEMÓRIAMEMÓRIA    

 

Em O Jardim das Ilusões1 me apoiei em alguns conceitos-memória de Bergson, boa 

parte desse livro funciona tendo Matéria e Memória como engrenagem. Conservo a sensação 

de que aquele momento, na página sete, onde Bergson diz que o cérebro não armazena 

imagens nem lembranças continua produzindo bons agenciamentos, e por isso útil também 

                                                           
1
 Livro disponível em http://nuteparatodos.wordpress.com/livro/o-jardim-das-ilusoes/ 
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aqui. Não pretendo repetir toda discussão já realizada em O Jardim das Ilusões, minha 

intenção em avançar sobre esse ponto, em específico, é a de permitir que você, caro leitor, 

compreenda, de forma rápida e acessível, a concepção de memória com a qual venho 

trabalhando e que estará nos atravessando durante estas leituras-escrituras-NUte.  

 Quem vai nos ajudar dessa vez, são dois biólogos chilenos: Francisco Valera e 

Humberto Maturana. Apesar de não citarem Bergson chegam a conclusões bastante próximas 

desta enunciada em Matéria e Memória. Tanto é que no segundo livro que escreveram juntos 

– A Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana – a impressão que 

passa é a de haver um aprofundamento da questão, já que para Maturana e Varela não apenas 

as imagens e as lembranças estariam fora, mas a própria mente “(...) não é algo que está 

dentro de meu crânio. Não é um fluido do meu cérebro: a consciência e o mental pertencem 

ao domínio de acoplamento social, e é nele que ocorre a sua dinâmica.” 2 

Pois que seja, mas e daí? – diria o leitor mais ansioso – Daí que no caso de uma 

Memória-Nute, a memória possível de acessar, a memória que, por mais esforço que vocês e 

eu façamos, aparecerá nestas páginas, estará mergulhada em palavras, imagens, sons, cheiros, 

cores, experimentações nute. Não se trata de explorar o problema de uma forma poética, 

como disseram alguns críticos sobre meu primeiro livro, mas de perceber que esta memória 

que nos acostumamos a reverenciar como propriedade de um dentro, objetiva, linear e pronta 

para ser recuperada não pertence a um sujeito, ou ao dentro da consciência de alguns sujeitos. 

Que ela só funciona acoplada a linguagens múltiplas e múltiplas são suas faces. Sem isso, sem 

esse mínimo, em uma pesquisa como essa nada se coloca em movimento.  

Parece bastante obvio que nosso cérebro não armazene palavras, mesmo assim fomos 

acostumados a imaginar uma gaveta de massa cizenta-orgânica, em meio a neurônios e 

dendritos, acomodando expressões, frases inteiras até. Dessa imagem cerebral o que nos resta 

é a atuação em rede da memória.  Mas se as palavras não estão guardadas em um deposito 

cerebral como é possível à um ator utilizar palavras para descrever sua experiência nuteana? 

Ou dizendo de outra forma, quando um ator utiliza palavras, que não são dele, para descrever 

seu passado nuteano o que ele descreve? Quando esse ator nos conta o que lhe parece ter 

sido o núcleo de teatro experimental, afinal como ele faz isso? Como é possível que essas 

                                                           
2  p.256  
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mesmas palavras, que não estão depositadas dentro do cérebro do ator, sejam a base de toda 

invenção de seu relato-memória? 

 

Organização, Delírio e TempoOrganização, Delírio e TempoOrganização, Delírio e TempoOrganização, Delírio e Tempo    

O que atravessa nosso corpo, não apenas o cérebro, mas o sangue, as artérias, as 

vísceras, a pele, todo o corpo, é sempre uma atualização do virtual. O transbordamento 

caótico dessa passagem temporal exige uma organização. Para lidar com esse constante 

desassossego somos forçados, não há como escapar sem enlouquecer, a inventar sentidos. 

Contudo, mesmo o limite da desrasão é meramente didático, já que muitas vezes é justamente 

através da loucura que o sujeito estabelece algum sentido. Para Bergson3 esse tempo em nós é 

um movente e único bloco. Não se pode dividir-lo, não se pode recortá-lo em fases, períodos, 

identidades. O tempo em nós é indivisível. A lembrança em nós é permanente. Somos tudo a 

todo tempo, tudo o que experimentamos está, agora nesse instante, fazendo barulho: urros 

intermináveis de incontáveis lampejos sutis. Cada pequena memória está duelando com todas 

as demais e essa guerra desenfreada e incessante, que acontece mesmo enquanto você realiza 

essa leitura, está a nos arrastar, cada um de nós, ao seu tempo, pela vida. 

 Para lidar com esse excesso de memória que somos a natureza em seu requinte de 

fazer a existência suportável desenvolveu um mecanismo-verbo: esquecer. Se lembrássemos 

de tudo a todo tempo a vida seria impossível. Ou seja, a função do cérebro, se é que ela está 

realmente no cérebro, não é lembrar, mas esquecer. Esquecer para poder existir. Esquecer 

para poder experimentar a perpétua presentificação do passado. Esquecer um pouco, ao 

menos um pouco, pois a indivisibilidade do tempo que nos carrega não vai parar. É preciso 

esquecer para conseguir tomar fôlego e continuar vivendo, ou melhor, continuar esquecendo. 

 Seria preciso falar de forma geral, simplificando as coisas; assim numa estrutura 

bastante provisória vamos dividir a organização desses abismos em nós, em dois grandes 

blocos de elaboração: 

 

 

                                                           
3
 O Pensamento e o Movente: ensaios e conferências. Trad. Bento Prado Neto. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. 
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Modo Forma                                          Modo Força 

Aliviar                                                    Tonificar 

Iludir                                                       Encarar 

Distrair, Entreter                                     Provocar, Fazer Experimentar 

Lucro                                                       Poder-Potência 

Fugir da Realidade                                  Aceitar o Trágico da Vida 

Representar                                              Enunciar, Apresentar, Inventar 

 

Tais blocos permitem uma produção de sentido à vida. Ajudam a passar o que pede 

passagem. Permitem ao corpo não desmontar, auxiliam em sua organização, em sua invenção, 

em sua produção de sentido em meio à caoticidade já inerente a vida e potencializada pelas 

atualizações do virtual.  

Dizendo de uma NuTE-forma, a história, o roteiro, a cronologia não passam de um 

delírio racional, uma organização imposta que a consciência fabrica para criar sentido e não 

sucumbir, não desterritorializar em meio as sensação que transbordam no corpo-escritura, no 

corpo-entrevista, no corpo-foto. O estatuto de verdade que muitos perseguem, seja na 

descrição histórica ou mesmo numa disciplina científica como a medicina só se atinge quando 

uma determinada organização-delírio torna-se a organização-delírio de muitos. Foi isso que 

“(...) Robison Crusoé entendeu muito bem ao manter um calendário e ler a Bíblia todas as 

tardes, isso só é possível se nos comportarmos como se existissem outros, já que é a rede de 

interações lingüísticas que faz de nós o que somos. Nós, que como cientistas dizemos todas 

essas coisas, não somos diferentes”.4 

Ou seja, se a memória não habita um espaço objetivo dentro do cérebro, de onde seria 

possível extraí-la com precisão, se a memória se espalha em complexos sistemas interativos 

sociais, ligados em rede, se a memória depende sempre da memória dos outros para ter 

legitimidade, então tentar recuperar uma verdadeira memória, ainda mais quando de um 

grupo, é no mínimo um trabalho fadado ao fracasso.  

                                                           
4
 p.256-257 
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Em De Máquinas e Seres Vivos: Autopoiese – a organização do vivo, Maturana e Varela 

explicam que:   

 

As noções de aquisição de representações do ambiente ou de aquisição de informação 

sobre o ambiente, em relação com a aprendizagem, não representam qualquer 

aspecto do operar do sistema nervoso. O mesmo vale para noções tais como memória 

e lembrança, que são descrições feitas por um observador de fenômenos que têm 

lugar em seu domínio de observação, e não no domínio de operação do sistema 

nervoso, e que, portanto, têm validade somente no domínio das descrições, onde 

ficam definidas como componentes causais na descrição da história condutual.  (p.132) 

 

Ou seja, um observador, por mais que se esforce para descrever uma memória, tem 

sua descrição regulada pelo domínio da observação, jamais atinge, portanto, o domínio das 

operações, nunca conseguirá atingir os fatos tais como acontecem e ou aconteceram. Para 

Deleuze o Virtual seria este inacessível onde, entre outras coisas, ocorre o domínio das 

operações do ontem. Sendo o virtual aquilo que não nos é dado e o atual, em contra ponto, 

aquilo que nos é dado podemos avançar sobre nosso caso.5  

A história do NuTE, que se tenta narrar aqui está limitada ao nível de uma observação-

atualização possível, visto que os domínios de suas operações, tais como aconteceram não 

estão acessíveis – passado inalcançável: NuTE virtual. Dessa forma, quatro constatações 

importantes: 

Primeiro: que o passado, o virtual, a memória que estou procurando é real.  

Segundo: que em sua forma pura, em seu em si, o passado permanece virtual. 

Terceiro: que meu corpo, ainda que sutilmente, pode servir de ponte entre o virtual e 

o atual. 

Quarto: que posso utilizar a escritura como meio de conduzir atualizações desse 

virtual. 

                                                           
5
 Esta definição de Virtual e Atual se encontram em mais detalhes em O Vocabulário de Deleuze, de 

Zourabichvilli.  
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Uma escritura que acaba sendo levada a se preocupar não apenas com aquilo que 

aconteceu, mas com aquilo que o acontecimento fez/faz movimentar nos corpos das pessoas 

que experimentaram o acontecimento. (RANIERE, 2007) 

Assim, as observações–atualizações – aqui expostas pretendem uma espécie de mapa-

NuTE. Mapa de um passado-virtual que se atualiza através das organizações-delírios de um 

observador. Com razão, alguns leitores, devem estar ridicularizando este processo de 

pesquisa. Ao mesmo tempo acredito que os mais rigorosos podem aceitar alguns dos limites 

que menciono, e entre estes os mais generosos provavelmente se perguntam: haveria alguma 

forma de melhorar isso? Como não depender apenas das organizações-delírios de um único 

observador para descrever essa história-NuTE? A resposta parece ser bastante obvia: 

convidando outros observadores à escrita. Mas que escrita suportaria tamanha condensação?    

Eugenio Barba em artigo intitulado Fazer Teatro é Pensar de Modo Paradoxal diz que 

“(...) o importante não era o sentido das palavras, não era tornar o texto inteligível, mas torná-

lo vivo.” 6 Quem sabe então se essa escritura-nute fosse arrastada não a uma filiação, mas a 

uma aliança com Eugenio Barba em seu modo de trabalhar os textos, roteiros, peças. Quem 

sabe, com autorização dos pesquisadores mais clássicos, claro, pudéssemos tomar os fatos 

históricos sobre o Nute da mesma forma como Eugenio Barba toma um texto-roteiro-peça. 

Dando mais importância a intensidade – Dioniso – do que a inteligibilidade – Apolo. 

Obviamente, os fatos são essenciais, mas seria preciso encarnar esses fatos condensadamente, 

diferente da sua realidade. Confuso? Tentemos um exemplo: a experiência do NuTE com a 

Stereo Cena. Temos alguns fatos: as três fitas gravadas, suas transcrições, os relatos de alguns 

participantes, etc. Contudo como tornar viva essa experiência? Como permitir a você, caro 

leitor, um devir Stereo Cena? Até porque tenho a impressão de que uma descrição pura e 

formal deste ensaio-experimento não lhe interessa em nada, estou certo? Mas para tanto, 

seria preciso condensar essa escrita com tamanha presença narrativa a ponto de servir como 

um disparador cênico. 

Alguns deslocamentos são necessários. Se vamos trabalhar condensando várias 

escritas este autor, deixa de ter autoria sobre a escrituração-NuTE. Visto que o que ele faz 

acaba se aproximando mais de uma direção, tal qual um diretor de teatro, do que 

propriamente de uma solitária composição privada. Os acontecimentos serão deformados, 

                                                           
6
 P.14 
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quebrados, estilhaçados para que deles se possa extrair potência, para que possamos 

descobrir uma realidade totalmente diferente da realidade que o fato histórico já continha em 

seu virtual.  

“(...) trata-se de criar um teatro em que a interpretação do texto é atingida por uma 

condensação extraordinária, incorporada pelo ator, cujas reações fazem com que os 

espectadores descubram uma realidade totalmente diferente da realidade que as 

palavras já continham quando estavam no papel. É por isso que para mim as palavras 

são essenciais. É a poesia do texto que devemos procurar. Mas poesia significa 

condensação. É preciso encarnar esse texto condensadamente (...) a finalidade última 

de todo esse trabalho de técnica, de visão, é construir uma relação viva com o 

espectador.” (p.15)  

 

 

Em busca de uma relação viva com o leitorEm busca de uma relação viva com o leitorEm busca de uma relação viva com o leitorEm busca de uma relação viva com o leitor    

Mas eu dizia desta necessidade de lhes contar como foi que chegamos a esse primeiro 

ensaio, não imagine o leitor que ele aconteceu por acaso, não; muito esforço foi desprendido 

para que ele pudesse acontecer, e não esforço de um, mas de vários. Prometo ser breve, 

prometo não lhes cansar com esse relato preliminar. Visto que aquilo que interessa a todos 

realmente são os ensaios: territórios onde se encenará a impressionante trajetória do Núcleo 

de Teatro Experimental (NuTE), ou Núcleo de Teatro Escola. Peço desculpas ao leitor mais 

ansioso, por esta introdução necessária, mas como se verá, no decorrer da mesma, não 

haveria outra forma de lhes convidar para atuar no espetáculo, senão assim. E se eu não lhes 

fizer este convite o espetáculo não tem como acontecer. Ou seja, não tenho como evitar isso 

aqui. Bem, não se assuste caro leitor. Vou explicar, posteriormente, num momento adequado, 

cada detalhe de sua atuação. Não será difícil. Muito embora não seja bem um convite, se você 

continuar lendo de uma forma ou de outra vai acabar atuando. Talvez você esteja pensando 

que um leitor tem como papel ler, apenas ler, e que isso de ser empurrado para atuar junto 

aos demais atores de um espetáculo-livro não estava em seu roteiro. Bem, de certa forma, 

você está correto, mas se eu puder contar com sua nobreza, peço que tenha calma, tudo ficará 

esclarecido no momento certo. Por hora, preciso lhes contar como chegamos ao nosso 

primeiro ensaio, como foi que chegamos ao começo... 
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UMUMUMUM LUGAR ONDE  LUGAR ONDE  LUGAR ONDE  LUGAR ONDE SE SE SE SE RESPIRA O ANTES DO PRÓLOGORESPIRA O ANTES DO PRÓLOGORESPIRA O ANTES DO PRÓLOGORESPIRA O ANTES DO PRÓLOGO    

    

...Naquela tarde eu tive certeza, logo ao desligar o telefone, que O Jardim das Ilusões 

seria publicado. Gervásio Luz, emocionado com o livro, me transmitia seu parecer positivo 

como conselheiro da editora Cultura em Movimento. Saí para sorrir ao sol. Não sei bem se um 

daqueles raios amarelados em minha testa ou mesmo o recente falecimento de Carlos Jardim 

– turbilhão de imagens teatrais – não sei bem... mas foi assim que esta obsessão começou.  

Fui arrebatado por uma cena-imagem: um livro que ao utilizar a estrutura teatral para 

descrever a trajetória de um grupo de teatro seria tomado pelo próprio grupo descrito como 

roteiro de seu próximo espetáculo. Espetáculo sobre si, dobra-biográfica. Deleuze me 

sussurrava: Fazer da Vida Uma Obra de Arte, fazer da vida uma obra de arte... 

Assim que tive em mãos o primeiro exemplar de O Jardim das Ilusões corri à Equipe 

Vira Lata com essa proposta. Para minha frustração, baldes de água fria: não obtive o 

entusiasmo que espera. Juntos, realizamos o lançamento e um ano depois a publicação de Por 

Uma Escrita Vira Lata – desdobramento de minha pesquisa onde reúno a grande maioria dos 

textos escritos por Roberto Vergel, pseudônimo que Carlos Jardim utilizava para escrever. 

Mas a imagem insistia. Parecia grudada em minha respiração. Ao assistir um 

espetáculo, sempre, ela retornava, ao dar um curso sobre Michel Foucault, ao ler Dostoiévski. 

Aos poucos fui me convencendo de que poderia escrever esse espetáculo-dobra. Alguns 

conceitos me faltavam, e essencialmente um novo grupo de teatro. Comecei a me questionar: 

sobre quem valeria a pena pesquisar; que grupo me interessaria? Essa pergunta permaneceu 

por um bom tempo. 

Isso Não é Um Cocô foi uma intervenção urbana de muitos.7 Entre eles estavam Juliana 

Teodoro e Alexandre Venera. Em meio às ações de terrorismo poético nos tornamos amigos. 

Lá pelas tantas, eu estava um pouco embriagado, é verdade, foi no Farol Lanches, em 

                                                           
7
 A ação como um todo levou semanas. Desde construção dos objetos, passando pelo lançamento dos objetos no 

Rio Itajaí a Sul, as filmagens, a edição e suas projeções. Nesse endereço você pode assistir o vídeo que resultou das 

ações: http://www.youtube.com/watch?v=kknHIVUO-NE 
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Blumenau, resolvi contar a Alexandre o quanto o Teatro da Terra, última fase do NuTE, me 

havia sido importante.  O quanto aquelas cenas em meio a Floresta-Fazendarado continuavam 

presentes no que eu vinha ajudando a fazer de mim. 

Num estalo compreendi que o grupo que eu vinha procurando, a um bom tempo, era o 

NuTE. Descrevi para Alexandre meu argumento de pesquisa e ele, que também havia bebido 

um pouco, disse que era uma idéia genial 

(...) o Alexandre era um grande incentivador assim... com tudo entrando em ebulição... 

ele fazia a gente fazer, um tremendo animador cultural no melhor sentido da palavra, o 

Alexandre vibrava com essas coisas, os olhos dele brilhavam... “vai lá, vamos fazer, 

tem que agitar, tem uma idéia legal, faz”, e... então empolgava muito a gente a 

produzir, e produzir cada vez mais (Entrevista com Pepe, P.2). 

 

Um estranho brilho nos olhos dele me fez acreditar que a idéia era realmente bacana. 

Ao mesmo tempo me disse que não gostaria de se comprometer com a direção do espetáculo, 

da forma como eu estava propondo, porque não tinha mais interesse em teatro, mas que 

ficaria honrado com essa cartografia sobre o NuTE. 

Na mesma semana procurei Aline e Charles, velhos amigos e parceiros em projetos 

culturais. Havia um edital aberto para pesquisa e publicação pela Petrobras. Eles gostaram da 

idéia e começamos a trabalhar na redação do projeto. Uma das exigências desse edital era 

obter um Pronac junto ao Ministério da Cultura, via Lei Rouanet. Uma vez pronto 

encaminhamos o projeto e ansiosos aguardamos. Depois de alguns meses veio a resposta: 

Reprovado.  Não conseguimos aprovação pela Petrobras. Mais alguns meses se passaram e, 

como a tramitação no Ministério da Cultura independe da empresa patrocinadora, acabamos 

recebendo um Pronac. Ou seja, o projeto foi aceito, via Lei Rouanet, caberia agora ao grupo 

conseguir captação. Captação que contávamos fazer através do edital da Petrobras.  

Todo mundo que trabalha com cultura tem pelo menos três amigos que aprovaram 

projetos via lei Rouanet e que nunca conseguiram captar. O repasse feito via imposto de renda 

somente pode ser dado por grandes empresas. As quais geralmente estão interessadas em 

atividades culturais de cunho comercial. Desanimados engavetamos o projeto e cada qual em 

seu canto fomos cuidar da vida. Comecei a trabalhar para o Governo do Estado do Paraná e me 

mudei para Curitiba. 
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Quando o prazo de captação estava prestes a terminar seu Luiz, meu sogro, telefona 

dizendo que Gabriela – sua sobrinha – comentara que uma empresa, da área de construção de 

hidrelétricas, a qual estava no momento com uma obra no oeste de Santa Catarina, vinha 

avaliando projetos, justamente para financiamento via Lei Rounet. Sem esperança alguma 

resolvi encaminhar o projeto e eis que, por um grande acaso do destino, somos contemplados. 

Com o patrocínio do grupo Baesa-Enercan tudo parecia estar resolvido. Bastaria 

realizar a pesquisa e através dela compor, procurar pela escrita NuTE. Contudo, minhas 

atividades na Secretaria de Estado da Criança e da Juventude me exigiam por completo. A 

escrita foi ficando para amanhã. Havia firmado compromisso comigo mesmo de escrever em 

minhas férias, as quais estavam programadas pra Julho de 2009.  

Em Curitiba, todo sábado a tarde, num bar da esquina de casa tocavam bandas de 

Blues. Era um lugar agradável para ler Nietzsche. Num desses sábados a banda terminou mais 

cedo, eram umas 18h, paguei as cervejas, coloquei O Anticristo na mochila e tomei o rumo de 

casa. Foi nesse crepúsculo que aconteceu. Eu caminhava distraidamente pelas calçadas do 

bairro Água Verde quando sou consumido por um segundo arrebatamento: e se eu pudesse e se eu pudesse e se eu pudesse e se eu pudesse 

assistir o espetáculassistir o espetáculassistir o espetáculassistir o espetáculo que conta a trajetória do NuTEo que conta a trajetória do NuTEo que conta a trajetória do NuTEo que conta a trajetória do NuTE antes mesmo de escrever o livro? E se eu  antes mesmo de escrever o livro? E se eu  antes mesmo de escrever o livro? E se eu  antes mesmo de escrever o livro? E se eu 

pudesse transformar parte desse espetáculo no livro que irá servir de Roteipudesse transformar parte desse espetáculo no livro que irá servir de Roteipudesse transformar parte desse espetáculo no livro que irá servir de Roteipudesse transformar parte desse espetáculo no livro que irá servir de Roteiro para o próprio ro para o próprio ro para o próprio ro para o próprio 

espetáculo? espetáculo? espetáculo? espetáculo?     

Sozinho, vibrando com a idéia, eu ria num frenesi desvairado. Gritava: É Isso! É isso! 

Isso mesmo! E voltava a gargalhar como se estivesse possuído por algum demônio. Os 

curitibocas transeuntes que vinham em minha direção se afastavam. Alguns me apontavam 

assustados. Uma senhora já velhinha que passeava com seu pequeno cachorro poodle me 

tocou no braço e me perguntou se eu estava bem. Tentei lhe explicar o que eu estava 

visualizando, mas ela não conseguia entender o que era um JOTE-Titac.      

Marquei uma reunião com Charles, Aline e Venera, e da mesma forma como havia 

feito com a bondosa senhora curitibana, expliquei o que havia visto. Eles compreenderam e 

gostaram da idéia. Juntos chegamos ao conceito de JOTE-Titac: Experimentando NuTE. 

Funcionaria como todo JOTE-Titac com a diferença de que os textos encaminhados teriam que 

tratar de um único tema: o NuTE. Não necessariamente contar a História do NuTE. Mas de 
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alguma forma dar passagem a ela ou a um devir NuTE, permitir ressonâncias com o NuTE, 

estar de alguma forma afectado por ele.8 

Escolhemos uma data para o evento. Aline e Charles cuidaram da divulgação. Venera e 

eu nos dedicamos a organização dos grupos. Professora Noemy Kellerman, Gregory Hartel e 

Tânia Rodrigues selecionaram os textos; Doutor Ronaldo Faleiro, Pepe Sedrez e Noemy 

Kellerman julgaram os espetáculos. Foi um grande sucesso. Sem dúvida eu faria tudo 

novamente. Mas minhas férias haviam terminado. Voltei para Curitiba, voltei a trabalhar, 

voltei a tentar escrever em meus finais de semana. Impossível. Sempre esgotado, não 

conseguia produzir. Essa exaustão me acoplou violentamente com um antigo projeto: comprar 

uma casa-escrita. Uma casa onde escrever seria possível em qualquer horário do dia. Um lugar 

onde não houvesse interferências de bares, buzinas, motores, shows, vizinhos, cachorros, 

construção de prédios ou qualquer outra modalidade ruidosa que pudesse dificultar o 

processo de escrita. 

Foi uma decisão difícil. Em dezembro de 2009 pedi demissão e comprei através de um 

financiamento pela Caixa Econômica Federal uma casa na Praia da Tainha, Bombinhas, Santa 

Catarina. Nesse mesmo mês trago a mudança e começo a trabalhar. Não na escrita, mas na 

casa que precisava de uma série de reformas. Em meados de fevereiro as coisas se ajeitam e 

começo a trabalhar finalmente na produção da escrita NuTE. O isolamento da praia me 

permitiu uma aventura quase monástica. Mas em virtude de minha não formação em teatro, 

inúmeros problemas conceituais retornavam.  Em busca de orientação entro em contato com 

Doutor Ronaldo Faleiro, que muito gentilmente aceita me nortear neste processo. 

À medida que Faleiro analisava os capítulos, eles iam sendo postados no blog – 

www.nuteparatodos.wordpress.com – e sofriam a interferência dos múltiplos virtualizados – 

as pessoas que criticavam, elogiavam, davam dicas, ajustavam cenas – e assim fui montando 

capítulo a capítulo este livro. O conceito que utilizamos para essa composição foi de Work in 

Progress, de uma escrita In Progress... 

Em dezembro de 2010 uma primeira versão do livro estava pronta. Eu precisava agora 

de um diretor. Como Alexandre havia sinalizado negativamente, marquei uma reunião com 

                                                           
8
 Como o leitor pode perceber em nosso sumário há um capítulo destinado exclusivamente ao JOTE- 

Titac. Dessa forma não iremos detalhar aqui seu funcionamento e ou propósito. Além do capitulo tudo 

que foi produzido pelo JOTE-Titac: Experimentando NuTE, está hospedado em: 

www.nuteparatodos.wordpress.com/jotetitac 



16 

 

Pepe Sedrez, levei o livro, entreguei a ele, e lhe perguntei se teria interesse em montar o 

espetáculo. Pepe olhava pra mim, olhava para o livro, permaneceu em silencio por quase dez 

minutos, apenas folheando as páginas. Por fim uma lágrima lhe desceu a face esquerda do 

rosto. Tomado por uma carga absurda de sensações, as quais tenho dificuldade de descrever 

aqui, me disse: 

_Obrigado, Édio, obrigado por isso. Quero que você saiba o quanto significa pra mim este teu 

trabalho. Eu me sinto – chorando – me sinto mais do que feliz com tua proposta. Imagine – 

sorrindo – dirigir um espetáculo sobre a história do NuTE, seria maravilhoso. Mas... mas, me 

desculpa, eu não posso, não, não posso...  

Ele me entregou o livro, levantou-se pedindo desculpas e saiu. Atônito, sozinho na sala 

da Companhia Carona de Teatro, olhei para o livro em cima da mesa, olhei a placa da porta ao 

lado: Equipe Vira Lata, respirei, apanhei o livro e me dirigi ao corredor de saída. Descendo a 

rua XV de Novembro, desanimado, perto da igreja matriz ouço alguém me chamando. Era 

Pepe. 

_Desculpa mais uma vez, eu não consegui te falar o que queria te dizer. Eu quero muito 

montar esse espetáculo. Mais do que você pode imaginar. O que eu não posso é dirigir. Quero 

participar como ator. Sei que muitos que participaram do NuTE também vão querer... 

Nesse momento Pepe me fez visualizar algo novo. Eu não havia pensado nisso. Minha 

questão era encontrar um diretor. Passaria o livro a ele, que escolheria os atores e montaria a 

sua maneira. Mas a imagem de um espetáculo com atores do próprio NuTE encenando sua 

própria história, sem dúvida, ainda mais interessante. Fiquei contente, mas retornei com Pepe: 

_Ótimo; seria bem legal mesmo; agradeço muito tua vontade de participar; eu havia pensado 

em ti como diretor, mas se... 

_Você não entende – cortando – eu não posso dirigir; quem precisa dirigir esse espetáculo é o 

Alexandre. 

 

Nossa, se me dessem… Hoje em dia se o Alexandre me convidasse pra fazer um 

trabalho... pra fazer papel de cachorro, mudo, quieto, eu ia, e olha, amarradão... sem 

sombra de dúvida (...) Acho que seria uma legal, uma montagem, até uma coisa 

porrada, mas aí é com meu amigo Alexandre né, risos (...) É, se ele quiser... eu vou, a 

hora que ele quiser (...)  Acho que a... como eu te digo, a vida tá passando, a gente tá 
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ficando velho, e poxa, seria muito... pra mim seria uma honra muito grande, e um 

orgulho muito grande tá fazendo de novo um trabalho com o Alexandre, e pô, se Deus 

quiser, se Pépe aceitar, com Pépe, Carlinhos, nossa, Juliana Muller, que fazia parte do 

NuTE, e tantas outras pessoas que passaram por ali, eu acho que... Tadeu Bittencourt, 

o próprio Carlinhos que não está mais aqui em Blumenau, mas pô, chamando ele 

volta...  (Entrevista com Giba, página p.26) 

 

_Mas Pepe, eu já tentei convencer Alexandre. Ele está irredutível. Não quer saber de teatro... 

_Eu sei, eu sei. Mas podemos bolar um plano. Na verdade eu já pensei em tudo. Você lembra 

do texto escrito pelo Nira que foi selecionado para participar do JOTE-Titac: Experimentando 

Nute? 

_Qual? O Mackbéte? 

_Não! O outro: Trabalho Sujo 

_Sim! Sim. O que tem? 

_Podemos utilizá-lo para convencer Alexandre. 

_Como assim? 

_Claro, vai precisar de uma adaptação. Mas acho que pode servir.  

_ E quem vai adaptar? 

_Bem eu sei que o Gregory Haertel fez uma adaptação desse texto, chama-se a Sede do Santo, 

foi montada com direção do Rafael Koehler.  Mas se essa adaptação não der conta de 

convencer o Alexandre, talvez o próprio Nira possa fazer ... 

_Beleza, pode dar certo.  

_Vai dar, sim. Com certeza. Aí você cola aqui na seqüência, antes do retorno ao Primeiro Ato. 

_Jóia, vou fazer isso então. 
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ADAPTAÇÃO DE TRABALHO SUJOADAPTAÇÃO DE TRABALHO SUJOADAPTAÇÃO DE TRABALHO SUJOADAPTAÇÃO DE TRABALHO SUJO9999    

 

Argumento: A gangue deve ser virtual e composta pelos fakes NuTE. Os personagens elaboram 

suas tramas pelo Orkut. Cada qual tem um perfil. Ao leitor cabe jogar com os personagens no 

sentido de encontrar uma solução para o problema em questão: convencer Alexandre a dirigir 

o espetáculo sobre o NuTE. Cada personagem terá um perfil no Orkut com login e senha. As 

senhas serão fornecidas aos leitores através da leitura do livro. Não ficará claro aqui no livro a 

resolução da trama. Para que o leitor saiba o que levou Alexandre a dirigir o espetáculo ele 

terá que entrar no Orkut e jogar com os personagens.  

 

TRABALHO SUJO E VIRTUALTRABALHO SUJO E VIRTUALTRABALHO SUJO E VIRTUALTRABALHO SUJO E VIRTUAL10101010    

    

Personagens: NAFTALINA JOHNSON, NÓDULO CHUCK, NEIDE SAPATINHO, NIVALDO TRAPAÇA, 

NESTOR MIRONGA, NEUSINHA BLAU BLAU (os quais assumem identidades fakes); NARRANTE. 

Cena I: Eureca! Epifania! Iluminação! 

NARRANTE – No evento Jote-Titac: Experimentando Nute, a quadrilha de Naftalina Johnson se 

esmerava em roubar quadros, seqüestrar livros, pichar esculturas, corromper leitores e até 

piratear telenovelas – tudo levado a cabo com preciosismo extremado. Até que chegou um 

momento em que eles descobriram que não poderiam seguir com ambições tão mesquinhas. 

Algo de muito pior deveria ser feito: algo como convencer Alexandre N. Venera a dirigir um 

espetáculo sobre o NUTE! Um problema havia: como fariam isso incógnitos? Como 

despistariam a Polícia Autoral? Cada vez mais, as antigas missões pareciam brincadeira de pré-

adolescentes. Foi, porém, numa noite de abril que Naftalina chegou com a solução. 

NAFTALINA JOHNSON – Caros comparsas, está aberta a sessão. Dona Blau Blau, a senhorita 

está anotando! 

NEUSINHA BLAU BLAU – Estou! Tudo! Anotando tudo! Podem olhar! Tá bem aqui! Tudo 

anotadinho! 

                                                           
9
 Trabalho Sujo, de Iran da Silveira, texto escrito e selecionado para o JOTE-Titac: experimentando Nute. 

O Leitor tem acesso ao texto original através do Blog – www.nutepatatodos.wordpress.com – e no 

Anexo 1 aqui no livro.  

10
 Adaptação de Iran da Silveira 
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NAFTALINA – Obrigado, muito obrigado. Queridos amigos, convoquei esta reunião para dar 

parte de uma notícia inédita e inaudita, a qual nunca foi vista nem ouvida e que permanece 

até agora na obscuridão das trevas desconhecidas! 

NEIDE SAPATINHO – Ui, Nafta! Fiquei toda arrepiadinha agora... 

NIVALDO TRAPAÇA (levantando) – Não precisa dizer mais nada! 

NAFTALINA – Como disse? 

NIVALDO TRAPAÇA – Poupe-nos, Naftalina. Eu já sei o que são esses papéis na sua mão.  

NAFTALINA – Já sabe? Mas como? 

NIVALDO TRAPAÇA – Ora, vamos e venhamos! Do jeito que as coisas vão, só podem ser os 

papéis da nossa aposentadoria. De qualquer maneira, obrigado por fraudar o INSS por nós. Até 

que saiu rápido. 

NAFTALINA – NÃO É NADA DISSO, IDIOTA!!! 

NESTOR MIRONGA (dando um soco na cabeça de Nicanor) – Senta aí, ô imbecil! 

NAFTALINA – Às vezes acho que estou cercado de crianças aqui. Pois fiquem sabendo que o 

que tenho nas mãos são passagens de avião! 

NEIDE SAPATINHO – Pra onde, Nafta? 

NAFTALINA – Para diversos cidades do país. Precisaremos estar longe uns dos outros para 

despistar as autoridades e, principalmente, o Venera. 

NEUSINHA BLAU BLAU – Ai meu deus! Eu vou viajar! Meu deusinho do céu, eu vou viajaaaar! 

NÓDULO CHUCK (No fundo da sala, começa a bater palmas, levanta-se e vai até a frente.) – 

Muito bem! Parabéns, Nafta! Seu plano é genial. Ele só tem um problema. 

MEMBROS – Qual o problema, Chuck? 

NÓDULO CHUCK – O problema é que nosso plano de celular pré-pago é uma merda! E quando 

precisarmos nos falar, vamos gastar uma fortuna? 

NAFTALINA (tirando lentamente um revólver do paletó:) – Agora chega. Eu não agüento mais. 

Eu vou matar uns dois! 

NESTOR MIRONGA E NEIDE SAPATINHO (segurando Naftalina) – Calma, Nafta! Vai com calma! 

(Naftalina se recompõe.) 

NEUSINHA BLAU BLAU – Chefe, meu celularzinho também é uma merda! 

NAFTALINA – Está tudo bem, querida, eu já planejei tudo. Desde o ano em que você nasceu, 

tudo estava resolvido. 



20 

 

NEUSINHA BLAU BLAU – É mesmo? 

NAFTALINA – Sim, meu amor. Naquela época, um grupo de nerds num país longe daqui 

resolveu nosso problema. Eles criaram uma grande rede, uma teia de alcance mundial... (black) 

Cena II: “Quem é ele?” 

Ainda no porão da gangue, final da reunião. 

NESTOR MIRONGA – Mas chefe, isso tudo vai custar dinheiro. Eu pensei que o nosso cofre 

estava vazio. 

NAFTALINA – Sim, eu sei, meu rapaz. Acontece que um cidadão muito excêntrico e amante das 

causas nobres ofereceu-se para nos patrocinar.  

MEMBROS – E quem é ele? 

NAFTALINA – Alguém que exigiu sigilo ultra-mega-blaster confidencial, mas ao qual nos 

referiremos como “O Leitor”. 

MEMBROS – (Vasculham a platéia com o olhar, procurando por alguém que possa ser “O 

Leitor”.) 

Cena III: Conspiração, Conluio e Confabulação 

Perfil de fake Giba de Oliveira no orkut. Ele conversa com os comparsas, os quais, depois de 

intenso treinamento, aprenderam a se expressar quase como os reais. Não foi permitido pela 

gangue revelar quem é quem. 

FAKE CLAUS JENSEN – giba? ainda ta aí? 

FAKE GIBA DE OLIVEIRA – Giba de Oliveira teclando perfeitamente! blz? 

FAKE CLAUS – blz! estive ha pouco com Alexandre Venera!  

FAKE ÁLVARO – ele na desconfiou d nada? 

FAKE CLAUS – ele desconfio sim mas naum d mim! ele disse q ontem axou o pepe meio 

estranho! 

FAKE PEPE – por q extranho? 

FAKE GIBA – eu sei porq, eh q tu tais exagerando nos trejeitos! 

FAKE CLAUS – ele falou que achou o Pepe muito incistente. 

FAKE GIBA – eu disse q naum era pra insisti d+ 

FAKE PEPE – mas eu nem falei da peça eu só convidei ele pra tomar uma cerva  

FAKE ÁLVARO – idiota o ale só toma destilado 
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FAKE PEPE – não deram essa parte no curso 

FAKE CLAUS – deram sim tu falto pra ir beber 

FAKE GIBA – vamo tentar alguma coisa diferente kd o carlinho 

FAKE CARLOS CRESCÊNCIO – to aki só lendo 

FAKE GIBA – és o próximo nego te arruma amanhã vais encontra com ele por acaso no farol 

FAKE CRESCÊNCIO – vlw fui 11 

                                                           
11

 Caro leitor, essa trama somente poderá ser revelada com a sua participação. Para tanto você deverá 

escolher um dos Fakes e ou utilizar o profile do Leitor para interagir com os demais Fakes no Orkut. Os 

profiles, seus logins e senhas, estão sendo elaborados e estarão disponíveis no blog – 

www.nuteparatodos.wordpress.com – a partir de 15 de julho de 2010. 
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RETORNO AO PRIMEIRO ENSAIO RETORNO AO PRIMEIRO ENSAIO RETORNO AO PRIMEIRO ENSAIO RETORNO AO PRIMEIRO ENSAIO –––– 01 DE ABRIL DE 2012 01 DE ABRIL DE 2012 01 DE ABRIL DE 2012 01 DE ABRIL DE 2012    

    

____Tenho me esforçado – Édio responde a Venera – para fazer o melhor possível. Dediquei-me 

em tempo integral nessa escrita, pedi a conta de um bom emprego que eu tinha, larguei tudo 

para trabalhar apenas nisso; mas, claro, precisamos continuar; aceito suas condições, qual 

seria a proposta? 

_Bom, primeiro: eu não concordo com esse prólogo, precisa ser feito de outra forma... 

_Mas eu tive tanto trabalho para escrever... 

_Teve nada – diz Wilfried – você copiou dos Irmãos Karamazov... 

_ Não copiei, é uma acoplagem, acoplagem... 

_Que mané acoplagem, isso nem existe. Copiou sim; é só pegar o livro pra ver... 

_Copiei merda nenhuma... 

_Tudo bem, tudo bem; que seja – Venera tenta mediar o conflito – você não precisa jogar fora 

o prólogo, deixa ele como está e começa novamente... 

_ Um novo prólogo? 

_Isso vai é confundir o Leitor... 

_Chame de outra forma, sei lá, que tal começo ou começar... 

_Pode ser; pode ser; acho que começar fica jóia... 

_Outra coisa; acho que tua escrita está um pouco distante. Isso de morar na Praia da Tainha 

pode ter te ajudado a se concentrar, mas agora você precisa se aproximar do grupo... 

_Aproximar do grupo, mas como eu posso fazer isso? 

_Bom! Não quero te forçar a nada, a escrita é tua e acho que deves trabalhar da forma como 

te parecer melhor. Só pra te dar um exemplo: na época do NuTE a gente sempre tinha a 

redação dos roteiros acontecendo simultaneamente aos ensaios dos espetáculos.  
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E era um processo todo extremamente lúdico, o Alexandre brincava com a gente como 

se nós fossemos crianças assim, dava material e “deixa vir o que vocês estiverem 

pensando, o que estiver na cabeça”. Claro que tinha noites de não render nada, a gente 

saia meio frustrados, mas tinham noites em que a chama tava muito acesa, haviam 

cenas que... “nossa, isso tem que estar no espetáculo”, e depois podiam não estar na 

edição final, mas a gente levantou, produziu muito material. (Entrevista com Pepe, 

p.15) 

 

_Mas se não havia ainda nenhum roteiro, o grupo ensaiava a partir do que? 

_Sempre havia alguma coisa: uma imagem, um objeto, um recorte de jornal, um pedaço de 

texto; e à medida que os ensaios aconteciam o roteiro ia sendo escrito...  

_Genial! Adorei a idéia! 

_Eu também concordo – diz Silvinho – acho que assim o espetáculo ganha em dramaturgia... 

_Maravilha. Eu vou me sentar aqui então, alguém tem uma caneta aí? Agradecido. Vou assistir 

vocês. Podem começar. À medida que vocês vão encenando eu vou escrevendo aqui. Mandem 

bala, podem começar. 
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COMEÇARCOMEÇARCOMEÇARCOMEÇAR    

 Junto a este livro, que você tem em mãos, há um DVD (elaborar conceito para essa 

mídia); antes de continuar a leitura, por favor, abra a pasta músicas e ouça a faixa 1. Se preferir 

abrir a música pela internet, ela está disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=dfjuwxfeMP0&feature=related (as músicas deverão ficar 

disponíveis em nosso site, ou em blog confiável para não correr o risco de serem retiradas, ver 

com chalita) 

Começar! Começar um livro, começar uma canção, começar uma peça. Se no começo 

quase sempre balbuciamos uma boa saída pode ser convidar alguém que nos ajude a começar. 

Pode-se começar um livro cantando, uma peça livrando – como fizemos aqui com os Irmãos 

karamázov – ou ainda uma música teatralizando. Diferente esse nosso começo? Que tal esse 

então: O Contemporâneo nos impõe alguns problemas difíceis de camuflar. Entre eles está a 

“Morte de Deus” anunciada por Nietzsche e retomada por Foucault em sua dimensão mais 

radical, a “Morte do Homem.”  

Durante o processo de pesquisa sobre o NuTE –Núcleo de Teatro Experimental – 

estivemos nos debatendo com essa problemática: como escrever uma biografia em tempos 

que anunciam a ausência do sujeito? Ou seja, quando investigamos uma Memória, seja ela a 

memória de um sujeito ou de um coletivo o que realmente conseguimos descrever? O que é 

possível narrar? O que é possível dizer sobre uma vida? 

Melhorou? Continua estranho né? Vamos tentar mais um: Caro leitor, eu gostaria de 

dizer inicialmente que estou muito feliz com sua leitura. Esta publicação é resultando de uma 

série de pesquisas que foram financiadas pela Lei Roaunet de Incentivo a Cultura. Gostaria de 

inicialmente agradecer aos nossos patrocinadores, as empresas Baesa e Enercan, sem as quais 

esse empreendimento não seria possível.  

Bom, agora já estou me sentindo bem mais à vontade, talvez já esteja no meio ou no 

começo do meio, porque bem no meio seria à vontade. Diria sem muito rodeio no principio 

era o meio e o meio era bom. Depois é que veio o verbo, um pouco mais lerdo, que tornou 

tudo bem mais difícil. Criou o real, criou o fictício, criou o natural, criou o artifício, criou o final, 

criou o início. O início que agora deu nisso. 

Mas afinal, quantos começos diferentes seriam possíveis? 
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Começar o BComeçar o BComeçar o BComeçar o Balancêalancêalancêalancê    

 

Em Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa percorre mais de 80 páginas tentando 

começar; indo e voltando ao começo; indo e voltando, indo e voltando a um começo que 

sempre retorna diferente; tentando contar, tentando achar um jeito de falar o que ele 

pretendia falar. Mas é apenas na página 200 que ele define o seu problema: “Contar é muito, 

muito dificultoso. Não pelos anos que se já passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas 

passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares”. (GUIMARÃES ROSA, p.200, 2001) 

É uma pena que tenhamos de começar, se não fosse a pressa falaríamos um pouco 

sobre esse balancê, esse remelexo das coisas passadas, já que esse corpo narrativo, corpo 

costurado com palavras, respira através dele. Dizendo de forma rápida: se essa cartografia12 

sobre o NuTE fosse um Frankenstain o Balancê seria o relâmpago que lhe coloca em 

movimento. Mas quem sabe daqui a pouquinho a gente encontre um lugar por aqui mesmo. 

Um lugar assim meio bagunçado, e aí sem chamar muito a atenção, falaremos sobre o Balancê.  

Bem! Começar. Dentre os começos possíveis está a contextualização. Talvez possamos 

começar contextualizando um pouco o leitor. 

 

 

 

 

ContextualizarContextualizarContextualizarContextualizar, um Começo, um Começo, um Começo, um Começo    

                                                           
12

 Para os geógrafos, a cartografia (...) é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo 

que os movimentos de transformação da paisagem. Paisagens psicossociais também são 
cartografáveis. A cartografia, nesse caso acompanha e se faz ao mesmo tempo que o 
desmanchamento de certos mundos – sua perda de sentido – e a formação de outros: mundos 
que se criam para expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais os universos 
vigentes tornaram-se obsoletos. Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para os afetos que 
pedem passagem, dele se espera basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de seu 
tempo e que, atento às linguagens que encontra, devore as que lhe parecem elementos 
possíveis para a composição das cartografias que se fazem necessárias. O cartógrafo é antes de 
tudo um antropófago.” (ROLNIK, p.15 e 16, 1989) 
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O NuTE – Núcleo de Teatro Experimental como inicialmente fora chamado, ou Núcleo 

de Teatro Escola, como se popularizou na cidade de Blumenau, possui uma história singular 

entre os grupos teatrais Catarinenses. Em seus 18 anos de atividade 

fundou a primeira escola livre de teatro em Santa Catarina,  

inspirou a realização do Festival Universitário de Teatro de Blumenau, produziu, por 13 anos 

consecutivos, os JOTE-titac (Jogos de Teatro - Texto, Interpretação e Técnica em Artes 

Cênicas) fomentando a produção dramatúrgica e o desenvolvimento cenotécnico local. Criou 

uma Biblioteca de Teatro com uma "textoteca" (um acervo de textos teatrais), editando e 

publicando livros, cadernos e apostilas sobre teatro. Ministrou cursos de Interpretação para 

Cinema e TV, produzindo vinhetas comerciais e documentários (a exemplo: O Pioneiro da 

Imprensa: Hermann Baumgarten). Criou escolas e cursos permanentes de teatro em cidades 

vizinhas (Pomerode, Indaial, Gaspar). Criou o mini-auditório "(O) Caso", transformando um 

corredor ocioso do Teatro Carlos Gomes em palco/arena multiuso, com platéia para cerca de 

40 pessoas. Incentivou a criação (apoiando a produção técnico-artística) mais de 20 Grupos de 

Teatro. Mais de 2 mil alunos passaram pelo NuTE. Produziu mais de cinqüenta espetáculos 

teatrais. Entre eles: 

 

O TúnelO TúnelO TúnelO Túnel - Texto de Paër Lagerkvist. Com Claus 

Jensen, Otto Muller e Cordeiro. Direção 

Alexandre Venera. Inauguração e Temporada 

de dois anos no mini-auditório (O) Caso do 

Teatro Carlos Gomes (1986-87). Terceiro dos 

quatro espetáculos do NuTE escolhidos para a 

Mostra Blumenauense de abertura do 

Primeiro Festival Universitário de Teatro de 

Blumenau. 
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Apocalypsis Cum Figuris na Visão de SApocalypsis Cum Figuris na Visão de SApocalypsis Cum Figuris na Visão de SApocalypsis Cum Figuris na Visão de Sananananta. Catarina, os Anjos e Nósta. Catarina, os Anjos e Nósta. Catarina, os Anjos e Nósta. Catarina, os Anjos e Nós - 

Dramaturgia e direção de Alexandre Venera sobre a obra de Jerzy 

Grotowski.  

Turnee Catarinense e diversas apresentações durante 1988-91.  

Prêmios:  

Melhor Diretor no I FETARTE/89 em Concórdia/SC. 

 

 

 

Variante WoyzeckVariante WoyzeckVariante WoyzeckVariante Woyzeck----MauserMauserMauserMauser - Texto de Alexandre Venera sobre a obra de Georg Büchner e 

Heiner Müller. Turnee 1989-90 em Santa. Catarina.  

 

 

 

 

 

 

 

Prêmios: Melhor Montagem na Mostra Blumenauense de Teatro/1989. Melhor Espetáculo, 

Melhor Cenário, Melhor Sonoplastia e Melhor Iluminação no IV Festival Catarinense de 

Teatro/1990 (Florianópolis/SC). 
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Macbeth´s Macbeth´s Macbeth´s Macbeth´s ---- Uma Interferência na História Uma Interferência na História Uma Interferência na História Uma Interferência na História - Texto de Alexandre Venera sobre a obra de 

William Shakespeare. Turnee 1991-92. Prêmios: Melhor ator, atriz, coadjuvantes, direção, 

cenário, figurino e iluminação no II FETARTE/91 em Concórdia/SC. 

 

 

A MortaA MortaA MortaA Morta - Texto de 

Oswald de Andrade. 

Direção de Alexandre 

Venera. Elenco: todos os 

alunos e professores dos 

cursos do NuTE no 

ano 2000. Primeira mont

agem teatral integral do 

texto de Oswald de 

Andrade.  

Três apresentações especiais em homenagem á comemoração do sesquicentenário da 

fundação de Blumenau. 
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No Blog – www.nuteparatodos.wordpress.com – que construímos para hospedar, 

entre tantas coisas, a escrita in progress desse livro também há um começo. 

 

Por Um Começo VirtualPor Um Começo VirtualPor Um Começo VirtualPor Um Começo Virtual    

 

Um livro não começa com uma página em branco, mas sim com seus devires. Seres 

larvares pululam. Frases larvares, parágrafos inteiros, cores-sons-cheiros, conceitos e desejos. 

Essas larvas do vir a ser, este download do ontem – já que nessa pesquisa há uma intenção de 

descrever aquilo que aparentemente mora no passado –, esta atualização de um virtual, me 

parece tão importante quanto o livro-resultado-final. Muito mais difíceis, contudo, de frear, de 

conter neste papel-tela. De registrar, de possibilitar que você – caro Leitor-Ator – experimente. 

Sei que preciso delas, sei que sem elas isto não pode começar. Ao mesmo tempo 

tenho tido a impressão de que estas Larvas Palavras jamais obedecerão meu comando de 

parar. Talvez sejam nômades em um passeio infinito, não sei ao certo ainda. Sim! Elas 

passaram pelo corpo do NuTE, mas agora andam desgovernadas por aí. 

Dessa forma, uma conclusão provisória se apresenta: minha única chance é aliar-me 

com elas. Se elas não me obedecem, mesmo eu sendo o autor, ou justamente por ser o autor, 

quem sabe eu possa larvar-me e agenciar minha escritura à uma espécie de narrativa do Devir 

NuTE.   

Minha tentativa, portanto, aqui – “... Progress in Livro in Progress – é permitir que o 

próprio movimento larvar da escritura enuncie aquilo que o registro-freio não consegue. De 

uma forma geral, deixar passar aquilo que pede passagem.  

Ou seja, durante a produção deste livro – que ainda nem nome tem – estarei expondo 

nesse espaço virtual todos os seus preparativos. Cada rascunho, cada conceito, cada novo 

pensamento que me pedir passagem, terá aqui um território livre para circular, encontrar 

amigos, críticas, sugestões para se esculpir, para se abandonar, para se refazer. 
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Assim, à medida que o Acontecimento NuTE for se pronunciando, a experimentação se 

dará In Progress 13, em desenvolvimento, antes da edição, da costura, da formatação final 

paralisada para/pela publicação. 

Dessa forma, se algumas intensidades/cenas/experimentações não possuem freios, se 

nem o passado consegue fazê-las parar, talvez possamos, aumentando sua velocidade, 

provocar bons encontros. E quem sabe através desses encontros encontrar uma língua 

faladeira-tecladeira que nos conte-digite o que foi o NuTE. 

Outro começo bastante usual é da introdução teórica, muito utilizado pelos 

acadêmicos em formatos sisudos, de terno e gravata. Aqui, com um mínimo de cores, somos 

obrigados a começar. O leitor sabe o quanto esse povo fala, né? Se assim também não 

começarmos, alguns poderão sair por aí dizendo que todo o nosso esforço foi em vão, porque 

não existe fundamentação teórica que sustente o trabalho, porque os conceitos não estão 

bem amarrados e coisa e tal.  Vejamos, portanto, um começo teórico. 

  

Um Começo OriginalUm Começo OriginalUm Começo OriginalUm Começo Original    

 

Em 1970 Michel Foucault proferiu no College de France o seu hoje famoso “A Ordem 

do Discurso”. O qual Começa assim: 

 No discurso que hoje eu devo fazer, e nos que aqui terei de fazer, durante anos talvez, 

gostaria de neles poder entrar sem se dar por isso. Em vez de tomar a palavra, gostaria 

de estar à sua mercê e de ser levado muito para lá de todo o começo possível. 

Preferiria dar-me conta de que, no momento de falar, uma voz sem nome me precedia 

desde há muito: bastar-me-ia assim deixá-la ir, prosseguir a frase, alojar-me, sem que 

ninguém se apercebesse, nos seus interstícios, como se ela me tivesse acenado, ao 

manter-se, um instante, em suspenso. Assim nAssim nAssim nAssim não haveria começo;ão haveria começo;ão haveria começo;ão haveria começo; e em vez de ser 

aquele de onde o discurso sai, estaria antes no acaso do seu curso, uma pequena 

lacuna, o ponto do seu possível desaparecimento.  

                                                           
13 Work In Progress foi um conceito bastante utilizando pelo Nute. Alexandre Venera em várias 

entrevistas comenta que “(...) o momento mais belo da arte (da obra) é quando ela é criada” 
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Ou seja, a idéia de começo, de inicio, de origem, tão presente e por vezes até sagrada 

em algumas pesquisas que aqui é esvaziada por Foucault parece estar ligada a um outro 

conceito, esvaziado por ele da mesma forma: o conceito de sujeito. Foucault toma a si próprio 

como sujeito do discurso numa tentativa de demonstrar a sua platéia que aquilo que ele fala já 

o precedia. Que o discurso de Foucault, é apenas uma pequena lacuna, o ponto do seu possível 

desaparecimento.  

Quando Foucault diz que ao invés de tomar a palavra, gostaria de estar à sua mercê e 

de ser levado muito para lá de todo o começo possível. O que ele está querendo dizer? Não 

estaria questionando, de forma pragmática e concreta, a possibilidade de haver um começo, 

uma origem e ou uma originalidade em seu discurso? Nesse sentido, uma narrativa, seja ela 

realizada com imagens, sons, palavras ou com a hibridação de muitas linguagens, estará 

fadada a uma vontade que lhe precedeu, uma narrativa está sempre amarrada aos conceitos 

que a anteciparam. Portanto, parece evidente que este livro começa bem antes de começar. Já 

que começa pelo meio e não pelo começo. Vamos ver se conseguimos melhorar um pouco 

isso: 

Eu, Édio, nesse exato momento estou escrevendo para vocês, caros leitores. Vocês 

Concordam? Eu estou aqui e escrevo. Tudo bem? Porém, e os mais atentos devem ter 

percebido, que nesse meu escrever apareceram escritas que me precedem a um bom tempo. 

Escritas de Luiz Tatit, de Guimarães Rosa, de Foucault.  Vejam: se em meu escrever há escritas 

que me precedem então este escrever não é meu. Mas sim dessas escritas. Estou aqui apenas 

deixando passar o que eles já disseram. Certo? Errado. Pois como nos ensina o próprio 

Foucault essas escritas precedem também os autores citados.  

Resumo da ópera: Se não sou a origem de meu próprio discurso então o que escrevo 

não começou em mim. Mas antes de mim. Minha escrita enuncia uma espécie de meio de 

mim. E mais, se isso que escrevo não começou em mim, então vem de fora de mim. Contudo 

isso também não está num outro, isso que escrevo não está fixo dentro de um outro. Isto que 

Édio escreve não é propriedade privada do discurso de Foucault. Pois há no discurso de 

Foucault muitas escritas a lhe preceder. Escritas como a de Guimarães Rosa, que Foucault, 

provavelmente nunca leu. 

Contudo, chamo a atenção do leitor nesse instante, aqui se abre um importante 

conceito para nossa narrativa. Se isso que escrevo não está dentro de mim e nem dentro de 

um outro, então onde está? A este fora fazedor de remelexos, vamos chamar, em homenagem 
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a Guimarães Rosa, de Balancê, espécie de Memória Nômade que corre e se espalha por todas 

as páginas aqui expostas.   

 Nesse momento, talvez um leitor acostumado com a literatura de auto-ajuda e as 

revistas de fofoca, possa estar um tanto desconcertado a se perguntar, mas como assim? Que 

papo estranho é esse de uma memória dançando fora de mim? Se a memória não está presa 

em mim então o que sou eu? Onde foi parar meu self, meu Eu, minha essência interior? 

  Bem, para que possamos avançar agora teremos que enfrentar um momento difícil, 

momento que pode causar, em alguns de nós, um tanto de angustia. Teremos que passar pela 

Morte de Deus. Caso o leitor não queira ou não ache preparado para tratar com objetividade 

esse problema é importante fechar imediatamente o livro, ir dar uma volta, assistir um filme, 

encontrar um modo de mais uma vez esconder de si o que vem desconfiando ha muito tempo. 

Bem, passemos agora, então, a Morte de Deus. Quem nos ajuda nesse mórbido itinerário 

cadavérico é mais uma vez Michel Foucault.  Dessa vez, porém, nosso passeio se dará sobre 

uma obra em específico. Desejo a todos uma boa viagem. 

Em As Palavras e as Coisas Michel Foucault nos presenteia com duas imagens-

território. Imagens que percorrem todo o livro. Em qualquer momento de dúvida ou de 

embaraço filosófico-literario é possível recorrer a elas. Assim, além dos inúmeros exemplos 

que o autor nos apresenta para cada questão posta, ainda temos essas imagens para sempre 

retornar. São espécies de porto, para onde sempre é possível voltar durante a viagem 

intempestiva de As Palavras e as Coisas. Essas imagens são: 

1 – O Conto de Borges: Empório Celestial do Conhecimento Benevolente 

2 – O Quadro Las Meninas de Velásquez  

Cada uma com seu funcionamento próprio. Através da primeira imagem, através da 

benevolente enciclopédiaenciclopédiaenciclopédiaenciclopédia chinesa chinesa chinesa chinesa, enxergamos claramente a problemática do livro, ou seja, de 

que a “(...) ordem, sobre cujo fundamento pensamos, não tem o mesmo modo de ser que a 

dos clássicos” (p.XIX). E através da segunda imagem, através do quadro Las Meninas, 

percebemos o desaparecimento necessário daquilo que fundava a representação clássica. 

Desaparecimento “(...) daquele a quem ela se assemelha e daquele a cujos olhos ela não passa 

de semelhança. Esse sujeito mesmo – que é o mesmo – foi elidido. E livre, enfim, dessa relação 

que a acorrentava, a representação pode se dar como pura representação.” (p.21) 
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O melhor, contudo, se consegue agenciando as duas imagens, fazendo com que 

funcionem juntas, cada qual trabalhando como parte de uma mesma máquina. Imagens 

engrenagens que ao serem ligadas lançam, tal qual um projetor cinematográfico, uma terceira 

imagem tela. É nessa tela que transcorre, a meu ver, boa parte de As Palavras e as Coisas. 

Foucault inicia o livro dizendo que o mesmo teria nascido da primeira imagem: ou seja, do 

conto de Borges. Despreocupado com o ponto original ou talvez ironizando seu próprio 

processo de trabalho, Foucault poderia estar utilizando o conto Borges como um mero recurso 

didático. Ou seja, o que quero dizer é que talvez essa terceira imagem possa ter provocado a 

escrita de as palavras e as coisas com muito mais violência do que o conto de Borges. A essa 

altura acredito que alguns leitores devem estar curiosos. Bem, vamos lá então: eu lhes 

apresento, ou melhor lhes recordo, pois todos aqui, de uma forma ou de outra, conhecem 

bem a terceira imagem. Trata-se do Aforismo 125 de A Gaia Ciência. Aforismo intitulado ‘O 

INSENSATO’: 

 

Jamais ouviram falar daquele louco que acendeu uma lanterna em plena luz do dia e 

desatou a correr pela praça pública gritando incessantemente: "Procuro Deus! Procuro 

Deus!". Mas como havia ali muitos daqueles que não acreditam em Deus, o seu grito 

provocou grandes gargalhadas. "Perdeu-se, como uma criança?", dizia um. "Estará 

escondido?", dizia outro. "Terá medo de nós? Terá embarcado? Terá emigrado?"... 

Assim gritavam e riam todos ao mesmo tempo. O louco saltou no meio deles e 

trespassou-os com o seu olhar. "Para onde foi Deus?", exclamou, "...vou lhes dizer! 

Nós o matamos, vocês e eu! Somos nós os seus assassinos! Mas como fizemos isso? 

Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu uma esponja para apagar o 

horizonte inteiro? Que fizemos quando desatávamos esta terra do seu Sol? Para onde 

vai ela agora? Para onde vamos nos mesmos? Para longe de todos os sóis? Não 

estamos incessantemente a cair? Para diante, para trás, para os lados, em todas as 

direções? Haverá ainda um "em cima" e um "embaixo"? Não estamos errando através 

de um vazio infinito? Não sentimos na face o sopro do vazio? Não se tornou ele mais 

frio? Não anoitece eternamente? Não será preciso acender os candeeiros logo de 

manhã? Não ouvimos ainda o barulho dos coveiros que enterram Deus? Ainda não 

sentimos o cheiro da decomposição divina?...Os deuses também apodrecem! Deus 

morreu! Deus continua morto! E nós o matamos! Como havemos de nos consolar, nós, 

assassinos entre os assassinos! O que o mundo possuía de mais sagrado e de mais 
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poderoso até hoje sangrou sob o nosso punhal; quem nos limpará este sangue? Que 

água nos poderá lavar? Que expiações, que jogo sagrado seremos obrigados a 

inventar? A grandeza deste ato é demasiado grande para nós. Não será preciso que 

nós próprios nos tornemos deuses para parecermos dignos dele? Nunca houve ação 

mais grandiosa e quaisquer que sejam aqueles que poderão nascer depois de nós 

pertencerão, em função dessa ação, a uma história mais elevada do que toda história 

que já existiu!" O insensato calou-se depois de pronunciadas essas palavras e voltou a 

olhar para os seus auditores: também eles se calaram, e o fitavam com espanto. 

Finalmente atirou a lanterna ao chão de tal modo que partiu e se apagou. "Chego cedo 

demais", disse ele então, "o meu tempo ainda não chegou. Esse acontecimento 

enorme está ainda a caminho, e ainda não chegou ao ouvido dos homens. O 

relâmpago e o raio precisam de tempo, a luz dos astros precisa de tempo, as ações 

precisam de tempo, mesmo quando foram efetuadas, para ser vistas e entendidas. 

Esta ação ainda lhes está mais distante do que as mais distantes constelações: e foram 

eles, todavia, que a fizeram!" Conta-se ainda que este louco entrou nesse mesmo dia 

em diversas igrejas e entoou o seu Requiem aeternam deo. Expulso e interrogado teria 

respondido da mesma maneira: "O que são estas igrejas senão túmulos e monumentos 

fúnebres de Deus?" 

 

Como havemos de nos consolar, nós, assassinos entre os assassinos? Para algumas 

interpretações esse acontecimento, que Nietzsche chama de Morte de Deus, foi tão forte, tão 

violento, que seria o responsável por toda a produção artística, filosófica e científica desde a 

renascença. Estaríamos todos, cada um a sua maneira, elaborando, produzindo formas de 

superar o grande trauma. 

Espécie de imagem subsolo, imagem transversal, que percorre desde a primeira até a 

última página de As Palavras e as Coisas. Nessa obra, onde o objeto em questão são as Ciências 

Humanas, Foucault se pergunta como foi possível o surgimento do homem como objeto de 

estudo, quais as condições de possibilidade que o levaram a emergir de seu sono profundo, 

milenar?   

Para responder essa questão Foucault não parte das Ciências Humanas já 

consolidadas, ele irá buscar nas instituições de conhecimento que antecederam as ciências 

humanas sua possibilidade de nascimento. Dessa forma se põe a estudar três grandes 
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instituições da idade clássica e demonstrar como essas instituições, ao se transformarem, ao 

se viabilizarem nos séculos XVIII e XIX abriram caminho para a invenção das Ciências Humanas.  

Assim este autor nos mostra como a Gramática Geral (instituição consolidada na idade 

clássica) se transforma (a partir do século XVIII) em Filologia; nos mostra como a instituição 

Análise das Riquezas se transforma em Economia Política e como a História Natural se 

transforma em Biologia:  

 

Quando o quadro da história natural foi dissociado, os seres vivos não foram 

dispersados, mas reagrupados, ao contrário, em torno do enigma da vida; quando a 

análise das riquezas desapareceu, todos os processos econômicos se reagruparam em 

torno da produção e do que a tornava possível; em contra partida, quando a unidade 

da gramática geral – o discurso – se dissipou, então a linguagem apareceu segundo 

modos de ser múltiplos, cuja unidade, sem dúvida não podia ser restaurada. (p.419)   

  

Contudo, importante lembrar, não se trata de forma alguma de evolução, de 

continuidade, mas de quebra, de ruptura, de descontinuidade. Nesse sentido além de tudo 

uma crítica muito bem estruturada por Foucault a respeito do progresso da história das 

ciências. Através desta metodologia, através da análise destas instituições, Foucault nos faz 

visualizar uma linha transversal; uma linha que perpassa a transformação destas três 

instituições do conhecimento. Esta linha seria A FINITUDE: 

 

(...) para o pensamento dos séculos XVII e XVIII, era sua finitude que constrangia o 

homem a viver uma existência animal, a trabalhar com o suor de seu rosto, a pensar 

com palavras opacas; era essa mesma finitude que o impedia de conhecer de modo 

absoluto os mecanismos de seu corpo, os meios de satisfazer suas necessidades, o 

método para pensar sem o perigoso auxílio de uma linguagem toda tramada de 

hábitos e de imaginações. (p.435)  
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Finitude que só pôde ser liberada com o grande acontecimento que Nietzsche chamou 

de Morte de Deus. Contudo, se a Morte de Deus é que libera o homem como objeto de 

conhecimento, ela ao mesmo tempo o esvazia. Foucault nos chama a atenção para a 

possibilidade de que da mesma forma como surgiu o homem este estaria fadado a 

desaparecer. Chegando ao extremo de nos perguntar se o homem verdadeiramente existe. 

 

A todos que pretendem ainda falar do homem, de seu reino ou de sua libertação, a 

todos os que formulam ainda questões sobre o que é o homem em sua essência, a 

todos os que pretendem partir dele para ter acesso à verdade, a todos os que, em 

contrapartida, reconduzem todo conhecimento às verdades do próprio homem, a 

todos que não querem formalizar sem antropologizar, que não querem mitologizar 

sem desmistificar, que não querem pensar sem imediatamente pensar que é o homem 

quem pensa, a todas essas formas de reflexão canhestras e distorcidas, só se pode 

opor um riso filosófico – isto é, de certo modo, silencioso. (p.473) 

 

_Pára! Chega! Eu não agüento mais essa chatice teórica. Afinal nós vamos montar uma peça 

ou um ensaio teórico sobre essa baboseira de Morte de Deus e Morte do Homem? 

_Calma Wilfried, eu preciso demonstrar ao leitor porque estamos fazendo a montagem dessa 

forma e não de outra... 

_Ok! Você já demonstrou e redemonstrou várias vezes, vamos ao que interessa.  

_ Tudo bem, mas o que é isso que interessa? 

_Como assim, o que é que interessa; estamos aqui fazendo o que? Você nos convidou para 

montar um espetáculo onde iríamos contar a História do NuTE. 

_Sim; mas é isso que estou tentando explicar; não existe apenas um jeito de contar, a história 

do NuTE pode ser contada de infinitas formas diferentes. Se Deus está morto a forma única 

também está. Não existe mais A História, mas sim as histórias... 

_Tá bom, tá bom, que seja as histórias ou A História, pra mim tanto faz, desde que façamos 

algo para além dessa masturbação teórica. Não tem sentido ficar nessa enrolação e deixar o 

mais importante de lado... 
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_ Mas se não existe uma forma única de contar, como vamos eleger o mais importante na 

história do NuTE? 

_Sei lá! Porque você não perguntou isso na internet? 

_Putz! É mesmo, podia ter perguntado... 

_Podemos tentar por aqui. Ei povo, é o seguinte; o nosso escritor está com dificuldade de 

definir o que é mais importante na história do NuTE; está pedindo uma ajuda de vocês; o que 

vocês consideram como fundamental na história do NuTE? 

_Bem – responde Álvaro – eu acho que aquela época que o Alexandre convidou a gente pro 

Terças tem teatro, aquela efervescência, o jeito como tudo começou foi muito legal... 

_Pra mim – Silvinho fala – o JOTE-Titac foi fundamental, sem dúvida... 

_Eu acho – diz Giba – que os grupos que se construíram em torno do NuTE devem ser 

lembrados, foram importante pra muita gente... 

_ Também foi importante – diz Pepe – a escola de teatro do NuTE, acho que chegamos a uns 

bons dois mil alunos... 

_ Dennis, o que você acha que não pode ficar de lado na história do NuTE? 

_Bom, acho que disso que o pessoal já falou, tem ainda os espetáculos, eles também podiam 

fazer parte da lista.  

_ E eu – arremata Wilfried – voto no Fim do NuTE; já que o Álvaro quer saber o começo eu 

quero saber do fim. 

_E você, caro leitor, o que lhe parece? Faça uma postagem aqui no blog dando sua opinião 

sobre o formato que o texto vem tomando. Algo importante ficou de fora? Você acredita que 

devamos ter capítulos sobre temas que ainda não foram expostos? Por gentileza, comente, 

critique, elogie, o espaço é todo seu...  

 

  

 


