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Passamos os meses de maio e junho trabalhando, quase que diariamente, no 

espetáculo. Com a estreia marcada para 10 de julho, ontem e antes de ontem tentamos um 

ensaio geral. Apesar de um grande esforço coletivo a sensação que transbordava era de um 

espetáculo ainda em desenvolvimento, parecia não estar pronto, carecia de algo, precisava ser 

finalizado. No ensaio de hoje a noite mais uma vez isso se repetia. O grupo, um tanto ansioso 

com a estreia, um tanto perturbado com o inacabado, se entreolhava, todos os corpos, mesmo 

os inumanos e até os imóveis, transpiravam interrogações. Como vai ser? O que fazer? O 

público vai gostar? Alguém vai nos criticar? Vão nos aplaudir? Vai aparecer um personagem 

ressentido, que não foi entrevistado, nos acusando de usar indevidamente o dinheiro público? 

Vai aparecer uma empresa, muito impressionada com nosso trabalho, querendo patrocinar um 

novo projeto via alguma lei de incentivo a cultura? Vão nos amar, odiar, desprezar? Ficarão 

entediados, surpresos, assustados? Alguém vai sorrir? E lágrimas? Será que... 

Lá pelas tantas, Silvinho propõe uma intervenção etílica. O Bar, a essa altura do 

campeonato, parecia ser realmente a única solução possível. Fomos beber. 

Chegando ao estabelecimento aproximamos duas mesas e solicitamos ao garçom a 

primeira rodada de cerveja, pois em Blumenau, mesmo no frio de Julho, sempre se bebe 

cerveja. Depois da quinta ou sexta rodada algumas boas ideias começaram a surgir: 

– E se no meio da peça a gente explodir tudo, podemos citar O Homem do Capote e 

mandar tudo pros ares: teatro, público, cadeira, BUMMMM, tudo voando, voando, ia ser 

lindo... 

– É uma boa! Faria sucesso de crítica... 



– Olha pessoal, pra dizer a verdade eu acho que faltou alguma coisa, por isso estamos 

assim... 

– Assim como, bêbados? – risos 

– Meu analista sempre diz que a falta tem relação com o Complexo de Édipo... 

– Édipo? Quem sabe se a gente chamasse a tua mãe então... 

– Não, porra! Tô falando sério. Tipo a editora πpa, por exemplo, é uma marca forte do 

NuTE. Numa época que circulava pouquíssimo material sobre teatro na região, o que se 

conseguia traduzir, por sorte encontrar, ou mesmo produzir, publicava-se por lá; onde é que se 

fala dessas publicações? 

– No Quarto Ensaio. 

– Tá, mas pera lá, o que acontece não vai além de uma citação. Lembro que Alexandre 

havia deixado pra gente, além dos aperitivos cênicos, um tal de Aperitivo Livretante. Esse 

Aperitivo Livretante era sobre a editora πpa. O problema é que ninguém utilizou porque 

aquele merda do Ator Guerrilheiro provocou uma guerra dentro do grupo, a maioria dos 

atores abandonaram os ensaios, mal conseguimos encenar o aperitivo escolhido. Ou seja, não 

existe nenhuma cena sobre essas publicações. 

– Por isso que eu sugeri chamar a tua mãe, tais entendendo agora? Podemos sentar a 

véia numa banqueta e dar uma plaquinha pra ela ficar segurando: PIPA. Vai ficar joia, joia... 

– Eu acho que o que está publicado fala de si com muito mais força do que aquilo que 

tenta interpretá-lo. Não tinha uma rubrica no projeto destinada a impressões de material? 

– Sim! Não usamos nada ainda, tá lá esperando... 

– Porque então a gente não seleciona esse material, publica em formato de livreto e 

distribui ao público durante nossas apresentações? 

– É uma boa ideia... 

– É uma excelente ideia! 

– É uma ideia que merece um brinde; 

– Cacete, acabou a cerveja. Garçom! Traz mais quatro cervejas aqui, por favor... 



O Garçom trouxe as cervejas. Bebemos. As cervejas acabaram, pedimos mais uma 

rodada. Depois da comemoração borbulhante um silêncio travoso amargava na boca. 

Amargou, amargou, até que Juliana, pedindo mais uma rodada, saiu com essa: 

– Eu ainda acho que faltou pesquisa sobre a Estereoena ... 

– Bobagem, a Estereocena aparece no Segundo Ensaio. Tem um trecho enorme da 

entrevista do Alexandre explicando o que é; você até participa da cena, lembra? Com os 

projetores multimídia... 

– Sim, sim, eu sei, mas tudo acontece num relâmpago, é rápido demais pra 

importância que tem. Acho que poderíamos ter explorado mais... 

– O que dizer então do JOTE-Titac? – Interrompe Wilfried. 

– Não, Wilfried, péra aí cara. Tem um Ensaio inteiro sobre o JOTE-Titac. 

– Mas é pouco, deveria ter mais coisas... 

– Tipo o que? 

– Tipo uma cronologia, como aquela do Terceiro Ensaio, onde apareceriam os textos 

premiados, seus respectivos autores, bem como os espetáculos encenados. Algo com maior 

embasamento histórico. Acho justo porque o JOTE-Titac foi uma das coisas mais intensas do 

NuTE. 

– Mas isso já foi feito. 

– Onde? 

– No livro Jogos de Teatro: 12 anos de Teatro em Blumenau, publicado pela Cultura em 

Movimento, em 2000. 

– Sim, mas é um tratamento totalmente diferente do que estamos dando aqui. Insisto, 

pois existem quilos de material, inclusive catalogados pela pesquisa, sobre as treze edições do 

JOTE-Titac, que não utilizamos pra nada. 

– Olha – diz Pépe pegando um gancho – se for pra fazer mais um Ensaio sobre o JOTE-

Titac acho que o foco então deveria ser a pulsação artística que acontecia ao redor do NuTe, os 

poetas, os músicos, os artistas plásticos, os bailarinos, todo aquele clima de efervescência 

artística que rolava, bem como todos os grupos de teatro que se formaram dentro do NuTE. 



Antes de montarmos a Cia Carona de Teatro, por exemplo, havia o Grupo Carona para Irmão 

Sol e Irmão Lua, ambos foram antecedidos pelo Grupo Meu Grupo que nasceu dentro do 

NuTE. Tudo começou ali. Sobre isso quase nada foi dito. Acho que são coisas que ficaram à 

margem... 

– Mas Pépe, esse troço daria outro livro, digo, outro espetáculo... 

– Cada um desses temas daria outro espetáculo, por si só... 

– Isso é verdade – Respirações. As palavras se calam, apenas os copos conversam. 

– Garçom traz mais quatro cervejas, por favor...  

Depois de alguns goles emudecidos Afonso diz: 

– E se ao invés de preencher com algo faltante, criássemos alguns buracos pra coisa 

toda escapar? 

– Do que você está falando? 

– Dá licença, lembrei de que preciso ir ao banheiro... 

– Talvez – Afonso explica – estejamos procurando no caminho errado; parece-me que 

o espetáculo não precisa de algo a mais, mas sim de uma fissura por onde escapar, um duto 

através do qual ele possa correr para todos os lados, uma linha de fuga. 

– Acho que você está bêbado – gargalhadas... 

– Péra aí pessoal, vamos tentar entender a ideia.  

– Tá bom! Então me diz, como é que vamos abrir buracos – risos – num espetáculo. 

– Bem, eu não tenho exatamente uma receita pronta pra fazer isso, mas se vocês 

concordarem podemos começar aceitando o fato de que o NuTE não cabe em um espetáculo. 

  – Como assim? 

– Acho que deveríamos aceitar que nossa pesquisa é falha, frágil, que construímos um 

mapa provisório, um mapa que para funcionar bem precisa ser conectado a outros mapas, e 

esses outros mapas nem existem ainda, estão por vir...  

– Eu não concordo com isso. Em minha opinião o espetáculo precisa abarcar o NuTE 

como um todo. 



– Como um todo, ou como um tolo? – risos 

– Quem comeu o tolo? – mais risos  

– O Tolo ou o Bolo? – ninguém achou graça. Constrangimentos. Calados todos bebem.  

– Cara, essa ideia de todo é meio boba, você não acha? 

– Boba? 

– É. Meio ingênua. Quem é que consegue realmente fazer isso? A descrição é sempre 

parcial. Para se falar sobre qualquer coisa deixamos de falar sobre inúmeras outras. Não tem 

jeito de escapar. Lembra quando Barthes diz que escrever é um gesto político, que você 

precisa optar a cada letra, a cada vírgula por uma estética, por uma ética ?1 

– Se estou entendo bem, você está querendo me convencer de que deixar a coisa pela 

metade é aceitável... 

– Mais que isso. Estou tentando te dizer que o fragmento é muito mais interessante 

que a totalidade.  

– Você pode até achar o fragmento mais interessante, agora para que as pessoas 

consigam entender o que foi o NuTE, elas precisam do todo. O fragmento não vai ajudá-las a 

aprender melhor. 

– Aprender? Mas porque cargas d’água te preocupas em ajudar as pessoas a 

aprender? Não há nada para se aprender aqui. O que estamos fazendo passa muito mais por 

uma esfera artística do que racional. Isso aqui não é catequese, não é aulinha de telecurso do 

segundo grau. Só queremos servir à história à medida que ela serve para a vida. Se a história 

não serve para a vida ela não nos serve .2 

– Ah! Essa é boa! Se a função desse espetáculo não é construir um aprendizado sobre 

o NuTE, então ele serve pra que? 

– Para libertar as pessoas... 

– Você está bêbado, só pode ser... – risos. 

– Então vou chamar alguém sóbrio que fale por mim. Pode ser? 
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 Roland Barthes em Grau Zero da Escritura. 

 
2
 Friedrich Nietzsche. Da utilidade e desvantagem da história para a vida. 



– Vai ser difícil encontrar um por aqui, hein... – risos 

Afonso apanha sua mochila preta e retira de dentro dela um volumoso livro de capa 

esverdeada. Folheia algumas páginas até chegar a 147. Por fim, aos ouvidos ansiosos em sua 

volta, sorrindo se põe a ler: 

 

Torna-se decisivo que o abandono da totalidade não seja pensado como déficit, mas 

como possibilidade libertadora – de expressão, fantasia e recombinação – que se 

recusa a “fúria do entendimento” .3 

 

– Na minha opinião, se essa foi, se nós a utilizamos para levantar esse espetáculo, 

também deve continuar sendo a política do NuTE. Mesmo sem saber, mesmo quando não era 

proposital, NuTE sempre esteve work in progress. Se utilizamos o mesmo recurso para montar 

um espetáculo sobre esse tema, precisamos minimamente zelar por essa estrutura. Tentar 

falar do NuTE através de uma totalização é trair o processo NuTE que sempre preferiu os 

fragmentos, que sempre buscou libertar a si mesmo e ao mundo da fúria do entendimento, da 

grande razão, da consciência que tudo apreende, que tudo sabe, que tudo ensina, que tudo 

enjaula, tranca, aprisiona. Não podemos ter a arrogância, a presunção e a prepotência de 

querer ensinar as pessoas o que foi o NuTE. Montar uma NuTE-Biografia é ridículo, é 

romântico demais, é patético. Se algum cheiro, sabor, clima, tom nuteanescos chegarem às 

pessoas através de nosso espetáculo é justamente porque ele não é totalitário, é porque 

conseguimos de alguma forma manter o processo em aberto. Não podemos transformar a vida 

palpitante, plena de energia, num produto finalizado, bom apenas para se expor em vitrines. 

Além do que NuTe escapa por todos os lados, não permite uma apropriação, parece haver  

intrincado em seu próprio funcionamento uma máquina anarco-rizomática que estende suas 

paisagens-memória em múltiplos sentidos/direções. NuTE não se deixa apanhar, governar, 

definir, catalogar, restringir, dizer o que é.  

Assim, se esta pesquisa se quer filiada ao que busca pesquisar nada melhor que 

anunciar suas fragilidades, seus equívocos, suas dificuldades. Nada mais natural que provocar 

outros pesquisadores a escrever-encenar sobre o NuTE. Pois era assim que tudo funcionava 
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 A expressão Fúria do Entendimento é de Jochen Horisch, a citação foi extraída de Teatro Pós 

Dramático de Hans-Thies Lehmann. 



dentro do NuTE. Certa vez escutei Alexandre Venera dizendo que o momento mais 

interessante de um espetáculo é a sua montagem. Por que não fazemos disso o nosso refrão? 

– Porque agora, meu caro filósofo, nós precisamos estrear, depois de amanhã vai 

acontecer a estreia deste trabalho e não vai ter nenhum desses conceitosinhos bonitos no 

palco para nos proteger de um grande vexame...  

– Pessoal, eu sei que estamos a um bom tempo nos dedicando a esse espetáculo. Sei 

que as pessoas virão nos assistir. Muitas delas estão esperando assistir uma Nute-Biografia, 

uma historinha início-meio-fim sobre o NuTE.  O que precisamos responder para nós mesmos 

é: afinal de contas, o que nós temos para dar a elas? O que vamos apresentar? O que temos 

para encenar? 

– Ensaios? 

– Exatamente. Vamos apresentar nossos ensaios, nossos fragmentos. Nossas 

tentativas de montar um espetáculo. Ou melhor, a própria montagem. Vamos lhes apresentar, 

nas palavras de Venera, aquilo que há de mais interessante num espetáculo. É isso que vamos 

encenar. Se estivéssemos escrevendo um livro e a estreia fosse sua publicação seria correto 

dizer que mesmo depois de publicado ele continuaria em desenvolvimento, nonstop work in 

progress. Já que a biblioteca Nutrindo permanecerá aberta a novos nutrientes, materiais 

encontrados em pesquisas que estão por vir; o blog NuTE Para Todos vai hospedar a 

publicação, para que todos possam livremente baixar, ler, comentar, quando e como lhes 

parecer melhor. Assim, as discussões realizadas, que se acumularam durante a montagem não 

param por aqui, vão continuar acontecendo mesmo depois da estreia-publicação.  

Trata-se de um espetáculo em devir, onde não interessa tanto a história factual, os 

próprios fatos, mas sim algo que a arte permite acessar e que as convenções da vida cotidiana 

tendem a bloquear. Nesse sentido, o espetáculo não serve como um totalizador histórico do 

que aconteceu, mas sugere pistas de como acontecia, dos principais nutrientes, e dos venenos 

mais consumidos, forças não menos intensas que o fizeram improdutivo em sua última fase.  

– Olha isso tá muito lindo, tô até ficando emocionado, não sei se é a cerveja, às vezes 

me dá uma caganeira desgraçada... Mas você acha mesmo que podemos sustentar o 

espetáculo nessa coisa meio sem chão que a arte permite acessar e que a vida cotidiana tende 

a bloquear? Isso não fica meio, como dizer, solto, quase metafísico, um papo de bêbado, não? 



– Tudo é delírio, mesmo o mais sério dos burocratas passa a vida a se embriagar com 

códigos, sistemas, números. Mesmo o revolucionário que tomou para si a missão de melhorar 

o mundo conscientizando as massas, iluminando a todos, mesmo Don Quixote ou o mais 

sisudo dos empresários de terno e gravata, também o Cavaleiro Inexiste, uma dona de casa 

lavando roupa, um pescador na proa do barco ou Gurdulu em sua sopa, todos deliram. Não 

existe outra saída para a existência humana que não seja o delírio.  

– Isso também é bonito, mas não diz merda nenhuma; 

– Não diz pra ti, está tudo aí seu babaca; 

– Tudo o que? 

– Vou tentar te explicar com laranjas. Presta atenção. A vida humana impõe um 

problema a todos. Indiferente de classe social, gênero, etnia, crença, grau de inteligência, 

ninguém, ninguém mesmo atravessa a vida sem responder a isso. Se você quiser conversar 

com os humanistas de plantão talvez esta possa ser a condição humana, aquilo que nos difere 

dos outros animais. Ter que responder a isso, ou melhor, responder a isso é o que passamos a 

vida fazendo. É um problema bem simples até, de se colocar. Mas a sua resposta é múltipla, 

existem centenas de milhares de possibilidades. E a vida de cada um de nós é exatamente 

aquilo que conseguimos dar como resposta a esse problema. O NuTE, portanto, meu caro, é 

uma resposta. 

– Mas do que você está falando agora cacete, resposta do que? Que maluquice de 

problema universal é esse que o NuTE responde? 

– O NuTE é uma resposta a finitude da vida, uma resposta a morte. A gente falou um 

pouco sobre isso no quarto ensaio, lembra? Qualquer inseto, camundongo, cachorro, girafa, 

avestruz, percevejo ou rinoceronte eleva ao máximo o grau de potência em sua vida. Com 

exceção do homem os animais estão instintivamente equipados para fazer de sua pequena 

existência um núcleo de poder.  Mas nossa espécie foi amaldiçoada com a consciência, 

sabemos que vamos morrer, sabemos que enquanto estivermos vivos vamos sofrer e sabemos 

que não há sentido natural nisso. Eis o problema humano: o que fazer com isso, como lidar 

com essa falta, ou na formulação proposta por Grotowski: Como Viver?   

– Você está insinuando que Deus não existe? 

– Não! Estou dizendo que Deus é uma resposta... 



– Ah! bom, pensei que você fosse... O Que? Uma resposta? Você quis dizer que Deus é 

a resposta.  

– Não! Eu quis dizer exatamente o que disse. Deus é uma resposta, assim como a 

Ciência é uma reposta, assim como a arte é uma resposta, assim como a cerveja, o sexo, o 

dinheiro, o trabalho, o amor, passar a vida economizando cada centavo para comprar aquela 

casa, aquele carro, aquela roupa, são respostas que nos conectam com a vida. Eis o sentindo 

mais profundo do Religare. Enquanto nos ocupamos em responder esquecemos 

temporariamente o problema e assim a vida se torna possível. 

– Mas isso é um absurdo – Interrompendo – Você não pode colocar Deus, NuTE, um 

carro, por melhor que seja, mesmo se for uma Ferrari, no mesmo nível de uma peça de roupa 

ou de um copo de cachaça... 

– Olha, querido, vou te contar, dependendo a peça de roupa que eu quiser comprar 

pode custar o mesmo preço da sua Ferrari...  – Risos. 

– Ah! Vão à merda. Não é disso que estou falando e vocês sabem. Se tudo é igual, se 

tudo vale a mesma coisa, se nada é melhor ou pior, então esse espetáculo é um presente de 

Grego. Promete levar o publico a experimentar NuTE em sua embriagues dionisíaca, seu work 

in progress de intensidades e delírios, mas o que realmente faz é cavar um buraco niilista para 

enterrar a todos. Seduz o público, tal qual o Flautista de Hamelin, com belas imagens e 

conceitos, e quando todos estão dentro do espetáculo abre o chão e os despeja num imenso 

vazio. Ao invés de chamar NuTE Para Todos esse projeto deveria ter sido batizado de Niilismo 

Para Todos. 

– Garçom, traz mais umas cinco cervejas, por favor... 

– Acabou meu cigarro, posso pegar um dos teus? 

– Claro! Alguém mais quer? Vou deixar aqui na mesa, se quiserem é só pegar. 

Dennis acende um cigarro, toma um gole da cerveja gelada que acabou de chegar e por fim, 

quando o copo se assenta na mesa, categórico, respira: 

– A casa começa no caos sendo acaso, cálculo, coito como sacas de cal ou sinais 

escavados, caiados nos ocos .4 
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– E daí? 

– Quis dizer que só existe um jeito de se ultrapassar o niilismo.  – Silêncio.  

– Indo ao fundo, ao mais profundo, ao para além da casa vazia. Amor Fati.  

– Escuta, acho que estou um pouco bêbado, do que ele está falando, hein? 

– Que para superar o niilismo é preciso encará-lo de frente, ou seja, aceitar a vida 

como ela se apresenta. Topar a finitude, o sofrimento, a ausência de sentido, como o pedreiro 

toma um saco de cimento para construir uma casa. Se já não conseguimos mais nos esconder 

na barra da saia de um Deus morto precisamos encontrar, fabricar novas respostas que nos 

religuem à vida nua, à vida crua, à vida finita, trágica e incrivelmente bela. Trata-se de 

experimentar o vazio em toda sua plenitude, para ter condições de preenchê-lo com boas 

respostas. Antes de começar a levantar paredes é preciso limpar o terreno, preparar o 

aterramento e a fundação, colocar as vigas e aí sim com muito cuidado assentar tijolo a tijolo. 

Trata-se de uma casa que nunca se termina de construir, work in progress infinito, invenção de 

si, de mundo, de uma vida como obra de arte.  

– A estes, e apenas a estes que procuram por uma vida como obra de arte nós 

apresentaremos um espetáculo como obra viva, um espetáculo em desenvolvimento, que se 

pode ajudar a construir, que não está morto, mumificado, pronto para ser aprendido, vendido, 

comprado numa prateleira do mercado. A melhor ilusão é a própria vida: amar o destino, 

aceitá-lo, desejar seu eterno retorno. Eis nosso presente apolínio ao mundo: um espetáculo 

para todos e para ninguém ... 

– Calma cara, você está ficando um tanto megalomaníaco. Tira a cerveja dele... 

– Acho que o efeito do Nietzsche é maior do que o do álcool... 

– Então tira o Nietzsche dele... 

– Mas como se faz isso?  

Em meio a este curioso debate, atônitos, assistimos se aproximar de nossa mesa 

Alexandre Venera dos Santos. O diretor puxa uma cadeira ao lado de Juliana, acende um 

cigarro e pede um cuba ao garçom. Constrangido com o silencio ruidoso em sua volta nos 

pergunta a quantas anda o espetáculo. Conta que acabara de fazer download do Quinto 

Ensaio, o qual lhe pareceu uma solução muito boa para o JOTE-Titac, e que agora está muito 

curioso, querendo assistir a estreia.  



O exercício de anotar cenas para a composição de mundos durante os Ensaios 

carregou-me a um estranho vício, desde então não consigo mais conviver em grupo sem 

anotar tudo que se passa em minha volta. Em virtude deste malefício que se apossou de minha 

natureza, estava, mais uma vez, descrevendo as conversações que até então ali se fazia, 

naquela mesa de bar. Riscos e rabiscos transportados às mãos do diretor, que se põe a ler 

calmamente enquanto o garçom trazia mais duas rodadas de cerveja. Bebemos, fumamos, 

Giba pediu uma porção de babatas fritas. Por fim, Alexandre se surpreende dizendo que o 

NuTE sempre lhe pareceu uma resposta à algo, embora nunca tivesse se perguntado a o que 

ele respondia. Parabeniza o grupo pela discussão e questiona a validade de um instrumento 

que generaliza tudo a ponto de ser possível interpretar qualquer coisa a partir dele. Se tudo é 

resposta o que mais me interessa – diz Alexandre – é saber o que produziu, o que fez 

acontecer uma resposta NuTE; suas diferenciações respostivas. Ou seja, o que faz com que a 

resposta NuTE seja diferente da resposta Lume, Equipe Vira Lata, Fênix ? O que teria levado 

esse grupo de pessoas a responderem dessa forma e não de outra? 5 

Novamente apenas os copos conversam. Aos poucos a fumaça dos cigarros vai se 

materializando numa espeça nuvem branca. Tossindo, gaguejando, tropicando nas letras, uma 

voz se arrisca: 

– O que forçou esse grupo de pessoas à resposta NuTE chama-se Vontade de Poder. 

– Ai, ai, ai, agora o bicho vai pegar... 

– Olha, como diria o sábio deputado, pior do que tá não fica; depois do buraco niilista 

o que vier é lucro... 

– Vontade de Poder? – Alexandre não aceita muito bem a solução gaguejada – Qual 

seria a relação da Vontade de Poder com a resposta NuTE?  

– É que A Vontade de Poder se deixa mostrar em todo vivente, que tudo faz não para 

se conservar, mas para se tornar mais ...6 

– Hein? 
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– Você está insinuando que o que fez/faz o NuTE ser NuTE é uma Vontade de Dominar, 

de controlar, de subjugar as pessoas? 

– Não! Não é nada disso. A Vontade de Poder, à qual me refiro, não tem nenhuma 

relação com algo que queira o poder, ou deseje dominar. Se interpretamos a Vontade de 

Poder no sentido de Desejo de Dominar fazemo-la forçosamente depender de valores 

estabelecidos, os únicos capazes de determinar quem deve ser reconhecido como o mais 

poderoso neste ou naquele caso, neste ou naquele conflito. Desse modo, ficamos sem 

conhecer a natureza da vontade de poder como princípio plástico de todas as nossas 

avaliações, como princípio escondido para a criação de novos valores não reconhecidos. A 

Vontade de Poder, diz Nietzsche, não consiste em cobiçar sequer em tomar, mas em criar e em 

doar .7 

– Criar e Doar!? Sabe que esse troço lembra mesmo o NuTE ... Alguém já se perguntou, 

afinal, qual era a do NuTE, o que eles realmente queriam? Se a gente parar pra pensar os 

espetáculos não eram comerciais, nunca se ganhou dinheiro, nem fama, ou qualquer coisa 

desse tipo. Mas o que se ganhava então? Com que moeda NuTE pagava as contas?  

– Me parece que o que esteva em jogo, durante os dezoito anos de atividade do NuTE, 

era atingir níveis mais altos na Vontade de Poder, permitir que esses níveis aumentassem o 

próprio poder. Eis o que o NuTE fez/faz por nós. Artaud chegou bem perto de formular isso 

com clareza quando disse que não é a arte que imita a vida, mas a vida que imita algo essencial 

que a arte nos põe em contato. 

– Não sei se estou entendendo bem, me parece que você está querendo contrapor a 

vontade de poder à consciência humana da finitude; é isso? 

– De certa forma sim; trata-se de uma questão de vida ou morte. Um gato não precisa 

de arte para aumentar sua vontade de poder, ele eleva ao máximo grau de potencia sua vida 

em quase todos os instantes, também uma árvore, uma flor ou um jacaré assim o fazem; mas 

para nós a Arte é algo vital, nos mantém vivos, sem sua resposta leve todos estaríamos bem 

mais próximos do suicídio, dada a ausência de sentido, o sofrimento inerente à vida e o peso 

das grandes respostas. 

– Mas então não seria mais acertado dizer que se trata de uma Vontade de Vida? Por 

que usar um termo que gera tanta confusão como Vontade de Poder? 

                                                           
7
 Gilles Deleuze in Nietzsche, p.22. 



– Por que é a forma mais precisa que temos para falar sobre isso. Nenhum morto pode 

desejar mais vida, pois dele a vida já se esvaziou, assim como aquele que está vivo não tem 

como querer mais vida, já que a vida está nele e ele já está na vida. Trata-se de querer ir além 

do que se é, aumentar seu poder. Quem participou de um JOTE-Titac sabe bem o que é isso... 

– JOTE-Titac? 

– Sim, ou você acha que as pessoas passam três dias sem dormir porque querem 

ganhar um troféuzinho. O que está em jogo realmente é uma absurda vontade de criar e de 

doar, de compartilhar um espetáculo. Num JOTE-Titac a Vontade de Poder atravessa um 

escritor que tem seus escritos encenados, um diretor cuja concepção está em cena, um ator 

que quer ir além de si mesmo, que se faz cena, que se doa ao publico num corpo-obra de arte. 

– Agora entendi, você está falando é daquela adrenalina que toma conta da gente 

durante o JOTE-Titac... 

– Não! Estou falando de um princípio que move o mundo e que em última instância 

move também a espécie humana. 

– Tá, tá, tá; só não vai começar a generalizar tudo de novo. 

– Porque você acha que estou generalizando? 

– Oras, se a Vontade de Poder força todos a serem o que são e a resposta, que 

discutimos a pouco, é necessariamente dada por todos, onde fica o NuTE nisso tudo? 

– NuTE Para Todos e para Ninguém... 

– Me refiro à pergunta do Alexandre, se tudo é Para Todos onde está a singularidade-

NuTE? 

– Pensar a singularidade de um corpo é pensar como a vontade de poder se manifesta 

nele, pois é assim que ele responde à finitude. Ou dizendo de outra forma, pensar o processo 

de diferenciação de um corpo é pensar como ele responde a finitude, porque é assim que se 

manifesta nele A Vontade de Poder.  

– Beleza, então vamos lá... – Todos se levantam, sacodem a poeira, tomam rumo da 

porta de saída... 

– Ei seus vagabundos, onde é que vão sem pagar a conta? – grita o garçom passando a 

mão num cassetete que até então repousava sob o balcão. 



– Putz, alguém tem grana? 

– Quanto é que deu? 

– Tá aqui a conta. – o Garçom joga a nota sobre a mesa... 

– Caramba! Tudo isso? 

– Mas isso é um roubo, a gente não bebeu tanto assim. 

– Todo mundo senta aí e podem ir juntando os trocados, senão vou chamar a polícia. 

Tão pensando que é vir aqui, encher a cara e sair de fininho é!? Beberam a noite toda e agora 

querem sair sem pagar... 

– Não é isso, mas é que tô achando que nove vontades e quatro respostas é muito 

dinheiro. Ninguém aqui bebeu pra tanto... 

– Beberam sim; Ana liga pra polícia – o Garçom levanta o porrete em tom de ameaça. 

Giba retira um canivete do bolso e o chama para briga. O pessoal do deixa disso age 

rapidamente conseguindo segurar a ambos. 

– Calma aí meu povo, se todo mundo colaborar com um pouquinho a gente consegue 

pagar e ir embora sem confusão...  

A trupe passa alguns minutos a esgravatar profundamente carteiras, bolsos, meias. 

Aos poucos as moedas começam a tilintar sobre a mesa: 

 

V1 – Vontade Musical – Assistimos no Segundo Ensaio suas principais manifestações em 

Wilfried e Venera. Para além das personas esta vontade se espalha em todo o grupo. Em 

entrevista, Dennis Radünz define o NuTE como uma Banda de Rock:  

 

Acho que nós éramos uma banda de rock, na verdade, só que nós não tocávamos, fazíamos 

teatro. Nós tínhamos essa mesma energia. O Faleiro, recordo bem as palavras dele (ele 

recordou isso comigo no ano passado), dizia assim: “o que mais me impressionava em vocês 

era a vontade de fazer teatro”. (Página 12) 

 



V2 – Vontade de Saber – Uma vontade de saber sobre teatro, de conhecer mais, de ir além 

daquilo que aprendeu, mais que isso, de ultrapassar o conhecimento da comunidade, dos seus 

pares, de todos a sua volta. De criar alianças com Mestres distantes, estrangeiros, de beber em 

fontes desconhecidas. Esta vontade perpassa todos os Ensaios deste espetáculo-livro. Suas 

principais manifestações percorrem um longo caminho, vão desde os encontros iniciais que 

inauguram o espaço NuTE, passando pelos cursos de Faleiro, Simioni, Editora πpa, Escola 

NUTe, Internute. Mesmo no JOTE-Titac e nas montagens, percebe-se uma vibração intensa 

pelo conhecimento. 

 

V3 – Vontade de Ensinar – Tal qual a taça de Zaratustra, pronta para transbordar, para 

derramar, esta terceira vontade parte em busca de mãos que se estendam à ela.  Assistimos 

suas principais manifestações no Segundo Ensaio: cursos de mímica de Wilfried – ainda na 

Sulfabril – e os primeiros cursos de teatro dentro do NuTE. Também assistimos suas 

manifestações no Quarto Ensaio onde um Núcleo de Teatro Experimental se transforma em 

Núcleo de Teatro Escola e a Vontade de Ensinar cresce a tal ponto de quase sufocar a Vontade 

Experimental. Também é possível perceber suas ressonâncias em algumas produções escritas, 

como exemplo a coluna que Alexandre Venera manteve, por anos, no Jornal de Santa Catarina 

e as Publicações da Editora πpa.  

 

 

R1 – Resposta Hoje tem Teatro – Assistimos o desenvolvimento desta resposta no Segundo 

Ensaio, onde Alexandre Venera como coordenador de eventos do Teatro Carlos Gomes, 

responde a ausência de teatro dentro do Teatro. Este projeto, resposta, será o estopim para 

inveção, dois anos mais tarde, do Três Terças tem Teatro.  Ambos os projetos preparam 

terreno para criação do JOTE-titac.  

 

V4 – Vontade de Encenar – Assistimos suas manifestações no Terceiro Ensaio, através do 

absurdo número de espetáculos montados – Cento e Oitenta e Quatro –, também assistimos 

suas manifestações no Quinto Ensaio, através do experimento JOTE-Titac. É interessante notar 

como a Vontade de Saber e a Vontade de Encenar por vezes aparecem juntas – a didática 

utilizada pela Escola NUTe, por exemplo, onde o aluno aprendia fazendo, montando 



espetáculos, bem como várias montagens do próprio NuTE, onde o tempo dedicado a pesquisa 

era superior ao tempo dedicado à circulação, às apresentações do espetáculo finalizado. Vale 

aqui lembrar mais uma vez a máxima de Alexandre Venera segundo a qual o momento mais 

interessante de um espetáculo é sua criação, seus ensaios.  

 

R2 – Resposta JOTE-Titac – Possível resposta ao formato que o Festival Internacional de Teatro 

Universitário de Blumenau acabou tomando. Em artigo publicado no livro Jogos de Teatro: 12 

anos de teatro em Blumenau Alexandre Venera escreve: 

No princípio de 1986, Dalton Gonçalves, Daniel Curtipassi, José Ronaldo Faleiro e eu 

organizávamos o festival de teatro que veio a tornar-se o importante “Festival Universitário de 

Teatro de Blumenau”, promoção respectiva às personalidades acima da RBS TV, Departamento 

de Cultura da Prefeitura Municipal de Blumenau, FURB e Teatro Carlos Gomes/NuTE. 

Incumbido da criação do regulamento desse festival, apresentei na época uma opção de regras 

que, meses depois, veio a ser o embrião para os JOTE-Titac.  

 

V5 – Vontade de Artista – Perpassa todos os Ensaios aqui apresentados. Vontade de respirar 

arte, de se artistar, de inventar-se artista, de sobreviver artisticamente. Em entrevista Pépe 

Sedrez diz que: 

 

Eu lembro que Marcos e eu tínhamos nessa época o conflito de ter de servir o exército, e a 

gente tava morrendo de medo... Largamos nossos empregos. Eu trabalhava na Ceval, que hoje 

é Bunge, e tinha lá uma dita carreira promissora... larguei pra fazer o espetáculo...(...)  Eu 

queria fazer só teatro e tomar conta da família, essas coisas todas. Eu tinha só dezoito anos, e 

era uma loucura, naquela época largar... sei lá, eu sou de família pobre e o meu salário era 

importantíssimo, era entregue na mão da mãe ainda, ela tirava quase tudo e dava uma 

graninha pra gente sair no fim de semana ou pagar os estudos também, e eu larguei tudo pra 

fazer teatro, inclusive a escola. Inclusive as aulas por que... nós ensaiávamos somente à noite, 

não precisava talvez ter largado o emprego, mas eu sabia que isso ia funcionar em seguida. Eu 

queria, achava necessário chegar no ensaio já com alguma coisa trabalhada. (página 8) 

 



V6 – Vontade Libertária – uma vontade anárquica, de liberação de si e do mundo, de ausência 

de lei, Deus, governo. Atravessa todo o espetáculo-livro, em especial o Segundo, o Quarto e o 

Sexto Ensaios. Em entrevista Alexandre Venera diz que: 

 

(...) qualquer forma de lei é forma de criar limites, ou patamares, ou então apoios... no 

momento em que a pessoa tá se apoiando, ou criando apoios, ela tá segura, ela tá tranquila, 

quer dizer, nessa proteção existe uma espécie de lei, em que ela tá sendo dominada. (página 

6) 

 

V7 – Vontade de Coletivos – De estar com outros, de produzir junto, de criar coletivamente, de 

compor um espetáculo com músicos, artistas plásticos, escultores, poetas e até mesmo com 

não artistas. Quando do convite à montagem de Apocalypsis Cum Figuris na Visão de Santa 

Catarina, os Anjos e Nós, Alexandre Venera espalha cartazes pelo Teatro Carlos Gomes onde se 

lê: Somos muito poucos para Dividir. A sonoplastia do Teatro da Terra era feita por uma banda, 

com guitarras elétricas, bateria, baixo, em meio à floresta. Em Senhoras e Senhores há uma 

performance do bailarino Edson Farias. Em vários espetáculos do NuTE o cenário era composto 

em parceria com o artista plástico Tadeu Bitencourt. Cio das Feras e Apocalypsis utilizam 

poesia catarinense. No artigo que Alexandre Venera publica junto ao livro Jogos de Teatro: 12 

anos de teatro em Blumenau encontramos uma interessante lista onde se nomina alguns 

membros destes coletivos: 

 

Nas artes plásticasNas artes plásticasNas artes plásticasNas artes plásticas: César Otacílio, Fernando Alex, Crista Sitônio, Francis Bento, Simone 

Tanaka, Sola Ries, Janete Dallabona, Terezinha Heimann, Tadeu Bitencourt; no balletno balletno balletno ballet: Edson 

Farias, Grupo de Dança e Sapateado do Pró-Dança de Blumenau; os arquitetosos arquitetosos arquitetosos arquitetos: Leo Campos, 

Etson e Jaime Jung; os músicosos músicosos músicosos músicos: do Tranca Rua, do Baurimbe, Nana, Hector Lagos, Giovana 

Voight; os publicitáriosos publicitáriosos publicitáriosos publicitários: Claus Jensen, Paulo Porche, Dicesar Leandro; a equipe da Gráfica da a equipe da Gráfica da a equipe da Gráfica da a equipe da Gráfica da 

Fundação Cultural de BlumenauFundação Cultural de BlumenauFundação Cultural de BlumenauFundação Cultural de Blumenau: Giba Santos e em especial o Sr. Bernardo Tomelin; os poetasos poetasos poetasos poetas, 

escritores, escritores, escritores, escritores, dramaturgos, críticos, jornalistas, editoresdramaturgos, críticos, jornalistas, editoresdramaturgos, críticos, jornalistas, editoresdramaturgos, críticos, jornalistas, editores: Tânia Rodrigues, Tchello d’Barros, 

Marcelo Steil, Marcelo Ricardo d’Almeida, Douglas Zunino, Sandra Heck, Gervásio Tessaleno 

Luz, Vilson Nascimento, Joel Gehlen, Eliane Lisboa, além do autores incluídos nesta aalém do autores incluídos nesta aalém do autores incluídos nesta aalém do autores incluídos nesta antologiantologiantologiantologia: 

Raquel Furtado, Carlos Peixer Vinci, Bernadete da Silva, Alceu Custódio, Horácio Braun Jr., 

Sidnei Mafra; o pessoal do teatro (como júri)o pessoal do teatro (como júri)o pessoal do teatro (como júri)o pessoal do teatro (como júri): Carlos Crescêncio, Carlos Jardim, Silvio José da 



Luz, Lorival Andrade, Álvaro Andrade, Luiz Sampaio, Gabriela Diaz, Roberto Mallet, Pita Beli, 

Cida Milezzi, Denise da Luz, e o pessoal não júrie o pessoal não júrie o pessoal não júrie o pessoal não júri: Mauro Ribas Neto, Paulo Camargo, Sandra 

Cardoso; aos técnicosaos técnicosaos técnicosaos técnicos: Lúcio Vieira, Nei Leite, Lúcia Siqueira, Ivan Felicidade, Jussara Barbosa; 

os atores e diretores (dentre oos atores e diretores (dentre oos atores e diretores (dentre oos atores e diretores (dentre o grande pessoal participante, muitos dos premiados) grande pessoal participante, muitos dos premiados) grande pessoal participante, muitos dos premiados) grande pessoal participante, muitos dos premiados): Margareth 

D’Niss, Sandra Knoll, Silvana Costa, Jussara Balsan, Carla Mello, Leo Almeida, Giseli Marcílio, 

Bia Brehmer, Juliana Vendrami, Rita Machado, Francinete Bitencourt, Patrícia Schwartz, Anice 

Tufaille, Raquel Wollert, Pollyanna da Silva, Sidnéia Kopp, Regina Simas, Andrea dos Santos, 

Iraci Krambeck, Paula S. Igreja, Alan Imianowsky, James Pierre Beck, João da Mata, Kalinho 

Santos, José Aparecido, Fábio Shaefer, Roberto Morauer, Pedro Dias, Luis Alberto Rafael de 

Almeida, Oto Müller Alexandre, Diogo Junkes, Nelson de Souza, Marcus Suchara.  

 

Um núcleo de teatro em torno do qual gravitavam artistas, não artistas e outros seres. 

 

V8 – Vontade do Novo – Ligada às respostas Hoje Tem Teatro, JOTE-Titac, Editora πpa e à 

grande maioria dos Espetáculos encenados pelo NuTE, destaque para as montagens do Grupo 

da Fusão Liturgia do Teatro e Pára-choques.  

 

V9 – Vontade de Guerra – uma vontade de jogar, disputar, guerrear, vencer, de ir além de si 

mesmo. Assistimos suas manifestações, em especial no Quarto e no Quinto Ensaio. 

 

O tilintar das moedas sobre a mesa abre um portal por onde o Ator Guerrilheiro rompe as 

grades do Quarto Ensaio. Surge sorrindo, empostando sua metralhadora, achando graça na 

cena NuTES pagando as contas. Numa gargalhada infernal liga a metralhadora e dispara sobre 

o grupo rajadas e mais rajadas de balas. O evento dura uns cinco minutos aproximadamente. 

Quando se encerra encontramos Pépe descascando uma de morango, Alexandre que prefere 

as de carambolas junta um punhado sobre a mesa, e mesmo o Garçom mastiga uma de 

hortelã. O grupo muito irritado se organiza para perseguir o Ator Guerrilheiro, que a esta 

altura corria pelado rua XV de Novembro abaixo. Muitos dos presentes consideram o Ator 

Guerrilheiro o verdadeiro culpado pelo fim do NuTE, e assim debatem a melhor forma de punir 

seu crime. Alexandre intervém a favor do Ator Guerrilheiro. O diretor argumenta que o ator 

não pode ser responsabilizado individualmente por uma cena. Se o NuTE terminou é porque o 



espetáculo, como um todo, se movimentou nesse sentido, não poderia ter acontecido de outra 

forma. O ator não tem culpa, porque sua ação é anterior à invenção desta. O ator apenas 

desempenha o seu papel, da mesma forma como você, neste exato momento, está 

desempenhando o seu. E assim, trazendo a inocência de volta ao espetáculo o Ensaio pode 

continuar. 

R3 – Resposta a Mediocridade – impulso à diferenciação; desejo de ir além das convenções 

sociais, dos modelos existenciais pré-determinados, de se produzir estranho às normas 

estabelecidas. Interessante perceber o quanto esta resposta está ligada à Vontade de 

Coletivos, e à Vontade do Novo. Em entrevista Nira diz o seguinte: 

 

(...) eu morava numa cidade muito pequena e conservadora, pra um adolescente como eu era. 

Então, num primeiro momento, assistir o Apocalypsis me deixou muito feliz. E num segundo 

momento me deixou depressivo, porque eu vi que aquela vidinha que eu tava levando, 

naquela cidadezinha não era uma vida que eu gostaria de levar. Então, de 1989 pra 1993 

quando eu entrei no NuTE, são quatro anos, durou muito tempo. Então, nesses quatro anos, a 

vontade de fazer alguma coisa foi crescendo, só que eu não tinha vazão, não tinha como eu 

fazer nada. Então um ano antes de eu entrar no NuTE eu tive uma depressão muito grande, 

muito forte, que quase... enfim. Mas saí. Quando eu entro pro NuTE, com vinte anos né, era 

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

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

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

em 1994, quando já não era mais só aluno do NuTE, já era um fazedor de teatro também, aí 

sim, aí eu começo a entrar de cabeça mesmo e, inclusive, durante algum tempo, eu e o Contra 

Senha, a gente praticamente morava na casa do César Rossi, né. Ele e o Maicon moravam 

sozinhos numa casa na Itoupava Central, e lá era o local de ensaio, era uma casa cheia de 

quadros, as paredes todas pintadas, cheia de instalações, era uma loucura. Aquilo que eu 

sonhei a vida toda eu vivi naquele momento. Foi uma experiência incrível. (Página 8) 

 

V10 – Vontade Experimental. No Terceiro Ensaio assistimos uma cronologia com todos os 

espetáculos experimentais e didáticos. Esta dicotomia, um tanto arriscada nos pareceu 

oportuna para evidenciar ambas as forças. Ou seja, seu embate demonstra o quanto a Escola 

NUTe serviu como trampolim à experimentação. Ou seja, as aulas e os espetáculos didáticos 



eram necessários para a sobrevivência dos professores, mas o que realmente lhes interessava, 

o platô onde vibravam suas existências estava conectado ao vetor oposto. Em entrevista 

Alexandre Venera diz: 

 

Aí eram vários alunos, turmas, o pessoal tendo que organizar aula, ensinar pro cara que 

entrou, a primeira vez que subiu no palco, o quê que ele faz, onde põe a mão (...) e ao mesmo 

tempo o cara que tava ensinando isso querendo fazer a sua arte também.  Então ele tinha que 

dar aula pra ganhar dinheiro, mas ele tinha que fazer o seu teatro também... aí tinha que ter o 

grupo iniciante, dos alunos, pra alimentar o sonho dos... porque ninguém entrou ali no NuTE 

pra ser professor... o professor era uma forma de ganhar um troco e poder viver do teatro com 

uma certa garantia (Página 18) 

 

R4 – Resposta à Geração Anterior – NuTE não é um descendente direto da Equipe Teatral Vira 

Lata, do Grupo Fênix, do Ribalta, do teatro feito nos clubes de caça e tiro ou Lira Circulo 

Italiano, do teatro blumenauense que lhe precede em uma geração. Suas principais alianças 

passam por teorias de um teatro estrangeiro: Grotowski, Barba, Bob Wilson, Artaud, Gordon 

Craig, Schechner, Brecht, Heiner Müller, Meyerhold, pelo Grupo Lume de Campinas e por uma 

espécie de orientação dada por José Ronaldo Faleiro. Contudo, mesmo não sendo filho ele se 

serviu muito bem da morte do pai. A existência NuTE é atravessada por um crítica feroz ao 

formato teatral adotado pela geração anterior. Tentamos aqui, neste espetáculo-livro 

problematizar essa tensão através da estrutura Work in Progress. Contudo, é possível, em 

especial no Segundo e Quarto Ensaios, compreender um pouco melhor as motivações desta 

resposta. 

    

R5 – Resposta ao Público – Aqui um primeiro nível apontaria na direção de uma resposta à 

ausência de público ao Teatro Contemporâneo, NuTE estaria respondendo com formação de 

público à algo que estaria em devir. Contudo, ao menos é o que nos parece, trata-se acima de 

tudo de uma resposta a ausência de um povo. Pessoas que consigam experimentar um 

determinado tipo de vida.  Amigos a quem presentear com o mais belo dos presentes. Um 

povo generoso com o qual se possa compartilhar o que vem sendo produzido, pois assim o 

poder aumenta, pois assim o poder cresce – Poder = Criar + Doar. Dizendo ainda de outra 

forma, se aquele que ganha um presente não percebe o que acabou de receber, o melhor a se 



fazer é trabalhar para inventar alguém que perceba. Utilizar o teatro para inventar um povo 

que ainda nos falta. 8Assistimos suas principais manifestações no Segundo, Quarto e Sexto 

Ensaios. 

 

O Garçom, de cara amarrada, conta o dinheiro sobre a mesa. Repete a operação três 

vezes até se convencer. Resmunga algo inaudível, vai ao balcão, expõe a situação para Ana, 

por fim retorna a mesa. Contrariado como alguém que procura fugir de seu próprio 

julgamento nos diz: 

 

– Sobrou uma reposta e uma vontade, vão querer o troco? 

– Troco? 

– Não! Claro que não! 

– Traz em cerveja... 

 

                                                           
8
 Livre adaptação do famoso trecho de Crítica e Clínica: “A saúde como literatura, como escrita, consiste 

em inventar um povo que falta. Compete a função fabuladora inventar um povo. Não se escreve com as 
próprias lembranças, a menos que delas se faça a origem ou a destinação coletivas de um povo por vir 
ainda enterrado em suas traições e renegações.” 


