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A memória preservada  

 

A confecção deste belo material artístico, composto por três livros e um DVD, é o 

produto mais expressivo do projeto “NuTE para todos”, uma iniciativa do pesquisador Édio 

Raniere em resgatar a memória do NuTE – Núcleo de Teatro Experimental, cuja atuação 

proporcionou relevantes conquistas para cultura catarinense, como a formação de mais 

de 2 mil alunos, criação de escolas, grupos teatrais e cursos permanentes de teatro em 

várias cidades, produção de espetáculos teatrais e implantação de uma biblioteca de 

teatro, composta por um acervo de textos teatrais, livros, cadernos e apostilas sobre 

teatro.  

Em 18 anos de atividades, encerradas em 2002, o NuTE concretizou também 

outros dois projetos elogiáveis: a fundação, em Blumenau, da primeira escola de “livre” de 

teatro em Santa Catarina, possibilitando o acesso de qualquer pessoa interessada 

estudar e praticar a arte teatral, e a criação do Jote-Titac – os Jogos de Teatro, Texto, 

Interpretação e Técnica nas Artes Cênicas, evento que ajudou a popularizar uma das 

mais antigas manifestações artísticas.  

Em face da valiosa contribuição do NuTE à cultura de Santa Catarina, a BAESA 

(Energética Barra Grande S/A) sentiu-se motivada a apoiar o projeto “NuTE para todos”, e 

constata que sua participação foi decisiva para a elaboração deste acervo. O livro “NuTE: 

Cartografia de um teatro”, o DVD “Experimentando NuTE” e as publicações “Editora Pipa” 

e “Livreto Espetacular” cumprem plenamente o objetivo de resgatar, em texto impresso, 

em imagens e em formato digital, a bela trajetória do NuTE. 

Para a BAESA, apoiar o projeto “NuTE para todos” é mais uma demonstração do 

quanto a empresa aprecia e valoriza a cultura, em suas mais variadas expressões. A 

publicação deste material é, portanto, motivo de orgulho e satisfação, não apenas por ter 

acreditado na proposta de seu idealizador, o pesquisador Édio Raniere, mas sobretudo 

por saber que a história e o legado do NuTE estão, agora, definitivamente preservados.  
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