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Por Gregory Haertel, escritor e psicólogo <gbhaertel@gmail.com>

A história entre 
ficções e memórias

Otrabalho que o Édio 
Raniere tem feito em 
favor da história do te-
atro de Blumenau é pre-

cioso. Depois de um primeiro livro 
onde ele abordava o Grupo Viralata 
(O Jardim das Ilusões, de 2007), os 
olhos e a caneta do Édio se voltaram 
agora para o NuTE (Núcleo de Tea-
tro Experimental), que movimentou 
a produção teatral da região nas dé-
cadas de 80 e 90, e que agregou ar-
tistas de Blumenau hoje conhecidos 
nacionalmente em suas áreas de atu-
ação. O alicerce de ambos os livros é 
bastante parecido, com o autor não 
se contentando em “contar” a tra-
jetória, mas desejando que o leitor 
mesmo “sinta” como seria participar 
de cada um destes grupos. Entrela-
çando ficção e história permeadas 
por considerações filosóficas sus-
tentadas por alguns de seus “heróis” 
(em especial Deleuze), os dois livros 
de Édio fogem do conceito de ro-
mance ou romance histórico. Tanto 
O Jardim das Ilusões quanto NuTE:
Cartografia de um Teatro não trans-
formam em ficção um fato histórico. 
Pelo contrário: o que Édio parece 
buscar é tornar reais para o leitor as 
dinâmicas interpessoais e criativas 
de cada um dos grupos pesquisados. 

Em NuTE: Cartografia de um Te-

atro, alguns artistas se reúnem para 
encenar a história do grupo. À medi-
da que os capítulos passam, o leitor 
se depara não apenas com a história, 
mas principalmente com “como se-
ria viver esta história”. Nos trabalhos 
do Édio, os desdobramentos reali-
dade x ficção se cruzam ao infinito. 
Vários artistas que tiveram passagem 
marcante pelo NuTE se tornam per-

sonagens do livro ficcional. Estes 
personagens, no entanto, não são 
apenas baseados nos artistas. Eles, 
por vezes, repetem frases que os ar-
tistas reais falaram ao Édio durante 
as entrevistas para a realização da 
obra. E eles comentam e interpretam 
fatos que realmente aconteceram ou 
que passaram a acontecer apenas no 
livro. Realidade e ficção se cruzam e 
a função da ficção, neste caso, é tor-

nar real para o leitor algo que esta-
ria longe dele. NuTE: Cartografia 
de um Teatro, não se pretende uma 
obra apenas para o deleite intelectu-
al. Não é uma enciclopédia. O livro 
abre o NuTE para que o leitor parti-
cipe dele, das tensões do Núcleo, das 
tomadas de decisão muitas vezes di-
fíceis, dos espetáculos que fogem de 
um padrão narrativo simplista. 

Além dos desdobramentos reali-
dade x ficção, o livro do Édio tam-
bém anela expandir-se para fora da 
bidimensionalidade do papel. Como 
tudo o que é vivo (como o NuTE
era – podemos ainda hoje observar 
toda a sua descendência), o que ge-
rou o livro gerou também um site 
onde é possível para o leitor contri-
buir com mais informações (cita-
do mais abaixo) e gerou o renasci-

mento (temporário?) dos famosos 
Jote-Titac ( Jogos de Teatro, Tex-
to, Interpretação e Técnica nas Ar-
tes Cênicas) Durante o processo 
de escrita do livro, o autor realizou, 
em Blumenau, um Jote-Titac cujo 
tema era o NuTE. Alguns autores 
escreveram textos ficcionais sobre o 
(ou a partir do) NuTE e dez textos 
foram escolhidos para que grupos da 
região os levassem ao palco. Os tex-
tos selecionados constam da edição 
do livro. Após o livro já estar pron-
to, foi realizado em Lages um outro 
Jote, agora a partir dos textos do li-
vro. Como pode ser notado, o obje-
tivo do Édio nunca foi o de criar uma 
obra estéril...

A belíssima edição de NuTE:
Cartografia de um Teatro teve pro-
jeto gráfico e editoração da Liqui-
dificador Produtos Culturais, nas 
pessoas de Charles Steuck e Aline 
Assumpção. O livro, na verdade, são 
três e estão embalados em uma caixa. 
No livro propriamente dito (NuTE:
Cartografia de um Teatro) ocorre a 
história citada anteriormente, com 
todos os seus desdobramentos. O 
segundo livro (Livreto Espetacular)
é composto pelos depoimentos de 
13 artistas que tiveram passagem 
pelo NuTE e que continuam produ-
zindo atualmente. Estes artistas fo-

leitor algo que estaria longe dele. NuTE: 

uma obra apenas para o deleite intelectual. 

NuTE para que o leitor participe dele

ram convidados a, cada um deles, escrever so-
bre uma das 12 montagens mais relevantes do 
NuTE. O prefácio do Livreto Espetacular fi-
cou a cargo da jornalista e escritora (e também 
ex-participante do NuTE) Tânia Rodrigues. O 
terceiro livro (Aperitivos Cênicos) é composto 
por várias fichas e folhetos, com trechos da 
transcrição de entrevistas, cópias de revistas 
do grupo, trechos de notícias da época, etc..., 
que mostram o cuidadoso trabalho de coleta 
de materiais e depoimentos feito pelo Édio du-
rante o processo da sua pesquisa.

Para qualquer pessoa que tenha se envol-
vido na produção de alguma das mais de uma 
centena de peças encenadas pelo grupo em 
suas quase duas décadas de existência, re-
lembrar aquela época deve ser extremamen-
te prazeroso. Para quem, como eu, não estava 

presente, conhecer melhor a trajetória daque-
le autodenominado núcleo e perceber ali, na-
quele grupo de pessoas, tantos artistas hoje 
reconhecidos começando a trilhar o seu cami-
nho, é de grande importância. Confesso que, 
durante a leitura do livro, muitas vezes senti 
uma ponta de inveja por não ter tido a opor-
tunidade de conviver e aprender com aque-
las pessoas. Era muita gente talentosa e, mais 
do que isso, muita gente com assinatura pró-
pria no que concerne às características da sua 
arte, trabalhando junto. Por este grupo pas-
saram (ou nele nasceram), entre outros (cito 
apenas aqueles cujos depoimentos estão con-
tidos no Livreto Espetacular): Afonso Nilson, 
Alexandre Venera dos Santos (artífice de toda 
a maravilhosa loucura que foi o NuTE), Den-
nis Radünz, Giba de Oliveira, Iran da Silveira, 
Juliana Teodoro, Luciano Francisco Bugmann, 
Pépe Sedrez, Rosane Magaly Martins, Rober-
to Murphy, Tânia Rodrigues, Tchello de Bar-
ros e Wilfried Krambeck. Qual escola, grupo, 
ou até mesmo quais faculdades podem se or-
gulhar de ter gerado tantos frutos? Muito pou-
cas, acredito. O NuTE pode.

Penso que é necessário escrever que eu tive 
o prazer de estar presente no dia do lançamen-

to do livro, no Grande Auditório do Teatro 
Carlos Gomes. E que eu tive o prazer de me 
emocionar com o discurso do Édio. Em uma 
atitude política corajosa e que vem a sintetizar 
a postura do autor, o mesmo afirmou que, por 
já ter sido remunerado pelas leis de incentivo 
através das quais o seu projeto se tornou possí-
vel, o livro não seria vendido e sim distribuído 
gratuitamente. A atitude contrária, ou seja, co-
brar individualmente pela aquisição do livro, 
segundo o autor, consistiria em “dupla cobran-
ça” e, portanto, seria eticamente irresponsável. 
Além disto, Édio também sugeriu que o livro 
fosse “baixado ou fotocopiado”, comentou 
sobre o site (www.nuteparatodos.wordpress.
com) e o acervo virtual (www.nute.com.br) e 
estampou em seu livro, ao invés do tão famo-
so copyright, um irônico e subversivo copyleft.
Aplaudi de pé.

Para finalizar, cito o professor José Ronaldo 
Faleiro que, no prefácio do livro, afirma: “Pu-
jante, lúdica, com a oscilação característica da 
vitalidade, NuTE: Cartografia de um Teatro,
de Édio Raniere, dá esperanças de que a obra 
do Núcleo Experimental de Teatro de Blume-
nau, que teve mais de dezoito anos de atuação 
profícua, continue a insuflar vida em todos 
aqueles que amam o teatro e querem partilhá-
-lo com seriedade e prazer”.

Núcleo de Teatro Experimental, que movimentou a produção teatral da 
região nas décadas de 80 e 90, é retratado em livro de Édio Ranieri
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