
Entrevista com Aldísio Filgueiras, Manaus, 11 de janeiro de 2019. Duração: 2:31:00. 

Aldísio Filgueiras participou da fundação do Teatro Experimental do TESC, como ator, 

dramaturgo e nos bastidores. É poeta, compositor e jornalista, residente em Manaus. 

 

Aldísio: A Selda fez um trabalho de pesquisa com o Ediney. O Ediney era um dos 

melhores atores que nós tivemos aqui, ele tem - eu acho-, que o único texto escrito, As 

aventuras do Carapanã atômico, mas era um diretor muito bom, além de ator, um 

excelente diretor e um estudioso de cinema e, tinha um humor incrível. Virou personagem 

do Márcio Souza. Em todo romance, nos livros do Márcio Souza, tem um personagem 

chamado Azancoth, sempre aparece um professor Azancoth, ou um médico Azancoth, 

alguma coisa Azancoth, impressionante, desde o início. E nessa parceria com a Selda foi 

muito útil, porque a Selda tem aquela disciplina do acadêmico, e além disso, a Selda, eu 

acho que ela se formou em algum curso de guerrilha no CIGS, porque ela é “caxias”, ela 

não perdoa, nem perdoa, nem esquece, é cruel (risos). E deu mais dois livros, um sobre o 

TESC e tal, acho que você deve ter tido acesso. Mas no que lhe posso ser útil? 

Howardinne: Então, eu queria que você falasse um pouco... pelo que eu entendo, esse 

cenário começou a mudar de fato, a ter uma perspectiva diferente a partir do movimento 

de teatro de estudantes né, quando veio o Decisão, que você participou, depois veio o 

TUA. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse momento. 

Aldísio: Olha o que agitava isso... Nós chegamos ao teatro pela política, porque éramos 

todos jovens e magros, adolescentes ou pós adolescentes, em 68 quando o grupo do TESC 

foi criado, eu tinha vinte e um anos..., mas, desde o ginásio - depois você corrija a 

nomenclatura que agora não é mais ginásio. No Colégio Estadual, nós tínhamos uma 

preocupação com o social, né porque, às vezes, era um “nacionalismo abaixo o 

imperialismo norte americano”, “viva a Petrobrás”, que tinha sido criada em 54 [53], nos 

anos 50, e estou falando dos anos 1960 já, que era recente isso. E havia toda uma discussão 

nacional sobre [...]. Nos anos 50 e 60 o Brasil estava em ebulição porque estava vivendo 

um período de democracia, porque o Brasil passa um período de trinta anos sob ditadura 

e vinte e cinco sob democracia, quer dizer, não dá para amadurecer nem a ditadura e nem 

a democracia. E todos nós éramos gente muito jovem e estávamos interessados em 

discutir o nacional, o que era o Brasil, o que era ser brasileiro. Gozado, nós estávamos 

preocupamos mais em sermos brasileiros do que amazonenses, ninguém se preocupava 

com isso, em ser amazonense. E, na contramão do que dizem, que Manaus é uma cidade 

isolada que não se comunica com ninguém, nem com disco voador, não é verdade, porque 

nós sempre tivemos... Primeiro, que nós fazíamos parte do segundo império português 



fora da Europa, tinha o Brasil e o Grão-Pará. Eram dois impérios né. Nós nos 

reportávamos mais ao Pará, à Lisboa do que ao Brasil. O Brasil nunca foi uma 

preocupação nossa, em compensação, nós nunca fomos uma preocupação deles. E, 

quando nós nos separamos do Pará, que até hoje nós comemoramos, nos transformamos 

em Província, foi um golpe político, porque nos anos 1835 a 1840, houve a Cabanagem 

que foi um movimento separatista, a Amazônia queria tanto se separar do Brasil, e o 

império brasileiro matou 40% da população da região. E, como aconselha a estratégia 

militar, “é melhor dividir para controlar melhor”, então nós fomos separados do Pará, do 

Grão-Pará, e viramos a Província do Amazonas, até hoje nos orgulhamos de sermos 

provincianos. E, dentro desse contexto da Amazônia ocidental, que somos nós aqui, o 

Acre, o Acre era nosso, Roraima era nossa..., mas, o Amazonas nunca passou de Manaus. 

Manaus foi criada, primeiro como você sabe, naquele forte português, parecia um 

quiosque para vender cachaça do que um forte, os índios morriam de rir daquilo, daquela 

porcaria que estava ali na beira do rio. E depois criou-se, com a perspectiva da borracha, 

ela virou um enclave europeu no centro da Amazônia. Se você pegar um mapa da 

Amazônia ocidental, Manaus está num bico da Amazônia, ela deveria ser um centro 

irradiador verde, mas, infelizmente ela ficou circunscrita nela mesma. Então se você for 

sábado à tarde e domingo, depois daquela feira estúpida que tem lá, você vai ver que ainda 

existe Manaus ali, o que era Manaus. Uma cidade que nos anos 1960, tinha cento e 

cinquenta mil, duzentos mil habitantes...  

Todo mundo sabia o que o outro pensava e a diferença de classe não era uma coisa... 

Havia diferença de classe, mas não havia a desigualdade. Ninguém passava fome em 

Manaus, o governo não dava caderno, não dava roupa, lanche, comida, almoço, nada. 

Você levava, você comprava a farda e a farda não era o jeans que você usa, nem tinha 

jeans aqui, era roupa decente, camisa decente, sapato de couro - que não tinha tênis né-, 

essa coisa... E as moças do Instituto de Educação que se formavam professoras, no 

segundo semestre as mães transformavam as saias pelo avesso, pelo lado que estava mais 

azul ainda, então a saia era doble. E funcionava a escola, porque, tinha-se aquilo que a 

gente chama hoje de foco.  

Quando veio a Zona Franca de Manaus, em 1967, três anos depois do golpe militar, aí a 

coisa começa a degringolar, porque as escolas não estavam preparadas para a grande 

demanda de alunos, a cidade não estava preparada para uma grande demanda de 

empregos, a cidade não estava preparada para uma grande demanda de saúde, a cidade 

não estava preparada para coisíssima nenhuma. Tudo o que se pensou aqui foi: “Bom, 



nós vamos ganhar, nós vamos sair daquele momento de frustração”, que foi a quebra da 

borracha, mas Manaus tinha sido construída para ser um centro administrativo dessa 

riqueza da borracha e foi tudo o que ela conseguiu ser, até hoje, até hoje... Por isso que 

os paraenses - a gente briga com os paraenses-, mas eles têm muito mais força do que 

nós, eles têm centros de produção já desde Belém, e o nosso centro de produção era no 

interior, e era um centro de produção disperso, o seringueiro não era uma comunidade, 

era um cara que morava num barranco e passava o tempo dentro do mato sozinho. Lá no 

Pará não, tinha confraria de trabalho. Então eles têm um sentimento de unidade, de 

pertencimento da terra muito maior do que o nosso. E Manaus sempre foi essa coisa 

flutuante, sem raiz. Os nordestinos que vinham para cá não passavam nem sequer em 

Manaus, não paravam em Manaus, iam direto para o mato. Quando era necessário, nos 

centros de acolhimentos eles passavam dois dias ali e iam embora imediatamente, não 

ficavam. Só vinha para Manaus quem tinha o que fazer, quem tinha trabalho... 

Advogados, burocratas, sempre se precisou de burocratas... Liberais do tipo sapateiro, 

alfaiate, barbeiro, costureiras... As costureiras costuravam tão bem quanto a moda lançada 

em Paris, era fantástico. E não tinha indústria aqui, tinha uma indústria que chamavam de 

beneficiamento de castanha, a minha mãe trabalhou numa fábrica de beneficiamento de 

castanha (ininteligível). Era um instrumento de tortura (demonstra com gestos) botava a 

castanha aqui e “pá”, para quebrar a castanha, se errava quebrava o dedo, os chineses 

usavam isso como tortura, para quebrar dedo, para tirar a unha das pessoas. E sabão da 

castanha podre, aproveitava o sabão, e curtume, o aproveitamento do couro do jacaré que 

infestava o bairro com aquele cheiro do ácido que contaminava os igarapés também. 

Então não tinha indústria, o dinheiro que corria era baixo, então era uma cidade classe 

média como é até hoje, “pávula” [metido, orgulhoso], que Manaus é pávula, né.  

Com a vinda da borracha aquele diagrama com a cidade que se concentrava aqui assim 

(demonstra com as mãos) até a periferia assim, o bairro da Cachoeirinha, por exemplo, é 

um bairro super planejado, tem ruas imensas, calçadas imensas, as casas tinhas terrenos 

imensos, a Vila Municipal, por exemplo. Quando se pensou que a cidade ia expandir um 

pouco né. Com a Zona Franca, a coisa abriu, direto... E o que se pedia para as pessoas 

que chegavam no Porto: “Quem é você?”, o cara não tinha certidão de nascimento, não 

tinha carteira de identidade, claro, eram analfabetos, recebia no Porto o cara: “Qual é seu 

nome? nasceu aonde? quantos anos tem?”, “Não sei”, “Mostra o dente”, “Ah, vinte e 

cinco anos”, aí davam para ele carteira de identidade, título de eleitor - que era a coisa 



mais importante do mundo-, e uma grana para ficar rodando na cidade, não tinha o que 

fazer.  

Fora os contrabandistas que vieram para cá e abriram uma área de comércio violenta, 

vendia-se tudo, tudo aqui de todos os lugares do mundo, até que colocou-se uma ordem, 

a Zona Franca foi criada a partir de Manaus, ela irradiaria o desenvolvimento e a ocupação 

do interior, que até hoje o Amazonas é um vazio, um deserto-, até hoje é um deserto, não 

se fez isso. Se pôs muito dinheiro para se fazer, por exemplo, a BR 174, que foi concluída 

na época da ditadura civil militar, as margens da estrada seriam para fazer o agronegócio, 

o hortifrúti granjeiro, o dinheiro todo sumiu. Até hoje não produz nada essa BR174, e ela 

era pensada desde o século XVIII, que o governador Lobo D’Almada levava o gado do 

baixo Amazonas ali para o Rio Branco, que é Roraima hoje, que lá tem terra para pasto, 

diferente daqui que não tem lugar para boi. Só o boi de Parintins que tem... E tentou-se 

fazer uma estrada desde Roraima até [...]. É uma aventura essa história. O município de 

Iranduba foi criado para abastecer Manaus, criou-se um cinturão verde, pensou-se isso 

durante a ditadura civil militar. Só dá político ruim, não planta. Não dá uma cebolinha 

que você planta na janela dá. Lá não planta, não dá nada.  

Então Manaus continuou sendo a cidade que não faz, compra feito. Até o Distrito 

Industrial que produz hoje, as peças vêm de fora para serem montadas aqui. E como estão 

dando o título de fora, você vem e te dão o título de amazonense, é bom que se faça isso 

eu diria que está em extinção. Manaus hoje tem dois milhões e meio e no máximo 300 

mil são amazonenses.  Mas não significa nada, o quê que o amazonense faz aqui? Nada. 

O boi é de Parintins. Hoje se come peixe nos restaurantes aqui, tambaqui, ninguém mais 

come tambaqui, come ruelo [filhote criado em cativeiro]. No meu tempo, nenhum 

pescador decente pescava ruelo, que é o bicho que acabou de sair do igapó, onde foi 

desovado, vai crescer para ser gente, para ser tambaqui, para ser devorado. Agora é criado 

em tanque, é como frango de granja, então nós temos peixe de granja, mas é de Rondônia, 

não é daqui de Manaus.  

Então nós estávamos nos anos 1960, final dos 60 nessa ebulição da Zona Franca, você 

saía de Manaus tinha mil pessoas querendo carregar sua bagagem. Bom em 1968, estava 

o Brasil também pegando fogo, porque tinham as reformas que o governo trabalhista 

queria fazer com os partidos de esquerda né, era a reforma agrária, tinha um movimento 

forte das ligas de camponeses no Nordeste, o Francisco de Leão... O Brasil parecia 

mobilizado em torno de discussões de mudanças, profundas mudanças que dariam ao país 

uma feição mais à esquerda. Seria uma feição à esquerda e romperia com a hegemonia 



do latifúndio nordestino e sulino que mandava no país, que o Brasil era um país agrário, 

e o que se queria? criar uma burguesia nacional, tanto que a indústria automobilística 

nasceu nos anos 1950, a Petrobrás nasce nos anos 50... Graças ao acordo com os Estados 

Unidos... Então há uma euforia no Brasil de desenvolvimento, de perspectiva de 

desenvolvimento, agora, o que era desenvolvimento nesse momento para nós, era sermos 

parecidos com os países industriais da Europa, os Estados Unidos, que parecia também 

com a União Soviética, que os trabalhadores teriam tomado o poder, mas não foi bem 

assim, foi mais complicado. Nós queríamos e parecia que estava nas nossas mãos isso, 

nós, garotos apaixonados pela ideia da transformação, e haja ler né, e haja estudar. 

Ninguém tinha dinheiro para comprar livro, tinham três livrarias na cidade, na Henrique 

Martins, as famosas: Escolar, a Colegial... A gente fazia cota para comprar livro, aí rodava 

o livro... Revistas estrangeiras, chegavam revistas estrangeiras de cinema, aí cota para 

comprar. Para não ler no meio da praça onde todo mundo dedurava todo mundo, íamos 

para o meio do mato, na beira do igarapé ler Marx, Sartre, Gramsci, Lukács, Nelson 

Werneck Sodré, Jorge Amado, Gorki... Tudo isso era proibido, e as pessoas adoram 

dedurar os outros né, é uma coisa assim da humanidade. A humanidade é perversa, só os 

animais não humanos não são perversos.  

Do meu ponto de vista, eu não queria ser nada na vida. O que você poderia querer ser em 

Manaus ou te ofereciam para ser em Manaus: advogado, bancário, comerciário, professor, 

ou se você tivesse uma habilidade você ia ser marceneiro, cabeleireiro, cabeleireiro não. 

Essa palavra não existia aqui, era barbeiro, existia cabeleireira, era uma diferença. 

Homem não ia para o cabeleireiro [profissão] fazia coisa pior, mas não ia para o 

cabeleireiro. E com todos esses apelos nacionais e mundiais, porque também no final dos 

anos 60 nós tivemos também o movimento hippie, nos anos 50 teve o movimento dos 

Beatniks, que era Allen Ginsberg, Scott Key Fitzgerald, a literatura social de Górki, a 

poesia revolucionária do Pablo Neruda, a poesia do Carlos Drummond de Andrade - o 

Oswald de Andrade pouco apareceu nessa época, ele só apareceria muito mais tarde, e foi 

uma grande perda de tempo ele ter aparecido só mais tarde. E o movimento hippie foi 

uma loucura porque só quem era hippie era a classe média, operário não podia ser hippie. 

Só podia ser hippie o “classe média americano” que saía esculhambando todo mundo que 

trabalhava: “Trabalhar é careta, é coisa de careta”. Aí pedia uma grana para comprar um 

cigarro, para comer... Alguém tinha que ter dinheiro né, os “caretas”. Aí iam para o 

Tibete, ligavam para o pai, pediam uma grana. Assim é fácil ser São Francisco de Assis 



né, a gente sabe, o santo que jogou a riqueza do pai fora, e o que significou isso? A gente 

sabe, inventou o movimento hippie (risos). Então não mudou nada.  

E em 1968 aconteceu outra tragédia né, porque nesse ínterim todo tinha a Tropicália em 

67, o Cinema Novo, e a gente assistia isso, engraçado que a gente assistia isso em Manaus, 

não era fácil. Não tinha a ponte que ligava o Educandos ao centro, a gente atravessava de 

catraia [barco pequeno motorizado], assistia a um filme lá no cinema Vitória, lá no 

Educandos, para ver Deus e o Diabo na terra do sol, filmes do Buñuel... A gente ia atrás 

desses filmes que vinham para cá de alguma maneira, não me pergunte como, mas 

vinham. E vinham normalmente para os cinemas comuns. E nós criamos cineclubes, para 

discutir sobre os filmes, então era uma sessão que começava nas salas com projeções e 

terminava nos bares. E ninguém perdeu a força da juventude de tomar a sua cerveja, de 

namorar, de viver e não tem essa história de “o que é isso companheiro”. Era isso mesmo, 

a juventude querendo mudar, sabendo que é fácil saber o que você não quer, agora saber 

o que você quer é que é difícil, que, às vezes, a gente quer tanta coisa, que é difícil de 

focar, no início a gente não tem a humildade de reconhecer que não pode fazer tudo.  

E eu estava começando jornalismo, a vida de jornalista e jornalismo na época era assim, 

entrava às sete horas da manhã e saía às duas da manhã, não tinha essa história de cinco 

horas de trabalho, aliás foi eu que ajudei a fazer essa história de cinco horas de trabalho 

por dia, que não funciona mais né, todo mundo agora é PJ [Pessoa Jurídica], não tem mais 

carteira assinada.  

E esse agito todo chamou a atenção do pessoal do SESC que tinha interesse em uma 

rapaziada que tinha um trânsito com a gente, e: “Vamos fazer um curso de teatro no 

SESC”. O SESC sempre disposto a ajudar o comerciário e tal, aí mandaram me chamar 

para fazer o curso. Mas eu estava todo metido no jornal e metido com o pessoal da música, 

e eu gostava de blues, eu não estava ligado a música popular brasileira que chamam, 

estava ligado ao rock and roll, ao blues... jazz eu nunca gostei muito não, acho muito 

seco, muito... É bom para você aprender a tocar um instrumento, o jazz, depois esqueça 

(risos). E eu estava fazendo as minhas primeiros músicas, e no dia 13 de dezembro de 

1968, que era uma sexta feira 13, foi assinado o AI-5, aí eu fiz a primeira música da minha 

vida. Uma marcha de carnaval chamada Marcha da sexta feira de cinzas que eu inscrevi 

num Festival de carnaval e foi logo desclassificada. Porque nem ouviram, não existe isso 

de sexta feira de cinzas, é quarta-feira de cinzas, agora a música era... Começava com 

“Pierrot morreu, ninguém sabe mais da colombina...”, era um desastre completo né, essas 

coisas, e era sexta feira de cinzas em homenagem ao AI-5.  



E, chegou a Manaus um rapaz chamado Nielson Menão. Nielson era um garoto bonito, 

boa pinta, e era ator profissional. E, eu me encontrei com ele e ele estava precisando de 

emprego, precisava trabalhar, e é um ator profissional, um cara que vem de fora, que vai 

trazer elementos novos para cá, e o que eu tinha aprendido aqui, era de leitura de... Não 

tinha tido uma vivência de teatro, então apresentei o Nielson e ele ficou lá, deu o curso, e 

no final do curso... 

Howardinne: Você participou do curso? 

Aldísio: Participei do curso tanto quanto possível porque eu ia do jornal e tinha sempre 

um trabalho mais de bastidores, de agitprop, de agitação cultural, e agitação mesmo, de 

criar, de tentar descobrir um foco para aquela ação que estávamos fazendo. E o teatro que 

a gente queria fazer na época era um teatro de agitação popular, um teatro para discutir 

problemas sociais, e a primeira peça que a gente pegou foi logo o Eles não usam Black-

tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Quando o Guarnieri soube da montagem, ele fez uns 

comentários loucos para o Márcio Souza: “Nunca pensei que a minha peça servisse para 

isso” (risos). E eram estudantes, secundaristas... E jornalistas, eu, comerciários, claro, 

porque era o foco do SESC, os comerciários, assistente social... E criou-se um grupo para 

fazer o teatro, e fez essa peça, que não sei porque não foi censurada. Retardou a estreia 

porque teve também os ensaios né, ninguém nunca tinha montado uma peça - aquele 

grupo-, tinham os outros grupos de teatro universitário, tinha... E eram grupos de 

dissidência ideológica, isso aqui é mais esquerda, isso aqui é mais esquerda festiva, tinha 

a esquerda raivosa... Tinha um monte de esquerda, que nem hoje né, só que hoje não tem 

muita esquerda, basta ser canhoto que é de esquerda. Então tinham essas diferenças 

ideológicas dentro dos partidos comunistas, ainda tinha influência do Stalinismo...  

Howardinne: Você chegou a ser filiado? 

Aldísio: Então, eu não fui exatamente filiado, mas eu estive em todos esses partidos 

comunistas, o PCdoB, o PC, a Ala Vermelha... A minha casa, a casa dos meus pais, que 

era numa vila na Cachoeirinha - hoje é um condomínio-, era um velódromo, ao contrário 

do que um vereador aqui que criou um velódromo, dava o caixão e um lugar para acender 

a vela. Era uma pista de cimento imensa onde você corria de bicicleta e depois de 

motocicleta, bem inclinada assim. Aquilo eu não sei como, depois acabou virando 

propriedade particular... Ali tinham treze casas geminadas, eram casas com base de 

alvenaria, em cima madeira, dois quartos [...]. Aí na minha casa acontecia tudo, tudo 

acontecia em casa, as reuniões dos partidos comunistas passavam lá em casa, a guerrilha 

do Araguaia passou lá em casa, os novos secretários de estados passavam lá em casa... E 



davam umas festas lá em casa. Como a cozinha era pequena, a geladeira era na sala, aí 

meus pais subiam para o andar superior de madeira, tinham dois quartos, um deles, um 

outro meu e das minhas irmãs. E, a gente apagava a luz da sala, só tinha luz na sala quando 

abria a geladeira para tirar bebida, e era rock and roll, boleros, românticos de Cuba... E 

era muito boa música que se ouvia na época, as pessoas sabiam ler, escrever, e dizer o 

que queriam dizer, mesmo mentindo, mentiam muito bem, né. E ali na minha casa tudo 

acontecia, e de manhã eu acordava e ia embora para o centro da cidade. Saía da 

Cachoeirinha e ia para o Centro, do Centro para o colégio e do colégio a gente se reunia, 

eu ia almoçar na casa de um amigo e ficava o tempo todo lendo e escrevendo, e discutindo 

problemas à noite. A nossa vida era isso, um engajamento completo, a gente só sabia fazer 

isso, só queria fazer isso, cinema, ler, discutir muito, e escrevia-se pouco, porque não 

tinha muito onde publicar.  

E o teatro foi... Fizemos a peça legal, todos os nossos parentes estavam lá, lotou de 

parentes, eles são ótimos... Vão na estreia, mas acaba que os outros vão esculhambando 

a gente: “Não, aquilo é dissidência”, “Aquilo é revisionista, trotskista...” e vai. Depois, 

continuamos os encontros, porque eram legais os encontros, a gente passava de duas a 

três horas dentro da sala, de 19 às 22, todos os dias, menos sábado e domingo. Sábado e 

domingo a gente fazia de tudo para não se encontrar, ninguém aguentava mais a cara do 

outro (risos). Quando saía às dez horas do teatro, a gente passava mais duas horas na porta 

conversando, ficava até meia noite, uma hora... E ia embora para casa a pé [...].  

E passava uma vida assim, o que os jovens fazem hoje no celular, passam o dia inteiro no 

vídeo game, a gente tinha uma atividade muito mais diversificada. E a gente tinha tempo 

para namorar também, claro, as meninas achavam a gente meio estranho porque hoje as 

garotas têm mais liberdade, elas não, eram filhas de família..., mas, a gente se encontrava, 

a gente tinha as nossas festinhas, tudo era motivo para a gente se encontrar, namorar, ir 

ao cinema e tal. E era muito legal, muito legal, e chegou um momento em que nós 

tivemos... O Nielson queria montar a peça Calígula do Albert Camus, e o texto era de 

uma edição da editora Agir, esses clássicos de teatro, era uma edição de bolso, e eu tinha 

esse livro e até hoje eu gosto muito do Camus. Gosto principalmente do romance dele  A 

peste, muito bem sacado, embora eu não escreva assim, não sei escrever assim.  

E fizemos umas leituras, mas a coisa não estava andando, não estava andando... E, chegou 

um momento em que eu disse a frase histórica: “Como cansa ser romano nos trópicos”. 

Eu disse: “Nielson, a gente não pode fazer isso, nós vamos ter que estudar o 

existencialismo para poder formar e tal né, não vamos fazer um espetáculo para dizer 



sobre o existencialismo, vamos esculhambar isso, vamos fazer como as chanchadas da 

Atlântida”. E era, eles não tinham dinheiro para fazer um espetáculo, aí iam fazer. Grande 

Otelo e Oscarito faziam Romeu e Julieta (imita a voz), quer dizer, nós vamos ter que 

esculhambar e a gente aproveita o seguinte, já que nós estamos numa ditadura, e se trata 

de um imperador, vamos aproveitar e nós vamos esculhambar ainda mais. Vamos 

aproveitar, que a peça já está publicada e só vamos mudar a concepção. Até hoje me 

perguntam: “Qual foi o texto que tu fizeste?”, eu não fiz texto, eu só pensei em uma 

concepção para o espetáculo. E era uma esculhambação que as capas romanas eram umas 

capas de plástico, e todo mundo de cueca, de calcinha, uma coisa horrorosa. 

Howardinne: E a censura, vocês não pensaram nisso? 

Aldísio: Sim, mas a censura pegou o texto e não entendeu nada porque o texto era o 

mesmo texto, ninguém mudou nada, a gente só mudava a entonação. Em vez de dizer: 

“Bom dia”, a gente dizia: “Bom dia” (com outra entonação) e aí de repente a montagem 

era assim: “Ei, a tua fala” – Eu estava conversando com alguém da plateia e de repente 

chegava a minha vez: “É a minha vez”. Era um espetáculo assim, entendeu, era uma 

descontração absoluta.  

Howardinne: Tinha uma proximidade com a plateia também. 

Aldísio: O Calígula nós montamos no Teatro Amazonas, num concurso que o Conselho 

Estadual de Cultura fez, depois esculhambou com a gente. Uma página assim dizendo 

que a gente não tinha estatura moral nem intelectual para mexer num texto como Calígula. 

Agora nós colocamos a plateia no palco com a gente, então a gente trabalhava em cima 

da plateia, não tinha marcação, era uma zona... Lindo o espetáculo. O Zé Celso depois 

inventou isso lá no Sul... E concomitantemente, a gente estava... Era uma coisa louca.  

Uma vez o coronel Jorge Teixeira, que foi um dos criadores do Centro de Instrução de 

Guerra na Selva (CIGS), eu fui entrevistá-lo e estava na época em que o Guevara tinha 

decretado que “em cada esquina um Vietnã, em cada selva um...” e estava todo mundo 

obcecado pelo Che que tinha largado Cuba para fazer revolução mundial, foi para a 

África, passou por Manaus e Parintins, subiu o rio né... Ele já tinha estado na fronteira do 

Peru, naquela viagem do Diário de motocicleta, ele já tinha estado ali e depois passou 

aqui. Tem gente que diz que tem receita do médico que ele passava em Parintins, nunca 

vi essa receita, depois ele sumiu. E todo mundo que falava espanhol e tinha uma barba ou 

era o Che ou era enviado do Che, quando não vem, manda o empregado (risos).  

E aqui eu cheguei com essa história, eu via essa floresta... Eu já escrevia poesia, e... E eu 

achava o rio Amazonas o rio (ininteligível), não tem diferença, e depois, ao mesmo tempo, 



a minha cabeça, que nunca foi do pensamento único, ao mesmo tempo eu achava que o 

rio Amazonas era o rio Mississipi, quando eu estava preocupado com cumbuius [hipótese] 

né, o Delta para o Mississipi aquelas... (ininteligível). E eu cheguei com o coronel Jorge 

Teixeira e perguntei: “Olha se surgir um movimento de guerrilha aqui” - era um cara que 

criou esses signos aí... Agora era um coronel imenso, gaúcho, que parecia um sargento 

torcendo pelo Flamengo, mas coronel militar, da ditadura. Mas era uma figura, você se 

apaixonava e a gente ia lá conversar com ele e eu perguntei para ele: “Seguinte, se sai 

uma guerrilha aqui...”, e ele disse: “Não, a gente deixa lá, eles vão se articular com quem? 

Não tem ninguém na floresta Amazônica, nem índio tem mais na floresta Amazônica, 

eles vão falar com quem, arregimentar quem? Não tem camponês”. Não é o Nordeste, por 

exemplo, que o camponês sempre foi muito reacionário, mas é que não tinha. Você ia 

falar com quem? Você ia falar com o pessoal da cidade, o pessoal da cidade vota no 

prefeito, não tem como. E quem estava no mato ia morrer de fome. E aconteceu que uns 

companheiros nossos do Colégio Estadual iam sair para fazer um movimento de 

guerrilha, justamente com um cara que dizia que era da Venezuela e era mensageiro do 

Che, um barbudo, falando espanhol, era o cara, né. E alugaram um barco para subir o rio 

Negro para a Venezuela onde estaria o Che esperando para organizar o carnaval, a banda 

(risos).  

No meio do caminho eles se indispõe com o comandante do barco e o matam. E os dois 

tripulantes conseguem pular do barco e se salvar, e vão subindo o rio. Só que o rio Negro 

não é um riozinho, é complicado, e ao invés de subir, eles entraram à direita no primeiro 

braço, à noite todos os rios são negros. Era o rio Tarumã, entraram no rio Tarumã e 

encalharam o barco, e justamente o que o Jorge Teixeira tinha dito para mim, eles ficaram 

lá, com frio de noite, com calor de dia e morrendo de fome, e não foram nem capturados, 

foram apanhados, aí foram condenados aqui e tal. Passaram um par de tempo... E eu 

participava dessa turma então eu dividia... Tinha uma turma de: “Isso não vai dar certo, 

isso é voluntarismo”. “Não, tem razão de ser, um cara chegando e falando espanhol, vai 

ver esse cara é da CIA, é do SNI, é um provocador”.  

Dentro do TESC, o tempo todo, tinha gente que era do SNI, da Polícia Federal e queria 

fazer teatro. Dentro da faculdade de Direito também era assim, de vez em quando tinha 

um aluno novo, todo tempo assim. Tinha uma menina no Colégio Estadual que era amante 

do diretor, era linda, linda, amazonense, baixinha linda... Transava com todo mundo atrás 

de comunista. Não sei se o problema dela era ideológico mesmo ou era de outra natureza 

né, até num poema eu descrevo [...]. Essa moça teve muito... Toda pessoa que trai, 



ninguém respeita. Eu encontrei com ela depois na redemocratização, muito machucada, 

muito ressentida com a ideia que tinha perdido a juventude com uma besteira dessas. E 

tinha essas loucuras todas.  

Bom, fizemos o tal do Calígula, mas foi uma zona tão grande, esculhambaram a gente no 

jornal, um bando de maconheiro, um bando de viado - que todo mundo tinha cabelo 

comprido, o meu cabelo era do tamanho do teu-, eu era magro, já não sou magro. Eu era 

magro, parecia a Maria Bethânia cantando Carcará no show do Opinião, magro, uma 

loucura. E fui ator, mas eu nunca consegui ser ator, porque eu me achava tímido, eu não 

conseguia interpretar. Eu tenho a maior admiração por quem consegue interpretar, eu 

conheço uns atores, são pessoas impressionantes, os caras são pessoas normais e eu não 

conseguia, não tem jeito, e muito inseguro também. Eu estava chegando na minha 

juventude, saindo da adolescência e eu tinha que procurar um emprego, ser alguma coisa 

na vida, porque a família tem essa expectativa. Meu pai queria que eu fosse um doutor, 

doutor é quem tem diploma universitário na perspectiva dele, e ele sabia que era preciso 

isso, como até hoje ainda é, mas eu não queria ser funcionário público, advogado... A 

maior decepção da minha vida foi ter passado no vestibular para direito. Houve festa na 

minha casa, passaram uma semana comemorando e um ano depois eu larguei. Era de uma 

burrice aqueles professores, uma arrogância, porque toda pessoa burra é arrogante, ela 

precisa se defender. E tinha que vestir um paletó no vestibular, nas férias para entrar... 

Agora era uma esculhambação porque eu vestia um paletó e carregava uma bolsa, aquela 

bolsa de hippie do lado, e quando eu chegava na faculdade saía aquela sanfona e eu 

entrava, sandália de dedo, calça jeans desbotada, cabelão... “Presente!” E aí saía. Para quê 

que querem um paletó assim, para ninguém respeitar o paletó. Aí acabei um ano, e depois 

cheguei num almoço em casa: “Olha eu não consigo, eu não posso ser advogado senão 

eu vou ser um advogado medíocre e eu não posso ser medíocre. Posso ser tudo menos 

medíocre”. Aí, meu pai quase tem um infarto né, que o sonho era ter um doutor, um 

advogado. Até hoje todo mundo quer ser advogado, advogado é a polícia, advogado 

manda em tudo, é o cara, esse sim, é o único cara que consegue falar a sós com o 

criminoso que dá ordem lá de dentro para comandar o crime.  

Então, a coisa aconteceu assim, fomos fazendo as nossas peças e de repente também, não 

havia, Dinne, revolta. Jovem, basta ser adolescente para estar aborrecido com alguma 

coisa, você já acorda aborrecido. E como estudávamos as diferenças de classe, a pobreza 

do país, nós mesmos, filhos de pobres, não era essa pobreza desgraçada de passar fome, 

mas as diferenças que a gente tinha. Então isso tudo criava um ideário de rebeldia e de 



mudança, “então vamos mudar o planeta, vamos mudar o país, vamos fazer o socialismo”, 

e ninguém sabia exatamente o que era isso, e parece que a ditadura militar aqui, ainda no 

ponto de vista do Jorge Teixeira... Os portugueses foram felizes ao escolher esse local 

para construir Manaus, porque aqui, na confluência dos dois rios, quem está fora não entra 

e quem está dentro não sai.  E Manaus é realmente uma ilha, e uma ilha que não tem mais 

para onde ir. Ela é cercada de rio por todos os lados, menos pelo lado norte para onde 

você vai para Itacoatiara, Rio Preto da Eva, para as Bahamas..., mas o resto tudo é rio e, 

não tinha como.  

Eu virei o que? Um jornalista, porque eu precisava escrever. E jornalismo para mim hoje, 

como eu entendo, é como uma literatura de não ficção. O jornalista tem que escrever tão 

bem quanto um escritor. Ele não pode passar cinco anos dentro de uma faculdade e sair 

escrevendo como um grafiteiro. Não pode, é impossível, e depois, o jornalista é um 

contador de histórias, ele narra a história, e ele tem que ter contato com tudo, com a 

antropologia, a sociologia, a economia, a política... Ele tem que ter uma visão cultural 

muito ampla, não pode ser aquela história (ininteligível) e hoje ninguém sabe mais fazer 

isso. Você vai ler uma matéria no A Crítica, e no final da matéria você conclui que a única 

vítima era o criminoso, aí você enlouquece. Que a vítima agora é o criminoso, ninguém 

sabe mais... Verbos, ninguém sabe mais a inclinação dos verbos, ninguém sabe mais para 

que serve um verbo, o que significa, nada. Escreve e sai um negócio meio assim... Não é 

nem aquela história do Chico Xavier né, que psicografava, ele geralmente psicografava 

gente que sabia escrever: Castro Alves... esses assim. 

E ficamos nessa situação até que o movimento hippie começou a... Como a gente não 

tinha... A cidade não admitia, como até hoje, você se expandir. Manaus não deixa você 

escrever ela te coopta, você não pode ser uma grande escritora em Manaus, eles te dão 

logo o cargo de governadora do Estado para você esquecer o sonho de ser uma grande 

escritora. Manaus odeia a inteligência, a gente não podia crescer. E droga... maconha 

muita maconha e rock and roll e tal, e todo mundo querendo se soltar e perdeu-se muito 

da disciplina. E o teatro do TESC entrou por um tempo nesse nível, nesse misticismo que 

os hippies tinham. 

Howardinne: A Selda fala que o Nielson tinha mais esse lado. 

Aldísio: Sim, e eu tinha o lado mais marxista, da minha formação que era marxista, 

sempre acho que o marxismo, para mim, é a única maneira de você ler a realidade, não é 

uma religião, não é uma crença, uma filosofia, mas uma maneira de você encarar a 

realidade. Agora teve gente que transformou em crença isso, religião e tal, mas não 



acredito nisso. Então foi um período muito obscuro do TESC né, e até a procura da 

sexualidade das pessoas, confundindo o teatro com as experiências sexuais... Até que em 

73, durou um tempo, de 68 já era no final do ano... 1970, tiveram esses problemas todos. 

Eu me afastei um pouco, que eu não conseguia pensar também aquilo sabe.  

Eu estava tentando entender isso e passar via jornalismo, tentando entender qual era a 

proposta dos grupos que tinham aqui. Tinham grupos de música, tinham muitos grupos 

de rock, o pessoal do rock, grupos de baile. Quando o Márcio volta... O Ediney Azancoth 

monta O Marinheiro, de Fernando Pessoa, que já é uma peça fora do desbunde místico, 

das aparições de São Francisco de Assis, que não estava mais - que o Ediney era judeu e 

não ia nunca aceitar São Francisco (risos). 

Howardinne: Só voltando um pouco, teve o Pastum também nessa mesma linha, e vocês 

fizeram Pastum e Calígula juntos... 

Aldísio: Ah sim, teve Pastum que foi outra loucura de texto, um texto dadá, dadaísta, 

agora todo mundo de cuecas, seminus na cena e era mais um espetáculo visual, que o 

Nielson era muito bom montador de cena. Não tinha uma mensagem, o espetáculo era a 

mensagem, o meio era a mensagem, estava na moda, propagando a mensagem, ninguém 

pode falar direito, então vamos falar errado. E o espetáculo foi proibido. Como era esse 

espetáculo, o palco do ginásio do SESC, que era de esporte, tinha um cortinado, um 

mosquiteiro gigante na porta do palco e em toda boca de cena do palco, e a cena se 

passaria atrás, projetada naquela cena. Quer dizer, ao invés do ciclorama estar atrás ele 

ficava na frente. As luzes projetavam a dança e o corpo, era um espetáculo de corpo. Aí 

o pessoal não sabia se azul era menina, se rosa era menino e branco era o que? (risos) A 

Damares disse né, e ela estava de branco né, e ela é o que?  

E o espetáculo pela exuberância corporal foi proibido, mas era uma coisa perversa. Você 

passava três, quatro meses ensaiando e o texto ia para Brasília, quando a gente ia ensaiar 

o texto voltava mutilado ou então completamente proibido. Teve peça do Márcio que o 

diálogo voltava, e o outro ficava falando sozinho, não respondia (risos) eram coisas assim. 

Tem Piranha no Pirarucu, a princípio, ele era Zona franca mon’amour, era Zona Franca 

de Manaus, tinha gente que ainda estava vivo na sociedade amazonense, proibiram! A 

Zona Franca, não podia falar, era uma coisa sagrada, mas hoje tudo o que nós dizíamos 

sobre a Zona Franca, os empresários estão dizendo, vou cobrar deles.  

Aí a Ruth Escobar se interessou pelo espetáculo e queria montar, como estava proibido, 

foi à Brasília com o Márcio e: “Vamos mudar o nome do espetáculo para “Tem Piranha 



no Pirarucu”, aí a censura não sabia o que era Piranha, não sabia o que era Pirarucu e 

passou o texto sem nenhum corte. Nós montamos aqui, ela não conseguiu montar lá fora.  

Aí foi quando apareceu a famosa música do Torrinho Porto de lenha, que nem foi feita 

exatamente para esse espetáculo não. Eu tinha feito um poema, razoavelmente longo, 

como se fosse uma montagem de filmes em pedaços, e esse texto estava lá no meio, falava 

disso, e ele e o Wandler Cunha pegaram vários desses textos e começaram a musicar, e 

eu não sabia de nada. E o Torrinho um dia me mostrou Porto de lenha e imediatamente 

entrou no espetáculo. Até hoje, tem mais de quarenta anos, cinquenta anos ou mais - não, 

tem quarenta e poucos anos a música. Aí começou...  

Aí assim, nós começamos a descobrir que nós estávamos no Amazonas, nós éramos 

pessoas nascidas no Amazonas, vivendo na sociedade do Amazonas, que tinha uma 

ligação econômica com o planeta terra, graças a borracha, uma única árvore que deu a 

riqueza dessa terra e começamos a estudar a história do Amazonas, e começamos a 

entender isso de estudar a história do Amazonas, qual era a nossa inserção no contexto 

nacional e no contexto internacional. Aí começamos a nos preocupar que o planeta era já 

globalizado, e começamos a sair da nossa província né, do nosso status de provincianos, 

e... A guerra do Vietnã, as coisas estavam acontecendo e cada vez era mais claro para nós 

o que era uma ditadura.  

Meu pai era escrivão de polícia, da polícia civil, e por isso, quando o Costa e Silva veio 

a Manaus - foi o delegado do DOPS-, vai lá em casa, como chama... Luizinho: “Oh 

Luizinho, quê que tu vai fazer hoje?”, “Não tenho a menor ideia, acordei agora, não tenho 

a menor ideia, vou encontrar com o pessoal, a gente vai beber, vai curtir uma música e 

tal, vai para o teatro...”. “Não, tudo bem, tu vais ficar em casa por três dias”, eu: “Por 

quê?”, “Viraste médico agora, o presidente da república vem aí e nós não queremos 

confusão na cidade”. “Pô, logo eu que peso 45 kg cara, eu não posso fazer confusão”. Aí 

ficava três dias em casa. Esse cara que é idolatrado aí na Rede Amazônica, o Milton 

Cordeiro - tem até um prêmio de jornalismo aí, “Milton Cordeiro” -, era delegado do 

DOPS, tentou me prender duas vezes lá na praça do Colégio Estadual do Amazonas. Eu 

estava lá fazendo o meu discurso anti-imperialista né, anti-tudo (risos), aí ele chega, a 

delegacia era lá na Marechal Deodoro, um prédio lindo... Eles iam a pé lá para prender a 

gente, não precisavam de nada. Quando eu estava fazendo o tal discurso, eu vi, reconheci 

alguns policiais que eram amigos do meu pai, de cachaça né, que bebiam juntos 

farreavam, atravessavam o rio e iam beber cachaça lá do outro lado do rio com as cabocas, 

sabia toda a safadeza deles. Quando eu vi os caras chegando eu mudei o discurso: “E 



agora manos, pais dos estudantes, prenderam...” Criei uma confusão: “Os policiais 

ganham pouco” e o Milton Cordeiro histérico: “Prende esse moleque, tira esse moleque 

daí”, aí os policiais: “Milton ele está falando a nosso favor cara”. Era um troço assim, em 

torno de um benjaminzeiro. Aí eu pulei e pulei em cima do pé do Milton Cordeiro, aí 

pronto, foi um inferno. Me arrastaram, os meus camaradas lá do ginásio: “Vamos embora 

daqui”. Dessa vez eles não prenderam a gente, mas da outra vez eles tentaram de novo, o 

Milton Cordeiro.  

Nós conseguimos trancar o Colégio Estadual, com cadeado, todos os portões do Colégio, 

de madrugada, e na frente do Colégio na Av. Sete de Setembro, nós ocupamos com 

cinquenta, sessenta tendas de escoteiro. Essas tendas de escoteiro nós não tínhamos, foi 

o exército que emprestou para a gente, que nós fomos lá com eles, com o exército e 

dissemos: “Olha nós somos escoteiros, vamos fazer um acampamento e tal, mas está 

faltando umas barracas para acomodar a turma e tal. E o exército prontamente nos cedeu, 

e o acampamento era na frente do Colégio, na Sete de Setembro. De madrugada o trânsito 

estava fechado, o Colégio estava uma loucura, uns duzentos estudantes, estava uma zorra. 

Aí chega o Milton Cordeiro num jipe. Vai entrando no meio, sem preocupação de 

atropelar alguém, vai entrando. Quando chegou no meio: “Quem é o responsável aqui?”, 

“Não tem ninguém responsável, todo mundo está aqui por quer, todo mundo aqui é 

responsável”, “Tem que aparecer um responsável, ou então vai todo mundo preso”. 

“Então vai todo mundo preso”. Aí todo mundo começou a subir no jipe, umas dez, vinte, 

trinta, quarenta pessoas no jipe, o jipe sumiu. Aí: “Desce todo mundo”, “Desce ou sobe?”. 

Eles foram embora e não prenderam ninguém.  

Tinha umas coisas doidas com a polícia daqui. Já a Federal era um pessoal que vinha de 

fora e tinha uma visão mais clara do processo e tudo. Os policiais daqui eles eram todos 

“puxa saco” do governo. Por exemplo, quem cassou o deputado.... (tentando lembrar) 

Bom, era deputado, foi presidente da Assembleia, e foi governador na ausência do 

Gilberto Mestrinho. Ai caramba, a idade é cruel... Foi a Assembleia Legislativa que 

cassou o deputado, não foi a ditadura, eles se anteciparam. O Plínio Coelho foi cassado, 

foi deposto pela Assembleia, não foram os soldados que foram lá, nada. A elite daqui do 

Amazonas é de uma covardia histórica desesperadora, impressionante, eles se rendem 

antes da luta. E eles tinham uma concepção dessa, eu tenho a percepção que eles sabiam 

que aqui estava sob controle, até porque a elite se rendeu, não tinha resistência na elite. E 

o protesto que havia era de estudantes, o que a gente fazia à noite todo mundo sabia na 

cidade, a cidade era uma droga de pequena, tinha duzentos mil habitantes filha, todo 



mundo se conhecia. Se eu tivesse tomado um banho no igarapé lá no Educandos, meu pai 

ia saber em trinta minutos depois lá da Cachoeirinha que eu estava tomando banho de 

igarapé no Educandos. E lá na elite eles se entregam primeiro, histórico. Manaus expulsou 

os cabanos aqui duas vezes. Os cabanos vieram dominando aqui desde o Pará, até aqui, 

duas vezes o Amazonas expulsou os cabanos. É uma cidade à direita faz tempo, e nós 

estamos na Amazônia ocidental (ininteligível). 

O TESC foi crescendo brigando com a censura e investindo nesse conhecimento da 

história do Amazonas, mas sem folclorizar, sem tornar exótica a nossa viagem, a nossa 

presença aqui, nenhum momento nós tentamos colocar cunhã poranga para agradar 

gregos e troianos, muito pelo contrário, éramos muito duros com a realidade daqui. E 

nunca apresentamos a sociedade daqui como coitadinhos, muito pelo contrário, muitos 

espertalhões e vadia a sociedade. Como eu dizia da elite, a elite amazonense só goza com 

o rabo entre as pernas, ela é covarde, ela se alia a qualquer momento, ela trai a qualquer 

momento. Se prestar atenção na história, é uma história de traição. É fantástico isso.  

E nós ficávamos fazendo teatro, fazendo o Pirarucu... E o que era interessante, é que a 

juventude da época, que era comum da nossa geração né, nós passávamos três meses 

ensaiando na sala do TESC, cinquenta, cem pessoas, lotado, e os ensaios abertos. E é 

claro, a polícia estava lá. Uma vez, invadiram atrás de maconha, falaram que lá todo 

mundo fumava maconha e tal, o que era verdade, mas não tinha maconha, todo mundo já 

tinha fumado (risos), já tinha bebido, não tinha mais o que fazer ali, perderam uma grande 

oportunidade. Porque todo mundo fumava maconha em Manaus, da nossa geração, pelo 

menos uma vez fumou, não teve jeito, porque era a droga mais saudável que existia, o 

resto era... Cerveja era cara, você tomava rum, garrafões de rum com coca cola, e whisky 

nem pensar. A cocaína apareceu mais tarde, a cocaína quando apareceu tirou a maconha 

do mercado, entrou pesado, entregou os vendedores de maconha para a Polícia Federal e 

pegou o lugar deles. E a cocaína é cruel, porque ela em quinze minutos te vicia, não tem 

jeito. Então os caras começam a distribuir e na volta já tem viciados, era uma loucura.  

E começamos a fazer. Por exemplo, o TESC criou uma base de estudos, em todos os 

espetáculos que nós fazíamos tinha um seminário para estudar que se tratava... 

Howardinne: Isso foi a partir do Márcio Souza? 

Aldísio: A partir do Márcio, com o Márcio, Stanley Whibbe, eu, Ediney Azancoth, e o 

elenco... Já tinha um pessoal de universidade, a Denise Vasconcelos, o Herbert Braga, 

que é professor na Universidade hoje, era um pessoal demais, consciência de texto e eram 

muito bons atores, e queriam fazer teatro porque queriam se realizar como pessoa. Aquela 



história, eu não quero ser professor entende, não quero ser advogado, eu quero ser um 

ator, quero ser atoa, mas não quero ser isso.  Era uma realização pessoal, ninguém queria 

ser “Anitta”, ninguém queria o holofote, queria ser gente, é uma coisa que, é isso que eu 

quero te dizer, nós queríamos ser gente, ninguém queria ser “Luan Santana”, “Anitta”, 

nada. Ninguém criava moda, só o cabelo que crescia porque, inclusive, era o mais 

cômodo, na época era o mais cômodo, hoje dá mais trabalho porque muda a textura, e às 

vezes não, ele ficava lá do jeito que está. Hoje eu olho e: “Poxa, estou com uma cara de 

ressaca”.  

Mas é isso, nós queríamos ser gente, e fazíamos além da estrutura do teatro que o Márcio 

organizou né, ele fez cinema lá em São Paulo, fez roteiro, e conhecia... E o grupo do 

TESC começou a ganhar uma notoriedade nacional, que toda vez que se apresentava fora 

era uma loucura, era uma página inteira do Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, no 

Estadão... E o que chocava o pessoal eram uns jornalistas sérios que viajavam para os 

festivais de teatro, eram críticos de teatro mesmo. Eu me lembro que fiz um filme com o 

Roberto Kanahé, e tinha uma espanholinha, linda, linda, linda! E eu ficava intimidado na 

cena. Aí o nosso filme ganhou, A coisa mais linda que existe era uma esculhambação com 

a Zona franca de Manaus e os seringalistas, aí nós ganhamos o festival e tinha um crítico 

do Jornal do Brasil o Vanjafa. Aí ele chegou comigo e disse: “Aldísio, espero que você 

seja melhor poeta do que ator”. E foi um grande estímulo porque até hoje eu estou 

tentando ser um bom poeta porque ator eu nunca quis. 

Howardinne: E direção você nunca quis? 

Aldísio: Eu não tenho paciência, mas eu dava muita opinião, o tempo todo, eu estava 

sempre... Como eu estava no jornal e tinha um certo prestígio dentro jornal, muito cedo 

eu virei editor, eu abri espaço para os artistas, abri mais espaços para os artistas do que 

para mim e tem pouquíssimas fotos minhas, mas da rapaziada todinha tem.  

E, eu consegui criar para o TESC um braço musical que era o grupo A gente. Então nós 

fazíamos shows com músicas autorais e alguma coisa apropriada do cancioneiro, às vezes, 

Odair José, às vezes, entrava uma música do Odair José para dar uma ironizada na coisa, 

um bolero em espanhol, mas entrava o nosso rock, o nosso baião, a música que nós 

estávamos fazendo. Nunca pretendendo fazer uma música regional. Nunca. O TESC 

jamais se preocupou em ser regionalista e acho que isso foi que ganhou uma notoriedade. 

Porque quando o pessoal chegava lá, depois das apresentações, na Bahia, Rio, São Paulo, 

Brasília, ficava aquela roda lá, todos os atores sabiam falar sobre o texto, todos, sabiam 

falar da cena, porque estavam falando aquilo, eles sabiam tudo. E até os últimos 



espetáculos mais recentes, do Rabelais, do Shakespeare, até as músicas do Shakespeare 

daquela época o pessoal ouvia. A gente via e sacava o ambiente, o clima, um estudo 

mesmo sabe. Ninguém chegava lá... Tinha sim, gente que chegava lá e dizia assim: “Eu 

vim aqui para ser ator e não para ser professor de história” e não queria estudar o 

personagem, a história do personagem né, o texto que ele está vivendo, essa coisa toda. 

Você tem que estudar! Uma coisa que o pessoal não quer mais é isso, é estudar porque já 

nasceu né, o amazonense, principalmente o amazonense de Manaus. Eu não posso falar 

muito do amazonense do interior porque eu nem conheço muito, o caboco. Mas o 

amazonense de Manaus ele já nasceu pronto, ele não sabe andar, mas dança, não sabe 

falar, mas canta, ele não sabe ler, nem escrever, mas tem um romance num blog, e não lê 

para não sofrer influência dos outros autores (...). É o máximo da ignorância. 

Mas chega um momento que você passa dos vinte anos... Do grupo A gente, era fantástico. 

Só um que ficou músico o resto virou professor, médico... Foi basicamente isso, professor 

e médico, professores doutores. Porque o teatro amador é um sarampo né, todo jovem 

quer fazer teatro, quer ser artista. Meu filho tem agora uma banda de rock, antes, na 

infância, queria ser jogador de futebol, goleiro, agora é doutor em antropologia, nada a 

ver com a coisa né.  

E foi dispersando, e as novas gerações que foram chegando obrigaram o TESC a mudar 

a estrutura de relação com o elenco. Porque aquele elenco naturalmente amadureceu, 

casou, teve filhos e as novas gerações já chegaram com a ideia de ser artista... Agora tem 

a televisão formando artistas, aquela história: “O quê que eu posso ser que já não esteja 

na TV?” Aí, é aquela história, todo mundo já sabe.  

Então o que você vê hoje sobre o Amazonas, primeiro o boi, que é uma coisa estúpida, o 

boi é o inimigo da floresta, nós nunca tivemos uma pecuária aqui e nem podíamos ter por 

que tem que derrubar a floresta para ter a pecuária. Esse boi veio do Maranhão, esse 

bumbá, e se diluiu aqui, porque todo folclore que tem aqui é do Nordeste. Índio não tem 

folclore, o Nordeste trouxe o bumbá, a quadrilha é uma coisa universal, que as quadrilhas 

lá na França, lá todo mundo dança quadrilha, nos Estados Unidos dança quadrilha, os 

cowboys dançavam quadrilha. A música, por exemplo, do Raízes Caboclas é uma música 

nordestina. Ele fala de igarapé, chulé, rastapé..., mas é uma música nordestina. Aí eles 

botam o soprinho do passarinho, mas não adianta aquilo, é a estrutura da coisa, a 

substância, não pega... Não adianta eu cantar para ti: “Eu como uma tambaquizada, uma 

caldeirada de tucunaré”. Quem é que sabe o que é tambaquizada e o que é tucunaré? Isso, 

para usar essas palavras você tem que ter um contexto que não precise traduzir. Quer 



dizer, o tucunaré é da família dos bagres... O tambaqui produzido em Rondônia... É difícil 

isso. E outra coisa, o quê que Manaus tem a ver com a Amazônia? Eu tenho a impressão 

de que a classe média tem uma consciência de culpa fantástica. A cada momento estão 

procurando uma tradição aqui, e o que mais se procura, hoje não, há muitos anos, é a 

tradição, porque a borracha não deixou tradição nenhuma. Nem família rica a borracha 

deixou. Os comerciantes que estão ricos hoje são pós-borracha. As famílias que tinham 

dinheiro foram embora, aqui ficou o comércio, e os serviços públicos que os ingleses 

tinham feito e ficou se deteriorando aqui porque não tinham mais como se sustentar. Até 

que chegou a Zona Franca para trazer dinheiro e é essa beleza que a gente vê aí, e 

transformou a cidade numa grande favela.  

Essas coisas nós tentamos situar, essa história do Amazonas, mas não de uma maneira 

panfletária: “O seringueiro explorava, o seringalista explorava os seringueiros...”, a gente 

colocava o seringueiro como pessoa, como os seringalistas, que são gente, quem explora 

gente é gente. Cachorro não explora gente, só esse aqui que é safado (referindo-se ao se 

cachorro), mas tirando ele, só quem faz mal, premedita o mal é o ser humano, o bicho 

humano. Então nós tentamos, já a partir dos anos 70, dois anos só após a criação, evitar 

transformar a Amazônia em um produto exótico, nada de folclorizar e transformar isso 

em... E nada também de nos mostrar como coitadinhos, de precisar do governo federal. 

O governo federal nos trata tão mal, desde a época da borracha que o Amazonas vive de 

subsídio fiscal, não foi a Zona Franca que inventou isso, agora tem uma elite que não 

admite crescer para não perder o poder, então evitamos isso. Evitamos isolar Manaus 

nessa concepção de história, Manaus sempre teve relação com Portugal, com o Brasil, 

com o mundo. Uma única árvore nossa criou uma revolução no mundo, a borracha. Uma 

única árvore, pensa, a nossa biodiversidade salva o planeta e mais o resto do universo. 

Mas essa nossa elite não quer pensar assim, a Zona Franca de Manaus não fez nada até 

hoje a não ser estraçalhar a cidade em favelas. Não foi para o interior do Estado, não é 

que se queira produzir computador em Coari, não, é pegar o dinheiro que aliás está na lei 

que deve ser 5% do faturamento empregado na pesquisa e desenvolvimento, que podia 

ser uma espécie de vale do Silício, pela biodiversidade, uma floresta rica que tem aí, e 

esse dinheiro foi para onde? Bilhões de reais, recentemente saiu aí, três milhões que as 

empresas não empregaram em pesquisa e desenvolvimento. Da mesma maneira como não 

empregaram a BR174 para fazer uma produção de agropecuária, de hortifrúti granjeiro, 

para sustentar a área toda aqui.  



Essa preocupação nós levamos para dentro do teatro, agora com influência de Brecht, 

com influência de... Nunca nos poupamos de beber em outras fontes, até porque o nosso 

pensador mais recorrente era o Oswald de Andrade, com a antropofagia dele, tudo o que 

nós pegávamos, nós devorávamos. Nós estamos aqui na região dos índios, nós 

devorávamos e transformávamos em energia e... e o Oswald jamais admitiu o 

regionalismo, sabe aquela coisa do camponês, do Jeca Tatu... Bom, com a música a 

mesma coisa, não tivemos nenhum tipo de preconceito em trabalhar a música, pegamos 

o rock, por exemplo, eu trouxe o blues para cá né, eu sou louco por blues, gosto mais de 

blues do que de jazz... A Bossa Nova né, a original, não aquela que virou jazz, um samba 

recauchutado pelo João Gilberto, pela música mais aberta do Gilberto Gil, do Caetano. 

Acho que a única banda de rock que prestou no Brasil foram os Mutantes, com o Arnaldo 

e o Sérgio Batista que eu conheci aqui em Manaus. Esse pessoal todo vinha aqui em 

Manaus em plena ditadura, e um dos responsáveis de trazer isso aqui também foi o 

Joaquim Marinho, esse rapaz que está sendo homenageado agora. O Glauber Rocha, o 

Rogério Sganzerla de O Bandido da luz vermelha, dormiu na minha casa numa rede, o 

cara era imenso. Depois ele voltou com a Helena Inês, que tinha sido mulher do Glauber 

e passou para o lado do Sganzerla.  

Aí foi um festival de cinema que nós fizemos aqui, o I Festival Norte de Cinema, primeiro 

e único. E nós descobrimos Silvino Santos, redescobrimos Silvino Santos e lançamos o 

Macunaíma, foi lançado aqui em Manaus, a censura botava a mão nas cenas que ela 

achava imprópria na frente do projetor. Agora a cidade ostentava dois milhões e meio de 

habitantes, ela não se preparou para receber isso, a escola virou uma zona, hoje não tem 

mais nem diretor de escola, é gestor. Um dia desses o Márcio Souza esteve lá numa 

apresentação com O Inspetor Geral do TESC, numa dessas últimas apresentações do 

TESC, e chegou numa escola, e as escolas hoje primam mais pelo refeitório, não tem 

biblioteca, mas tem que ter refeitório. E a gestora chegou com o Márcio e disse: “Olha 

difícil aqui. Um dia desses uma mãe chegou comigo aqui, com o dedo na minha cara e 

disse “Não tem macarrão na comida da minha filha”, olha realmente teve uma falha no 

pedido e o macarrão só vai chegar daqui há uma semana”, nessas escolas de tempo 

integral né. E continuou: “Mas o macarrão é uma coisa barata, se sua filha gosta tanto de 

macarrão, compre um macarrão, é barato, é dois reais”. “Eu? Eu não posso, estou 

economizando para fazer depilação!”.  

E agora, você tem um massacre, uma massificação de bobagens que a televisão joga em 

cima de você, mas é impressionante sabe, o elogio da estupidez. Eu fico aqui de noite 



vendo uns seriados na NET, quando vão lançar um novo filme do Homem Aranha, o que 

os diretores falam é de uma estupidez, dá a impressão de que eles tiraram o cérebro e 

começaram a falar, porque não dá para reproduzir, eu tenho que copiar o que eles falam 

para reproduzir, porque eu jamais reproduzi... Eu não quero usar isso. A atriz coitada, o 

diretor é o mais... Cara, não dá para acreditar. Agora a juventude pega isso direto. Você 

pega o jornal A Crítica e você não consegue ler o texto porque ninguém sabe o que é o 

quê, do que eles estão tratando. Além de que, pega a gastronomia e customização né, tem 

uma elitizinha que trata desse assunto e jornalista esquece que a sociedade existe. 

Escrevem mal, pensam mal da sociedade.  

Agora o TESC acabou em 1980, porque o Gilberto Mestrinho voltou. Aliás, a 

redemocratização foi a pior coisa que aconteceu para o TESC, era preferível a ditadura 

(risos). Porque mais uma vez a sociedade amazonense ficou contra o TESC, por causa do 

Gilberto, para apoiar o Gilberto. Trancaram a porta do teatro com dois cadeados. Aí o 

Ediney Azancoth disse: “Olha, Márcio para um bom entendedor dois cadeados bastam”. 

Ficamos de fora, mas assim mesmo nós criamos um espetáculo fora, criamos um grupo 

chamado Teatro Saltimbanco de Combate e montamos a peça A resistível ascensão do 

boto Tucuxi, trouxemos um diretor de São Paulo, o Márcio Aurélio, o cara é fantástico, 

esse garoto. 

Howardinne: Como vocês conseguiram o contato dele? 

Aldísio: Porque nós conhecíamos essa gente toda. O Márcio conhecia, o Stanley viajava, 

o grupo circulava, então nós tínhamos o contato. De vez em quando o Ademar Guerra 

estava aqui com a gente em Manaus, o Fernando Peixoto estava aqui no grupo, em 

Manaus, o Zé Celso estava aqui no grupo em Manaus... Quando a gente virava encontrava 

a Bruna Lombardi do lado da gente, a Elba Ramalho - que como cantora sempre foi uma 

grande atriz-, estava lá, cantávamos juntos no palco. A Kátia de França... Tim Maia: 

“Recebam Tim Maia aqui em Manaus”. [...]. (imitando Tim Maia) “Pois é cara, eu vim 

dos Estados Unidos, limpei muito cocô de velho, fralda suja, penico...”. Ele não dizia que 

tinha sido preso por roubo ou coisa nenhuma, que ele tinha sofrido sabe. (Imita 

novamente) “Não tinha mulher que olhasse para mim, agora com esse meu sucesso está 

cheio de mulher”. Os Mutantes, na época que era com a Rita Lee, perguntei do Arnaldo 

Batista - ele sofreu um acidente, esquizofrênico, teve um problema e pulou da janela do 

terceiro andar, se cortou todo, sequelas horrorosas, se recuperou, tá compondo 

lindamente, mas está com a voz assim de meninão. Ele era namorado da Rita, e eu disse: 

“Como é que vocês constroem essa música de vocês?”, não sei se tu ouviste Os Mutantes, 



é muito bom, é muito bom! Ele disse: “Olha, Aldísio, a gente faz o seguinte – até hoje eu 

faço isso porque é a receita mais simples de fazer um arroz com feijão para sair gostoso 

– a gente vê tudo o que tá acontecendo e faz tudo diferente”. É uma coisa estatística, você 

pega essa coisa chamada sertanejo universitário - que nem passou pelo ENEM-, e não faz 

nada disso, é uma lição do que não fazer. Achei tão simples, que é - qualquer escritor 

fantástico diz isso-, você tem que escrever sobre a sua aldeia. As pessoas dizem: “Ah, a 

tua poesia... Você é um poeta de Manaus”, eu sou um poeta de Manaus porque eu nasci 

em Manaus, mas eu não tenho culpa disso. Meu pai era do Acre, minha mãe era de 

Roraima e eles vieram transar aqui, eu vim nascer aqui, não tinha outro lugar, Belém... 

Eu nasci aqui. Ninguém pode dizer que a minha poesia é regionalista, é impossível dizer 

isso, é demais. O cara é de Nova York e não é regionalista né? Por que não tem mais 

árvore lá em Nova York? Tem, uns parques lindos lá em Nova York. O cara nasce em 

São Paulo, ele não é regionalista porque nasceu em São Paulo, e se nascer em Salvador é 

regionalista, Recife é regionalista... Que esculhambação é essa? Agora eu falo Manaus, 

não vou falar de Amsterdã porque eu não sei onde fica, até sei onde fica, mas nunca fui 

né, a minha filha foi e disse: “Pai, o pessoal fuma mesmo maconha na rua”.  

Então tem essa coisa do TESC, o que nós erramos? Acertamos em tudo, acredito que 

acertamos em tudo, na escolha do foco, na escolha do método, na escolha da composição 

do espetáculo, da visão de vida, do comportamento ético em cena e da construção do 

espetáculo para dialogar com o público sem tentar enganá-lo facilmente, ninguém nunca 

pretendeu isso. Mas também não fizemos um teatro militarista, era muito humor, sempre 

apostamos no humor, “Alegria é a prova dos nove”, Oswald de Andrade. Sem humor não 

tem, não existe vida. Você pega o Brecht, é engraçado, mas é sempre uma porrada o 

tempo todo. Brecht tem uma coisa que até hoje me impressiona, Oswald de Andrade, 

Brecht... Esses autores, Maiakovski... Eu gosto mais desse povo alemão, mais russo, mais 

americano, Carlos Williams, Henry David Thoreau, Walt Whitman. Os franceses são 

muito complicados, eles passam quinze minutos no aeroporto de Manaus e fazem dois 

livros de 500 páginas sobre a Amazônia, eles são muito prolixos, então me dou mais com 

esse pessoal que é mais concreto.  

Então, o segundo, tá. Essa é a primeira etapa que é o TESC. 

Howardinne: Tu estás falando do Teatro Saltimbanco de Combate? 

Aldísio: Sim, montamos o espetáculo com o Márcio Aurélio que foi uma loucura. 

Howardinne: Vocês apresentaram onde? Porque já tinha fechado o teatro. 



Aldísio: Foi apresentado no Teatro Amazonas, e ameaçados, dessa vez a gente pediu 

proteção da polícia, porque todo o elenco estava ameaçado de serem demitidos dos 

empregos... O Márcio, mandaram um recado que ele ia engolir o romance dele quando o 

Gilberto assumisse, e todo mundo se mandou. O Márcio foi embora, o Stanley foi embora, 

perdeu o emprego na Suframa por causa disso... Tinha um colega que era um grande ator 

e hoje está vivendo na Bahia, mas não por isso, ele foi muito depois para a Bahia, que ele 

trabalhava na área de turismo, o Barrote. “Olha você vai perder o emprego se continuar 

com essa sacanagem com o Gilberto”. No jornal eu tive essas pressões, mas eu não sei 

como te explicar porque eu não tinha disciplina com o jornal, eu passava o tempo dentro 

do jornal, mas nenhuma disciplina, mudava tudo era uma loucura, mas de vez em quando 

me afastavam. O Calderaro chegava: “Olha, o Gilberto está querendo tua cabeça, tu vais 

ficar aí de desaparecido uma semana” e ficava trabalhando no jornal sem assinar matéria, 

aí esqueciam, e quando voltava era aquela esculhambação de novo. Acho que eu botei 

umas três pontes de safena no Calderaro, e ele me demitia de manhã e à tarde ele me 

readimitia. E eram umas coisas muito loucas, porque, por exemplo, nós fizemos o Festival 

do Lixo. O Festival do Lixo foi um Woodstock, 69, 70, logo depois do Woodstock nós 

inventamos de fazer um Festival de Música, aliás nós não inventamos, já tinha o Festival 

de música, a Universidade tinha um Festival de Música, a UA, UFAM... E nós tínhamos 

algumas músicas e eu escrevi três músicas, e na hora da escolha só passou uma e muita 

gente foi reprovada também né, inclusive, alguns que tinham criado o Festival de Música 

e todo mundo ficou ressentido com isso. Mas aí é o seguinte: “Vamos fazer um festival 

nosso, disseram que nossa música era um lixo, as músicas que foram reprovadas, ou era 

boa música, mas com péssima letra, ou boa letra com péssima música. Então vamos fazer 

“Festival do Lixo””. Então eu tirei a minha música que tinha passado e fomos fazer. Outra 

aventura... Fazer onde? Ninguém queria dar um local para a gente, um bando de louco, 

cabeludo, maconheiro, rockeiro, maltrapilho - que era da moda né [...]. Vamos fazer na 

Ponta Negra. 

A estrada da Ponta Negra era pequena, a barreira de Manaus era na frente do CIGS, toda 

vez que passava lá tinha que mostrar a carteira de identidade. “Vamos fazer lá”. Mas tinha 

que pedir licença do CIGS, dos órgãos federais... Nenhum desses órgão queria ter a 

responsabilidade de dar a permissão. E ficamos de delegacia em delegacia... [...]. Agora 

eu era chefe de reportagem da A Crítica e eu escrevi as dificuldades de se fazer um festival 

em Manaus, eles publicaram. [...] Tinha o poeta Farias de Carvalho, que era do Clube da 

Madrugada que escrevia os editoriais, aí começou a sair ataques sobre a gente, todos os 



dias a gente era sacaneado, “maconheiro”, no outro dia éramos largados... etc. Aí teve um 

momento que em eu cheguei com o Calderaro e pedi licença para não entrar em conflito, 

preciso de uma licença [...]. Até que a polícia militar disse: “Nós vamos resolver esse 

problema de vocês, mas tem que mudar o nome”. “Por quê? Não, vocês não chamaram a 

nossa música de lixo? E quando assumimos lixo isso não pode...”, “Isso vai criar um 

problema, um mal estar na sociedade, é melhor fazer um festival de música”. [...] Aí tinha 

um colega nosso, o Ilton Oliveira, um gordinho, não sei como ele foi virar bailarino na 

Áustria, morreu lá. E o pai dele era do Banco da Amazônia, e essa intimidade de classe 

média facilitou a abertura. Aí concordamos, vamos mudar o nome [...].  

Demorou dois meses para a liberação. Agora vamos ocupar a Ponta Negra [...]. E 

resolvemos fazer o palco dentro d’agua, com palafita, com torres de som [...] e um 

companheiro [...] arranjou a madeira de graça, tudo era de graça, só a gasolina que 

fazíamos cota. E construímos o palco, lindo o palco, dentro d’água, a plateia ficaria 

olhando, não era um palco aqui em cima não, era lá dentro da água, lá na praia, era um 

verão incrível... Era assim, todo mundo queria fazer. Aí no sábado na véspera do festival 

[...] nós estávamos tranquilamente fumando olhando aquela beleza de palco, alguém 

despertou e perguntou: “E o som? Cadê as caixas de som, cadê a aparelhagem de som, só 

tem palco?”. Das nossas torres lindas não tinha nada, um auto falante, microfone nada... 

Isso era umas cinco horas da tarde de um sábado, não tinha o Hotel Tropical, tinha uma 

ponta de terra que a gente ficava em cima olhando. Já estávamos frustrados [...] 

literalmente morremos na praia né. Aí aparece um garoto lá, deve ter sido Jesus (risos), 

com dezesseis anos, dezessete... “Dá tempo de inscrever a minha música? Tenho duas” 

[...]. Aí contamos a história para o garoto. Aí chega um enviado de Jesus e diz: “Tem som 

na loja da TV LAR”. A primeira loja era atrás do Colégio Estadual do Amazonas, ainda 

existe essa loja lá do Zé Azevedo, que tinha feito teatro também, no Luso, antes de ser 

comerciante próspero. E ele tinha a aparelhagem, e ele pedia setecentos mil cruzeiros de 

cautela, ele emprestaria o som, se tivesse prejuízo ele abatia da cautela. E agora? Aí o 

rapaz: “O papai dá o dinheiro, ele tem uma empresa de ônibus, vamos lá com ele que ele 

dá o cheque” [...]. Aí fomos num jipe lotado, cheios de esperança. O menino disse para o 

pai que queria cantar [...] e o cara deu setecentos paus no cheque. Bom, sete horas isso e 

a TV Lar estava fechada. Fomos na casa do Azevedo, ele tinha saído para uma sessão de 

gala do cinema [...] no cinema Politeama, na Av. Sete de Setembro onde é hoje as Lojas 

Americanas. Um Cinema bonito, um palco de cineteatro, tinham mais de trezentos 

lugares, quatrocentos, quinhentos... uma loucura. E tinha uma saída pela Avenida Getúlio 



Vargas e outra pela Sete de Setembro. Nós fizemos plantão nas duas saídas do cinema, e 

nessa época eram sessões de dois filmes de longa metragem para as famílias. Ficamos até 

dez horas e pouco da noite e achamos o seu Azevedo [...]. O cara foi, abriu a loja às dez 

e meia da noite, pegou o cheque... Lá fomos nós para a Ponta Negra. Nessa altura já tinha 

largado o jornal, tirei uma folga e já estava acampado na praia há uma semana, não ia 

mais em casa. Passamos a noite montando, e teste de som... [...]. Lá pelas três da manhã 

desceu uma caminhonete na praia até a beira do rio, era o Peninha, roubou o piano, o 

piano da avó dele [...]. Menina, aí a praia da Ponta Negra nunca foi tão linda, e gente 

chegando e gente chegando... Quem ia na Ponta Negra era prostituta e maconheiro, as 

famílias não iam... E as famílias estavam indo, tinham mais de vinte mil pessoas sentadas 

na areia, olhando para o rio num sol desgraçado [...]. 

E todo mundo bebendo e fumando e polícia de todo jeito, mas estavam orientados a não 

fazer confusão [...]. Eu abri o festival com uma música chamada Malária, bem Novos 

Baianos [...]. Tinham umas oitenta músicas inscritas, não era concurso, chegava e cantava. 

Tinha gente que criava na hora, era uma loucura. [...]. Lá pelas três horas da tarde um 

doido começou a fazer marola com jet-ski... E haja jogar água para o palco [...]. O cara 

caiu e na volta e o jet-ski cortou a perna dele. Não sei se esse cara morreu, pegaram ele e 

levaram, e foi tudo o que aconteceu de errado naquele dia [...]. Eu vi policial dizendo: 

“Como é que acontece, a gente passou o dia nesse sol e não prendeu ninguém” [...]. Esse 

foi o nosso Woodstock. 

Agora eu estava te falando das preocupações do TESC, da estrutura, da engenharia que a 

gente contava, que eram espetáculos bem feitos, não eram mambembes não. Figurino era 

bem montado, iluminação, era espetáculo profissional. 

Howardinne: Tinha uma verbinha para produzir? 

Aldísio: É, por exemplo, o SESC dava a sala e pagava um funcionário, que geralmente 

era o diretor, o Stanley, tinha que ter um borderô do SESC para tomar conta, mas a gente 

tinha liberdade total, ninguém escolhia o repertório da gente, ninguém tocava na gente. 

Até porque, meu caro, nós colocamos o SESC no nome nacional, foi o teatro, não foi 

jogando voleibol, nem luta de boxe, foi o teatro. Todo mundo respeitava o TESC. Aqui 

em Manaus era um barato porque era uma briga de grupos né. 

Howardinne: Então, tinha o GRUTA... 

Aldísio: Tinha o GRUTA que era o pessoal mais raivoso, os comunistas mais raivosos 

que achavam que nós éramos entreguistas, que nós trabalhávamos para um órgão do 

Estado, do Estado não, uma autarquia do comércio mantida por ele. Ninguém recebia 



nada, toda a bilheteria, tudo que rendia no teatro a gente investia na produção do novo 

espetáculo. Claro, de vez em quando a gente dava uma apontada no SESC e puxava, 

porque eles precisavam da gente. Não tinha jeito, era de igual para igual a questão. E a 

garotada lá ficava “puta da vida” porque não tinham o charme da gente né, essa era a 

verdade.  

Uma coisa que foi construída em Manaus que eu chamo de clube do ressentimento, são 

pessoas que nunca fizeram nada na vida, nunca deram certo na vida, nunca transaram bem 

na vida, e ficam ressentidas e acham que o mundo é culpado da desgraça delas... “Ai, a 

vida me deve tanto”, “Ai, fulano de tal tem uma aposentadoria daquelas e eu estou na 

merda aqui”, e o Márcio Souza dizendo: “A pior coisa do mundo é um artista frustrado”, 

é pior do que uma mulher mal amada, porque uma mulher mal amada ela ainda tem a 

possibilidade de encontrar um amor, um artista frustrado não tem chance nenhuma. E 

Manaus é cheia dessas coisas, os artistas são muito coitadinhos: “Ninguém gosta de mim, 

ninguém me chama de Baudelaire, ninguém me ama, ninguém me quer”. Eu tenho pavor 

disso, pavor dessa coisa. Eu quero envelhecer com dignidade, não quero ficar reclamando 

da vida. Quando eu vou reclamar na vida eu escrevo um livro ou faço um espetáculo, faço 

uma passeata, mas reclamar da vida não. Eu escolhi isso cara, eu escolhi ficar no mercado 

da poesia. Como fazer poesia numa sociedade que não sabe ler, nem escrever, nem 

pensar? E a poesia em qualquer mercado é antimercado. Ninguém lê poesia, ninguém 

compra poesia, ninguém nem faz mais poesia. As pessoas fazem três linhas e são poetas, 

uma palavra em cada linha, porque a poesia é curta, três palavras por linha, não é um 

romance que tem que encher de linhas e de assunto... Geralmente uma piadinha: “Ah, que 

a namorada disse oi e eu disse ui”. E é assim, e é cruel isso. 

O erro. Parece que estou evitando falar do erro, já falei da estrutura, dos intelectuais, da 

banda...O erro foi nós não conseguirmos avaliar, mesmo a partir de nós mesmos, entende, 

que nós estávamos fazendo um discurso no deserto. Porque os jovens são eternos... os 

jovens são eternos. Então não há futuro, não há presente, não há passado nos jovens, é 

energia vital.  

O que fica dessa experiência, que ainda não terminou, que eu continuo escrevendo, o 

Márcio continua escrevendo, então está todo mundo ainda na ativa, não é o grupo, mas é 

o grupo. É que nós conseguimos colocar em cena, colocar em foco, colocar no palco, a 

questão amazônica de uma outra maneira e a questão artística de outra maneira. Tanto 

que você está aqui conversando comigo sobre isso, cinquenta anos depois... Isso sim. 

Mas, o que acontece é que a sociedade... A gente não mudou a sociedade.  



Eu costumo dizer agora, que a Lava jato, que prendeu políticos, que prendeu empresários, 

ela está fazendo uma renovação do primeiro escalão do crime organizado no Brasil. A 

máfia, de trinta em trinta anos mata os velhos líderes porque tem uma juventude mais 

ambiciosa, claro, jovem, para assumir o poder. Até porque o mercado tem a prostituição... 

etc. [...]. A garotada quer explorar tudo, mata os velhos e ficam os jovens. No Brasil está 

acontecendo isso. Não está havendo mais mudanças, prender bandido não muda a 

estrutura do crime, você vê que o exército, colocaram o exército... Fizeram uma 

intervenção na segurança do Rio de Janeiro, deviam fazer assim, uma intervenção no 

estado do Rio de Janeiro. Colocaram o exército para subir o morro e o exército não está 

treinado para isso, não serve para isso [...]. Aqui está acontecendo uma coisa igual. O 

Wilson (governador do Amazonas), por exemplo, derrubou o... Foi uma loucura essa 

vitória dele sobre o Amazonino, o zebrão... Nunca mais se tinha ouvido falar em zebra. 

Mas não tem nenhum pensamento novo. O quê que está acontecendo, desde o Plínio 

Coelho, desde o Álvaro Maia, Plínio Coelho, Gilberto... É a mesma mentalidade 

extrativista dos seringalistas que não permitiram que o Amazonas crescesse além de 

Manaus. Agora tem uma juventude urbana que quer as benesses desse controle, eu não 

sei o que vai dar, porque já não há mais condições de manter o Amazonas na mesma 

estrutura do seringal. Claro que eles podem apelar agora para a exploração de minério, 

que pode ser a nova riqueza extrativista do estado. Eu não sei como combater isso, como 

vai ser resolvido isso. Mas o crime organizado do Amazonas tem uma nova direção e os 

partidos políticos são organizações criminosas não governamentais. Então nós estamos 

entre o criminoso que está preso, mas que dirige o crime de dentro da prisão, e o criminoso 

que está na execução... Então não sei qual será a... Não sei que perspectiva otimista isso 

pode ter para o Brasil. O meu pessimismo, o pessoal diz: “Você é apocalíptico”, 

apocalíptico não é uma coisa ruim não, pelo contrário, há muito otimismo. O apocalipse 

dá uma esperança para você, o meu pessimismo é otimista, eu não acredito nisso que está 

acontecendo, eu não acredito que vá acontecer alguma coisa, mas a minha leitura é que 

está acontecendo hoje uma... O que nós não pudemos naquele momento da criação, no 

amadurecimento, do desenvolvimento do TESC (ininteligível). Todos aqueles que 

aplaudiram o TESC traíram o TESC. Talvez a tua geração, talvez outra geração comece 

a pensar aquilo que a gente colocou no papel, porque nós tivemos o cuidado de 

documentar tudo (...).  

E desse momento que nós não avaliamos... A nova geração é a repetição da velha geração. 

O que se pode ser em Manaus ainda hoje? Nem para indústria você pode ir... É a mesma 



coisa, são os mesmos senhores que continuam mandando e agora os filhos dos senhores, 

os cooptados dos senhores, porque o golpe agora foi forte. 

Howardinne: Quando você soube desse término de 2016, a segunda cisão do SESC com 

o TESC...? 

Aldísio: Eu achei que faltou... Bom, primeiro de tudo a questão de falta de verba é uma 

balela. Eu reputo esse novo fechamento do TESC de uma maneira mesmo da elite 

amazonense não dá a menor importância para a inteligência.... O que o Amazonas gosta 

sabe, é de você ir para a Academia Amazonense de Letras e: “Seu discurso foi lindo e 

maravilhoso, consegui até dormir...” é de uma... As pessoas não têm vergonha na cara em 

mentir descaradamente para os outros, é impressionante. Você ter uma sociedade que 

sabe que está mentindo para ti e você sabe que está mentindo (...). Então, as pessoas sabem 

descaradamente que estão mentindo umas para as outras, então não é à toa que os filmes 

de zumbi fazem tanto sucesso, porque as pessoas estão descerebradas [...]. 

As pessoas estão sem foco, morto vivo... É essa questão que vai durar, mais uma alienação 

que vai chegar o momento da saturação, e a saturação é momento de tragédia, de 

desespero, de angústia. 

Howardinne: Você ainda acompanha alguma coisa do teatro, atualmente, na cidade? 

Aldísio: Não, eu não acompanho. Os últimos anos eu tenho dedicado mais à minha poesia, 

um estudo de romance que estou fazendo, e lendo muito. Eu estou mais humilde, estou 

sumindo um pouco da cena para..., mas estou trabalhando, sábado - amanhã é sábado? -, 

amanhã vou ficar com o Adelson Santos, nós estamos trabalhando, queremos fazer um 

musical sobre a Cabanagem, Ciranda da cabanagem, e eu quero ver de que maneira a 

gente pode fazer um musical do meu livro Cidades de puro nada (Busca os livros). 

Howardinne: E vocês quase conseguiram levantar um teatro né? 

Aldísio: Sim. Esse pedaço é muito interessante. Eu tinha uma casa, do meu primeiro 

casamento, lá no Conjunto Castelo Branco, na rua Sete, e como era uma rua de esquina, 

uma casa de esquina, era um terreno interessante. Quando criamos o Saltimbanco de 

Combate, nós pensamos em construir um teatro para a comunidade né, lá no Parque 10. 

E começamos a construir o teatro, meu cunhado ajudou, deu todos os tijolos, cimento e 

tal e depois os acabamentos... O teatro estava pronto, faltavam os acabamentos, faltava 

equipar o teatro e tal, mas a estrutura estava lá... E era metade do meu terreno, que eu 

estava casado, tinha filho e tudo, então estava doando para a comunidade. O quê que 

aconteceu. O que nós queríamos? Que o Estado isentasse a casa dos pagamentos, era uma 

droga de pagamento, eram casas populares. Mas aí surgiu uma oposição, mais uma vez a 



sociedade amazonense contra, porque achavam que eu estava negociando uma coisa 

espúria, ninguém estava dizendo que eu estava doando a terra. Me sacanearam no jornal 

e não conseguimos fazer a coisa e destruímos o teatro, e demos os tijolos.  Todo mundo 

que chagava lá levava tijolo, e foi assim, depois vendi a casa, com esse mesmo cuidado 

que eu tinha querido construir o teatro para a gente. Eu tinha uma filha, dei a casa para 

ela. Aí não foi a polícia, o exército, não foi a ditadura militar não, foram os “filhos da 

puta” de Manaus que têm sempre... São adesistas de primeira hora. É impressionante isso. 

Mas também acabou. Agora não tem teatro, acabou, tudo o que quiserem tem que estudar, 

aprender, vai ler se quiser se não quiser também dane-se né, já estamos nos despedindo 

de cena, o que se pode fazer. O que se pode fazer foi feito né, continuamos aí trabalhando 

[...]. 

O que tem de definitivo é que nós fizemos o trabalho, não foi só um sarampo juvenil, foi 

um trabalho de artista que queriam fazer e continuam fazendo. Isso sim, hoje eu posso 

dizer... Houve uma coerência, houve muitos erros, muitos equívocos, claro, mas não 

saímos de cena, não abandonamos o front, continuamos batalhando. 

Howardinne: E sempre mobilizando muita gente né, nas fichas técnicas é sempre muita 

gente. 

Aldísio: Para você ver o nível de profissionalismo da produção, e na última etapa os atores 

já eram de carteira assinada, já eram profissionais e não levavam a sério, triste.  

Howardinne: Você tem uma peça preferida dessa última fase? 

Aldísio: Olha, eu gosto muito de todas elas, eu gosto muito de Dessana Dessana, que eu 

trabalhei o texto junto com o Márcio Souza, a música do Adelson, ajudei ele com algumas 

concepções também de blues na música do Dessana; eu gosto da fase toda... Eu fiz música 

para o Folias do látex; eu fiz música para o Tem Piranha no Pirarucu, para o Carnaval 

Rabelais... [...] O Hamlet foi muito bem sacado, a adaptação... Quer dizer, nós transitamos 

no teatro, o Martins Pena, saímos da comédia para o drama, do drama para a comédia. 

Agora a sociedade amazonense é muito calada, pobre, se satisfaz com... Tem Mcdonald’s 

na Djalma Batista e Tacacá da Bossa na praça, pronto, Manaus está feliz. É triste, muito 

triste. Agora o que eles dizem é: “O Aldísio é crítico, é irreverente”, eu não sou 

irreverente. É uma parede? É uma parede, não sou maluco. “Não, é que você só sabe 

criticar”. No dia em que eu for prefeito de Manaus eu vou fazer alguma coisa, no 

momento, a minha função é crítica. Quando eu for governador do Amazonas eu faço 

alguma coisa, mas eu lá vou querer essa dor de cabeça? 

 



Entrevista com Calixto de Inhamuns. São Paulo, 5 de Setembro de 2018. Duração: 

40:25.  

Calixto De Inhamuns (Leonel Expedito) foi ator do TESC. Fez parte do grupo 

Mambembe (SP), e atualmente é diretor e dramaturgo, residente em São Paulo. 
 

Calixto: [...] A memória que eu uso é a memória do coração. A memória do coração só 

guarda as coisas boas, a cabeça não, a cabeça fica com o aquilo: “Ah, o cara me sacaneou 

em 1650, o cara me sacaneou no navio vindo para Portugal...”. Eu adoro o Nielson.  

Eu cheguei em Manaus... Foi a primeira aventura minha assim de sair sem destino. Na 

época eu tinha vinte e cinco anos, eu sou de 1945, né. Eu tenho setenta e três anos. Aliás, 

eu digo 74. Estava eu, Ednaldo... Esse pessoal, éramos envolvidos no movimento 

estudantil, tínhamos uma ligação meio que com o operário né. O Ednaldo trabalhava na 

fábrica de caminhões Scania, eu trabalhei em várias empresas, mas depois já era meio 

executivo aí eu resolvi ir para o Chile. Eu juntei tudo que eu tinha, vendi meu apartamento 

na Praia Grande... Eu juntei um dinheiro, uma mala de livros assim, todos livros de 

Stanislávski, essas coisas, e ia para o Chile. Mas não tinha como ir direto para o Chile, 

que a gente vivia a ditadura, a gente tinha que ir até o Uruguai e de lá pegava o ônibus 

para o Chile. Aí eu peguei, fui até o Uruguai, cheguei de manhã lá e a noite teria ônibus 

para o Chile. Aí eu fiquei a tarde lá, não me afastei muito da rodoviária. O que acontece, 

eu fiquei sentado lá e eu achei tão feias as mulheres do Uruguai (risos)... Nossa senhora. 

Eu estava lendo A Veja e vi um seminário que ia ter, acho que em 69, em Manaus sobre 

Cultura, um seminário sobre Cultura, aí eu fiquei pensando e falei: “Vou para Manaus”.  

Howardinne: Primeira vez que passou pela sua cabeça Manaus? 

Calixto: Primeira vez assim “vou para Manaus, não vou para o Chile não, porque só tem 

mulher feia (risos) vou para Manaus”. Para você ver como eu era “embasado” 

ideologicamente (risos). Aí eu peguei o ônibus até Porto Alegre, conheci uma menina e 

fiquei um tempo em Porto Alegre, depois eu conheci outra menina e fiquei um tempo em 

Blumenau, passei pelo Rio de Janeiro, fui para Brasília... Lá eu conheci um rapaz que 

tinha uma mãe com uma casa cheia de tartarugas, em Belém - que depois ficou famosa. 

Acompanhei e fui até Belém. Em Belém eu conheci o pessoal do [Cláudio] Barradas, que 

fazia teatro, fiquei um tempo em Belém. Fiquei cinco meses em Porto Alegre, fiquei cinco 

meses em Belém, aí o dinheiro acabando e fui para Manaus. Só que aí eu comprei uma 

cabine né, com rede e tudo e logo quando eu saí comi uma carne de porco estragada, 

quase morri e desci em Santarém para ir ao hospital e fiquei mais cinco meses em 

Santarém. Então era para ter chegado em 1969 em Manaus, mas cheguei começo de 70. 



Mas eu não conhecia ninguém de teatro lá, não conhecia, aí me informei e soube que no 

SESC tinha. Passei no SESC, o Nielson estava aqui em São Paulo, no interior de São 

Paulo, ficou de voltar. 

Howardinne: Aqui de São Paulo tu ainda não o conhecias? 

Calixto: Não, não. Foi lá né. Aí o que acontece, eu cheguei lá e não tinha o que fazer, aí 

eu fui procurar emprego, eu tinha... Era formado em tesouraria, em contas de um monte 

de coisas. O melhor emprego que eu consegui - que eu conseguiria-, era na Suframa, me 

davam setecentos e não sei o que lá. A pensão que eu estava - que a mulher me deixou 

para eu pagar quando trabalhasse - era mil e duzentos. Falei: “Estou perdido!”. Aí 

apareceu um cara lá e eu fui vender título para a UNIVEST (hipótese). Saía igual doido, 

não vendia, não vendia, aí eu entrei no SESC para vender e foi lá que eu fiquei sabendo 

que tinha teatro. Foi assim, eu entrei no SESC para vender e vendi um monte de títulos 

da UNIVEST lá no SESC lá, entendeu. Aí esperei o Nielson voltar e quando o Nielson 

voltou eu fui lá, não conhecia ninguém em Manaus. Eu passei, eu acredito, que uns quatro, 

cinco meses em Manaus sem conhecer ninguém. Conheci assim, as pessoas que eu vendia 

os livros, não tinha a menor noção de quem fazia teatro.  

Eu fui ao SESC e foi quando o Nielson voltou, eu conheci o Nielson e entrei no TESC, 

que eles estavam se unindo ao TAU (Teatro Amazonense Universitário) e o espetáculo 

que eles estavam fazendo era O Funeral do grande morto. Foi lá que conheci o Stanley 

Whibbe, que eu acabei de falar com ele a semana passada, está no Rio […]. Conheci o 

Stanley, o Nielson... O Ediney ficou muito amigo meu, veio várias vezes ver... Tudo da 

mesma idade. Eu acho que, provavelmente, acho que eu sou o mais velho de todos. O 

Ediney devia ter minha idade, o Nielson não deve ter nem isso. Eu ando com o Nielson e 

o pessoal pergunta se é meu avô de tão estragado que ele está (risos). O Ediney morreu 

né. O Moacir Bezerra eu nunca mais tive contato com ele... Ele fez um trabalho com o 

Stanley, que teve uma época que eu trabalhei com teatro para empresa aí eu tinha um 

espetáculo de bonecos que o Stanley montou no Rio de Janeiro. Aí tiveram umas 

desavenças lá, aquelas coisas assim de trabalho e o Moacir me colocou nessas desavenças 

e nunca mais me procurou. Ele estava no Rio de Janeiro.  

Aí eu entrei lá e fiz o trabalho: O funeral do grande morto. 

Howardinne: E essa peça foi no meio de uma crise... Tinham saído membros né, foi na 

passagem do Oficina? 

CALIXTO: É, exato. Foi uma época muito engraçada, não só o Oficina passou, mas 

passaram os americanos lá… O Living Theater? [...] é Living Theater? Aquele pessoal 



que esteve aqui no Brasil, como é nome do diretor e da diretora? Era um casal... [Judith 

Malina e Julian Beck]. Exato, são eles mesmos. Aquela época era uma época mesmo de 

loucura no teatro, o teatro estava endoidando - endoidando entre parênteses-, o teatro 

estava desbundando, estava tendo uma revolução, mas uma revolução de modos né. Por 

exemplo... Eu por exemplo, vinha do teatro engajado, a gente tinha uma seriedade que... 

A gente era mais da linha do Arena, nós de São Bernardo, do ABC, éramos da linha do 

Arena. Então depois do Zé Celso - teve o desbunde do Zé Celso né-, então quando eu 

cheguei lá o pessoal estava com a cabeça meia torta viu, era uma coisa, era um monte de 

experiências... Então era um momento assim. Às vezes, as pessoas falam muito assim da 

questão da ditadura, todas essas coisas, mas tinham horas em que você não percebia isso. 

Era uma coisa tão… não era conflito interno, era um momento de comoção interna, que 

nós estávamos nos encontrando. Não era só uma revolução política, mas uma revolução 

existencial. Então 68, o movimento hippie, a questão das drogas... Você entende? Então 

era uma revolução pessoal, era uma transformação pessoal. Então quando eu cheguei em 

Manaus estava exatamente - até hoje eu brinco com o Nielson com isso-, estava na ponta 

dos cacos isso. É lógico que tinha uma ala né, tinha a ala careta do Stanley, do Moacir... 

O Stanley era careta. Tinha o outro rapaz lá [Custódio].  

Mas o TESC era maneiro, quando eu cheguei o TESC estava maneiro. Tinha juntando o 

pessoal do TAU, era um grupo maneiro. Eu conheci piores, piores assim entre aspas. Aqui 

em São Paulo tinham grupos radicais sob esses aspectos. Agora não, o TESC era um 

grupo tranquilo, era um grupo... Não era... era um grupo que trabalhava muito. A gente 

pode até olhar na foto, era Stanley, Gerson Albano... O Aldísio não estava nesse trabalho, 

se você quiser depois a gente pode olhar na fotografia…, mas eu acho que eram umas 

onze pessoas. Tinham as cunhadas do Nielson, a mulher do Nielson, tinha a Claudia... 

Howardinne: Vieram de São Paulo ou ele conheceu lá? 

Calixto: Era de lá que ele conheceu, as meninas eram de lá. Tinha a mulher dele, as duas 

cunhadas, a Claudia que estava chegando de algum lugar. Depois a gente faz uma consulta 

disso. 

Howardinne: E o texto era do Nielson né? 

Calixto: O texto era do Nielson. Quando eu cheguei lá o texto já estava pronto, ele tinha 

assinado como Amazonina Valença, por causa da censura na época, (para) driblar. Parece 

que a censura estava de olho nele, agora numa cidade pequena como Manaus, driblar a 

censura… Que era pequena a cidade, não era uma cidade grande. Mas, na verdade, 

naquela época, a gente tem muito folclore envolta né. Você vê, a minha firmeza 



ideológica [...]. Entendeu então foi essa coisa assim... A gente não sentia muito na pele, 

entendeu, era... Principalmente depois de 68, eles tiveram um controle mesmo, a ditadura 

teve um controle. Por exemplo, aqui em São Paulo tinha o Bandeirantes que era de uma 

repressão forte feita no meio civil. Tinha o DOI-CODI que era civil, não era do exército. 

Tinha aqui essa organização, Bandeirantes ou OBAM, que era algumas empresas que 

financiavam. E, às vezes, eu fico meio assim porque, por exemplo, o Delfim Netto foi 

uma das cabeças, inclusive envolvido com todas essas grandes empresas da repressão, e 

os militares até hoje são vistos como os terríveis. E o Delfim Netto que tinha mais poder, 

eu acho, que os militares, hoje é consultor da esquerda. Há questão de dois meses atrás 

teve uma reunião entre o Ciro, o Haddad e o Delfim, ele foi consultor do Lula desse 

pessoal. Não só do Lula, mas de outros políticos também.  

Então, por exemplo, a gente... Essa parte que atingiu mais aqui em São Paulo, o 

movimento OBAM, o teatro aqui sofreu, tipo… tipo... O rei da vela - estou tentando 

lembrar-, sofreu, as atrizes apanharam, teve repressão forte. O pessoal do grupo Oficina 

teve repressão forte. Agora no meio do teatro meio amador assim, não tinha. Hoje olhando 

eu acho que a gente fantasiava um pouco, sabe um negócio assim, era um… era um sonho 

Che Guevara que a gente tinha, então não sei te explicar. A gente vai ficando velho e vai 

sossegando. Agora O funeral foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Em termos assim 

de proposta, de resultado, junto ao público. Era um trabalho consistente, era um belo 

trabalho do Nielson como direção, como texto. Ficamos no teatrinho.  

Minha experiencia no TESC foi muito boa. Se fala de uma briga que eu tive com o Nielson 

[…]. Era normal... Questão de coordenação.  

Eu sempre trabalhei em grupo, então eu classifico os grupos em três tipos. Primeiro, de 

uma personalidade. Tem uma personalidade artística e o grupo em torno dela, que era a 

questão do Nielson. Então, por exemplo, essa pessoa tem o controle absoluto. Eu fui do 

grupo Mambembe aqui no começo, e era em torno do Carlos Alberto Soffredini. Então 

era em torno dessa pessoa, é a cabeça do grupo. O grupo é em volta dessa pessoa. O 

segundo grupo, que aconteceu com a gente aqui no Mambembe, é o grupo em torno de 

um projeto. Então, por exemplo, nós juntamos o pessoal do ABC que tinha uns projetos 

políticos de fazer peça política, que era uma influência do antigo Arena, e nós tomamos 

conta do Mambembe. Então era um grupo que criava projetos políticos, projetos... Então 

a gente fez um... Resultou em Bella ciao que depois montei com outro grupo. E o terceiro 

grupo, que depois eu montei no Mambembe também, é um grupo em torno de atores, 

dominado por atores, um grupo que pensa muito no papel dos atores. Pensa no trabalho 



dos atores. Não que isso não seja político e não que não faça um bom espetáculo. Eu estou 

falando assim o olhar: “Esse texto tem papel para todos? Estamos engajados em uma 

luta…? Temos vários grupos em São Paulo assim. E o TESC era em torno do Nielson. 

Então devo ter entrado em conflito com o Nielson provavelmente em torno de alguma 

coisa assim. 

Howardinne: O Nielson era o único que tinha uma experiência teatral, as pessoas 

estavam entrando... Se bem que você já fazia teatro. Muitas pessoas vieram do teatro de 

estudantes, do movimento universitário. 

Calixto: É, o movimento estudantil. O Nielson tinha uma experiência aqui em São Paulo, 

mas o Nielson não é um cara que tinha um trabalho aqui consistente, ele não tinha um 

trabalho básico já feito aqui, aqui ele estava sapeando e desenvolveu isso em Manaus. 

Acho que o Nielson lá se desenvolveu como artista, entendeu. Pode ser que eu esteja 

falando besteira, depois vou até conversar com ele sobre isso. E hoje a gente tenta 

entender nossa briga e até hoje dá risada. Às vezes não, às vezes, é uma questão de 

dinheiro, umas bobagens. A mesma coisa é o Mambembe. Eu comecei com um grupo em 

são Bernardo, fiquei lá, depois de lá eu saí para viajar, fui para o TESC, depois caí no 

Mambembe, fiz o “Arte Viva” e basicamente no ano em que fiz meu último trabalho 

como ator […]. Me sinto muito bem em grupos, meus trabalhos de direção sempre foram 

em grupos [...]. Eu gosto muito de trabalhar com jovens, com não ator.  

Os trabalhos assim que mais me marcaram e então se você olha assim, eu tenho o TESC, 

eu tenho o Zumbi que fiz em São Bernardo, ainda amador, aí O funeral... Tem o Dom 

Quixote, o primeiro trabalho que eu fiz. Depois dois (textos) do Martins Pena que foram 

assim marcantes, tem o Foi bom meu bem depois o Bella Ciao que foi o grande sucesso. 

Ganhamos todos os prêmios, essa coisa, e depois eu fui pontualmente... O picadeiro, o 

TESC, peças e pessoas (de Itaquera) ... Aí tem um trabalho que eu fiz na Escola Livre de 

Guarulhos que até hoje estou com os meninos e o último que eu fiz em Guarulhos sobre 

cultura popular. 

Howardinne: Como funcionava a questão da produção? 

Calixto: Eu não participava muito disso, o SESC ajudava na produção, disso eu tenho 

certeza. O SESC ajudava na produção o resto era um pouco meio trabalho coletivo. Acho 

que era a mulher ou uma das irmãs no Nielson, que ganhava para costurar, mas o SESC 

bancava tudo. A gente tinha total liberdade no espaço.  

Eu já fiz quatro trabalhos com o SESC e eu nunca me senti vigiado ou constrangido com 

nada, as minhas experiências. Lá a gente tinha toda a tranquilidade. 



Howardinne: Você chegou a acompanhar outros trabalhos de outros grupos de lá? 

Calixto: Então, não tinham outros grupos lá. Aí eu saí de lá e acompanhei O marinheiro, 

foi quando a Denise entrou e depois eu fiz Como matar um playboy, no Teatro Amazonas, 

ficamos um mês lá. Eu tenho um amigo daquela época, o Chico… O Newton Leeto, um 

cara que vendia livros… A gente apresentava Como matar um playboy e tinham os 

meninos... Eles adoravam uma parte da peça, eles vinham para assistir aquela parte e iam 

embora - antes da reforma do teatro. Acompanhei O marinheiro que era uma montagem 

bonita do Ediney. Foram os trabalhos que eu acompanhei. 

Howardinne: E depois você veio pra São Paulo? 

Calixto: Acontece que eu, o Moacir Bezerra e outra menina... Meu projeto era sair com 

uma peça… Como chamava… Dança lenta no local do crime. E eram dois atores e uma 

atriz. A gente ia viajar o Brasil todo, eu fiz todo o esquema para a gente viajar. Aí o que 

aconteceu, a menina que ia com a gente voltou com o noivo coisa assim, e não podia mais 

viajar e o Moacir estava com um problema com a esposa e resolveu não viajar, então eu 

vim. Mas eu não vim para São Paulo, eu fui para o Rio. Eu fiquei três anos no Rio de 

Janeiro sem fazer nada. No Rio de Janeiro eu jogava poker, fazia comida, vendia algumas 

coisas lá. Trabalhei com consultoria, que eu era formado em custos né, trabalhei numa 

firma... Fiquei quase três anos no Rio de Janeiro. Aí um dia eu vi um documentário sobre 

o Vietnã chamado Corações e mentes sobre a guerra no Vietnã, me impressionou muito. 

E eu não tinha com quem conversar no Rio, não tinha... O Rio é um lugar que você tem 

muitos amigos, mas é tudo muito rápido. Porque o Rio, se você estiver chateado a cidade 

te acolhe. Se eu estiver chateado vou para a praia pego uns dez jacarés e pronto. Aqui em 

São Paulo a cidade é agressiva, você precisa das pessoas, a amizade por necessidade é 

mais forte. Aqui você tem amigos, você tem pessoas, você encontra a sua turma entendeu, 

porque você precisa das pessoas para viver. No Rio talvez as pessoas não sejam tão 

importantes. Ou você não encontrou as pessoas importantes da sua vida e dá para você 

viver sem elas, em São Paulo não dá. 

Então o que acontece no mesmo dia, eu estava vindo a pé do Rio de Janeiro, eu morava 

em Copacabana no apartamento do Chico, quando eu vim para cá, ele foi para o Rio que 

tinha um apartamento lá, morei em vaga coisa assim... E eu estava vindo do centro, passei 

no Catete, onde é o teatro Cacilda Becker hoje, estava passando uma peça do Asdrúbal 

trouxe o trombone, o UBU. Eu entrei, tomei um choque sabe, toda a vontade que eu tinha 

de fazer teatro, que eu peguei e larguei -caí na boa vida, na jogatina, mulheres, aquelas 

coisas assim, lógico que eu estou fantasiando um pouco-, aquilo foi um... Me deu uma 



necessidade de voltar a fazer teatro. Foi quando voltei para São Paulo, eu voltei para São 

Paulo no começo de 76. Cheguei aqui e reencontrei o Ednaldo, o Abreu, esse pessoal. 

Encontrei uma amiga minha do Emir Gerbelli que era uma menininha, que eu saí que 

estava no grupo Mambembe trabalhando com o Soffredini e ela me levou para o projeto 

Mambembe e de lá nós formamos o Mambembe. Então depois de Manaus eu fiquei quase 

três anos longe do teatro. E foi o Corações e mentes que me abalou, então você começa 

a perceber a inutilidade que você está vivendo, dá um vazio de repente. O que você está 

fazendo da sua vida, o que eu sou... Tem épocas que eu me encolho. Então eu ‘pá’ vim 

para São Paulo, comecei e não parei mais aqui… Escrevo, sou dramaturgo atualmente, 

vivo de dramaturgia. Eu volto agora para um trabalho de dramaturgia, para são José dos 

Campos, três trabalhos para São Jose dos Campos. Eu vivo da minha mais valia. Os 

grupos que têm um problema de dramaturgia vêm e me contratam. 

Então é isso, de Manaus o que eu tenho são boas recordações. Era um pessoal legal. 

Quando os grupos são em torno de uma pessoa não tem grandes cisões. 

A linguagem do Funeral era um teatro documento, teatro documental, era político, era 

uma coisa limpa, era moderno para a época, era um espetáculo com uma linguagem… 

Seria quase um documento, não sei se eu poderia definir isso assim, mas tinha um aspecto 

documental, era como se fosse assim um Galileu Galilei só que em cima de um zé 

ninguém, um cara que cai na mão da burocracia. Acho que tinha uma linguagem legal, o 

texto era legal, gostava da encenação.  

 

 



Entrevista com Carla Menezes. Manaus, 09 de fevereiro de 2019. Duração: 01:07:07. 

Carla Menezes foi atriz do TESC na terceira fase 2003-2016. Reside em Manaus e 

atualmente é estudante de Direito, professora teatral e exerce a área administrativa da 

Interarte (Escola de teatro). 

 

Carla: Eu era da turma do Cláudio Santoro, mas eu não entrei com eles. Eu entrei no 

TESC por causa do Roger, é o Roger na minha vida. Eu tinha feito com eles no Cláudio 

Santoro... Já conhecia o Robson Ney, Daniely, Sidney, Daniel Mazzaro... Eu já conhecia 

toda essa galera. Mas eu estava trabalhando com o Gomes, fazendo uns trabalhos com a 

Socorro... E aí eu fui assistir ao espetáculo... O TESC já existia, já tinha passado por todo 

o processo de seleção e tudo mais. E eu não estava nesse processo.  

Aí eu fui assistir o primeiro espetáculo deles, Ajuricaba. Cara, eu me emocionava, eu 

chorava, eu chorava. Naquela época, eu era muito romântica para o teatro, muito 

romântica, e eu chorava, chorava, chorava. E eu disse: “Eu quero participar desse grupo, 

né”. E aí eu conversando com o Roger - que já era do grupo: “Vai lá, assiste, fica lá”. E 

aí me convidou para assistir um dia esse ensaio. Aí eu fui um dia, o Márcio me conheceu, 

o Roger me apresentou para o Márcio. Aí o Márcio: “Fica outro, fica outro...”. E até que 

surgiu. Uma atriz tinha que sair por algum motivo que eu não lembro qual foi e ele 

precisava de alguém para substituir ela no palco. Então o Márcio não pensou duas vezes 

e me convidou para substituir ela em Ajuricaba, no coro. Acho que foi a Priscila que 

precisou sair. Estavam saindo alguns atores na época... Porque os meninos na época 

recebiam bolsa. Ainda não era carteira assinada nem nada, eles recebiam uma ajuda de 

custo na verdade, não era nem bolsa ainda, era ajuda de custo. E aí eu peguei e aceitei né, 

doida para entrar (risos). Enlouquecida com o espetáculo, eu amava Ajuricaba (...). E aí 

eu fiquei assim: “Claro! Agora! Quando eu começo?” (risos). E fiquei, fiquei, fui fazendo 

assim como uma coisa... Foi crescendo, comecei a pegar alguns papéis principais né, 

peguei a Amazônia, depois que a Eliézia saiu, [eu] fui fazer... Fiz a personagem Inhambu 

em Ajuricaba, tiveram outros agora eu não lembro. Minha memória está assim (risos). 

Howardinne: Tu fizeste Isabel. 

Carla: Fiz Isabel. E a coisa foi acontecendo lá dentro, mas foi de 2003 para lá. Fiz Yebá 

Beló, né com o Dessana, Dessana, outro personagem que eu nem esperava que eu fosse 

pegar porque, na época, estavam chamando cantoras. Estava acontecendo uma seleção 

para os personagens principais, nós estávamos meio que de escanteio, os atores do TESC, 

entendeu, estávamos de escanteio, íamos participar, mas não íamos pegar um personagem 

principal. Teve a seleção e apareceu um monte de gente, até a “manazinha” (Norma 



Araújo) apareceu lá mana, querendo ser yebá beló (risos). Eu sei que numa dessas eu fui 

fazer um teste lá com o Marinho, aí ele disse: “Olha, ela consegue”. Eram quatro Yebás. 

“Ela consegue fazer coro com as meninas”. Aí eu fiquei com a Yebá, depois veio o Folias, 

e tudo isso eu achava que eu não conseguia cantar porque o TESC sempre foi, fez muitos 

musicais né. Não foi musical como se pensa em São Paulo, mas querendo ou não, foi um 

pioneiro aqui. Claro que depois veio o Roger fazendo uns musicais com a cara de São 

Paulo e tudo mais, mas o TESC aqui é que começou essa história também, essa segunda 

geração, de musicais...  

Howardinne: Aí tu ficaste até o final né. 

Carla: Até o último respiro.  

Howardinne: Como era a relação do processo criativo, porque entrou e saiu muita gente 

nesse período. Mendes, Gomes, o próprio Roger, depois do Marx na Zona saiu, foi fazer 

outras coisas... E aí, isso que você falou né, era uma ajuda de custo. Como é que foi esse 

processo de virar uma bolsa, como vocês enquanto atores iam se... 

Carla: Então, o Márcio... Sempre foi uma das grandes preocupações dele a manutenção 

do grupo, como ele ia manter o grupo. Apesar da influência dele, dele criar projetos 

sempre [...]. Aí ele sempre teve essa preocupação com a manutenção, como ele ia manter 

o elenco coeso, sendo que, por exemplo, tinham atores lá de grande nome em Manaus, já 

tinham um trabalho e queriam dinheiro, estavam lá com pretensões, chegaram no TESC 

com pretensões. Só que eles viram que era uma ajuda de custo e a ideia do Márcio era 

outra, entendeu, então eles viram que não ia... Que para eles era todos os dias, trabalho 

todos os dias. No início era de segunda a sábado, entendeu. Aí tínhamos espetáculos à 

noite que a gente fazia, então era muito pesado, uma coisa que aparentemente não existia 

aqui em Manaus. Eu não sei nem se existe essa questão do grupo se encontrar todos os 

dias, o Márcio fazia questão: “Ah, não tinha leitura de texto, então vamos começar”. Aí 

o Márcio começava, ele fazia esse processo de formação com a gente: “Ah, não vamos 

fazer nada, então vamos ler um texto”. A gente lia 350 versões que o Márcio escrevia de 

um texto. Às vezes, acabava sendo maçante [...]. E aí a questão financeira sempre foi um 

tabu. Sempre foi uma questão muito forte, porque como nós conseguiríamos nos dedicar 

exclusivamente ao grupo sem uma reserva financeira? E o Márcio ele queria essa 

dedicação exclusiva. Tanto que, para nós fazermos outros trabalhos fora era um problema 

(risos). Ele sabia que a gente precisava fazer, mas ele também não queria que interferisse 

no processo e no horário do TESC, que era só à noite, mas, às vezes, acontecia e criava 

um problema... Bem complicado. Então, essa questão financeira sempre foi um tabu.  



Então começamos com uma ajuda de custo e depois passou para uma bolsa. E aí, qual era 

a relação com o SESC, não era uma relação de empregado, era um grupo, era uma 

associação beneficente que o SESC mantinha, mas era à parte do SESC. Então, o Márcio 

recebia uma ajuda de custo, subsídio para os espetáculos e para custear essa bolsa, certo? 

Era assim que funcionava. Com o tempo, essa bolsa, ela cada vez mais... Porque assim, 

os atores iam se especializando, iam fazendo cursos, os trabalhos iam surgindo, e cada 

vez mais cobranças para que nós fôssemos exclusivos do grupo. Mas, a gente não tinha 

esse dinheiro, mas nós queríamos porque o TESC sempre foi um sonho de se realizar. 

Nós começamos a viajar pelo interior, nós começamos a viajar por alguns países, pelo 

Brasil... Então, realmente nós queríamos ser um “Galpão” do Amazonas. Nós queríamos 

ser uma Companhia do Latão, queríamos ser referência. Então nós tínhamos esse sonho 

e o Márcio queria montar os espetáculos dele, com a temática indígena, que era uma 

temática, na época, que pesava bastante falando do Amazonas. Escrever - ele era 

bastante... Um autor exclusivo. Quando se tinha um outro autor, normalmente ele fazia 

adaptações como Shakespeare, como o Karl Marx, que ele montou e fez adaptação.  

Howardinne: Isso era claro para vocês? Que o Márcio era o autor? 

Carla: O autor exclusivo do grupo? Com certeza. Existe um texto que foi montado e que 

não foi feito nenhuma adaptação do Márcio, que foi o Isabel. Minto, perdão, Isabel e 

Francisca. Dois textos, entendeu, que não tiveram o braço do Márcio. Um deles o Márcio 

não dirigiu, que foi Francisca, que ele chamou o diretor amigo dele que era do TESC 

para dirigir [Gerson Albano]. O Isabel ele dirigiu. Mas só, os outros sempre tinham essa..., 

mas, a gente sabia disso que era o desejo, era o sonho dele também. E nós não tínhamos 

muitos problemas com isso porque os textos do Márcio eles eram maravilhosos assim, 

ele era genial nos textos. Já no finalzinho do processo, talvez pelo desgaste mesmo do 

tempo é que as coisas começaram meio que... Nós queríamos outras perspectivas, o elenco 

já estava na universidade, já tínhamos descoberto outros teatros né, outras possibilidades, 

e já não era mais as possibilidades que o Márcio oferecia. Então talvez daí surgiu uma 

certa crítica né, por parte do elenco um pouco mais formado, de repensar muita coisa, 

mas ainda assim, a genialidade do Márcio é inquestionável (...). 

Howardinne: Você entrou na UEA em que ano? Foi junto com o Efrain? 

Carla: Dois mil e ... Foi junto com o Robson Ney. Acho que 2011. 

Howardinne: Quando vocês viajaram, vocês já estavam na UEA né? 

Carla: Isso. Estava começando o curso da UEA ainda. E assim com o tempo - voltando 

à questão financeira-, o SESC foi obrigado a nos trazer para o plano de funcionários dele. 



Aí nós acabamos sendo inseridos lá como funcionários, e aí claro, com carteira assinada 

como “ator”. A gente já tinha, uma parte do TESC... Teve uma época que antes o SESC 

também nos contratou com carteira assinada e tudo mais, depois da bolsa teve um período 

de contratação. E aí ficamos com a carteira assinada eu acho que por dois anos por aí, 

dois ou três anos e foi quando, parece, que teve uma auditoria lá no SESC e eles não 

poderiam mais manter o TESC sem contratar o elenco, porque já tinham se passado 

muitos anos, já configurava né. Então para que o SESC não sofresse penalidade, o SESC 

foi obrigado a nos contratar. Aí eles nos contrataram e ficamos lá até agora, até... Até o 

último suspiro, mas foi basicamente isso. Foi luta né e ainda assim, era um salário 

mínimo, ainda assim os atores não estavam felizes com o salário, ainda assim, existiam 

reivindicações por melhorias salariais, porque é o crescimento né, é o amadurecimento 

do grupo, é a formação. Por exemplo, antes do término do grupo, a Daniely já era 

professora da UEA, então existia um amadurecimento do grupo intelectual que não 

permitia mais. O grupo já estava ficando mais velho, já tinha família, eu já tinha a Carol 

[filha]. Então existiam outras questões que não eram mais só o amor, não dava mais para 

fazer TESC por amor. Já não eram mais os meninos do início, que para onde o Márcio 

arrastava a gente, a gente ia, viajava, a gente não tinha mais essa perspectiva. Eu acho 

que foi isso que pesou também para o fim do TESC. Porque se a gente não terminasse 

pela mão do SESC, íamos terminar por causa do grupo, porque ele já estava se 

dissolvendo mesmo. As relações já estavam ruins. 

Howardinne: Mas, então era um salário até essa última etapa que vocês tiveram? 

Carla: Exatamente. Era um salário mínimo também. Na época, eu acho que era uns 

setecentos e pouco. Depois a gente vê na minha carteira, mas era por aí (risos).  

Howardinne: E vocês começaram a bater o ponto também né? 

Carla: Começamos a bater ponto. É, mas eu acho que existia essa questão do ponto, mas 

eu acho que não é relevante porque era uma questão muito administrativa. Eu acho que 

seja em qualquer setor, em qualquer trabalho, existe essa questão administrativa. Mas, 

nós como éramos livres né, não tínhamos horário, podíamos trabalhar e fazer outras 

coisas, podíamos estudar porque nós tínhamos o horário das sete horas às dez horas para 

trabalhar, então todo o nosso dia era livre. Eu acho que, talvez, por pensar nessas questões, 

a gente: “Tá, espera aí, o salário não é tão bom, posso fazer outras coisas, eu não estou 

presa como em um trabalho com oito horas por dia”. Essa era a vantagem. Tanto que eu 

virei produtora de cinema porque eu tinha essa liberdade com o TESC, conseguia fazer 

outros trabalhos, conseguia fazer outras questões que me renderam muito dinheiro na 



época. E eu comecei a fazer TESC mais por amor à camisa do que por uma questão 

financeira, pela questão financeira. 

Howardinne: E em relação a direção, como era o Márcio diretor? Porque também muitas 

pessoas - muitas assim né-, o Daniel foi assistente, o Braz foi assistente? 

Carla: O Robson, chegou a ser. 

Howardinne: O Robson na última etapa chegou a praticamente assumir a direção. 

Carla: Olha que doido gente. Então, assim, é delicado, o Márcio tem a cabeça intelectual, 

e ele era o coração do grupo. Ele é a cabeça intelectual, ele era o que pensava, o que criava 

projetos, era por causa do nome dele que a gente viajava. Isso a gente tinha muito claro. 

Quando a gente chegava em São Paulo, França, ele era extremamente respeitado, como 

nunca foi aqui em Manaus, era extremamente respeitado. Pisou em São Paulo, pisou na 

França: “Nossa, Márcio Souza!”, “Nossa esse é o Márcio que a gente convive todos os 

dias”, entendeu? Porque lá a gente convivia com o Márcio que era quase um pai para a 

gente, uma referência de pessoa que nos ensinava, que nos instruía, que existia um 

processo, mas que era muito castigado pela elite intelectual da cidade. Pelos artistas né, 

sempre criticado: “Por que vocês não conhecem o Márcio, porque não sei o quê... Não, 

esse Márcio...”. Principalmente quem foi da primeira geração... Foram artistas da primeira 

geração... Sempre diziam que a gente nunca conheceu o Márcio, e para a gente, a gente 

conhecia bastante o Márcio (risos) que era todo dia. A gente sabia quem era o Márcio, as 

limitações dele, mas o respeito por ele sempre foi muito grande. E ele sempre estendeu a 

mão para todos nós.  

Como eu te disse, a situação financeira da maioria do elenco era uma situação difícil. 

Então ele sempre esteve ali apoiando, ajudando aqui e ali, e enfim. Mas, assim, como 

direção propriamente de ator, não era a vibe dele, entendeu, especificamente a direção de 

ator. Ele tinha um elenco que era formidável, era um elenco que realmente conseguia 

produzir. Pela saída do grande elenco, que era Roger, que era Mendes, que era Socorro 

Andrade, entendeu, que eram grandes atores... Que era o Nonato que estava por lá, Paula 

Andrade... Não ficaram realmente por questões financeiras. Ele ficou com quem? Ele 

ficou com os alunos, ele ficou com o elenco do Cláudio Santoro. Aquele elenco de 

sonhadores que estava começando, que queria alcançar alguma coisa.  

E esse elenco se esforçava muito, e a gente olha... A gente passou por muito “perrengue” 

ao lado desse Márcio (risos). Muito perrengue do lado dele assim, de altos e baixos do 

grupo e: “Vamos, hoje não tem dinheiro, mas vai acontecer”, “Esse ano a gente vai viajar” 

e terminava o ano e ninguém não viajava. E frustração... E ali todos os dias... Foi barra, 



mas realmente... O elenco não era... Ele se esforçava muito, ele nos moldou 

intelectualmente, entendeu. Eu acho que se eu não tivesse conhecido o Márcio Souza, eu 

não era tão boa leitora, eu não gostaria tanto de ler como eu gosto hoje. Eu não tinha me 

importado tanto em fazer uma universidade, ele moldou intelectualmente cada um de nós. 

Uns podem assumir isso, outros não. Eu assumo: o Márcio nos moldou intelectualmente. 

Isso nos fez buscar outras coisas que nós estávamos precisando, que ele não ia conseguir 

dar para a gente, que era a questão do corpo, da voz, que eram algumas questões mais 

técnicas do ator. Quem nos deu isso? Enquanto assistente de direção o Daniel Mazzaro. 

O cara era genial né. Então, o Daniel, ele foi por muito tempo a cara do TESC 

esteticamente falando. O Márcio ele era o diretor, a cara intelectual, ele era a 

dramaturgia..., mas a estética, eu acho que por três, quatro anos, foi o Daniel Mazzaro. A 

estética do Ajuricaba, a estética do Folias do látex, Dessana Dessana... 

Howardinne: Ele começou, eu acho, que o processo das Mil e uma noites e saiu nessa 

época ou foi no Rabelais? 

Carla: Não, ele terminou o processo de As Mil e uma noites, começou acho que o do 

Rabelais, mas não terminou. Ele foi o quem criou a luz. Tanto que o TESC, nessa época, 

ganhou prêmios né, com a junção dessa dupla, ganhou prêmios de melhor espetáculo, 

melhor ator, melhor atriz - que a Daniely ganhou. Eu lembro de uma vez... A Daniely não 

conseguia chegar, ela estava tendo dificuldade de chegar na personagem da Ofélia. E eu 

lembro de uma noite em que o Daniel pegou essa menina lá no palco do TESC sabe, 

moldou, ele a balançava (risos). foi visceral assim, foi só com ela aquele ensaio. Então 

ele tinha esse dom, o Daniel, de extrair do ator tudo o que ele queria, ele tinha. E isso foi 

muito bom para a gente porque a gente aprendeu muito com ele, foi muito bom para a 

estética do grupo, o grupo, na época muito premiado. Aí ele teve que sair por motivos 

pessoais né. E nós ficamos assim só com o Márcio, e esse foi um período de pura 

dramaturgia, porque nós atores estávamos de certa forma, muito acomodados com o 

Daniel. Porque o Daniel conseguia extrair da gente, ele conseguia mexer, então: “Agora 

nós não temos mais o Daniel, o que nós vamos fazer agora? Para suprir as necessidades 

que o Márcio não vai poder oferecer para a gente”. Mas assim, o Márcio começou a 

escrever, montou Marx na Zona - agora eu não lembro quais foram os outros espetáculos 

que ele montou nesse período. 

Howardinne: Eu sei que vocês ficaram em cartaz ao mesmo tempo com Marx, teve uma 

época com Ajuricaba, aí veio o Sábado detonados...? 



Carla: Ah sim, o Sábado detonados. Mas eu acho que o Daniel pegou uma fatiazinha do 

Sábados detonados. E aí a gente começou a escrever, pensando nessa questão realmente 

dramatúrgica do grupo, que foi forte nesse período, nós atores começamos a escrever. Foi 

uma época em que vieram muitos, muitos cursos. Eu escrevia - eu não sei se ele chegou 

a te dar o livro do Sábados detonados, se quiser posso te dar depois para você dar uma 

olhada. 

Howardinne: Mas isso foi em que ano mais ou menos, Carla? 

Carla: Amiga... Eu sou ruim de ano, dois mil e alguma coisa. Eu não lembro agora, mas 

daqui a pouco a gente dá uma olhada... E foi um desafio porque ninguém imaginava que 

ia conseguir escrever. A Daniely começou a escrever, o Efrain começou a escrever... Foi 

quando o Denni também começou a participar do grupo. O Denni era genial né, escrever 

era com ele mesmo, criar os próprios personagens... E isso foi um momento assim muito 

bom no grupo porque nós estávamos passando por esse processo de falta do Daniel, mas 

também estávamos produzindo por outro viés. Então já não era só a estética, existiam 

atores começando a pensar na dramaturgia. Claro, nem todo mundo foi por esse viés da 

dramaturgia, tinham uns que criavam, por exemplo, o Robson Ney. O Robson Ney não 

era de escrever, ele era de criação. Ele criava uma esquete toda sem escrever uma palavra. 

Ele criava um personagem todo sem escrever uma palavra. Eu já não tinha essa facilidade, 

eu era da escrita né. Eu escrevia para os outros, detalhe, eu nunca escrevia para mim. 

Tanto que o Efrain fez um personagem meu que fez muito sucesso, que foi o cobrador de 

ônibus. E eu tinha muito essa questão de escrever sobre o dia a dia. A Daniely gostava de 

fazer sátiras com As garotas de Shakespeare, com os dramaturgos, então foi também um 

lado dela legal. O Denni também, super crítico ao cotidiano, a crítica - que ele criava 

personagens críticos-, e foi assim.  

E tinha o elenco, tinham os músicos, a relação sempre foi tensa com os músicos. Foi 

porque os músicos tocam sem (ininteligível). Nós não tínhamos “os músicos” do TESC. 

Convidamos... Existia a “Banda Podre”, dos Sábados detonados, mas eram músicos que 

eram pagos e estavam ali para fazer, não era um processo com os músicos, né. Eles 

vinham, tocavam o que a gente queria, faziam o ensaio e pronto. Mas sempre essa relação, 

e o resto era a gente mesmo ensaiando e criando.  

Bom, só que chegou um tempo em que nós começamos a sentir falta de uma direção nos 

grandes espetáculos. Porque os Sábados detonados era coisa nossa. Tinha o Márcio, o 

Márcio escrevia, todo mundo escrevia, né. Mas ele era muito uma criação coletiva, foi o 

primeiro momento de criação coletiva do grupo com esse trabalho de criação de 



dramaturgia, de expressão corporal e tudo mais. Mas nos grandes espetáculos ainda 

continuava aquela situação: o Márcio como dramaturgo, o Márcio como direção... Eu não 

sei se você já teve essa experiência de trabalhar com o dramaturgo e com o diretor sendo 

a mesma pessoa. Não dá certo. Porque o dramaturgo nunca vai permitir que o diretor 

mexa no texto dele, e quando eles são a mesma pessoa? (risos). O texto era aquilo, o 

Márcio é um fã da literatura, é um fã da palavra, do teatro da palavra, então a palavra para 

ele tinha que ser dita de uma forma, existia uma forma. Então ele trabalhava muito com 

a gente isso, esse trabalho da palavra, de como dizer, de como impostar a voz né então... 

E isso de certa forma para a gente era complicado. Mas quando nós estávamos no palco, 

era até engraçado dizer porque era uma piada em relação aos atores, o palco era nosso, 

ele não ia mesmo ir até lá tirar a gente (risos). Nós fazíamos e acontecíamos, 

improvisávamos onde dava para improvisar e quando o público gostava e aplaudia, ele 

aceitava. Eu acho que era o maior momento de liberdade do elenco era esse, em relação 

ao texto, quando nós estávamos no palco podia “fazer e acontecer”, mas antes disso, nos 

ensaios... Não podia não, era mais nesse momento que a gente criava enquanto ator, e aí 

depois que fez está feito e ficava, muita coisa ficou... Mas ainda assim precisava dessa 

personificação do assistente de direção. E foi quando nós tivemos vários assistentes que 

não ficaram. Não era a mesma coisa, não tinha... O TESC começou a não participar de 

festivais, ficou mais ali enclausurado no teatrinho. Chegou a participar de uns, mas não 

ganhou. foi quando o Robson Ney assumiu, só que quando o Robson Ney assumiu, nós 

estávamos chegando a um grau de amadurecimento que nós nos sentamos com o Márcio 

- porque as reuniões de grupo lá eram épicas (risos).  

Howardinne: Vocês tinham sempre esse hábito de se reunir e se sentar? 

Carla: Ah, quando alguma coisa acontecia, seja no ramo afetivo ou na relação. A relação 

era sempre discutida ali, sempre. Tinha uma treta com relação a um “estar brigando com 

o outro porque não gosta do que o fulano faz, assim assado” ... Sempre era... As questões 

pessoais eram sempre colocadas ali, mas também existiam questões em relação ao 

trabalho e ao processo. E chegamos a esse ponto de conversar, de nos sentarmos com o 

Márcio e tentar fazer com que ele entendesse que nós precisávamos de mais, 

precisávamos de modificações no processo. E nós estávamos começando a ler o texto de 

O fiscal federal, e nós sabíamos que aquele texto era maravilhoso, só que talvez nós não 

estávamos colocando tanta fé se ele fosse montado só pelo Márcio, ele ia ficar como nós 

pensávamos, como cada um pensava, talvez... Então foi quando nós sugerimos que o 

Robson Ney ficasse com ele na direção. Não foi bem uma sugestão, foi assim mais uma 



conversa. Eu acho que nós o ajudamos a chegar nessa conclusão, entendeu. E ele disse: 

“Não, o Robson Ney vem comigo”. E foi maravilhoso por que... Isso era uma vantagem 

que eu acho que eu não vejo muito nos outros diretores, que o Márcio ele tinha. Por ele 

confiar muito no elenco, por ele ter essa relação onde eu sou dramaturgo, meu papel é 

dramaturgia, meu papel é uma criação estética do espetáculo, ele não interferia muito na 

nossa interpretação. Eu acho que talvez por essas limitações ou por confiar muito na 

gente, eu já não sei mais hoje. Então a gente teve muita liberdade. Claro, ele tinha questões 

pessoais dele que ele dizia: “Não, não é por aí”, mas ele nunca conseguia convencer 

(risos). Sempre era muito o que nós, atores, criávamos né. Então O fiscal federal foi muito 

cada um de nós ali, e foi maravilhoso porque foi quase como um respiro, porque a gente 

vinha de uma maratona assim sabe, de esquecimento, de não conseguir montar nada que 

emplacasse, que a gente conseguisse ir para um festival, alguma coisa assim. E veio O 

fiscal, foi um trabalho realmente gostoso de fazer para o elenco. Eu acho que ele só não 

foi mais gostoso que o de Dessana.  

Porque o Dessana foi quase Broadway né, você tinha que dançar, você tinha que fazer 

aulas de dança, você tinha que fazer aulas de canto, passava por todo um processo... Então 

foi bem gostoso nesse sentido o Dessana, apesar de só ter durado três dias. A gente teve 

um trabalho do cão de cinco meses diários que duraram três dias de apresentações. Mas 

foi um trabalho que foi um processo muito gostoso, o Dessana. Eu vou e volto né, mas 

eu sou assim (risos).  

Agora O fiscal ele teve essa questão, foi quando nós ganhamos lá em Itacoatiara um 

prêmio novamente. Cara, aquilo para a gente... Não pelo prêmio em si, mas para nós 

atores foi: "Caramba, agora a gente acertou!". Porque desde o Daniel nós não tínhamos 

mais acertado sabe, o TESC não estava...Os espetáculos eram muito a dramaturgia, então 

a gente não conseguia acertar o ponto dos espetáculos, não estava gostoso para a gente 

enquanto elenco, sabe. A gente não acreditava naquelas montagens, apesar de algumas 

terem um grande potencial como o Eretz Amazônia. Talvez se o Márcio na época... Como 

a gente teve o fiasco de Dessana musicalmente, ele não acreditava mais na gente cantando 

(risos). Aí ele chamou uma cantora então. Talvez se ele tivesse trabalhado essas questões, 

talvez tivesse sido mais gostoso.  

Mas eram fracos cenicamente os espetáculos, eram muito fracos, então estava faltando 

alguma coisa que desse prazer aos atores e O fiscal ele teve isso, nós estávamos no palco 

com prazer, a gente tinha vontade de estar ali no palco de novo. Ficamos em cartaz muito 

tempo com ele e foi muito bom. E aí começamos a ler o próximo texto [Moliére]. Que 



esse Moliére era uma coisa na nossa vida, não era a primeira vez que a gente tinha lido 

esse texto. A gente já tinha lido outras vezes e nunca conseguíamos montar. [...] Será que 

foi esse texto que acabou com o nosso grupo? (risos). Porque, cara, a gente não 

conseguia... O próprio Márcio não estava acertando mais a dramaturgia dele com o 

Moliére, não estava rolando. E aí lemos outros textos... Eu não sei também se era pelo 

desgaste e por ele também perceber que os atores já estavam em outro nível, em uma 

outra vibe. E talvez se sentir um pouco desprezado pelos atores, talvez: “Poxa, eu fiz tanto 

por esses meninos e hoje eles estão aí virando as costas para mim”. Que ele também já 

não estava mais escrevendo com tesão, escrevendo: “É o Marcio escrevendo”. E aí foi 

quando nós estávamos quase montando quando o SESC veio com a notícia bombástica. 

Ele nem veio com a notícia bombástica, ele chamou só a gente lá no RH... Nós achávamos 

até que nós iríamos receber um dinheiro atrasado, mana, porque estava há um mês 

atrasado: “Não, a gente vai receber”. Era para assinar a conta, sem aviso prévio, sem nada. 

Tipo a primeira vez. Eu lembro que o Márcio conta dessa história que fecharam a porta... 

Sabe, talvez tenham feito até por conta da história, de se repetir a situação, coisa de 

maldade eu acho. Por que... Eu lembro que o Márcio conta a história que na primeira vez 

trancaram a porta, trocaram a fechadura, quando os meninos chegaram lá já estava assim, 

sem avisar nem nada. Aí dessa vez a mesma coisa, chamaram a gente lá para assinar 

achando que era uma coisa e era a nossa conta [...]. Vai perguntando... 

Howardinne: Vocês tinham noção o que foi essa primeira fase do TESC, esse grupo, o 

que esse grupo representava para o próprio Márcio, para a cidade. Tinham essa noção 

clara ou “Ah é um grupo que tem um teatrinho e”...? 

Carla: Não, todo o elenco do TESC e a própria história, mesmo as pessoas que talvez 

não amassem o Márcio né, reconheciam que a antiga geração do TESC representou uma 

grande história no Amazonas. Então através de livros, através de depoimentos, de 

conhecer aquelas figuras. Porque... Você conheceu alguns né? Não tem como não dizer... 

São figuras incríveis, você sabe que intelectualmente... São pessoas que rendem muito 

né. Imagina essas pessoas jovens todas juntas num grupo de teatro, pensando teatro, 

pensando arte... Imagina juntar todo mundo: Selda Vale, Aldísio Filgueiras, Márcio 

Souza... Todos juntos em uma mesma sala pensando teatro, só poderia sair coisa 

maravilhosa. Não tem como, eles são incríveis. A geração antiga é incrível e muitos estão 

vivos, e a gente teve a oportunidade de conhecer, esporadicamente, cada um deles. Até 

os que moram fora vieram aqui nos conhecer e tudo mais, e eles têm uma relação, um 

amor que inclusive hoje nós temos.  



Eu acho que quem foi TESC um dia sempre vai ser TESC né. Tanto que um dia desses 

eu briguei, briguei não, assim né. Porque sempre tem alguém querendo deturpar a tua 

história. Então, chegou um rapaz lá - que eu não vou citar nomes-, daqui de Manaus, ator, 

que chegou na Interarte e disse bem assim na minha cara: “O TESC não fez nada nessa 

segunda geração né”. “Não, só lançamos dois livros, aliás mais de dois livros, lançamos 

tantos espetáculos, viajamos o mundo e o Brasil, ganhamos vários prêmios, fizemos 

vários cursos no interior do Amazonas, e em Manaus na capital. Mas realmente a gente 

não fez nada em dez anos”. Tu já pensaste que coragem da criatura? Ele falou isso na 

minha cara e detalhe, olha o questionamento dele: “Nossa, o TESC ganhava tanto dinheiro 

e não fez nada”. Cara, eu quis voar no pescoço dele. Porque cara... Nunca foi assistir um 

espetáculo, eu nunca o vi na plateia. Nunca foi assistir um espetáculo nosso. Ali era 

resistência, toda sexta, todo sábado, com ou sem público. Tinham vezes que não tinha 

público e o Márcio dizia: “Vamos fazer, vamos ensaiar”.  

Existe uma história, claro que como todo o grupo existe os altos e baixos, existem as 

críticas, existe a confusão, mas existe muito aprendizado. E eu sou uma defensora dessa 

história, eu digo: “Não fale, a primeira geração é fantástica, ela fez história com certeza, 

mas essa geração também fez muita história, de muita resistência”. Nós tínhamos essa 

falsa impressão, perante os outros grupos, que nós éramos um grupo rico... Mal sabiam 

eles o quanto a gente sofria, mal sabiam eles que a gente recebia uma bolsa para estar ali, 

mal sabiam eles todas as dificuldades que passava o grupo. Dificuldades pessoais de cada 

um, dificuldades financeiras, afetivas... Para estar ali. O que nós tínhamos era um espaço 

cedido pelo SESC e um dinheiro, existia um dinheiro, muito bem regrado, que batia a 

conta com o próprio SESC. Tu achas que uma organização como SESC ia permitir que 

roubássemos eles? Pelo amor de Deus, nunca. Tudo era muito bem detalhado nos gastos 

do TESC, tudo o que o SESC gastou com o TESC está lá, no depósito do SESC se 

acabando, se ainda tiver porque a gente não saiu com um fio de cabelo de uma peruca que 

o SESC comprou para a gente. Nada, nada. Então não venham dizer que: “O SESC... Que 

roubaram, que não sei o quê, que tarará”. Mas quem nunca esteve lá sempre vai falar mal 

de quem esteve lá, essa é a tendência. E a classe daqui ao invés de se unir, ela fazia isso. 

[...] Entendeu, todos são assim na classe artística amazonense. Eu acho que no Brasil né. 

E era assim com o TESC. 

Aí a criatura, sabe assim, uma criatura triste eu acho, amargurada, fala uma coisa dessas... 

Tanto que o TESC representou sabe, tanto... Eram oficinas lotadas nas cidades do interior, 

lotadas. Nós poderíamos ter ficado aqui em Manaus, estávamos recebendo, “recebendo 



uma grande e enorme quantia de dinheiro”, que eles achavam que estávamos recebendo 

né, então estava tudo ótimo. Por que a gente vai para o interior dar aula de teatro? Para o 

povo do interior né, para quê? Para quê que nós íamos nos preocupar com eles? Nós íamos 

fazer a nossa parte, passávamos dias no interior do Amazonas fazendo cursos, para 

receber um extra? Continuávamos recebendo o mesmo salário que a gente receberia se 

estivesse trabalhando aqui em Manaus. Mas nós tínhamos sonhos, nós queríamos 

contribuir, queríamos fazer história, queríamos expandir o TESC, queríamos levar às 

cidades do interior. Nossa, quando você chegava no interior, interferia sabe, interferia. 

Nem teatro tinha. Crianças ali encantadas, era muito bom, era recompensador. A gente 

aprendeu muito. Eu aprendi a ser professora de teatro antes mesmo de fazer a UEA, eu já 

dava aula de teatro, isso por causa do TESC. Enfim, eu acho que existe uma história muito 

maravilhosa desse grupo, dessa nova geração de guerreiros, sabe, de pessoas que 

aprenderam.  

Por exemplo, parte do antigo TESC eram de classe média, a maioria... Tinham seus pais, 

eram pessoas... Nós não. Nós éramos meninos e meninas que estávamos começando a 

vida no Cláudio Santoro, que tu sabes qual é o público do Cláudio Santoro, não é de elite. 

[...] Lá não. Então eu vim da zona leste, o Robson Ney veio da zona leste, com sonhos. 

Tivemos uma oportunidade de entrar em um grupo e lá construímos uma história. Fomos 

aprendendo todos os dias lá dentro, todos os dias, entre altas em baixos, aprendendo e nos 

desenvolvendo. Aí a pessoa vem dizer para mim que não temos uma história, que não 

fizemos nada? [...]. 

Howardinne: Eu fico pensando ao mesmo tempo: "Ah, esse teatro elitista" vocês tinham 

isso, dessa coisa visada na UEA ou encontrando pessoas do teatro... Todo mundo falava 

mal do TESC, mas queria fazer parte...? 

Carla: Olha, era muito engraçado porque a gente se divertia, nós atores, porque com o 

perdão da palavra “a gente era ferrado”. Quando a gente chegava no local era “O TESC”. 

“Lá vem o TESC, é a elite” (risos). Era muito surreal a imagem que tinham da gente, que 

fantasiavam do TESC. O TESC sempre esteve de portas abertas, mas as pessoas nunca 

foram lá, nunca pediram para entrar, porque tinham na cabeça uma imagem que foi criada 

que não era verdadeira, tanto que muitas pessoas tiveram coragem de adentrar naquele 

teatrinho para conhecer, para participar do processo e ficaram. Alessandra... Nossa, 

tiveram muitos nomes de pessoas que foram, entendeu e que participaram de alguns 

processos. Foram assistir, foram ficando por ali, o Márcio chamou... Como eu, só que as 

pessoas tinham certo receio com Márcio, um medo, não sei se era medo a palavra... 



Howardinne: Mas eu acho que de repente pesava de alguma forma né? 

Carla: Eu acho que tinha assim: “Esse cara é muito inteligente, eu não tenho condições 

de estar ali com ele”, então seria um mito, o TESC. Só que assim, claro, o Márcio tinha 

subsídios como eu te disse. O Márcio é respeitadíssimo no Brasil e no mundo como ele 

não é aqui em Manaus. E quando ele fazia as propostas dele de projetos, passava, passava 

porque o cara tem o domínio da escrita, tu achas que um projeto dele não vai passar? 

Claro que vai passar, entendeu. Então tivemos projetos na lei Rouanet, tivemos projetos 

na Petrobrás. Mérito dele, entendeu. Qual era o papel, eu acho, das pessoas, ao invés de 

criticar o cara, já que ele consegue abrir: “Poxa, chega junto da classe, ajuda a gente”, ele 

estava fazendo o dele, mas estava lá. Ele não tinha que sair atrás da classe e dizer: “Sou 

o salvador de Manaus, sou o salvador da classe artística de Manaus”. Não. Quer? Vai lá 

com o cara. Eu fui, os meninos foram, ele estava lá aberto e recebeu todo mundo. Mas, 

as pessoas preferiam criar coisas na cabeça a respeito da gente, que eram inverdades. E a 

gente se olhava e ria de tudo isso, eu e os meninos, porque existia uma fantasia e mal 

sabiam das dificuldades que a gente passava. Achavam que a gente ganhava muito 

dinheiro.  

O pessoal ria quando a gente falava que ganhava um salário mínimo, eu acho que eles 

riam porque não acreditavam, entendeu. Achavam que não era verdade, eu acho que eu 

vou ter que mostrar a minha carteira (risos). “Esse é o salário que eu ganhava do TESC”. 

Nós estávamos lá porque queríamos, era resistência. Aí, olha só que coisa, as pessoas 

criticavam, mas se perguntassem: “Vocês estão dispostos a trabalhar todos os dias?” Aí: 

“Não, eu não estou disposta a trabalhar todos os dias, de 19 às 22 horas”. Às vezes, a 

gente até ultrapassava ensaiando, aprendendo, lendo, se preparando da nossa forma. Às 

vezes, só íamos lá e ficávamos olhando para cara um do outro (risos), acontecia. Às vezes, 

ia para um espetáculo, se montava todo e tinha a frustração de ter cinco pessoas na plateia, 

e muitos deles eram nossos pais, filhos, maridos, o Márcio e o produtor (risos). Teve um 

dia que a gente fez para uma pessoa o espetáculo, mas fez - que não era o Márcio (risos). 

Mas era isso, a gente fazia, vamos de resistência, “vamos fazer acontecer, vai ter público”.  

Talvez a gente tivesse pecado numa questão assim... Talvez a gente tenha que pensar a 

arte hoje de uma forma realmente capitalista nesse sentido, de pensar na publicidade, de 

pensar em como chegar ao público de outras formas, estratégias mesmo, de marketing 

tudo. Isso o TESC e qualquer outro grupo. Claro que nos primeiros espetáculos era a casa 

cheia, grande parte da classe artística ia lá assistir o que o TESC tinha montado e saía 



falando mal. Tudo bem, eu acho que o único que ainda falava bem, fazia crítica positiva 

era o Jorge Bandeira (risos). “Saiu uma crítica do Jorge” [...].  

Howardinne: Carla eu acho que praticamente tu fizeste uma conclusão, mas eu gostaria 

de voltar de novo e que você falasse da tua experiência com seu monólogo. Como foi 

fazer esse monólogo? 

Carla: Isabel... Cara, eu vinha de uma... É uma coisa pessoal. Eu vinha de uma frustração 

enorme, porque eu achava que eu ia ser a Francisca. Na época, até porque existia um 

burburinho né, e só tinha eu e a Dani. 

Howardinne: Quem definia os papéis todos era o Márcio? 

Carla: Era o Márcio. E aí o Márcio deu a Francisca para a Elis que fez lindamente, talvez 

eu não tivesse feito tão bem como ela fez. Mas eu queria esse desafio. Quando o Márcio 

chegou com o texto da Isabel do Brasil, eu aceitei de cara, eu nem li (risos). “Eu aceito, 

eu quero e tal”. Aí eu fui ler, e não era bem assim porquê... Porque ele mostrava uma 

Isabel diferente do livro de história, foi um lado positivo da autora, só que ele mostrava 

uma Isabel dona de casa. Agora tu imaginas, uma atriz - essa era a proposta do texto-, 

uma atriz negra fazendo uma personagem branca e elitista, com um discurso branco e 

elitista. Deu um nó? Vou te explicar. A proposta do texto era que eu, que a atriz fosse 

negra.  

Howardinne: Isso era uma proposta da autora? 

Carla: Sim, que a atriz fosse negra. E a atriz fosse se transformando, no decorrer da 

história, em Isabel. Era uma coisa até surpreendente porque você sabe da relação histórica 

entre negros e brancos no Brasil, nessa relação... Porque a princesa historicamente, não 

foi porque era generosa que ela libertou os escravos. Só que o texto não diz isso, o texto 

fala de uma Isabel mãe, fala de uma Isabel mulher..., mas não tem um lado crítico, na 

minha opinião. E assim, nesse sentido que, muitas vezes, eu quis discutir com o Márcio 

né, porque eu não acreditava no texto, eu não acreditava. Eu sou negra, bicho, eu sei a 

história entendeu, então eu não aceitava em dizer que ela fez por bondade. Eu queria que 

esse lado crítico viesse à tona, se não fosse no texto, que fosse na linguagem, na cena. Era 

para ser um espetáculo muito forte se ele conseguisse chegar nessa perspectiva. Mas eu 

não sei que “cargas-d’água” aconteceu, eu não sei porque a autora escolheu esse... Ela 

tem os motivos dela, claro, esse viés.  

Howardinne: Por que o Márcio escolheu esse texto para trabalhar também né? 

Carla: Não sei também porque o Márcio escolheu esse texto. Mas ele parecia acreditar 

naquilo. 



Howardinne: Mas não houve na leitura de texto essa conversa, esse diálogo? 

Carla: Existiu e eu questionei. Mas ele defendia, ele defendia essa questão da Isabel, 

dessa dona do lar... É complicado também você fazer o diretor ser amigo do autor (risos), 

ter uma relação próxima do autor, então eu acho que tem que ter essa liberdade... Cada 

um no seu quadrado. Então ele defendia esse posicionamento, essa visão dessa mulher 

fraca, que a Isabel era fraquíssima, uma mulher romântica, completamente diferente. 

Talvez, eu acho que a autora pecou nesse sentido, de mostrar esses dois lados, essa atriz... 

Porque no início o texto é lindo porque ela mostra essa atriz com esse questionamento, 

do porquê que ela vai fazer esse papel que não tem nada a ver com ela, que ela é negra, 

entendeu, por que que ela vai fazer a Isabel? Só que isso se perde no texto. Aí a atriz 

morre e só fica a Isabel. E aí a Isabel fala, fala, fala e não... Ela não tem esse lado 

questionador que o texto poderia ter... Entendeu. Mas eu queria muito fazer um 

monólogo. Então eu achei que eu pudesse, no decorrer dos ensaios, modificar isso. Mas 

aí eu acabei me colocando de frente com as limitações do Márcio. Aí era eu e ele, não 

tinha um assistente. Era eu e ele, era o dramaturgo e a atriz. Então foi difícil nesse sentido 

porque tinha mais o dramaturgo em querer respeitar o texto da autora, uma linguagem... 

Tu viu né, a Isabel com um vestidão do século não sei o quê, uma linguagem muito 

clássica... Algumas coisas que, aos trancos e barrancos, eu consegui colocar... Ainda 

assim, recebi menção honrosa no Festival de Teatro da Amazônia, não cheguei a ganhar 

prêmio de melhor atriz, mas recebi menção honrosa. Mas, infelizmente não foi, o texto 

era arrastado, não tinha... Não era como a Francisca. Não tinha ação, não tinha proposta 

de direção para a ação. E eu não conseguia quebrar, eu acho que o que mais me matou foi 

o meu respeito pelo Márcio. Eu deixei o meu lado atriz, porque se eu tivesse colocado o 

meu lado atriz eu não teria feito Isabel. Mas eu deixei o meu respeito pelo Márcio e a 

vontade de fazer um monólogo se sobressair ao meu profissionalismo como atriz, a minha 

perspectiva de artista. Foi frustrante, mas foi uma experiência entendeu.  

Hoje eu sou louca para fazer um monólogo para me livrar disso (risos), tirar essa “inhaca” 

e fazer uma coisa significativa que eu realmente acredite. Quem sabe eu consigo 

convencer, poderia até mesmo ser Isabel, se eu conseguisse convencer a autora ou se eu 

conseguisse uma outra direção de repente, quem sabe. Vamos lá, vamos ver o que vai 

acontecer na minha vida.  

Hoje eu estou totalmente fora. Hoje eu estou afastada disso. O TESC foi meu último 

trabalho, e eu me afastei de tudo, inclusive da vida de produtora. Voltei a dar aula porque 

o Roger me chamou lá para a Interarte. Então me propôs a dar aula e a trabalhar na parte 



administrativa com ele lá né, que ele está vindo também de uma relação aí de volta, de 

erguer a cabeça novamente. Então eu estou lá, mas eu estou assim muito afastada. Agora 

eu estou indo para a área do Direito, que é uma outra paixão minha e que me traz ideias 

e perspectivas para a arte sim, mas eu não sei quando e não sei se volto. Mas eu gostaria, 

de voltar a ser artista, de voltar para o palco... Hoje eu estou cantando, eu acho que o 

Márcio me mata se ele me ouvir cantando porque eu era muito ruim cantando (risos) [...]. 

Lá na época dos musicais, aí era uma lástima cantando eu errava muito, errava muito, era 

triste. Ainda bem que eu era mais ou menos como atriz. Ainda vou fazer essa surpresa no 

aniversário dele, vai ter o aniversário dele [Márcio] vou cantar só para ele jogar um sapato 

em mim (risos) [...]. 

 Eu acho que o TESC é uma história, eu acho sim que o TESC tem que voltar com outras 

pessoas, não é mais com esse grupo, porque esse grupo já foi, já deu, já tem outras... Cada 

um criou a sua história né. Eu falei uma vez para a Dani, estávamos acomodados, tanto 

como artistas, como pessoas ali dentro mesmo. Com aquele cenariozinho, com aquela... 

Quando nós saímos, aí fomos para o mundo né, saímos do nosso mundo e fomos para o 

mundo. Então, cada um recomeçou. Hoje o Robson Ney é professor no Cláudio Santoro, 

eu estou fazendo meu curso de direito e dando aula lá com o Roger, a Dani dando aula na 

Universidade [UEA], o Emerson dando aula do Jiu-jitsu dele, sendo ator ainda né, com 

as questões dele, e viajando também como professor de Jiu-jitsu, sei lá, nem sei o que é 

[Kung fu] Kung Fu! Isso. Eu nunca sei o que ele faz.  

Howardinne: Mas eu acho que foram os únicos né que continuaram no teatro dessa 

turma... Porque o Sidney não é mais... 

Carla: Não, o Sidney não, eu acho que foi o único...  

Howardinne: O Efrain também... 

Carla: Mas o Efrain ainda é produtor, não é não? 

Howardinne: Então ele está trabalhando numa parte, ele está trabalhando numa empresa 

de montar palco sabe, ele está trabalhando nessa parte de produção.  

Carla: Pois é, eu acho que ele se encontrou porque o Efrain era que nem eu, ele era chato 

no nível hard. Cara, mas assim ele estava certo porque eu e o Efrain, e o Medina - o 

produtor-, nós viemos de uma escola também do cinema. Então no cinema você tem hora 

para entrar você não tem hora para sair, mas você tem hora para entrar. Tem que ter 

responsabilidade, um atraso de um ator implica em um problema geral que afeta uma 

produção inteira. Então nós tínhamos essa visão de produção que a galera não tinha. Então 

ele se estressava com os atrasos, com o ator não ir para o ensaio... Que tinham essas 



questões aí, mas que eu acho que não é muito relevante para o processo do grupo, mas 

existia. Eu era mais “caxias”, ou o Efrain era mais caxias, o Robson Ney também. Eu 

acho que os meninos eram, a Dani, o Emerson, e o Sidney né, e o Dimas ficava assim no 

meio termo, teve uma época em que ele já não era mais caxias também. Mas é isso 

basicamente, cada um seguiu seu caminho, o seu curso. Eu gostaria que o TESC voltasse, 

talvez... Não sei se com o Márcio dirigindo... Poderia voltar. 



Entrevista com Custódio Rodrigues. Manaus, 4 de fevereiro de 2019. Duração: 52:32. 

Custódio foi ator, iluminador e aderecista do Teatro Experimental do SESC. Trabalhou muitos 

anos no Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas, e ainda atua no teatro como 

autor e colaborador. 

 

Custódio: [...] tiveram outras ações, por exemplo, em Manaus, que valiam a pena. Tinha o 

Luso, por exemplo, que fazia uns espetáculos fantásticos. Eu era moleque, morava aqui perto 

do Teatro Amazonas e todo domingo a gente ia assistir o Vovô Branco, era um cidadão que  

fazia uns espetáculos tipo esquetes, mas eram com crianças, era muito legal, aquilo ali era uma 

festa. Eu me lembro que eu saía correndo nas escadas do Teatro Amazonas e... 

Howardinne: É tu podes começar falando como começaste no teatro, que as coisas vão se 

emendar depois. 

Custódio: Bom, então o seguinte, para eu falar do TESC e falar do Custódio como pessoa, se 

eu fosse levar em consideração o teatro, eu nunca vi o teatro como uma coisa na minha vida 

definitiva, porque eu nunca tive essa opção e nem esse veio para o teatro.  Então, por exemplo, 

eu era um cidadão, um rapaz de vinte e poucos anos né, e trabalhava com uma família que me 

adotou desde os treze anos até os vinte - depois eu fui para o exército-, depois que eu fiquei 

independente um pouco, mas morando com eles ainda. A partir daí eu tive uma função, eu fui 

para o comércio, que tinham as lojas Pernambucanas e eu era balconista das lojas. Como o 

SESC é uma entidade que cuida dos comerciários, eu participava de algumas atividades, mas 

na área esportiva. Então eu já era diretor da área esportiva do SESC Amazonas, e eu era atleta. 

Jogava futebol de salão, gostava disso, mas jamais teria alguma coisa a ver com o teatro. O 

teatro para mim era inexistente, eu nem sabia se tu fosses perguntar de teatro o que era teatro 

para mim. Então a partir daí, em 1968 é que começa, por exemplo, toda essa referência do início 

do trabalho.  

Nielson Menão veio de São Paulo - está em Brasília-, um novo diretor de teatro, e o SESC o 

contratou para dar um curso de iniciação teatral em Manaus para os comerciários e a 

comunidade. Então a partir daí eu fazia aquelas atividades. Não sei o que cargas d’água 

aconteceu que eu disse: “Vou fazer”, aí nós fizemos. O curso todo tinha muita gente, eram mais 

de trinta pessoas, no final eu acho que só tinham umas doze, quinze...  

Howardinne: Desse grupo que entrou quem fez além de você? Só você? Desse curso que eu 

digo, de conhecidos. O Aldísio chegou a fazer? 

Custódio: O Aldísio fez o primeiro espetáculo junto comigo. 

Howardinne: E fez esse curso também, o curso do Nielson? 



Custódio: Fez, e aí fizemos o curso e veio a primeira proposta exatamente de montar Eles não 

usam black-tie de Gianfrancesco Guarnieri, foi o primeiro espetáculo. Então o Nielson se dispôs 

a partir daí a ficar um pouco mais, dirigindo... Para dar aquela sustentação, não deixar muito 

solto. Então nós fizemos o Eles não usam black-tie, em1969, fizemos um outro espetáculo 

infantil e assim foi. Quando foi em 1970, foi quando apareceu Márcio Souza, Ediney 

Azancoth... Apareceram outras pessoas, outras figuras da cultura Amazonense, do Clube da 

Madrugada que era o clube mais famoso, os intelectuais amazonenses eles iam, né. E a partir 

desse momento do curso que fiz o espetáculo, eu fiz, mas fiz por fazer, nem sabia. Naturalmente, 

fui para o palco e a partir daí eu comecei a ter um outro momento para eu poder me engajar, 

por exemplo, na atividade teatral, no mundo do teatro. Nós éramos um grupo amador, mas um 

grupo amador que fazia um trabalho bem consistente, bem limpo e bem acabado, você 

entendeu. Não era uma coisa muito solta porque tinha orientação de um cara novo, etc. 

Howardinne: Isso diferenciava dos outros grupos da época? 

Custódio: Diferenciava. Bom, nessa época, por exemplo, o TESC quando surgiu, o teatro em 

Manaus era muito difícil, eram algumas igrejas que faziam, o Nonato Tavares fazia lá no 

Educandos, Santa Etelvina, tinha um pessoal de Itacoatiara... Coisas assim muito pontilhadas, 

mas já existia. Mas eu acho que a partir desse momento de 68, 69, foi que nós começamos a ter 

uma identidade mais com o teatro, e como eu falava, eu ficava mais dentro do teatro do que em 

casa, lá no teatrinho do SESC. Porque era a quadra de esportes e atrás tinha um palco, era um 

quadrado, aí eles fecharam e nós fizemos o teatrinho ali dentro. 

Howardinne: Em que ano que surgiu o teatrinho de fato? Que ele foi construído? 

Custódio: Não, a quadra já existia e tinha o palco, no momento que fizemos o primeiro 

espetáculo, houve a necessidade de a gente ter um local separado da quadra.  Então o quê que 

se fez, eles não fizeram nem com tijolo, foi feito com armação de compensado para a gente 

trabalhar, depois que... Aí a gente entra nesse espaçozinho, vamos resolver. Aí é que eu acho 

que talvez, eu comecei a gostar de teatro porque eu ficava dentro do teatro. Eu cuidava de 

iluminação, eu cuidava, por exemplo, de cenografia, eu que desmontava, eu fazia a sonoplastia, 

eu estava no palco... Então eu tive uma vida muito legal. E aquilo ali... Eu fui começando a 

sentir que eu tinha um gosto, então a partir daí até hoje eu não saí do teatro. Eu me afastei, mas 

hoje eu escrevo, eu tenho quatro ou cinco peças escritas, uma publicada. E eu fui começando a 

ter gosto por outras coisas, a gente vai conhecendo outras pessoas né. E o TESC a partir daí, 

em 69, ainda estavámos com o Nielson Menão, então a montamos uma adaptação de Calígula, 

o Aldísio reescreveu e passou a ser Como cansa ser romano nos trópicos, então eu tive uma 

boa base, nós todos tivemos. Então a gente estudava, a gente passava a fazer o teatro não por 



fazer, e a partir do Márcio Souza, melhorou porque passamos a ter uma pessoa com muita visão, 

com muita capacidade, um cara que escreve sempre muito bem, muito bem humorado. É um 

cara que sabe conversar e fazer a gente rir, mas com “sustança” como diz a palavra né, você se 

faz de desentendido, mas ele diz uma palavra e você entende. Então, a partir daí, nós tivemos 

uma outra visão. O TESC passou a ter uma questão mais amazônica dos espetáculos. 

Howardinne: Sim, o Nielson era mais de cena mesmo né, era mais visual, mais da prática. 

Custódio: Isso mesmo, depois ele saiu e veio o Márcio Souza, que assumiu e até 68, de 68 a 

82, a gente fez teatro e um bom teatro para levar para o Brasil inteiro e representar bem o 

Amazonas. Eu acho que o teatro realmente, na minha opinião, amazonense, passou a ser 

conhecido no Brasil inteiro, por exemplo, pelas montagens de Tarô-beque, A paixão de 

Ajuricaba, Tem Piranha no Pirarucu, que a censura não deixou, mas a gente fez uma 

apresentação fechada, porque se a Federal soubesse seríamos presos. Então era complicado 

nessa época. Então tiveram outros espetáculos importantes que vieram e que o grupo chegou 

um momento a fazer, por exemplo, dois espetáculos, com dois elencos para cada espetáculo, e 

se dava muito bem. Uma experiência boa do TESC foi, por exemplo, que o SESC fez um 

contrato nacional com o MOBRAL- Movimento Brasileiro de Alfabetização. Isso é importante 

citar porque foi quando nós conseguimos, o TESC e o MOBRAL, levar o teatro para o interior, 

para várias cidades do interior do Amazonas. Eu acho isso muito importante porque até então 

eles não sabiam nem o quê que era o teatro. Podiam até saber na forma literária de ler, mas eu 

digo ver ao vivo no palco. Eu vou citar, por exemplo, um município que nós fomos com o Tarô-

bequê, que você chegava na cidade e ninguém sabia o quê que era, então não tem lugar para 

você montar, então tinha que ser dentro de uma igreja ou galpão. Nós fomos para uma 

cidadezinha aqui perto de Itacoatiara, deixa eu ver se eu lembro o nome... [...] Silves. Fomos 

fazer um espetáculo e quando nós chegamos, se você fosse olhar para o cemitério e para as ruas 

da cidade, parece que tinha mais gente morta do que viva, você entendeu? (risos). Aí nós 

chegamos com todas aquelas tralhas e montamos, foi num galpão, o cenário foi feito com 

árvores, a iluminação... Foi um trabalho danado. Tipo com saídas, como se fosse uma arena, e 

na areia. A gente entrava e a poeira subia.  

Bom, eu fazia tudo isso e eu fazia a Dona Mucura, eu acho que foi a melhor personagem que 

eu fiz já como ator. Então eu fazia a Dona Mucura que era um vestidão, eu tinha uma peruca 

da Zona Franca, toda black-tie [...]. Aí eu todo paramentado, fiz todo o espetáculo, aí terminou 

aquela alegria o pessoal bebendo cachaça e tal, eu tirei toda a indumentária, e um cara disse: 

“Mas era tu que estavas ali como mulher?”. Aí eu disse: “Era”. O cara não me deixou mais: 

“Não, vamos tomar uma ali”.  



Mas, aí são essas histórias. É isso que marca uma apresentação nas pessoas que nunca viram 

teatro, o teatro chega, e o teatro leva algumas informações que podem.... (mostra a foto da 

personagem). Então eu acho que o bom é esse contato, é essa mensagem que se leva através de 

um palco né, de um texto, que vê um diretor junto com os atores que desenvolve e leva. Nós 

fizemos um trabalho muito grande nos municípios do Amazonas, eu acho uma parte 

fundamental do TESC. E depois as outras produções e festivais que a gente participou, Campina 

Grande, Rio de Janeiro em Arcozelo, Brasília... 

Howardinne: Ainda pegando esse gancho do MOBRAL e falando rapidamente com a Selda 

ela citou: “Aí quando a gente fez a parceria com o MOBRAL muita gente ficou com raiva da 

gente porque o MOBRAL era ligado com o governo”, não sei o quê, mas ela não aprofundou 

muito. 

Custódio: O MOBRAL era ligado diretamente ao MEC, que era Federal. Então não sei, tinham 

os outros grupos que eu acho que, não sei se tinham raiva ou tinham algum receio, sabe por 

quê? Porque nós começamos a viajar bastante e tínhamos uma estrutura muito boa, porque você 

precisa ter estrutura, tinha que ter barco, se não, você não chegava, fazia viagens até tentando 

emendar. E dentro desse processo, por exemplo, do interior, esses dois grupos que lhe falei, 

tinha um se apresentando em Manaus e outro em Itacoatiara, iam de carro pela estrada, ou iam 

de barco para um outro e nós, por exemplo, íamos para o Rio de Janeiro fazer alguma 

apresentação ou participar de um movimento importante. E isso era importante porque tinha 

um mecanismo importante de fazer um bom trabalho de teatro sem interferir com ninguém. 

Aqui tinha um diretor, entendeu, aqui tinha outro diretor... Todo mundo fazendo. A questão, 

por exemplo, do plano de luz, o cara não sabia fazer, eu colocava no papel e o cara montava lá, 

e só fazia desenvolver, tinham até algumas coisas organizadas importantes que mantivemos. 

Agora um dos festivais mais importantes, eu não estou lembrado o ano, mas foi um dos 

melhores espetáculos do Brasil, um que foi realizado em Belo Horizonte... Minas Gerais, foi 

uma época muito interessante, e que o Tarô-Bequê fazia sucesso do oito ao oitenta. O texto 

muito limpo, muito legal, pela história, né. É a história do sapo que vira homem e depois ele 

quer virar sapo de novo porque é complicado ser, era pior do que ser sapo. Era um texto muito 

interessante. Outro Festival importante que aconteceu foi em Arcozelo, que Tarô-Bequê foi um 

dos maiores destaques do festival. E a história é essa, foi até 80, 81, 82, teve a montagem do 

Boto Tucuxi... 

Howardinne: Você fez parte dessa montagem? 

Custódio: A única montagem que eu não fiz parte, eu não sei por que, mas eu acho que me 

convidaram e eu é que não me interessei. 



Howardinne: O Márcio estava longe né, aí veio outro diretor. 

Custódio: Sim, o Márcio Aurélio do Rio [São Paulo] veio, mas estava todo o elenco que 

participou. Eu não lembro, não sei lhe dizer porque que eu não participei. Mas eu assisti, uma 

montagem muito bem feita, uma “senhora montagem”, um trabalho magnífico, uma 

montagem... Os atores, as atrizes... E o boto Tucuxi tinha um sentido né, era lembrado como se 

fosse um dos grandes políticos do Amazonas, o Gilberto Mestrinho, o nosso Gilberto, e então 

era em função disso. Também tem a lenda né, a menina vai, vai para a festa pega uma canoa e 

depois de nove meses nasce uma criança, quem é o pai? É o boto Tucuxi, não tem nada a ver, 

é uma coisa importante assim. Então é basicamente esse o TESC que eu tenho comigo. 

Howardinne: E quando terminou, vocês tentaram fazer um teatrinho, você acompanhou esse 

momento? Quando acabou em 82, mudou até o sentido do nome do TESC né, “Trupe... Teatro 

Saltimbanco...”. 

Custódio: Mas, aí essa é a nova geração, na nova geração eu tentei me enquadrar né, eu disse: 

“Márcio eu vou ficar com vocês e aí você vai ficar tranquilo quanto a iluminação que eu cuido 

de tudo e tal”. Mas você sabe, menino novo, atrizes... são muito... Não vou dizer... muito à 

vontade sabe, aí não chegavam na hora e eu me aborrecia, aí eu disse: “Márcio, fica com teu 

elenco aí novo que eu não tenho mais saco para fazer isso não”. Eu saía da Universidade para 

fazer as coisas, então você chega cansado. Eu ainda fiz a iluminação de algumas coisas. 

Howardinne: Tu fizeste Ajuricaba [...]. 

Custódio: Então, Ajuricaba, por exemplo, eu trabalhei na cenografia, na parte de luz. Os 

espetáculos mais importantes, um dos mais importantes chama-se Ajuricaba, um outro 

fantástico Dessana Dessana. E tem muitos outros também interessantes. 

Howardinne: Quando você considera que vocês passaram de grupo amador para um grupo 

mais profissional, seria com essa montagem de Ajuricaba? 

Custódio: Ajuricaba, Dessana... Já tinha essa qualidade de um grupo não amador, entendeu, 

porque você para ser profissional tem que ser um pouco mais esmerilado, então a gente já tinha 

todos esses atributos. Tanto é a prova que quando nós fomos para o Rio de Janeiro para nos 

apresentarmos no Teatro de Arcozelo, nós tivemos que tirar uma carteira de ator lá na Federal, 

sem isso você não poderia entrar no palco. Uma carteirinha de ator. Então o cuidado com as 

coisas, de fazer bem feito o TESC sempre zelou por isso, tinham pessoas capacitadas de fazer, 

de outras áreas de trabalho e as pessoas não ficavam muito soltas não, alguém sempre tinha 

alguma coisa a fazer. Mesmo dentro do ensaio, se o ensaio não deu certo então vai fazer isso 

aqui: “Olha fulano tu tens que melhorar isso, aquilo outro”.  



Então vou te dar um exemplo disso. Por exemplo, Como cansa ser romano, eu fiz a primeira 

montagem, eu fazia o Centurião. Na segunda montagem, eu continuei fazendo o Centurião, 

Quereas, o Quereas era o Senador. Então uma semana antes da estreia, aí o diretor me chamou 

e disse: “Custódio você não vai fazer mais o Centurião não, você vai fazer o Senador”. Eu já 

tinha todos os macetes, os trejeitos do cara lá. Aí eu fui para o palco e aceitei o desafio. Só que 

eu tinha característica muito do outro: “Não, tá errado, você não pode fazer”, me sacaneou e 

disse assim: “Olha cara não é isso que eu quero, saia do palco, vá lá para dentro, volte e faça a 

cena”. Mas deu um “esporro” legal, mas aquele esporro que é para te incentivar. Aí eu saí, fui 

para o camarim, olhei para o espelho, olhei para mim... E disse: “Rapaz eu vou desistir, não 

vou fazer mais isso não”. Foi a primeira vez que pensei em desistir, aí olhei de novo: “Quer 

saber de uma coisa? Eu vou fazer!”. Entrei e fiz uma cena razoável, já tirando muita coisa do 

outro, aí ele disse assim - não me parabenizou não-, disse assim: “É esse o caminho, continue 

porque tem que melhorar mais”. Foi um grande desempenho como ator que eu fiz foi esse aí, é 

saber separar uma coisa da outra e ter força de vontade para não desistir. Faltou pouquinha coisa 

para eu chegar e falar: “Olha procura outra pessoa para colocar no meu lugar porque eu estou 

indo embora”. Mas, também não era profissionalmente um comportamento, porque eu ia deixar 

uma lacuna, nem ficava Quereas e nem ficava Centurião.  

Por causa dessas coisas eu acho que o TESC sempre teve uma boa estrutura, sempre cercado 

de pessoas, não só dentro do grupo, mas de outros intelectuais, da Universidade, da Academia 

Amazonense de Letras, de outras partes da sociedade. Então, eu acho que os outros grupos não 

eram tão estruturados e não tinham condições de fazer o que a gente fez. Mas nem por isso a 

gente deixava esse pessoal fora. Nós nos preocupávamos em fazer festivais de teatro com gente 

da periferia, do interior, fizemos. Tinha essa política, essa visão de ampliar, não de manipular 

toda essa coisa, porque o teatro e a cultura você não manipula, você a usa, você expande, você 

cresce, você perpetua. 

Howardinne: Esses festivais eram vocês que organizavam? 

Custódio: Sim, organizado pelo TESC. Onde se descobriam muitas atrizes, muitos atores, gente 

que depois ia juntar o TESC com outros. O funeral do grande morto foi um espetáculo que por 

exemplo, não sei por que liberaram (risos) dentro de 64. A gente começava o espetáculo 

marchando, tinha uma jaula pendurada com um esqueleto lá dentro e aquilo era como se fosse 

o julgamento. Mas um julgamento muito político, um julgamento que diria a realidade do 

acontecido e que você não podia falar. Às vezes, até com o gesto e com o olhar você diz muito 

mais do que se estivesse falando, não precisa dizer explicitamente o que é. Isso eu posso te dizer 

por que o que me impressionou, por exemplo, em Arcozelo no Rio de Janeiro, era Xique Xique 



no Pixoxó, vindo de são Paulo, profissional, era Renata Pallotini o nome da diretora. Eles se 

apresentaram antes da gente lá. Um espetáculo maravilhoso, tinha uma atriz que passava no 

palco e não dizia uma palavra, mas dizia muita coisa, muito mais do que quem estava dançando, 

que era um musical sabe. Aquela mulher me impressionou, loucura. Então para você ver, o 

teatro é mágico, o ator é a pérola ou bruta ou refinada, sensibilidade, postura não digo nem 

profissional, mas de responsabilidade. Então eu vejo o teatro dessa forma. 

Howardinne: Como que era a produção? O SESC dava um ajuda, existia bilheteria? 

Custódio. Existia. Lá quem era responsável pelo teatro era uma assistente social do SESC certo, 

e a gente fazia produção, mandava para a área administrativa e lá liberavam os recursos, e a 

gente montava, era essa a grande vantagem que tinha para montar os espetáculos. A gente tinha 

esse dinheiro da produção, não muito, mas tinha entendeu. E aí ficava mais fácil trabalharmos 

dessa forma. Mas, chegou um momento em que a assistente social queria interferir no trabalho. 

Foi quando se deu um “chega nela” e dissemos: “Não, você é assistente social, mas não para 

mandar no teatro, você pode ter outras funções”, você entendeu? E foi quando terminou o 

TESC, a partir dessas interferências, aí o TESC acabou. Depois que teve uma outra proposta 

para ter o TESC. 

Howardinne: Que foi quando colocaram o cadeado. 

Custódio: Isso.  Fecharam tudo, acho que o Márcio falou muito bem disso, o Aldísio né, e aí é 

que houve esse rompimento.   

Howardinne: E o que você foi fazer nessa época, nesse hiato todo que ficou sem o TESC? 

Você se afastou do teatro nessa época? 

Custódio: Bom, não afastado, a gente se afastou porque tinha uns para um lado, uns para o 

outro, uns ficaram desempregados. Eu trabalhava no comércio aí depois veio - aí que a coisa 

mais importante para permanecer no teatro e não deixar. Quando do convênio do MOBRAL, 

eu conheci duas pessoas importantes para minha carreira. E essas pessoas eram exatamente a 

coordenadora do MOBRAL e uma amiga minha que se chama Terezinha Peixoto, uma mulher 

maravilhosa e que eu desenvolvi esse trabalho a partir delas. Elas me conheceram viram meu 

trabalho, viram todos os meus espetáculos. Aí teve um momento que surgiu no MOBRAL, que 

teria que ter uma pessoa para ser um animador cultural, que eles tinham um projeto quase igual 

o nosso, eles tinham, por exemplo, a “Mobralteca”, uma biblioteca que viajava por terra, ia para 

as cidades do interior e fazia os espetáculos com o pessoal da terra mesmo, com as pessoas. 

Não éramos nós, nós íamos apresentar, montava a luz, tudo etc. Então elas me chamaram, 

precisavam dessa pessoa e eu fui selecionado. Passei no teste, veio um técnico do Rio de Janeiro 

e ficou comigo. O espetáculo era em Anori, dentro de um barco, o nome dele era Simile. Ele 



veio para me avaliar, eu que tinha que montar tudo, me apresentar etc. Aí ele veio tinha que 

entrar no barco, ligar tudo e o som pifou. Ele disse: “E agora? Não vamos mais fazer o 

espetáculo?”, eu disse: “Calma, deixa esfriar aí”, eu já sabia mais ou menos o que era, era só 

um fusível. Aí coloquei lá e fomos de novo. À noite o espetáculo, microfone na mão, “boa 

noite” aquela coisa toda. Teatro de bonecos a gente fazia também. Carapanã que dava na alma. 

Aquele foi o espetáculo de bonecos mais movimentado, porque você fazia aqui e o carapanã 

mordia e você se movimentava. Aí eu fiz um bom espetáculo e ele olhando, e eu digo: “Bom, 

vamos ver”. Aí terminou o espetáculo era meia noite, nos sentamos lá na beira do barranco 

numa escada cheia de degraus. Aí ele me disse: “Custódio é o seguinte, eu não sei o quê que eu 

vim fazer aqui não cara, você tá...” Então eu passei a ser animador cultural do MOBRAL. 

Howardinne: Isso por quanto tempo? 

Custódio: Eu trabalhei treze anos lá. Eu não estou lembrado, mas foi logo depois de 68, de 64... 

Continuei ainda um pouco mais. Aí veio o Collor, foi antes da eleição do Collor, ele acabou 

com o MOBRAL e veio a “Educar”, veja na internet direitinho isso aí. E a partir daí como o 

MOBRAL era ligado ao MEC, aí quando acabou que criaram a Fundação Educar, em seguida 

eles acabaram com a Fundação Educar e todo o pessoal que era ligado a nível nacional, tinha 

que ser redistribuído para qualquer entidade federal, e eu fiz a opção para a Universidade.  

Por isso que eu digo que nunca me afastei, porque sempre fui convidado para fazer alguma 

coisa. Por exemplo, o Nonato Tavares, uma pessoa importante que sempre me chamou para 

fazer as coisas, ou estando no palco ou na técnica. A partir desse momento eu estive escrevendo 

umas coisas, acho isso importante. E o texto mais importante, que eu tenho um sonho de montar 

antes deu morrer, é um trabalho que é da Rita Loureiro, uma pintora amazonense, de artes 

plásticas, ela pinta muito bem. Ela fez vinte e seis quadros em que a temática é toda amazônica, 

jogada em cima da floresta, dos mitos, da religião, das danças, cada quadro tem um sentido. 

Então eu já estava aqui em 1990, eu vim para a Universidade, me aposentei vinte e seis anos 

depois, trabalhei vinte e seis anos aqui no Museu, dentro de uma área com milhões de 

informações de cultura, e isso me deu uma bagagem muito grande sabe, uma bagagem 

fantástica. Nenhuma Universidade me daria isso. E a partir daí a gente começou, eu comecei a 

escrever. O Nonato Tavares chegou e me trouxe um livro: “Olha está aqui, escreve aí Custódio 

um texto para o teatro, para trabalhar bonecos, atores e música”. “Nonato tu estás doido rapaz! 

Tenho condição para isso não”. “Tem!”. Então botei o livro ali do meu lado, e de vez em quando 

olhava para o livro e um dia eu me levantei, e a minha sala lá tem uma coisa que é o vento. Aí 

eu estava de cabeça baixa e a porta batia e abria. O pessoal disse que, por exemplo, museu, 

teatro... aparece muita coisa. Aí eu disse: “Se for de bem entra, se for de mal pode voltar”. 



Nunca tive medo dessas coisas. Aí eu estou lá e vou almoçar, olhei para o livro e comecei o 

trabalho, foi naquele dia, só saí quando fiz a primeira tela.  

A primeira tela é uma floresta morta ao fundo, no segundo plano está um boi e o amo. Eu fiz e 

escrevi o seguinte, (canta) “Morreu meu boi, morreu na floresta da região, tristeza e muitos 

açoites ventania e emoção. Maricota está presente, Mapinguari também, tamanduá olhando a 

farra do mal e do bem. E o Jaraguá é feitiço nas florestas...”. Matei a tela. Bom, aí fiz os vinte 

e cinco rapidinhos. Esse é um trabalho que eu gostaria de montar, antes de eu morrer ter o prazer 

de ver no palco. Mas aí eu fiz um projeto com o Nonato Tavares, mandamos para o Rio de 

Janeiro, conseguimos uma parte do dinheiro. Desse dinheiro nós fizemos uma oficina de 

material que deveria ser feita com material do tamanho normal dos bonecos, com articulações. 

E trouxemos um maestro lá do Paraná, um cara muito legal, o maestro “Birle” (hipótese). E já 

estava tudo montado a parte do musical, só que ninguém tinha dinheiro para montar o resto, 

está aí. Por isso que eu não permito que alguém chegue e faça de qualquer jeito.... É como eu 

imagino. Isso também é uma parte que me revigorou muito desse momento de estar no teatro. 

Você parece que está longe e não está, eu não deixo estar longe. Quando eu vou para uma 

cidade, São Paulo, Rio, se eu não vou ao museu e ao teatro eu não fiz nada, perdi meu tempo. 

Então isso está muito imbuído, aí como um camarada que nunca pensou no teatro não sabia 

nem o que era ficou tão envolvido? Essas coisas de comprometimento, horário... De ser 

perspicaz, não desistir, não é um esporro de diretor que vai te tirar ou qualquer outra coisa, a 

partir daí a gente ganha, inclusive, respeito dos amigos e tal. Então é isso. 

Howardinne: E você chegou a assistir essas últimas montagens do TESC, você chegou a 

acompanhar? 

Custódio: Não. Ah assisti, assisti ensaios gerais, que eu poderia ter participado muito bem de 

todo esse processo, mas o pessoal, a molecada era muito à vontade, é difícil trabalhar para mim 

o dia todo na Universidade, dentro do Museu, aí o cara não chegou e não vai ter ensaio hoje. 

Isso aí é complicado, mas é normal, é do trâmite né. Isso aí eu poderia ter participado mais, mas 

ainda bem que está tudo ok, muitos dos meus amigos antigos já morreram, a gente fica muito 

triste. Ediney Azancoth, tem a Lílian que trabalhou comigo no palco, acho que foi o irmão dela, 

o Bob [falecido], e vários outros. Então basicamente eu continuo no teatro. 

Howardinne: E você está acompanhando alguma coisa? 

Custódio: Sim, quando tem festival eu vou [...]. O Nonato sempre trabalhando, depois do TESC 

eu me mudei para o Vitória Régia, fazendo sempre alguma coisa, estando no palco ou não, 

dando cursos, eu e o Nonato, por exemplo. Eu também não citei que o meu mais recente trabalho 

é com máscaras, máscaras da linha indígena. Trabalhei muito, durante toda a minha vida 



trabalhei com máscaras indígenas. Eu não repito o que está aqui, eu tenho a minha imaginação, 

mas dá uma linha só, leva para o lado de escultura, de modelagem. É um princípio interessante, 

eu comecei isso em 2013, já tenho vinte e poucas máscaras compostas, umas doze ou quinze 

pintadas, faltando um resto para pintar. Eles estavam me cobrando aqui, eu tenho que voltar a 

pintar agora, que o processo mais difícil é a pintura, de você combinar aquilo que você está 

pensando dentro daquela linha risca de um conjunto, essa pintura tem que ser muito bem 

elaborada. Eu aprendi mais ou menos com o Nonato no papel marche, e depois nó passamos... 

Eu também trabalho com fantoches, mamulengo, eu tenho uma peça escrita de uma história do 

Amazonas que fala sobre as festas no interior. Que chegam muitos barcos trazendo o boi, então 

é com os fantoches. 

Howardinne: Essa parte da escrita foi estimulado pelo TESC também? 

Custódio: Sim, pelo trabalho que a gente desenvolveu, aí eu estava assim pensando: “Tenho 

que escrever um texto sobre a floresta, o que seria?”. Aquilo vai amadurecendo, 

amadurecendo... Aí eu digo: “Vou fazer um texto em que os personagens são todos bichos. 

Bom, na África o rei é o elefante, na Amazônia, para mim, o rei é o macaco... Aí tem macaco, 

arara, preguiça, tem um monte de personagens. Então eu fiz o texto A floresta e os bichos contra 

o homem fogo. É todo um processo, o homem fogo é o progresso, o que destrói, o homem 

também né.  E os bichos ficam lutando para sair desse incêndio, dessas coisas. Já foi montado 

em Manaus e assim vai. E aí te dá a grande inspiração, a inspiração não vem sempre, de repente 

você olha para uma coisa e diz: “Vou escrever sobre isso”. Então, a peça começa, por exemplo, 

numa linda manhã, com um sol bonito em cima da Zona Franca, na floresta, aí o Gavião está 

dando seus voos atrás de um alimento, e de repente ele vê uma bola de fumaça subindo na mata, 

ele diz: “Vou investigar, porque a responsabilidade é minha aqui em cima, não posso deixar 

passar isso”. Aí lá ele se depara com um grande incêndio. Ele não consegue chegar mais perto 

para ver e diz: “Preciso de uma proteção”. Aí entra a sagacidade do escritor, Zona Franca, 

óculos ray-ban bonito, ele pega aquele óculos grande dele, identifica e volta imediatamente 

para a floresta atrás do Macaco. Aí quando ele chega, ele dá um pouso assim meio desajeitado, 

que é pena para todo lado. E o Macaco: “Está perdendo a esportiva, amigo Gavião, perdendo 

as penas”. E ele: “Eu estou aqui quase me matando por uma causa justa e você ainda vem me 

gozar”. Ele vai dizendo, fala do incêndio. Então o Macaco começa a mobilizar a partir do 

Gavião. Como ele perdeu todas as penas, ele não poderia voar. Aí o autor já arranjou uma cola, 

que eu digo é o papagaio, colou todas as penas, e o Macaco: “Agora você vai ser o embaixador 

da notícia, vai dar a notícia para todo mundo e vamos fazer uma reunião aqui no bafo da onça”, 



bafo da onça era o local. Aí começa o espetáculo, e o pior da coisa, fui escrevendo vendo 

algumas coisas, mas tudo parece que já vinha fluindo direitinho.  

Então eu acho que ganhei muito com o teatro, ganhei muito com os conhecimentos, com os 

amigos que tenho, é por isso que de repente eu podia dizer: Eu não vou lá falar de TESC. O 

Márcio já falou, o Aldísio já falou, o quê que eu vou falar mais?”. Olha, eles têm uma visão, eu 

tenho outra, minha vivência foi outra, e foi uma vivência intensa.  

Howardinne: Alguma autocrítica com o grupo, alguma coisa que poderia ter sido feita 

diferente? 

Custódio: Autocrítica sempre existe do começo ao fim, vai depender de qual tipo de problema, 

de crítica, se fulano é assim, ou assado, se está dentro da estrutura do espetáculo, se está na 

convivência social, existe, mas especificamente eu nunca vi ninguém levantar o dedo para dizer 

“isso, isso, isso”, por causa de um trabalho. Não. Se tiver algum problema no trabalho é um 

problema estrutural que nós vamos resolver dentro do grupo, daquele momento que existe. Sai 

da porta do teatro, é eu e você. Que eu sou ator, já deixamos de ser atriz e ator, sou eu, Custódio 

e você, está entendendo. Tanto é a prova que eu vou lembrar dela, não gostaria de lembrar, mas 

vou falar, uma grande amiga que morreu, uma grande atriz. A gente saía do teatro e ela dizia: 

“Custódio vamos lá no boteco tomar uma?”, a gente ia, sem nenhum despudor. A gente 

conversava outras coisas, ou detalhes de alguém da plateia, ou comentários... Era a Fátima 

Andrade, infelizmente ela faleceu, era “uma senhora atriz”, tenho muitas saudades dela [...]. 

Mas a nova geração também produziu muito, muita coisa importante para a história do TESC.  

 



Entrevista com Daniel Mazzaro. Manaus, 05 de maio de 2019. Duração: 50:03.  

Daniel Mazzaro foi ator e assistente de direção do TESC na fase de 2003. Junto ao seu 

trabalho no grupo, criou iluminação e concepção cenográfica de algumas montagens, 

dedicando-se, principalmente na direção de atores. Também foi professor de teatro e 

atualmente se planeja para retornar à cena teatral. 

 

Howardinne: Acho que a gente pode começar em quando e como você entrou no TESC, 

porque os meninos eram da turma do Aldísio, o Aldísio dava aula no Cláudio Santoro e 

aí eu sei que tinha a turma da Socorro [Andrade] do Nonato [Tavares] e aí teve uma 

espécie de seleção já para montar o Ajuricaba em 2003. Como foi o teu primeiro contato? 

Daniel: É, então assim, na verdade esses garotos... Na verdade surgiu primeiro um convite 

do Aldísio, surge um convite do Aldísio: “Olha o Márcio está voltando para Manaus e eu 

estou indicando o teu nome”, porque eu estava com um trabalho do Aldísio, entendeu, 

então assim, era uma turma do meu espetáculo - que dava aula vários professores. O 

Aldísio dava no horário dele História do Teatro e eu dava meu horário, mas eu reunia um 

grupo, que no Cláudio Santoro tinham várias turmas e assim nós reunimos assim os 

melhores, uns vinte alunos, e eu fiz um espetáculo que era um texto do Aldísio. Por isso 

que ele falou que era a turma dele né, que era a turma do espetáculo, que fez o espetáculo 

A dança dos fantasmas que eu montei. Que era um texto, um livro do Aldísio que fala 

muito dos meninos de rua, “cheira cola” e tal, e foi muito bom o espetáculo que tinha a 

Daniely, tinha a Eliézia, o Efrain, o Robson Ney que eu chamei, o processo de grupo que 

eu iniciei. Aí eu fiquei assim: “Puta merda, eu vou trabalhar com o Márcio Souza, e ele 

queria olhar as pessoas e formar elenco. Aí eu disse assim: “Eu posso convidar meus 

alunos? Do trabalho que eu fiz com o Aldísio, que foi um processo aberto, tanto é que 

não foram só “meus alunos”, não foi só eu e o Aldísio, tinha Socorro Andrade, tinha 

Nonato Tavares, tinha Paula Andrade, tinha a Cássia, tinham vários atores que foram ali 

nesse processo de retomada do TESC, a gente queria saber o que estava acontecendo. E 

aí quando, nos bate papos, que eu já tinha assim dentro “o que vai montar e tal?”, e acabou 

que eu coloquei assim: “Porque que não monta o Ajuricaba? Seria um processo 

maravilhoso assim”. O Márcio topou, o Aldísio também e aí todo mundo foi fazendo... 

quem vai fazer parte do elenco? E assim, a maioria dos meninos eram os que faziam 

Cláudio Santoro com esse espetáculo que eu tinha A dança dos fantasmas. O Márcio Braz 

foi meu aluno no Cláudio Santoro, aluno do Aldísio também, da Socorro - a Socorro que 

era nossa coordenadora, a de todos os professores. Eu ainda era até então era só professor 

e montei o espetáculo A dança dos fantasmas. Então essa retomada do TESC foi assim, 



são os meninos do grupo que eu trabalhava, e digamos assim, o pessoal de teatro que 

queria trabalhar com o Márcio e que estava despojado a isso. Aí tinha Nonato, a Paula, a 

Socorro... A Paula não estava em cena, mas contribuiu muito com o espetáculo, a Socorro 

também não se afastou, estava sempre ali no TESC com a gente - não estava nesse 

primeiro espetáculo-, mas sempre estava ali. O Márcio contou com uma colaboração 

muito grande. 

Howardinne: Tu já conhecias a figura do Márcio, sabia da existência do TESC na 

primeira versão? 

Daniel: Já, mas aí é que é curioso isso, porque eu fazia teatro em escola, dava aula em 

escola, mas assim, sempre tinha um olhar crítico do pessoal de teatro e eu era muito novo, 

porque teatro escola era “teatrinho de escola”, mas o meu teatro já era tão assim, diferente, 

que eu tinha feito um estudo de dramaturgia e nós estudamos dois textos do Márcio, então 

eu já conhecia quem era Márcio Souza. Então tinha assim “o dramaturgo amazonense de 

valor e tal” e já conhecia. Então quando o Aldísio me fala isso, eu me senti muito honrado 

de fazer parte, entendeu. E eu acho muito isso, que o Márcio foi generoso de estar aberto 

a pessoas novas, despojadas, e eu era assim, esse elemento novo né, que eu estava ali para 

aprender muito com eles. 

Howardinne: Tu entrastes como ator? 

Daniel: Na parte de direção com ele. 

Howardinne: E como que foi esse casamento? 

Daniel: Ah, muito tranquilo. 

Howardinne: Por que tu fizeste muita assistência para ele né? 

Daniel: É, aparece lá assistência, mas eu quem ia lá no palco para ele, resolver. Mas 

assim, isso era generosidade dele mesmo, porque se ele não gostasse, na hora ele tirava, 

por isso que ele assinava direção. Se não fosse, se estivesse fazendo besteira lá, ele: “Não, 

não é isso não” ou “muda para isso”, então nesse sentido eu respeitei. Ele assina a direção. 

Eu sou assistente, mas assim, internamente a gente sabia que eu estava dirigindo porque 

ele me deu, ele é generoso, ele me deu essa oportunidade entendeu. Nunca foi uma coisa 

que “eu queria ser” ou então falar “eu que dirigi”, não. Foi generosidade dele, entendeu, 

porque ele também sabe ir lá e conversar com o ator. Ele tem a maneira dele, a maneira 

dele é chegar muito aqui do lado, conversar, e ir fazendo assim, sabe. E eu tenho uma 

coisa mais assim, plástica, mas eu sempre tive esse cuidado de antes conversar com ele, 

primeiro consultar ele se eu podia fazer para poder ir lá na cena e resolver. 

Howardinne: Entendi, tinha esse diálogo. 



Daniel: Tinha muito e outras coisas, quando eu não conseguia uma coisa era ele que ia lá 

no ouvido do ator, conversar. Foi bacaníssimo assim esse trabalho. 

Howardinne: Ele tinha um lado mais textual né, textocêntrico da coisa? Como que era, 

por exemplo, dirigir os textos que ele escreveu? 

Daniel: Tu queres que eu tenha uma análise crítica do trabalho dele, ou não? Eu queria 

que fluísse naturalmente isso, porque da gente não tinha isso. 

Howardinne: Não, é uma curiosidade mesmo, porque, por exemplo, em Ajuricaba... 

Daniel: O Márcio é mais dramaturgo do que diretor de teatro. 

Howardinne: Sim, é uma coisa que as outras pessoas das outras entrevistas também 

mencionam, que você tinha esse lado mais da prática, mais cênico. 

Daniel: Mas o que é interessante é poder contar com a experiência de uma pessoa que 

tem o pé no palco, o Márcio é de palco. 

Howardinne: Exato. 

Daniel: Ele tem uma bagagem de assistir tanto espetáculo que numa conversa ele me 

iluminava para ir lá resolver, sabe. Espetáculos que eu nunca assisti na vida, ele: “Uma 

vez eu vi um espetáculo assim, assim, assim, assado, e tal com uma escada banhada de 

sangue...” já me dava uma luz resolvia e tal. Dava uma aula, a gente tinha uma química 

muito boa. 

Howardinne: Por exemplo, As folias do látex, eu não lembro exatamente quem foi que 

me falou, mas que tinha um tipo de cenário e aí você teve a ideia de... Porque tinha uma 

plataforma de ferro, uma estrutura como se fosse um... Não sei exatamente, mas que 

formava o teatro, alguma coisa assim, que isso tinha sido ideia sua. Como que era isso? 

Você jogava as ideias, o texto era dele, a dramaturgia não era alterada? Existia alguma 

coisa... 

Daniel: É porque eu tenho isso mesmo, porque eu trabalho como cenógrafo. Eu penso 

cenografia, eu penso a iluminação... E assim, o TESC sempre foi assim, ele me falou, 

sempre foi assim, que todo mundo faz tudo. Ah eu me sentia em casa, que o Aldísio 

sempre comentava - eu gostava muito de ouvir-, o Márcio Braz, os meninos... A gente 

ficava ouvindo a Socorro falando, a Paula falando, a experiência, como era o TESC né, 

como que era o passado deles, “é isso aqui, é isso mesmo, fique à vontade”. E aos poucos 

os meninos foram indo para a luz e tal. Ele, eu vejo o Márcio como uma pessoa generosa. 

Muita gente critica por ele ter uma posição e não fazer “mais”, ou então quer atacar. Aí 

uma pessoa ia assistir ao espetáculo... A Selda chegava e dizia: “Isso aqui é você quem 

dirigiu eu tenho certeza, porque o Márcio não fez isso”. Mas eu nunca me empolguei, 



porque se eu fiz foi por generosidade dele, entende, de .... Porque a gente discutia ali, às 

vezes, uma coisa que não podia: “Não faz assim, tenta diferente”. Então tinha a mão dele 

na direção dirigindo também né. Mas assim, eu ia lá e resolvia. Então assim, quando a 

gente foi pensar o Folias do látex aí foi vindo junto a ideia da cenografia que era um... 

Que falava e ia construindo o Teatro Amazonas, mas assim, na minha cabeça já veio 

aquela ideia: Tem que ter o Teatro. Só que ele se abre e se fecha como um livro que vai 

contando, e era isso. Abria assim era a parte interna do Teatro, mas era um teatro todo 

vazado né, com os ferros e as engrenagens aparecendo, todo nu. Ficou muito bonito 

aquilo, com iluminação, muito lindo. E assim, entra o trabalho de uma cenógrafa também 

que era a Renata Luz que também assim, vinha, porque para gente é chique ter um nome 

de uma cenógrafa, mas assim a gente dividia muita coisa, então assim: “Ai Daniel tu que 

fez a cenografia”, sim, mas porque ela também era generosa de ouvir. Então assim, porque 

veio da minha parte assim, do meu trabalho já, a gente não está falando disso, a gente está 

falando do Márcio... 

Howardinne: Mas essa é uma característica tua. 

Daniel: Uma característica de trabalho, é, de resolver cenário. Por isso que, às vezes, me 

chamam para fazer iluminação, cenografia, figurino, né. 

Howardinne: E qual foi o espetáculo assim que tu consideras que foi um desafio, claro 

né todos têm a sua particularidade, mas... 

Daniel: O Dessana. O Dessana foi um espetáculo para a gente – Eu estava até 

conversando com a Daniely há um tempo atrás e ela estava dizendo que viu uma 

montagem do Dessana 

Howardinne: Da ópera né? 

Daniel: Da ópera, aí ela dizendo assim: “Poxa Daniel, tu tinhas que ter ido, porque 

criticaram tanto a gente, muita gente criticou por não sermos cantores, porque eles 

queriam estar na cena, queriam estar cantando. E eu sempre puxei o Márcio para fazermos 

uma montagem mais ópera rock sabe, mais ousada. Foi muito mais ousada do que a 

primeira montagem deles que era mais assim, tinha um tempo devagar e tal. E sou louco 

por música então eu dizia o Dessana, cara a gente vai ter a oportunidade de cobrar e 

conseguir pelo SESC, ter coreógrafo, ter preparador corporal, sabe de tentar fazer aquela 

estrutura do Cláudio Santoro para tentar montar Dessana precisava disso. Então era assim 

o nosso trabalho suado, os meninos tiveram uma formação muito boa em Dessana, foi 

maravilhoso o processo. Então pensa que é o trabalho que a gente – é uma pena que só 

durou três dias-, mas cada um deles que fez sabe que foi porque a gente suou para fazer. 



A gente teve até aula de Kung fu, botei lá mestre de Kung fu para dar coordenação motora, 

tônus muscular sabe, força, porque eu queria um trabalho...Eu estava procurando nesse 

sentido, a partir do corpo. E aí chama Kennedy, coloco isso para o Kennedy. Então assim, 

ele teve um elenco... e plasticamente cenas muito bonitas de direção. 

Howardinne: Sim, o Efrain fala isso, foram só três dias, mas o que eles aprenderam... 

Daniel: Sim, foi quase um ano... 

Howardinne: Serviu para os outros né, que vieram em seguida. 

Daniel: Exatamente. Foi um processo escola mesmo, de chegar de oito a dez horas diárias 

de serviço por dia de trabalho.  

Howardinne: E como que era a relação SESC, enquanto instituição, de abraçar vocês? 

Daniel: Sempre foi complicado. Porque, eu vejo hoje né, que pena o TESC acabou e a 

gente muitas vezes, a gente só segurava aquilo por causa do Márcio, o Márcio falava tanta 

coisa que ia ter, que a gente ia fazer, e foi uma luta para segurar aqueles meninos. O 

Márcio queria fazer – teve esse conflito no início- porque que precisa pagar Daniel?”, 

“Márcio não tem mais esse teatro por amor, como que eu vou exigir desses meninos essa 

dedicação que eu acho que tem que ter, não vai rolar isso”. E uma coisa que tinha no 

TESC antigamente, que era o teatro assim, naquele tempo, e eles não tinham o rigor 

técnico que nós temos hoje, e isso o Márcio sabe. Era bonito e tal, mas não tinha. Então 

eram pessoas que faziam uma outra coisa e faziam teatro. O teatro não era - embora se 

fosse levado à sério-, não era uma fonte de renda. E era até feio, naquele tempo a visão, 

feio ganhar por isso, “a gente faz por amor”, era bonito. Aí eu descasquei esse abacaxi 

para ele: “Não Márcio, a gente tem, porque senão esses meninos não tem nem como sair 

de casa”.  

Os meninos para fazer aula no Cláudio Santoro, muitos deles eu via dividindo uma 

quentinha, comiam três, quatro uma quentinha, porque o dinheiro tinha que dar para voltar 

para a escola de tarde, entendeu, não dava para ir em casa almoçar. Então assim, eu 

chamando-os para fazer isso, para essa dedicação... Eu disse: “Márcio tem que ter uma...” 

E assim, eu ficava no pé dele para brigar e ele foi atrás disso e tal, e é isso que o SESC 

nunca bancou, nunca respeitou o trabalho do Márcio direito nesse sentido, porque era para 

ter uma lógica como o Antunes tem, por exemplo, deve ter, e a gente não tinha. Tinha que 

ficar esperando, aí era “um saco” isso. Aí manda o ofício: “Ai, vai sair, vai sair” o Márcio 

sempre tinha isso, tinha a casa dele, almoço e janta a toda hora que quer, era um universo 

de meninos que para eu segurar eles ali... E assim, a gente dividia muitos anseios eu com 

eles, eu comprei muito a briga deles de estar lá, por isso que eles são muito sangue do 



meu sangue porque para eles estarem ali, eu brigava por eles, eles viam que eu estava 

brigando por eles. Porque se não, difícil arrancar dinheiro daquele SESC, não era fácil 

não. 

Howardinne: E até a carteira assinada que eles conseguiram foi muito depois, né. 

Daniel: Ah, isso muito depois. Era um saco. Era eu e o Márcio Braz, mais o Márcio Braz 

de estar lá, e eu: “Márcio pelo amor de Deus já fazem três meses que não sai o dinheiro”, 

sabe assim. Era uma coisa assim, a realidade era difícil. [Eu] “Mas que teatro é esse?”, 

[Souza] “Não, vai ter o teatro eu já vi o projeto”, era só uma enrolação aquele teatro, 

nunca saiu. Mas porque o trabalho do TESC nunca dependeu de um teatro, mas eu sentia 

assim: “Poxa, porque ficam enganando o Márcio né”, nesse sentido. Tinham que valorizar 

mais o trabalho dele, o nosso trabalho. Imagina a gente num teatro, com uma verba, 

tranquilos para trabalhar, poxa né. Então, esse pé na realidade o Márcio não sabe muito 

assim não, sabe. Por isso que acham que ele é meio elitista, e ele é mesmo, porque ele 

não sabe, ele não está sem dinheiro para almoçar, para pegar o dinheiro para voltar para 

casa, para o ônibus. E a gente não, nós éramos essas pessoas reais né. Ninguém era um 

dramaturgo que tinha renda. 

Howardinne: Sim. Tem uma coisa que a Dani levanta numa conversa, que ela fala que – 

eu não sei se é depois que você sai, ou quando você está-, que ela fala: “Poxa, a gente 

teve um momento em que a gente queria montar outras coisas e, às vezes, só vinha texto 

do Márcio...” Como que era essa relação de diálogo, porque ela falou que era muito de 

cima para baixo, como era essa escolha “queremos trabalhar isso”, era uma coisa que 

vinha dele? Vocês abraçavam e iam construindo? 

Daniel: É, o Márcio, às vezes, já vinha com uma ideia pronta mesmo de um negócio que 

ele queria fazer, aí eu segurava a onda, porque eu ouvia muito, eu era o filtro. Porque, às 

vezes, muita gente fica com medo de se colocar né, ela se colou para ti, mas isso eu sabia, 

eu sempre soube e ficava segurando a onda deles e ficava cobrando o Márcio, porque eles 

eram muito novos, mas eles tinham essa visão sim, de crítica. Depois de um tempo “Ai, 

porque esse espetáculo...” (risos). Eu ouvia, não chegava a ele, às vezes. Mas eu entendia 

também e pegava e comprava e defendia a ideia do Márcio para eles, e ficava nesse jogo: 

“Não Daniely, temos que fazer esse texto sim, por conta disso, isso”. Porque realmente 

tinha uma importância. Era importante naquele momento, eu dizia: “Poder falar um bom 

texto, estudar dramaturgicamente o texto e tal”. Mas realmente, às vezes, a gente ficava 

sufocado de sentir que vinha de cima para baixo mesmo. Dele vir com uma ideia: “Olha 

a gente vai fazer isso” e aí não tinha mais jeito. E assim, é tão receoso porque era o 



Márcio: “Vamos fazer outra coisa”, aí não, ficar ouvindo o discurso dele, e é lindo o 

discurso, que ele conhece e tem experiência, já viu tanta coisa então ele convence a gente. 

Howardinne: Então você tocou num ponto “elitista” né, acho que o TESC ficou muito 

tempo com esse certo estigma de: “Ai, o pessoal do TESC não assiste os outros grupos”, 

é uma coisa assim que a gente ouve por alto, e eu queria que você comentasse um pouco 

sobre isso. 

Daniel: É uma coisa que o Márcio também falou que no anterior também teve, mas é uma 

leseira desses artistas bestas, por que, às vezes, era porque estávamos trabalhando, mas 

assim, eles ficam mais revoltados porque o Márcio não ia. Então por isso que a gente 

pegava muita coisa assim. Até hoje, por exemplo, um dia desses eu ouvi: “Ah porque o 

Márcio Souza não está aqui? O Márcio não vai mesmo assistir certas coisas, quem 

conhece intimamente: “Eu não vou assistir essa porcaria” e ele não vai mesmo. E ele: 

“Não vai assistir não que essa coisa pega, teatro ruim pega” (risos). 

Howardinne: Sempre teve esse humor muito forte. 

Daniel: Muito forte é, às vezes, ele dizia: “E essa preocupação de fazer faculdade Daniel, 

cuidado que uma Universidade pode engessar uma veia que tu já tens”. Então assim, é 

muito bacana isso, o Márcio tem essa... Ele vê nas outras pessoas, embora ele que é o 

acadêmico né, ele é muito acadêmico, mas é essa coisa que eu acho que nem todo mundo 

sabe olhar. Poxa, é maravilhoso ter uma pessoa, a experiência que o Márcio tem, ouvir. 

Eu nunca tive essa: “Poxa, não vamos fazer” sufocava um pouco essa ideia de: “Por que 

esse texto né”, mas, às vezes, eu conseguia. Essa coisa de montar As folias do látex, o 

próprio Ajuricaba, as coisas mais ousadas vinham da nossa parte, eu com os meninos né. 

Mas o Márcio vinha com uma coisa tipo Marx na Zona, umas coisas que eram meio 

assim...Pelo Márcio, Dinne, seria maravilhoso - uma coisa que eu queria muito-, era um 

grupo estar  montando aqui Marx na Zona, outro grupo no outro horário ia estar fazendo 

isso, e outro... Mas não tinha financeiramente recursos para fazer isso, não tinha espaço, 

a gente brigava para ter, entende. Então não foi fácil, não era fácil. O Márcio falava: “Ah 

seria maravilhoso” a gente tinha mil planos e tal. [corte] Imagina, eu tinha que estar lá 

todo dia e não tinha que estar só lá [...]. Eu estava lá todos os dias, tinha que estar na casa 

do Márcio Souza, no escritório com ele, a gente se reunia para fazer projeto, era um tempo 

que para entrar na internet era difícil e eu ia lá para o escritório do Márcio. 

Howardinne: E tiveram as viagens né. Vocês fizeram as viagens, se apresentaram... 



Daniel: Eu adorava. Eu e o Márcio Braz adorávamos ir para a casa do Márcio, ficar lá na 

biblioteca maravilhosa. Eu e o Márcio [Braz]: “Márcio, a gente pode ficar com esse 

livro?”. “Pode” (risos). Passava filme para a gente. Ninguém falou isso, dos meninos não? 

Howardinne: Falaram sim, da biblioteca, dos encontros incríveis. Às vezes, vocês não 

iam ensaiar, mas tinham esses encontros.  

Daniel: A gente queria fazer e dizia: “Márcio, vamos para a tua casa” (risos). Aí, uma 

brincadeira nossa né. “Ai o Márcio não vai oferecer um sanduíche não?” (risos), os 

meninos estão com fome (risos), ele não tinha essa preocupação não [...]. Ele pagou muita 

coisa, mas é isso que eu estou te dizendo o Márcio, às vezes, viajava na maionese. 

Howardinne: Qual foi teu último trabalho no grupo? Aquele que tinha.... As mil e uma 

noites? 

Daniel: Foi, eu acho que foi. 

Howardinne: Que tinha uma estética meio punk né. Foram quantos anos que você ficou 

lá? 2003... 

Daniel: Foi muito tempo. É. Teve muita produção no tempo que eu fiquei lá. 

Howardinne: Sim, isso os meninos falam muito, que quando você saiu eles se sentiram 

um pouco abandonados no sentido de perdidos né. Porque tinha agora só uma visão do 

Márcio e era uma visão mais pautada em como dizer o texto né... Teve essa diferença. Tu 

chegaste a assistir outras peças depois? 

Daniel: Eu assisti pouca coisa. Não, acho que eu não assisti quase nada. Mas com certeza, 

mas mesmo assim eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa melhor com o Inspetor... 

Quando eu saí, fica bem clara essa situação né, de direção que tu estás falando. 

Howardinne: Exatamente. 

Daniel: Mas aí também foi um problema meu né [razão de ter saído]. O Márcio está certo 

também. Enfim. Era um momento meu, entendeu, que não deu mais e eu precisava para 

mim. Mas, mesmo que tenha sido fraco esteticamente... É porque ficavam comparando 

né, a ideia não é comparar, o bom é que o TESC continuou, mas é, engraçado, parece que 

estavam adivinhando né, e logo em seguida acaba. 

Howardinne: É, logo em seguida acaba. E acaba de uma forma meio, não fica tão claro 

assim, uma questão do SESC. Muita gente culpou até o próprio Márcio, “ele sabia, não 

sabia”. Mas eu acho que conversando também fica muito mais clara essa postura. 

Daniel: Mas então, eu acho que ficou mais claro para o Márcio com a minha saída que 

não davam valor para o Márcio, ele não sabia porque eu filtrava. Eu, Márcio Braz 

filtrávamos isso, do TESC. Ele tinha abertura com o presidente lá, chamava para almoçar 



lá... Boa comida, bons restaurantes, mas ficava só na ideologia entendeu, na prática 

faltava essa valorização mesmo do trabalho então... Eu acho que o Márcio percebeu. Eu 

disse: “Márcio o teatro não vai sair não, porque já era para ter saído...”. “Ai, o Márcio 

fica enrolando a gente”, “Pessoal não é o Márcio, é o SESC que está enrolando o Márcio 

e o Márcio não enxerga”. E quando eu saí é que enxergaram isso. Disseram que ele não 

soube brigar pelo TESC, que ele tinha que ter lutado, porque o Márcio tem isso, se 

chateou, fez biquinho e não quer mais.  Então, se alguma coisa apertou o calo dele e ele 

não sentiu o tapete vermelho, ele sai. Porque tem que colocar, uma pessoa como o Márcio, 

tem que colocar. 

Howardinne: E tem uma questão de cansaço também né? 

Daniel: Bom, ele já tem uma idade, uma bagagem, é uma ofensa né. E ele já tem um 

pouco de ataque de pelanca nesse sentido, ele tem mesmo. E aí, o Zezinho [Corrêa] que 

me falou isso, que o Márcio tinha que ter brigado mais pelo TESC. Ele chegou até a me 

cutucar “Porque tu não vais lá Daniel, de repente, nem que seja outro nome, mas para 

tomar esse trabalho”. Porque eu acho que o que acabou foi o salário do Márcio, cortaram, 

acho que foi por isso. 

Howardinne: Acho que cortaram tudo também né.  

Daniel: Porque aí, o salário que ele tinha ninguém tinha, como é que (ininteligível) um 

salário de assessoria né, “Por que ele não pega a metade do salário dele e divide com a 

gente?”, “Gente, para”. Eu segurava muito a onda dos meninos, eles precisavam, às vezes, 

eu tirava dinheiro do meu bolso. Quando eu cansei, que não tinha mais, o Márcio que 

tirava do bolso dele pra dar a passagem dos meninos. No fundo nu e cru tinha isso. Olha 

porque chegava no final, uma coisa que eu ensinei para eles no Cláudio Santoro: “Olha, 

vamos valorizar o trabalho, a disciplina, aí se não tiver o dinheiro da volta vem”. Que 

aqui a gente cata a migalha, pega o dinheiro dali”. E lá no TESC tinha isso: “Olha hoje 

três não tem dinheiro”, “Quanto é que é a passagem?”. Aí ele abria a carteira, dava o 

dinheiro e eu dava para eles. Mas o importante é não deixar de ir. Mas é isso que eu ficava 

revoltado, poxa o Márcio não entendia isso, estão três, quatro meses sem receber, eles 

não têm dinheiro para a passagem. E ficava chateado se fulano faltasse, se sicrano faltasse, 

ele se chateava muito, e eles estavam um tempão sem receber. Entrei em crise por causa 

disso sabe? Muito chato, a minha crise tem muito a ver com isso. Porque o teatro tem 

sempre uma parte que é desorganizada, digamos assim, eu que chamei o Robson [Medina] 

para trabalhar com o Márcio, de produção. Porque: “Márcio, o SESC não podia ser como 

o teatro lá em São Paulo, com o Antunes, que tem iluminador, tem produtor, e todo mundo 



tem o seu salário?”. Até a Socorro trabalha assim agora, naquela época. Aí o Márcio quer 

que a gente trabalhe por amor, “por que que não tem?”. Aí brigamos, brigamos: “Mas tem 

um produtor bom que tem?” Aí o Robson Medina. 

Howardinne: Que está até hoje com ele eu acho, pessoalmente. 

Daniel: Porque ele é muito bom, dá muito apoio de realizar. Mas assim, só para eu não 

fugir, que eu estava falando que... Do meu rompimento, não foi rompimento, mas essa 

angústia que é viver da arte, é difícil entende, eu só tinha aquilo. O Robson Medina fazia 

mil e uma produções de teatro, então ficar sem receber não tinha problema. Mas, eu, eu 

também tinha que ter a minha revolta pessoal, de me chatear. Aí se confunde com outras 

coisas também sabe, mas na verdade tem isso, você chega a isso porque você está com 

esses problemas, entende. Falta de respeito ao nosso trabalho, falta de respeito ao meu 

trabalho também, mas principalmente ao trabalho dele, né. Mas quando eu saio fica claro 

para ele, tanto que saiu, acabou, ficou claro para ele né. Porque eu acho que tem a ver no 

fundo, no fundo, que cortaram o dinheiro dele. E ele se chateou e acabou, ou seja, cadê a 

resistência que a gente tinha? Acabou, acabou, mas vamos lá para um teatro da prefeitura, 

não teve isso. 

Howardinne: Sim, é uma coisa que todo mundo se perguntou, porque que não se 

conseguiu sair desse... 

Daniel: Eu também fiquei! Tá vendo como tem isso, aí vai para outro cargo aí. Aí, às 

vezes, eu fico ouvindo o pessoal falando, você está vendo os debates que tem né “porque 

o senhor Márcio Souza, não sei o quê não está aqui?”. Tem um pouco dessa cutucada dos 

meninos do movimento, mas o Márcio não vai mesmo, não vai querer contar com isso. 

Eles falam isso, mas o que eles querem é estar ao lado do Márcio também. E eu digo: 

“Poxa gente não é isso, o Márcio é uma pessoa generosa, ele é assim”, e eu sempre fico 

defendendo, e o Márcio devia parar com essa leseira de não ir ver as merdas, de vez em 

quando vai, ajuda no movimento. 

Howardinne: Ele poderia muito né, assim, contribuir com a bagagem dele. 

Daniel: Sim, e é isso que eles querem, poder fazer uma carta, manifesto de uma coisa, 

para pedir uma verba e estar lá o Márcio endossando, e é isso que revolta. Isso o Márcio 

não entende, acha que estão falando mal dele, mas não é falando mal. [...] Eu fiz muita 

direção né. Tem uma outra pessoa que me falou, “Daniel teu nome não está na direção”, 

não é que tiraram [...]. Mas eu estava muito na direção. 

Howardinne: Isso nunca foi uma coisa que te ofendeu? 

Daniel: Jamais, deixei bem claro para ti né, valorizar essa oportunidade. 



Howardinne: E em relação a esse discurso, que era muito mais politizado assim, nessa 

primeira parte, e nessa segunda geração. Quais eram os interesses nesse momento? 

Daniel: Não, a gente não... Veja bem, porque a política está presente em tudo e a política 

estava presente no processo de existência do grupo, então para a gente, a política mais 

necessária era essa, a política dentro do SESC que não tinha e precisava. Tinha mais 

sentido essa, mas fazer um texto Folias do látex é um ato político, fazer um texto Marx 

na Zona é um ato político e Dessana é um ato político e Ajuricaba também, né. Você está 

discutindo a política daquela narrativa, daquela escrita, a linguagem que vai se colocar. 

Howardinne: No livro ele coloca três objetivos claros, a defesa do que seria a autêntica 

cultura amazônica, os povos indígenas, etnias e tal como discurso cênico, e tinha a 

liberdade de expressão. Tinham esses objetivos claros, e aí quando volta eu acho que ele 

destaca dois do grupo. Conversando, para algumas pessoas isso era muito claro, nítido, e 

para outros, eles estavam entendendo o que era o TESC. Talvez nem todos tivessem a 

dimensão do que foi o grupo no início. Porque já volta com essa bagagem “você está com 

o Márcio Souza”. Muita gente não tinha dimensão do que era a figura do Márcio, estava 

conhecendo naquele momento, tem gente que já tinha lido alguma coisa, ouvido falar, e 

acho que isso também influencia nessa questão do respeito né. Muita gente não conseguia 

verbalizar essas questões que incomodavam e chegavam a você e “poxa, é o Márcio”, 

como falar que estou insatisfeita com uma coisa se tem essa figura... 

Daniel: É, mas eu acho que teve muito mais prazer do que qualquer outra coisa, a 

oportunidade de fazer. Nem todo mundo tinha, digamos assim, uma bagagem para poder 

estar discutindo num nível que a gente podia estar discutindo com o Márcio né, com as 

pessoas - digo mais eu, Márcio Braz-, os meninos não tinham ainda. Por isso, que eu 

dizia: “Vocês têm que estar ouvindo para poder ter”. Tinha uma cobrança muito grande 

de ler, ler, conhecer, para poder entender sempre o melhor esse universo. Por isso que, às 

vezes, incomoda, a gente podia estar fazendo outra coisa e por falta, às vezes, de bagagem, 

da cultura, de entender a importância daquilo que tinham. São meninos da periferia a 

maioria dos meninos do TESC. Eram meninos da periferia, e assim, uma coisa que o 

Márcio sempre deixou claro e que eu comprei na hora, que é fantástico e é isso mesmo 

sabe, porque a gente tinha no Cláudio Santoro, a maior janela, a maior porta de acesso 

para vocês é essa, o conhecimento. Tanto é que é esse o resultado que o TESC dá, é a 

formação que os meninos têm hoje né. 

Howardinne: Muitos na faculdade né. Teve esse impulsionamento. 



Daniel: É uma coisa que tinha lá no Cláudio Santoro que só durou dois anos, os dois anos 

que a gente ficou lá, que agora não é mais aquele curso. Esses meninos foram formados 

num curso de dois anos de duração, em Manaus ... Depois que acabou o Cláudio Santoro, 

não teve mais, voltou a ser o que era antes, é cursinho de três meses e acabou. Aí vivia 

você fazendo cursinho, “vou fazer iniciação teatral com a Ednelza Sahdo”, aí faz não sei 

aonde e passa seis meses aí vai fazer agora com a Socorro Andrade... Poxa bicho. Eu 

briguei muito para ter essa Universidade aí, essa UEA, entendeu. Essa briga começou lá 

no Cláudio Santoro de formar, foi muito difícil, ter doze professores, manter doze 

professores para ter cinco disciplinas para cada turma e eram cinco turmas de teatro, eram 

cinco turmas de vinte alunos, de manhã e cinco turmas a noite, e isso porque tinha sido 

peneirado. Foram mais de mil pessoas, a gente peneirou para ficar oitocentos... eram 

oitocentos? E assim, cada turma tinha aula de cinco disciplinas que eu montei, essa parte 

toda eu montei, que a Socorro também era uma pessoa muito generosa nesse sentido, ela 

era coordenadora, mas ela sempre deixou eu trabalhando com ela essa coisa de montar 

turma, de: “Ai vamos fazer assim?”, “Vamos fazer assim, então como faz?”, “Vou 

procurar saber como faz isso”, e ficar na mesa e tal. Eu já tinha experiência de La Salle 

[colégio particular] de trabalhar, que assim, muita gente desprezava essa coisa de “teatro 

escola”, mas só eu sabia o que eu construí sabe, eu fui muito auto didata nesse sentido. 

Eu fiz o meu estudo, eu fui atrás do La Salle fazer uma biblioteca de teatro, fazia cursos 

fora, entendeu. E assim, o nosso teatro lá no La Salle era um teatro muito sério, tinha esse 

pé na escola mesmo. Então o Cláudio Santoro veio acontecer nesse sentido. Cada turma 

tinha aula de história do teatro, expressão corporal, como um curso da EAD, como um 

curso da ECA, como o Tablado. É... Corpo, dicção, voz, e dramaturgia e História do 

teatro, que era o Aldísio. Eles tiveram dois anos de aula, tiveram quatro módulos, não tem 

mais. É como você consegue realmente, porque, às vezes, a pessoa tem muita coisa para 

dar, mas como em três meses? Não adianta. Tem muita coisa que tem que sentar, tem que 

ler, vão ler meses lendo esse texto, tem que ler esse outro...Às vezes, tu tens que ensinar 

como ler, o cara não tem leitura, pontuação nenhuma, e, às vezes, é só a prática de sentar 

e ler.  

Howardinne: Tinha uma coisa que eu acho que é importante né, o TESC eu acho que é 

um dos únicos grupos se não o único, não sei, que consegui entrar em temporada com 

uma regularidade. Claro, ter um teatrinho... 

Daniel: Isso que é legal, isso é que é o TESC, que eu vejo assim, isso que o Márcio dizia 

é a mesma coisa. Que o pessoal fica, às vezes, com esse despeito da gente, mas porque - 



isso que eu achava muito legal do Márcio-, a gente ia montar um espetáculo e tinha que 

ficar, e eu falava: “É mesmo”, em São Paulo, no Rio... Aqui não, apresenta num dia e 

dificilmente está em temporada em algum lugar né, não se mantém, não sei. Imagina, o 

espetáculo – e o Márcio tinha vivido isso né-, o espetáculo tem que estar acontecendo 

quarta, quinta, sexta e sábado para poder se manter. E aí vai ter aqui... Uma vez a gente 

apresentou o Hamlet para uma pessoa, a gente abriu a cortina e tinha uma pessoa, a sorte 

é que era uma pessoa o Matheus Nastergaele. Aí, valeu a pena, eu disse: “Olha, só tem 

uma pessoa”, o Márcio “Ih, uma pessoa”. “Mas é o Matheus Nastergaele, a gente faz ou 

não faz?”. A gente não faria se fosse outra pessoa, a gente chegou a dizer: “Porra, não dá, 

tem mais gente no palco do que na plateia, meio humilhante né”, para o nosso trabalho 

de teatro, nesse nosso fazer teatral, uma sacanagem né. Mas, aí uma coisa legal, ele dizia 

para a gente: “Não, vamos fazer”, mesmo assim para termos esse hábito, para nós termos 

esse hábito, isso é importante. Esse hábito de entrar em temporada que foi o que tu me 

perguntaste, de manter o espetáculo em temporada, porque o Márcio estava lá na frente 

no sentido de ter: “Olha isso aí dá bagagem para a gente conseguir verba”.  

Howardinne: Dani para finalizar assim, olhando agora para a cena teatral que a gente 

tem, não sei se você está voltando acompanhar, enfim. Aí não tem mais o TESC, mas o 

que você percebe de repente, o que mudou, o que falta, assim que fizesse uma fala para 

finalizar esse momento pensando no agora do nosso teatro aí, os grupos... 

Daniel: Olha eu estou muito por fora para falar. Eu estava comentando agora com o 

Cleinaldo Marinho que, ele dizendo: “Ai, as pessoas continuam as mesmas no teatro e 

tal...” esse ressentimento né, ele falando. Mas, o que esperar se no momento está sendo 

tudo desmobilizado, não é uma coisa só nossa, é um desmonte, um desmonte da gente, 

não é só físico, de grana, mas um desmonte da gente enquanto cidadão, se sentindo 

desmontado, desmobilizado. Então, eu acho que mexe né, a gente é muito humano, nós 

artistas né. 

Howardinne: A gente lida com a sensibilidade. 

Daniel: A gente tem que fugir, aquela coisa que o Diderot fala da sensibilidade não ser 

besta né, ter uma coisa crítica, mas como não ser, tem uma hora que sensibiliza, que 

rompe mesmo né, e aí você entra num marasmo e eu me cobro muito isso, porque desse 

marasmo cara, sabe. Mas é foda bicho...  

Howardinne: Uma coisa eu acho que vai motivando a outra, de repente você vê um 

trabalho que tipo: “Caraca”. 



Daniel: Pois é, mas a minha família vai a loucura assim, porque, às vezes, dá vontade de 

ir para uma praça assim, reunir pessoas e começar a montar um trabalho e... Estou 

morando perto do Prosamim e tal né, mas assim: “Por que que tu estás fazendo isso cara? 

Porque com quinhentos mil [sic] reais no mês, pelo amor de deus, tu não tens um carro, 

tu não tens uma casa, tem uma hora que mexe contigo. Então, porra, também quero ter 

conforto entendeu. 

Howardinne: A gente sente falta da estabilidade, todo mês é uma questão. 

Daniel: Agora assim, tem gente que consegue né. 

Howardinne: Não é impossível.  

Daniel: Mas, é porque assim, tem uma coisa também que é assim, tem um preço né. Tem 

um preço, aí fica assim: “Ah, porque é o trabalho dele ou dela, é mais comercial, por isso 

que consegue”. E realmente né, às vezes, é uma escolha fazer um trabalho assim periférico 

não vai ter.  

Howardinne: Não vai ter uma certa visibilidade. 

Daniel: Não vai ter e por isso tu vive com pouco. E assim tem esse glamour que eu cansei, 

ah não quero viver nesse glamour da pobreza sabe, de: “Ah é bom viver com pouco, com 

pouco mesmo”, ai... Tem gente que faz trabalho na periferia, mas está com projeto 

aprovado na Coca-Cola, entendeu, está podendo fazer, está podendo ganhar bem, 

produzir, então assim... eu queria muito poder voltar e contar com a ajuda de pessoas 

como você sabe, como a Daniely. Que eu contribuí tanto com esse movimento, tanto e 

agora que eu passei por um afastamento eu não tenho receio de pedir ajuda no sentido de:  

“Poxa, tem um projeto para...” sabe, eu acho que eu tenho esse valor e tenho que 

reconhecer a dificuldade disso né, de fazer. De poder a coisa acontecer. Então estou por 

fora de edital, por fora de grana, de conseguir fazer. Porque se não, eu vou ficar, eu vou 

me realizar, mas e aí? Tem uma hora que vai sufocar de novo, aí eu vou de novo, sabe. 

Ai não, agora tem que ser de uma forma organizada. Estar com pessoas boas, estar... sabe. 

Sempre quando houver um convite da Socorro, da Paula com um espaço, quero estar junto 

para ver. Eu já podia ter brigado para ter um espaço, a professora Annie... não, a que 

voltou agora... Ela dá aula muito do Freire... 

Howardinne: Do Paulo Freire? Da UEA você está falando? Tem a Annie, que dá aula 

mais de pedagogia, tem a Gigi, tem a Vanja, a Carol, a Vanessa... 

Daniel: É uma que mora no Dom Pedro. Ela: “Daniel, tu tens que fazer uma coisa tipo 

Tablado, tu tens um potencial tão grande”, e é verdade, deveria. E o Roger faz isso, e faz 

bem, mantém um espaço. E era isso que eu queria ter, uma escola tipo o Tablado, não 



para fazer uma escola estilo Tablado, mas para poder ajudar, ser meio Robin Hood, ter os 

cursos pagos para poder manter também algo mais experimental. Meu sonho seria esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista com Daniely Peinado. Manaus, 17 de jan. de 2019. Duração: 01:11:09. 

Daniely foi atriz do TESC na fase de 2003. Formada em Dança, é atriz e professora de 

teatro na Universidade do Estado do Amazonas. 

Daniely: No primeiro TESC quando eles começaram, já tinha, eles estavam exatamente 

nesse contexto que você, dos estudantes, da ditadura e tal, então isso mobilizou as pessoas 

a se juntarem e a começarem o grupo, que não era TESC até então. Começou com um 

curso, mas isso o livro da Selda conta bem. Mas o que acontece, de todos, o Márcio era 

mais um participante, tanto é que ele entrou depois no TESC, ele não era a figura mais 

importante como ele se tornaria depois, futuramente. Então assim, todos os atores do 

TESC participavam ativamente do negócio, tinham o mesmo espaço de criação, de 

contestação, de insatisfação, então assim, era criado coletivamente. Quando o Márcio 

chega depois, o Márcio acaba assumindo esse lugar meio que de dramaturgista até. Os 

colegas ainda continuavam colaborando com as ideias, principalmente. Tanto que, eu 

lembro uma vez que a gente apresentou o Ajuricaba em São Paulo até, ou acho que foi 

em Brasília... Porque assim, sempre que a gente saía, as pessoas sempre: “Ah foi do 

TESC”, uma mulher da Grécia, uma mulher do Rio, uma mulher não sei de onde, sempre 

chegava e: “Ah foi do TESC”, porque né, teve um (ininteligível) no período. Só que eles 

iam saindo, inclusive eles não têm uma boa relação com o Márcio.  

Howardinne: Eles quem? Da primeira? 

Daniely: Nem todos os atores da primeira geração – a gente chama de “primeira geração”-

, têm uma boa relação com o Márcio. Assim, eu não sei te dimensionar exatamente o que 

aconteceu, mas não foi uma coisa legal quando terminou, depois que terminou. A partir 

do momento que o Márcio chega no grupo, mas assim, o Márcio era muito amigo do 

Aldísio, o Aldísio venera demais o Márcio, apesar do Aldísio ser uma figura muito 

importante de 68 para cá, e nesse sentido de ser dessa coisa da veia política. O Aldísio é 

maravilhoso, eu sou fã do Aldísio. Ele foi meu professor de história do teatro, ele deu 

muito de história local. Eu gosto muito dele, ele para mim, ele e o Jorge [Bandeira] 

estariam num lugar bem parecido. Uma figura do teatro daqui. E aí... 

Howardinne: Ele ficou na primeira e na fase de vocês ele colaborava um pouco né? 

Daniely: Também, foi ele inclusive que mobilizou para que nós fôssemos o TESC, depois 

eu te conto essa parte [...]. Mas, aí existem essas figuras, tem o menino lá do Rio de 

Janeiro, que está mais perto de ti (tentando lembrar) o Stanley! o Moacir, muito legal, 

figuras muito bacanas de conversar. O Stanley é bem parecido com o Márcio [...]. 



Sempre que o Márcio vai contar alguma coisa, ele sempre fala muito dele, depois a gente 

entende porque o TESC era tão potente naquela época. Claro, tem toda essa coisa da 

repressão, mas eles tinham esse espaço antes. Então assim, eles tinham esse espaço antes, 

todos participavam, todos, todos, todos.  

Howardinne: Mas eu acho que é isso mesmo, acho que o contexto da situação... Era uma 

coisa... Um debate nacional né, começou a ter ali... 

Daniely: Imagina, a censura ia assistir o teu ensaio, antes de apresentar aquilo. Eles 

decidiam se sim ou se não. Fora que eles eram loucões, eles bebiam, fumavam, usavam 

(risos).  

Howardinne: Aí tinha a figura do Nielson também, que era um homem mais da prática... 

Daniely: [...]. É, mas o Márcio é mais político. Ele [Nielson] encontrou com a gente 

também. A gente fez Brasília, Acre, e... Rondônia, Pará. 

Howardinne: Vocês o encontraram. Ele foi assistir? 

Daniely: Foi assistir, cumprimentou o Márcio, o Márcio o cumprimentou, mas depois ele 

saiu para comer com o Efrain. Mas aí o que acontece, quando a gente volta, o Aldísio eu 

acho (ininteligível), que a gente estava com o Daniel, nós éramos do grupo do Daniel, 

quatro grupos, o Vitória Régia, que eu amo... 

Howardinne: Vocês eram do Cláudio Santoro ou não? 

Daniely: Saímos do Cláudio Santoro e resolvemos montar um texto do Aldísio, e a gente 

ensaiava bem aqui no Garagem, chamava “Espaço Teatro Garagem”, que eram quatro 

grupos: O grupo da Socorro, do Nonato, do Daniel e da Paulinha. Eles dividiam o aluguel 

e cada um tinha o seu horário de ensaio e de apresentação. E aí a gente estava lá ensaiando 

em janeiro quando o Márcio volta para Manaus. Aí o Aldísio fala: “Tenho um grupo lá...”, 

porque o Aldísio queria que nós fôssemos o TESC, só que aí o Márcio queria atores 

experientes e tal, e aí estava os quatro grupos lá. Aí o que ele fez, chamou esses quatro 

grupos para fazer uma espécie de audição, ficamos num período de avaliação, uma 

seleção natural na verdade, lendo Ajuricaba para montar o Ajuricaba. Aí muitos atores 

do Nonato saíram, alguns atores da Socorro ficaram, nenhum da Paulinha ficou, ficamos 

nós e aí foi como se formou o TESC, a partir desse ano de 2003. E aí depois entrou mais 

gente, outros saíram... Aí o Custódio estava com a gente no Ajuricaba, porque assim era 

uma montagem representativa para o grupo, além de ser o retorno foi o período logo 

depois do aniversário da peça. E aí o Aldísio, o Custódio, a própria Socorro, as irmãs 

Andrade, já tinham participado do TESC, A Fátima, a Berna... E aí quem mais... aí veio 

a Dayse, veio o Stanley... Eles vieram para a estreia, veio aquela outra mulher também 



que eu esqueci o nome dela. [...] A Lílian veio sempre. Esqueci o nome... Tem que ver, 

tem no encarte, acho que tem no jornal. E aí foi quando a gente recomeça, só que assim, 

como eu te falei, a gente não tinha o mesmo espaço no grupo. 1): Que a gente ainda não 

conhecia a história do grupo quando a gente entrou; 2) Era o Márcio que estava à frente, 

quando ele volta como diretor, ele não volta só como diretor, ele volta como diretor e 

dramaturgo [...]. O Dessana foi a nossa vontade, a gente queria, a gente insistiu... As folias 

do látex, foi muito... O Ajuricaba foi o Daniel quem decidiu. O Hamlet era uma adaptação 

dele, Carnaval Rabelais era adaptação dele, Operação Macunaíma era texto dele, As 

rodrigueanas era adaptação dele, então assim, tudo era dele.  

Howardinne: E ele já veio com uma fama, já tinha essa carreira como escritor. 

Daniely: Consolidado também né. Então assim, do que a gente participou realmente, dos 

Sábados detonados, porque a gente tinha espaço de criação, inclusive da produção 

também; o Lá hoje que era uma coisa parecida, mas que era no meio dia, parecida com o 

Sábados detonados, e mais efetivamente a gente teve O fiscal federal, que o Márcio 

estava indo e vindo, a mãe dele estava doente, então ele parou de vir nos ensaios com a 

gente então os atores assumiram a direção, nesse minuto. Tanto que O fiscal, quando foi 

apresentado em Itacoatiara, as pessoas perceberam e comentaram inclusive, da gente... 

Do espetáculo ser diferente [...]. Assim, é igual quando o Dani entrou, o Dani sempre 

ficou como assistente de direção, mas o Daniel que era o diretor – que o Daniel também 

era ator. Então o Daniel foi uma figura muito importante do TESC de 2003. Só no 

Dessana... Acho que é no Dessana que o Márcio deixa o Dani assumir como direção, os 

dois assumiram direção conjunta, e As Folias, de 2007, 2006... Que ele reconhece o 

Daniel como diretor, porque o Daniel é muito criativo, ele é cenógrafo [...]. Então, o Dani 

ficou 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008... [...]. Quando chega no Carnaval Rabelais o 

Dani começa a dirigir e aí ele sai no meio do processo, mas assim a ideia da Katlen e o 

Emerson fazerem o rei e a rainha trocados, foi ideia do Dani, ela era a rainha e ele era o 

rei. Aí era a ideia dele, o Márcio só concretizou e finalizou o processo sozinho. Aí o Dani 

saiu e ficamos só com o Márcio, então assim, deu uma grande diferença. A gente sente. 

Por que na verdade ele queria montar os textos dele. 

Howardinne: E vocês já não estavam... 

Daniely: Não... Aí o quê que acontece, não aconteceu o mesmo movimento de quando o 

Daniel estava lá. Só o que o que acontece, nesse momento os meninos já estão na 

Universidade e aí começa um movimento interno deles quererem fazer outras coisas, aí o 

Dimas no processo dele, aí eu já tinha terminado... 



Howardinne: E o Efrain sai nessa época também né. 

Daniely: O Efrain saiu duas vezes. Mas ele volta, ele volta bem, ainda presente. Depois, 

a gente fez até um funk: “A decisão já está tomada”, porque ele falava essa frase bem alto 

(risos) [...]. Mas enfim, tem As mil e uma noites....2008, 2009... 

Howardinne: Você foi a única que ficou desde o começo? 

Daniely: Desde 2003... Porque o elenco, eu, o Emerson, o Robson Ney, somos de 2003, 

depois que eu soube, o Dimas já estava, mas não deixaram ele ir para a cena, porque ele 

e o Robson tinham um problema muito forte da fala. O Robson ia, mas o Robson sempre 

foi o Robson, ele acontece na cena. E o Dimas ficou lá batalhando, eu ajudava o Dimas, 

o Drico [Adriano Antony], eles ajudavam, ficavam meio que por ali e tal até que eles 

entraram em cena num certo momento. Mas o Dimas estava lá, mas ele só entra no 

Dessana. A Carla também, só em 2004, foi o ano que ela entrou no Cláudio Santoro, só 

que ela só entra no meio do Dessana. 

Howardinne: Porque tiveram outros atores que colaboraram né, a Vanessa, o Mendes, o 

Gomes... 

Daniely: A Vanessa, o Roger e o Mendes eram da Socorro e eles ficaram. Eram do 

Metamorfose, então eles tinham os compromissos do Metamorfose. A Vanessa ficou mais 

que o Mendes e o Roger. O Tiago também saiu. 

Howardinne: Verdade. Tinha a Elis Marinheiro também. 

Daniely: A Elisangela entra para o Sábados detonados e depois ela entra mesmo no..., 

mas antes do monólogo, ela fez Rodrigueanas, fez o Rabelais e fez o... Eretz. 

Howardinne: Aí depois vem o Sidney... 

Daniely: O Sidney também estava desde o começo, o Geiberson entrou no Carnaval. 

Howardinne: E essa galera que entrava era mais pontual, fazia um trabalho e depois... 

Daniely: A gente recebia uma bolsa do SESC só que assim, (ininteligível) acho que em 

2003 a gente não recebeu, a gente começou receber a partir do Ajuricaba, de quando a 

gente montou. Só que assim, era uma bolsa que a gente recebia, recebia, recebia, e não 

recebia, não recebia... Aí virava o ano, a gente refazia o contrato e continuava ensaiando. 

Tanto que a nossa temporada logo no começo, era de quinta a domingo, a gente ensaiava 

todos os dias e apresentava de quinta a domingo. Aí depois ficou só sexta e sábado, aí 

depois ficou só sexta, depois ficou só sábado... 

Howardinne: Mas, isso por decisão...? 

Daniely: Porque logo no começo tinha público, bastante, mas depois não. Imagina, quinta 

a domingo ficar com o mesmo espetáculo, era o Ajuricaba. Porque depois todo mundo 



tinha ido, o pessoal do teatro já tinha assistido, aí só que o Ajuricaba foi a peça que a 

gente mais apresentou, tanto que ele tem três montagens, tem a da estreia, depois a gente 

remonta no ano seguinte...2003, 2004 a gente remonta, depois a gente remonta para a 

França, em 2012. Mas foi o espetáculo que a gente mais se apresentou. Tanto que até a 

gente brincava, outro dia com os meninos, a gente chegou em Brasília e alguém passou 

mal, alguém do grupo, e a gente teve que dividir entre mim e o Robson as falas do coro e 

corifeu. Aí eu falei: “Cara, eu acho que eu conseguiria fazer sozinha essa peça, porque já 

estou há anos, já sabia a peça inteira” e o Robson: “Eu acho que eu também”, então vamos. 

Nisso a gente fez, na brincadeira, de trocar as falas – tem um vídeozinho-, que a gente 

fala os textos um do outro. Ex. Tu falas, Dinne, com tua voz, mas eu estou dublando, 

porque tu sabias tanto a tua fala quanto eu (risos).  

Aí entra muita gente no Dessana, porque foram vinte e dois atores em cena no Dessana, 

muita gente, inclusive o porteiro do SESC que nem era ator, mas ele gostava muito de 

teatro, ia assistir a gente sempre e o Daniel: “Ah vamos colocar”. Mas aí o que acontece, 

o quê que foi legal, em todos os espetáculos tinha um processo de formação para o 

espetáculo. Então no Ajuricaba chamou o Zemaria Pinto para falar sobre a questão 

indígena, chamou o Nonato, chamou o próprio Aldísio, o Guto Domingos que era do 

CDA [Companhia de Dança do Amazonas], que participava com a parte de corpo... Então 

Ajuricaba 2003, 2004, Sábados detonados a gente fez um seminário sobre comédia, 

assistimos muitos vídeos, tanto que umas das inspirações, além de outras, foi o Terça 

insana e tal, tinham os filmes americanos, então tinha uma coisa então sobre comédia, 

em 2004. Aí o Marx na Zona né, do Roger, então o Márcio também faz toda uma 

contextualização, um estudo... Hamlet também teve muito seminário, a gente leu várias 

versões do texto até o Márcio começar a reescrever, fazer a versão dele né, enxugar, e 

mesmo assim ficou com mais de duas horas de espetáculo. A gente fazia entre o primeiro 

e o segundo ato um intervalo porque as pessoas nem voltavam, muitas vezes. E foi o 

espetáculo que a gente participou do I Festival de Teatro da Amazônia, né. 

Howardinne: E nessa questão de... Por exemplo, em As Mil e uma noites é tudo “punk” 

né, os figurinos... 

Daniely: O Daniel. 

Howardinne: Essas ideias de mudar totalmente eram do Daniel? 

Daniely: É, mas tinha uma boa razão que era assim, era a ideia da guerra, da devastação, 

desse negócio, do conflito ainda lá no Oriente, então ele: “Ah o que seria uma 

transposição desse ambiente de lá, que hoje é assim, na época da história não era né, mas 



para a gente atualizar, contemporanizar...” e saiu tudo isso. Só que assim, engraçado, eu 

lembro de um professor meu que ia assistir muito o TESC, gostava muito da gente, aí eu 

perguntei para ele o que ele tinha achado: “Poxa posso ser sincero? De verdade, para mim 

aquilo foi uma maquiagem, podia ser aquilo, aquela roupa toda preta, maquiagem toda, 

etc., como podia ser uma outra coisa”.  

Howardinne: O que influenciava de fato? 

Daniely: É, ele falou que não. Que na verdade também não teve um grande peso na 

encenação. 

Howardinne: É, eu só vi aquele vídeo do Festival, que vocês gravaram, que tu até falas, 

dá depoimento, os meninos dão... 

Daniely: Ah, o documentário, foi uma ideia minha [...]. Logo no começo a gente queria 

fazer teatro, tanto que a gente fez de graça, a gente faria qualquer coisa, então a gente 

fazia tudo o que o Márcio falava a gente fazia, e o Márcio era uma pessoa que quando 

começa a falar ele é uma enciclopédia, ele sabe muitas coisas, ele fala de teatro, ele fala 

do TESC antigo, ele tem muito material na casa dele, vídeo, foto... Ele sabe como fazer. 

Quando ele começava a falar aquilo encantava a gente, logo no começo a gente queria 

todo dia, a gente fazia de quinta à domingo temporada, a gente ensaiava, gravava, a gente 

apresentava de madrugada não estava nem aí. A gente tinha pique né, estava todo mundo 

com dezoito, dezenove anos. Então assim, a gente queria muito. Aí depois, a gente vai 

entendendo. A maioria do pessoal que ficou foi do Cláudio Santoro, então a nossa escola 

foi o Cláudio Santoro, foi um curso muito bom de 2002. 

Howardinne: Foi lá que o Aldísio te deu aula? 

Daniely: Foi. Então era assim: de segunda à sexta, de oito ao meio dia, de tarde era até as 

dezoito, mas a nossa turma era da manhã. Então tínhamos cinco disciplinas: História do 

teatro, Técnica teatral, Iniciação às artes cênicas, Corpo e Voz. Então história era o 

Aldísio, técnica era o Dani, iniciação era o Roger... Eles eram os nossos professores. O 

Aldísio como eu já falei, o Jhonson [Corpo] e voz... Foi a Juliana Albuquerque, mas ela 

teve um probleminha, se afastou e a Ednelza - que era da tarde-, deu um período para a 

gente, e teve um outro professor, o irmão da Eneila, o Lucivan, do coral. E aí era de 

segunda à sexta, e a gente se apresentava, ainda não era Largo, era praça São Sebastião. 

Então a SEC tinha uma programação: “Verão na praça”, então a gente sempre vinha e 

apresentava, tinha o “Livro Vivo”, tinha a “Trupe da Alegria” [ambos projetos da Cia 

Metamorfose], então assim, todos os alunos, praticamente todos, trabalharam lá naquele 

mesmo ano, em 2002, e o curso foi muito bom. Só que assim, os nossos professores não 



têm... A formação deles também é na cena, então eles ensinaram a gente (ininteligível). 

Mas o que eu queria te dizer, na verdade, é que a nossa experiência, a nossa formação 

primeira, foi essa, mas que assim, foi muita coisa também da cena. De apresentar em 

muitos lugares, de apresentar trabalhos diversos, de apresentar para vários públicos, de 

assistir muita coisa, de assistir os outros, de fazer cursos... Essa grande atividade, no 

sentido de estar ativo... Porque a gente trabalhava muito mesmo, ensinou para a gente 

muita coisa, a gente aprendeu muito mais, a gente aprendeu muita coisa estando em cena. 

Por exemplo, o que falta no curso [faculdade de Teatro], no sentido de que os meninos 

passam quatro anos, mas não assistem muita coisa, quando não está na prática não 

experimenta muita coisa, então eu acho que foi uma escola muito importante, na época, 

para todos nós. Quando o Robson vai para a Universidade e agora o Emerson está lá, e o 

Dimas - que era um projeto nosso inclusive, de todos irem -, eu não fui, eu traí (risos). 

[...] Eu fiz a prova com o Dimas, só que eu perdi a prova escrita [...].  

Mas assim, foi isso eu acho, uma grande escola para a gente, e aí, todo esse movimento 

começa a surgir na gente uma vontade de querer fazer outras coisas. De não mais só 

montar textos do Márcio, da gente também se experimentar... O Robson assumindo a 

direção. Acho que o espaço do Sábados Detonados também acabou movimentando isso, 

só que o Márcio não deixava. E assim, ele dizia mesmo: “Não, eu quero fazer assim”, aí 

começam a surgir as crises, aí o Efrain sai, as pessoas saem, mas assim, esse núcleo que 

ficou, eu, Dimas, Carla, Robson... Esses seis: Emerson, Eu, Dimas, Carla, Robson, 

Sidney... [...]. Basicamente nós.  

Howardinne: O Denni também.... 

Daniely: O Denni foi uma figura muito importante. Ele chega nos Sábados detonados, só 

que assim, o Denni, diferente do Dimas e do Robson, além do problema da fala que ele 

tem, ele era mais diretor. Ele é muito criativo o Denni, ele é do cinema, ele tem uma coisa 

meio... Como ator... né, ele ainda... Porque eu acho que diferente da gente, ele não ficou 

na cena e tal. Ele fazia muitas coisas dele, e ele sempre foi muito independente, que nem 

o Dimas. O que eu tentava movimentar, colocar: “Oh, vamos fazer nossas coisas...”. Teve 

até um período que eu fiquei “revoltadinha”: “Vamos sair todo mundo? Ele não vai 

encontrar pessoas tão dedicadas como a gente, com a prioridade que a gente tem, para ele 

entender que a gente faz falta, que somos importantes, para termos direito a fazer as 

nossas coisas, para também termos espaço”. E isso foi piorando assim né, ele queria fazer, 

a gente já não fazia com... Até que... A gente acha – teorias da conspiração (risos)-, ele 

sabia do fim do TESC e que... A gente tinha um prazo para montar, era de trinta dias, e 



que a gente tinha... “Márcio, não vai dar, o figurino atrasou, muita gente ficou doente, a 

gente teve um grande problema...”. A gente não montou (Tartufo) deram a conta, a gente 

não conseguiu estrear. 

Howardinne: O Tartufo seria logo depois de O fiscal? 

Daniely: Não logo depois, a gente ficou com O fiscal um bom tempo. Porque assim, em 

2014, eu sou obrigada a sair, eu me retiro do Fiscal, aí eles recomeçam a ensaiar com o 

Sidney o juiz, isso altera a peça e todo mundo volta para o ensaio, a gente sabe. Porque 

depois fizeram não para ir ao teatro, mas para irmos às escolas, então foi um projeto que 

funcionou com o Ajuricaba, O fiscal, e o Sapo, fizemos com a SEDUC e com a SEMED 

também. Então isso também muito legal, a gente ia nas escolas, apresentava... O SESC 

volta a registrar atendimento que era o que eles queriam. Mas assim, o TESC era um dos 

programas do SESC que mais gerava atendimentos, que era constante né, estávamos 

sempre fazendo cursos... [...]. Maquiagem, iluminação... É isso. Quer perguntar alguma 

coisa? 

Howardinne: São muitas coisas, mas acho que o que você está falando também me 

interessa.  

Daniely: Mas você entende quando eu digo que eles tinham um espaço e a gente não 

tinha? 

Howardinne: Mas, vocês quando entraram também... Porque eu acho que existe essa 

condição de... Vocês já entraram nessa condição um pouco, no sentido de: “Olha tem o 

TESC, estamos abrindo vagas, a gente está precisando de elenco para montar uma peça, 

o diretor é o Márcio Souza...”. 

Daniely: A gente já ia montar, a gente já ia montar o Ajuricaba. Ele tinha me chamado... 

Ele ia montar até com outro cara, o Cláudio.... “Vamos montar uma peça? É uma peça 

que se passa num tempo bem antigo, que a índia é estuprada”, e não sei o que - ele falava 

assim né, do Ajuricaba-, (risos). “Eu queria que tu fizesses a índia”, e eu: “Tá”. A gente 

ficou estudando, só que entrou as férias e a gente retornaria em janeiro. Aí quando o 

Márcio chega a gente já estava se preparando para... O Márcio chega, então assim, a gente 

já ia montar Ajuricaba, só que aí o Márcio quis montar pelo TESC, o Márcio: “Não, eu 

vou apadrinhar vocês”, acabou que virou o TESC. Então assim, a gente já estava fazendo, 

ia sair de uma forma ou de outra, só que virou o TESC. E foi uma coisa assim que a gente: 

“Ah, estamos fazendo o que estamos fazendo, então beleza, vamos lá”. E o Aldísio: 

“Vamos lá”, não sei o quê...Tanto que um dos jornais, que o Aldísio trabalha com jornal, 

“Os incendiários voltaram”, a manchete assim (risos), e a gente não tinha noção do que 



que era. E aí, o Ediney foi assistir a gente muitas vezes, ele chegou a falar até para mim: 

“Olha agora o trabalho de escrever de 2003 para lá é de vocês”. [...] E o legal de 2003 

para cá é que tem os vídeos também. E ele [Márcio] dá. 

Howardinne: Ele tem todos os vídeos das peças. Eu conversei com ele, com a Selda e o 

Aldísio [...]. 

Daniely: Todos os nossos ensaios abertos, o Márcio a chamava para falar, ela assistiu 

todos [...]. 

Howardinne: O que eu quero também com o trabalho, ter diferentes perspectivas. Não 

quero só ouvir o Márcio, a Selda... Quanto mais pessoas, não necessariamente só as 

pessoas que passaram pelo TESC, mas por exemplo, o Jorge Bandeira, o Dori... pessoas 

que de alguma forma acompanharam e viram esse movimento para ter essas diferentes 

visões. E encontrei com o Marc Adolph, que fez um vídeo da primeira fase, trabalha na 

TV Cultura [...]. 

Mas então é isso assim, ele [Márcio Souza] falou da época de 2003... Falou que as pessoas 

acham que foi ele o responsável, mas que na verdade foi uma decisão que veio de cima, 

aquilo tudo. Mas é engraçado que são várias histórias sobre o “fim” de fato do TESC né, 

também ouvi muitas coisas falando que tem muito a ver com a coordenação do SESC... 

Daniely: A ordem do Nacional foi para conter gastos, mas o SESC São Paulo, que é um 

dos maiores não demitiu ninguém. [...] Eu participei de um encontro de mediação nacional 

do Palco Giratório, eu até perguntei do Zeudi [ na época, Técnico de Teatro do SESC 

AM] se eles sabiam que eu tinha sido do TESC e se tudo bem. E em um dos debates, eles 

falaram do TESC, o pessoal do Nacional, veio uma moça do Nacional. Porque... Eu até 

indiquei o Nonato, “Quem é Nonato?”, o pessoal não conhece o Nonato Tavares, Aí 

expliquei. O Jhon... indiquei o Jhon para falar, e veio uma menina de São Paulo que 

sempre vem, a Isabel, fez um discurso lindo sobre o incêndio do Museu... E aí eles falam 

do TESC: “Ah eu até soube que o SESC daqui mantinha um único grupo de teatro, não 

pode gente. O SESC é uma instituição que eles têm que fomentar a prática artística da 

cidade toda, de todos os grupos, não pode privilegiar um grupo e tal, não sei o que”. O 

que acontece, como era o negócio? O SESC distribuía um valor “xis” por ano. E nisso, o 

Márcio dividia entre os meses, para sair o nosso pagamento, o da produção, para sair o 

dele, o do BG, etc. Aí isso justifica ele se colocar como diretor e dramaturgo. E o que 

acontece, acaba justificando também, anteriormente, por que que tinha mês que a gente 

recebia e mês que não recebia? Porque assim, a gente só recebe, praticamente um salário, 

a partir de 2008, que é quando a gente é contratado. 



Howardinne: Que vocês viram de fato funcionários.  

Daniely: Primeiro terceirizado por uma ONG, e aí depois estudaram e descobriram que 

aquilo era errado, aí eles contrataram diretamente pelo SESC que é quando abre aquele 

processo seletivo, eles estavam errados e deram um jeito: “Não, vamos oficializar”. E aí 

a gente entra em 2013... Então ficamos de 2004 a 2012 “errados”, mas contratados com 

carteira assinada, e só de 2013 para cá... Em 2016, que nós somos contratados diretamente 

pelo SESC. E aí: “Ah, eles recebem um salário... Os únicos atores...”. Antes de 2008, a 

gente não recebia todos os benefícios, então sempre tinha... No Dessana, a gente abriu 

mão do pagamento – abriu mão é ótimo-, a gente deixou de receber para pagar músico, 

pagar preparação vocal, pagar maestro, pagar não sei o quê. Então assim, sempre quem 

arcava com essas despesas, era o que a gente deveria receber. Eu acho que isso também 

depois pesou para querermos outras coisas, querer sair. Tanto que a gente não trabalhava 

só no TESC, a gente trabalhava em outros lugares, para poder se manter. Então o salário... 

Só quando a gente é do SESC que a gente começa a ter os outros benefícios, como vale 

transporte e tal, os benefícios.... 

Howardinne: Nossa, mas é uma visão também muito... Eu particularmente sou contra, 

de tirar um grupo para dizer que... 

Daniely: Só para você ter uma ideia, a gente recebia um salário, era o menor salário do 

SESC, até o agente de portaria – não estou desmerecendo o agente de portaria de maneira 

nenhuma- ele recebia mais que a gente. Mas assim, é um trabalho diferenciado, você é 

atriz, tu sabes como é, o nível de dedicação que a gente tem, não e só o horário que a 

gente está lá (ininteligível). Então assim, era o menor salário do SESC e a gente soube 

depois dessas coisas. 

Howardinne: Eu falei com o Zeudi, falei com a Camila para tentar entender. Fui lá no 

SESC São Paulo... Por que eu achava estranho essa questão de nunca – Eu não sei também 

né-, mas de vocês não participarem de outros programas do SESC por exemplo, Palco 

Giratório... Então, não podia, mas eu queria entender na real qual que era a diferença do 

Antunes, que também é um pouco parecido, que também é subsidiado pelo SESC. E aí 

eu fui no SESC Memórias de São Paulo, que é um setor que eles têm, sobre a memória 

do SESC, basicamente isso. E aí: “Nossa gente que estranho, porque é um dos poucos 

grupos, eu acho que tem só mais um grupo no Nordeste que é apoiado pelo SESC-, mas 

por que que não tem coisas [sobre o TESC]”. E aí eu falei com o diretor responsável e ele 

não conhecia, não sabia o que era, não fazia ideia. E aí ele passou vários documentos 

sobre o SESC [...]. 



Daniely: Eu lembrei de uma coisa... Ah tá, a menina vai falar isso, eu fiquei pensando em 

pedir a palavra e falar, mas o assunto era outro, o Zeudi até deu uma risadinha. Mas, 

depois eu a peguei na Casa da Pamonha para explicar, mas eu vi que não se entendia 

direito, porque parece que quando as pessoas falam assim: “O grupo que era mantido pelo 

SESC”, beleza. A gente tinha um espaço maravilhoso, muitos grupos não se mantêm 

porque não tem um espaço. A gente ensaiava todos os dias, mas era uma dedicação nossa, 

dos atores, nem todo mundo tem essa... Era uma coisa legal, colaborava com a projeção 

do nosso trabalho. Receber um salário também era revolucionário como ator, mas tem 

todos esses fatores que eu estou te falando e as condições que a gente trabalha [...]. 

Daniely: É. Então é... Eu estava conversando com uma amiga, eu consigo perceber o 

valor que isso tem na nossa carreira, e na história do teatro aqui em Manaus, mas a gente 

que viveu sabe que não foi uma coisa tão legal assim, tão perfeita como as pessoas dizem. 

A gente fala com as outras pessoas, fala com o Taciano, o Taciano: “Dani, eu queria entrar 

no TESC, vocês não perceberam? Eu estava todo dia lá, assistindo, vocês não me 

colocaram” (risos). E aí ele falou assim para mim: “Tanto que para mim hoje, a gente 

ensaia todo dia, se não for para ensaiar todo dia eu nem quero, porque eu aprendi isso 

com vocês”. Então, foi isso. Mas, foi importante, a gente sabe, foi importante para a gente, 

para a nossa formação, foi importante para a história também e tal, mas é nesse sentido. 

A gente não podia concorrer (em outros programas do SESC) porque era um recurso do 

SESC também, então, para ser justo com os outros grupos que.... 

Howardinne: Então, depois que eu vim entender essa diferença com o Antunes, porque 

com ele é uma ação... Eu sempre esqueço essa palavra... 

Daniely: É uma coisa de temporada né? 

Howardinne: É, mas ele entrou como... O SESC entrou com uma ação de... Não vou 

lembrar, mas ele disputou com mais dois grupos... E aí, acolheram o Antunes e por ele 

ter essa pesquisa, o SESC abraça essa proposta e acaba virando uma Escola para ter essa 

justificativa de formação anual, que também gera números para o SESC e tal. Eu sempre 

esqueço... 

Daniely: Tudo bem, eu sei o que é. Tem um processo de licitação. 

Howardinne: A palavra não é licitação, tem outro nome, mas concorre. [...] Mas, também 

falando com o Zeudi eu entendi que a verba de vocês era do SESC regional né, e o SESC 

Nacional, na verdade, ele não vetou, ele deu uma orientação: “Não é legal manter um 

grupo por esses motivos...” Só que aproveitou-se do discurso para... [...]. 



Daniely: Teve um período que o Emerson assumiu junto comigo a preparação corporal, 

o Robson a direção, a Carla também... [...] O Aldenir dizia uma coisa e o Márcio outra, 

então existia esse embate e ele [Aldenir] se colocava como “chefe da cultura”. 

Literalmente ele dizia para a gente. E o Márcio falava com o Roberto [Tadros]... [...]. Eu 

não sei se você já teve oportunidade de ver como é a programação dos outros SESC’s, 

nas outras unidades, o que é o espaço do SESC nas outras cidades, o teatrinho, é outra 

coisa, não é o que é aqui... É diferente, nunca vai dar certo com esse cara, e ele acha que 

entende, que sabe o que está fazendo... Tanto que a declaração que ele deu quando o 

TESC acabou foi que ia continuar de outra forma. Mentira.  

Howardinne: Agora é o projeto de residência né, que teoricamente está com a verba que 

era de vocês. Mas ainda assim... 

Daniely: Mas assim, aconteceu durante um período, durante dois períodos no caso, eu 

ainda acho muita coisa para você dar conta. Se fosse uma coisa mais de encenação tu tens 

mais materiais, de 2003 para cá [...]. 

Ah lembrei! Da temática indígena, de não ser uma coisa regionalista. Depois o Márcio 

assume isso como característica do grupo, tanto que se você procurar, acho que é no 

Ajuricaba ou é no do Márcio, ele fala em algum lugar, não sei se é em alguma sinopse ou 

em algum programa nosso que ele fala que o TESC tem duas características: Uma é pensar 

a cena nessa contemporaneidade, que seriam temas para abarcassem– tanto que a gente 

monta Hamlet, Marx na zona, a gente monta... esses temas estão sempre presentes-; e a 

outra era a questão sociocultural do Amazonas que aí inclui sim esses aspectos indígenas, 

a própria história do Folias, Tem piranha, a Ascensão do boto Tucuxi, e tal... Num dado 

momento, acho que quando a gente volta em 2003, ele assume isso como característica 

do grupo. Se antes não estava, não era, depois ele diz que é. 

Howardinne: Até no DVD ele fala que o palco agora é a Amazônia, que o palco é de 

vocês. Eu não sei se é contraditório, mas acho que ganha, dois sentidos diferentes num 

dado momento. Mas eu acho que eles sempre falaram de alguma forma, principalmente 

o Márcio quando entra: “Quem somos nós fazendo teatro aqui nessa cidade que durante 

muito tempo foi considerada né...” [...]. Eu estava falando do discurso, que sempre foi de 

alguma forma, falar sobre isso, o Aldísio mesmo falou sobre isso: “Ah, a gente sempre 

falou daqui, sem ser regionalista, que é diferente”, assumir essa característica e ao mesmo 

tempo universal, falar do indígena, por exemplo. 

Daniely: Falar da cosmogonia indígena, no Dessana, no Jurupari, a guerra dos sexos e 

tal. E outra coisa, lembrei, apresentar nas cidades do interior, levar teatro nesses lugares, 



entende, assim. Levar esse teatro de fato para as pessoas daqui. Então eles fizeram naquela 

época, tem naquele livro de fotos das viagens e tal, tem inclusive uma passagem que o 

Márcio descreve, em uma cidade, a mesma dos meu pais, que eles foram apresentar O 

Sapo, e eles terminaram a apresentação e as pessoas ficaram olhando. Não sabiam se tinha 

terminado, não sabiam o que tinha acontecido (risos). Mas é porque as pessoas ainda não 

conheciam e tal, mas hoje sim, as pessoas conhecem, e a gente fez também viagem pela 

Amazônia, o “Teatro na Amazônia” era o projeto apresentando.  

Então eu acho que é isso, tem os pontos altos, e tem essas questões que precisam ser 

levantadas, que você vai contar, tem essa característica de pensar o viés político, apontar 

essas... 

Howardinne: Aí é que tá né, porque, a meu ver também, não tem como negar que foi 

mais do que um grupo, foi um movimento cultural, não só a última fase, mas desde o 

início, tem essa característica, embora tenham esses né... Mas, eu acho que isso não tira 

de forma alguma o impacto, tanto que eu não estaria fazendo um trabalho sobre isso se 

eu não achasse que fosse interessante e relevante isso tudo [...].  

Daniely: Eu acho bacana esse teu interesse pelas várias vozes, para você não se fixar em 

uma, e se tu fores se fixar dizer que é a partir dessa perspectiva, e etc. É legal esse teu 

interesse assim, porque o que acontece, a gente não consegue ter esse distanciamento que 

as pessoas dizem que a gente tem que ter. Quando tu fores escrever, quando a Dinne for 

escrever ou finalizar o teu trabalho, a tua pesquisa, vai ser o que a Dinne leu de tudo isso, 

então não vai ter distanciamento, vai ser o contrário, tu vais ter que se apropriar disso, e 

construir um pensamento teu, uma conclusão tua, uma visão tua disso tudo. Então vai ter 

da Dinne também nisso, né, e aí... A partir do teu contato com esses materiais, com essas 

pessoas, com essas visões, com essas vozes, com esses olhares... a Dinne vai construir 

um olhar sobre isso, então, não vai ser distante, pelo contrário, vai ser a tua construção de 

tudo isso.  

Então é legal, tem o Nonato que não foi exatamente do SESC, mas que esteve muito 

próximo sempre, o próprio Jorge que assistiu tudo de 2003 para cá, ele assistiu tudo. As 

montagens da Zezé [Maria José, dramaturga], que eu esqueci de falar, que foi a Isabel do 

Brasil, que é lá de São Paulo, a Francisca... Mas os outros foram textos do Márcio, ou 

adaptações do Márcio, esses dois... a direção do Gerson... É diferente. Isabel é do 

Márcio... [...] o Roger se virou muito sozinho, no Marx. 

Howardinne: E foi a peça que mais ganhou prêmios, que mais circulou. 



Daniely: É, porque o Roger era produtor também, ele correu muito atrás das coisas para 

o Márcio. Mas é isso.  

 

 

 



Entrevista com Dayse Ângela Azevedo. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2019. 

Duração: 1:04:13. 

 

Dayse Ângela foi atriz do SESC na segunda fase do grupo, com Márcio Souza. Tem 

formação acadêmica em Artes Cênicas, é atriz, professora e pesquisadora nas áreas de 

voz, corpo, performance e negritude. 

 

Howardinne: Como foi o início da sua relação com o TESC? Conte um pouco se você já 

tinha experiência e como foi a sua chegada no grupo. 

Dayse: Refletindo sobre o meu processo de vida, posso agora destacar o que de fato me 

levou a viver em Manaus. Sem sombra de dúvidas foi a reaproximação entre os meus pais 

- que estavam separados, divorciados há cinco anos -, e, naquela ocasião, eles voltaram a 

viver juntos. Meu pai, na época, era sargento, militar das Forças Armadas do Exército 

Brasileiro, foi transferido à cidade de Manaus. Fato que levou a mudar os rumos de nossas 

vidas, a minha, a de meus irmãos e, sobretudo, a de minha mãe. 

Eu já morei em vários lugares, morei em Recife, Brasília... E aconteceu como tinha que 

acontecer. Assim que eles voltaram novamente, saiu a transferência do meu pai para 

Manaus. Eu fiquei muito contente porque o meu sonho era filmar os índios, era bem a 

minha veia, comunicação, mas eu gostava muito de teatro também. Mas não tinha 

faculdade de Comunicação, foi na época que saiu a faculdade de Comunicação que eu fiz 

a faculdade de Letras, passei para Letras porque eu não tive coragem de optar para 

comunicação, porque era um curso novo. E eu tinha essa coisa de filmar, e passei, havia 

sido aprovada no vestibular de 1978, pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de 

janeiro (UFF), no curso de Letras. Só que quando eu cheguei em Manaus, eu tive que 

esperar seis meses porque não tinha vaga, alguma coisa assim, na UA, Universidade do 

Amazona. Eu tinha dezessete para dezoito anos, era novinha. Tive que aguardar um 

semestre para que o fato ocorresse. E me perguntei: “O que eu vou fazer?”. E antes de eu 

viajar: “Eu vou comprar uma máquina filmadora na Zona Franca, vou filmar os índios e 

não sei o que, vou visitar as aldeias...”, o sonho de garota né. Aí chegando lá não era nada 

disso, era complicado. Só pensava em investir em aparelhos audiovisuais para produzir 

um documentário sobre os nativos do Brasil. O que se conhecia do Amazonas eram vagas 

histórias de aldeias indígenas e da Zona Franca de Manaus. Tal foi a minha surpresa ao 

chegar na cidade de Manaus. Não a imaginava daquele jeito. E me perguntava: “Cadê a 

floresta? Cadê as aldeias? Cadê os índios? 

Então bom, comprei e fui passear pela Zona Franca, fui passear pelo centro, estávamos 

morando no conjunto de militares... 



Foi nesse período que tive o privilégio de conhecer o Teatro Experimental do SESC. 

Passeando pelo centro da cidade, depois de ter comprado vários objetos e tê-los em mãos, 

os artesanatos indígenas e algumas bijuterias indianas, me deparei em frente ao SESC, na 

rua Henrique Martins. Logo na entrada havia uma informação sobre o Teatro 

Experimental do SESC, os dias e os horários dos encontros. Percebi que faltavam algumas 

horas para o início da reunião do grupo e aí resolvi esperar para conhecê-los e me fazer 

conhecer. 

Eu falei que fazia teatro aqui [Rio de Janeiro], mas eu fazia pouco, na Martins Pena, e 

falei que queria continuar, se tinha possibilidades e ele disse que eu tive sorte porque eles 

estavam estreando Tem Piranha no Pirarucu: “Topa?”, e eu topei. Márcio Souza estava 

procurando uma atriz para fazer o espetáculo Zona Franca Meu Amor. Foi tudo muito 

rápido. Logo depois de eu ter me apresentado ao grupo, o Márcio marcou o dia do teste, 

me indicando um texto para trabalhar e apresentar. No dia do teste eu estava lá, pronta 

para a conquista da vaga como atriz. A resposta veio no mesmo dia. Fui aprovada e 

comunicada dos horários e dias dos nossos ensaios. 

A minha estadia em Manaus foi tudo, marcou a minha vida, eu cresci com o TESC, se 

não fosse o TESC eu não sei o que seria, não seria a mesma coisa. Posso dizer que foi no 

TESC que iniciei minha carreira como atriz. Apesar de ter passado, em 1976, pelo curso 

da Escola de Teatro Martins Pena, no Rio de Janeiro. Na época, a escola contava com a 

direção de Klaus Vianna, que durou até 1978. Lembro-me bem das aulas com o Ilo Krugli, 

os encontros com o Amir Haddad, entre outros pedagogos renomados do teatro brasileiro. 

Foi uma experiência muito bacana, interrompida pelos estudos e a viagem para Manaus. 

Howardinne: E sua relação com o processo criativo e a direção? 

Dayse: O que mais me fez crescer, experienciar a atuação como atriz, acredito ter sido a 

relação entre a atriz Dayse e o diretor Márcio. O Márcio deixava os atores e as atrizes 

muito à vontade. Aí eu comecei a fazer, a Walderez, a personagem, porque o grupo do 

TESC é assim, assim que eu cheguei nós tínhamos essa maneira de fazer pesquisa, era 

muito interessante. O Márcio levava professores universitários, levava índios, tudo o que 

podia, ou então a gente ia nos locais para fazer laboratório teatral. Então em cada peça a 

gente tinha uma pesquisa diferente, logicamente porque o tema era diferente. A Walderez 

não teve muita pesquisa não, foi tudo muito rápido, até porque eu já eu entrei e já estava 

rolando, mas depois eu lembro que em Jurupari, por exemplo, a gente fazia pesquisa das 

danças, dos cantos... Era muito rico, eu era apaixonada por tudo, né. 



E tinha toda essa coisa também de conversar com a Universidade né, ter esse elo com a 

Universidade, com a cultura local que é a indígena, e a nossa pesquisa mesmo, corporal 

e tudo mais.  

Minha passagem pelo Teatro do SESC foi uma verdadeira universidade, no sentido em 

que ampliou meu horizonte cultural e intelectual. Falava-se - alguns intelectuais e 

jornalistas da época-, que Márcio era um escritor regional. Mas, sabemos todos que 

quando se fala de Manaus, “cidade da borracha” ou da Amazônia, o “pulmão do mundo”, 

está se falando de assuntos de interesse global e não só local. Por exemplo, quando 

acontece um genocídio com índios, temos um problema global. Porque os índios são os 

guardiões da floresta, exterminando-os, a preservação da floresta torna-se ameaçada. 

Diante de cada espetáculo a ser montado, trabalhávamos temas específicos, sugeridos e 

orientados pelo diretor e levados a fundo por meio de nossas pesquisas e experiências de 

vida. Foi nesse processo de pesquisa, em que eu descobri meu corpo, meu jeito de ser, de 

criar, de compor, de representar personagens, através de um corpo orgânico e performer 

em movimento, na relação entre a ação, o espaço - tempo – ritmo. 

Howardinne: Você acompanhava outros grupos? 

Dayse: Acompanhei, durante um período, o grupo de crianças criado hoje pela prof.ª de 

Literatura francesa da UA, Jane Jatobá. Na época, uma jovem estudante de Letras, como 

eu, que havia me convidado para dirigir a peça de sua autoria Olha o bicho livre. 

Participamos do Festival de Teatro Infantil, no Teatro Amazonas. Verificou-se, na época, 

um espetáculo bastante inovador, na medida em que foram utilizadas linguagens 

artísticas, variadas como: música, dança, canto. Contou com a atuação das crianças como 

protagonistas. Foram elas os atores e as atrizes. Algo novo na cidade. 

O TESC sempre contou com parceiros e parcerias. As Universidades se faziam parceiras. 

As comunidades indígenas, idem. Assim como os artistas, intelectuais, professoras e 

professores... Na época, estava Stanley Whibbe como o diretor da companhia. Ele 

promoveu diversos encontros culturais: workshop, oficinas, palestras. O que eu não 

esqueço, até hoje, foram os encontros em algumas comunidades ribeirinhas. Viajávamos 

muitas horas de barco para chegar ao local e, às vezes, um dia inteiro. Que experiência. 

Quantas realidades diferentes das que eu estava acostumada a viver. Gratidão TESC. 

Howardinne: A última peça foi O boto Tucuxi, com direção de Márcio Aurélio [Teatro 

Saltimbanco de Combate], compartilhe um pouco dessa experiência. 

Dayse: Meu personagem, Maria Pequenina, era prostituta, cantora de cabaré onde 

frequentava o personagem Boto Tucuxi, um político influente, seu amante. E o Boto 



Tucuxi [peça], eu lembro que nós fomos fazer laboratório, uma pesquisa de campo que 

foi num bordel, não sei se alguém já te falou isso. É bom eu te contar coisas que ninguém 

contou (risos), “Vamos todos, todo mundo para o lugar tal”, o Márcio quem marcava. Era 

legal também que nós fazíamos viagens de barco, isso aí também já te contaram né. Agora 

essa história foi muito legal. Então, nós fomos a um bordel que frequentavam taxistas, 

porque a história era sobre prostituição, no bordel de prostitutas. Então o Márcio levou a 

gente para esse lugar, eu não sei se foi o Márcio ou Stanley, porque o Stanley era quem 

administrava essas coisas. Mas eu lembro como se fosse hoje, era numa estrada, eu não 

sei te dizer exatamente onde era, eu não lembro qual era o bairro. E nós fomos e eu lembro 

que quando a gente entrou estava cheio, lotado e eu já estranhei porque a banda que tocava 

estava cercada, como se fosse uma gaiola, e eu pensei: “Nossa, que estranho, deve ser 

barra pesada mesmo esse lugar”, de ter que se proteger. Ficamos numa mesa, mas não 

por muito tempo, eu fui ao banheiro de lá só para observar mesmo. Mas essa ida ao 

banheiro foi tudo para mim porque ali eu vi as meninas se arrumando, se maquiando... E 

eu lá, e elas conversando umas com as outras e eu via a postura, eu vi a maneira delas 

falarem. Eu fiz uma Maria Pequenina bem carioca porque, na época, eu não tinha essa 

consciência. Eu não me lembro, mas deve ter sido bem carioca o acento. Ainda bem que 

eu nunca fui muito carioca de falar. [...] E ali eu me dei conta que nós estávamos num 

ambiente de prostituição (risos). Mas fomos embora logo porque todas as vezes que nós 

saíamos do teatro já era de noite, nós íamos comer num local bem popular mesmo, que 

tinha uns caldos deliciosos, eu adorava, então era muito comum. E nesse dia eu acho que 

nós fomos mais cedo para conhecer este local. Então teve essa pesquisa de campo que foi 

bem diferente. E depois a política né, a gente se atualizava com a política. E o Márcio por 

trazer muitas coisas para a gente, abriu muito a nossa cabeça e eu agradeço muito ao 

Márcio por essa oportunidade de conhecer uma cultura diferente, porque de repente se eu 

não tivesse com eles eu não ia conhecer a cultura realmente.  

Os ensaios foram feitos, em parte, no teatro do SESC com gravações em estúdio de 

música. A estreia foi no Teatro Amazonas. 

A trilha sonora da peça ficou na história. Ao cantar as músicas da personagem de Maria 

Pequenina, o público cantava junto. Uma emoção só - graças ao poeta Aldísio Filgueiras, 

e os outros músicos-, o motivo de tanto sucesso. Foi um período bastante significativo 

para mim. A Luna, minha filha, tinha nove meses, estava apenas caminhando, meu corpo 

havia mudado com a gravidez. De menina a corpo de mulher. Processo que influenciou 

em minhas pesquisas, corpo, voz em movimento, no espaço. 



Howardinne: Você saía da faculdade e já ia para o TESC direto? 

Dayse: É, mas depois eu tranquei a faculdade. Eu fiquei enrolando com a faculdade de 

Letras por dez anos, eu fiz todas as matérias e faltava pouco para acabar... Eu só fiz as de 

literatura, as que me interessavam, entre outras. E depois eu vim para cá, para UFRJ e 

sofri perseguição porque não tinham professores negros, na minha época não tinha 

professor preto. E tinha uma professora branca fascista, que deu uma nota alta para uma 

menina branca e me deu uma nota baixa. Aí naquela época só entrava gente que podia 

pagar uma escola boa né, como eu era filha de militar dava para estudar numa escola de 

classe média, então a minha mãe investiu nisso. E a menina protestou porque nós 

tínhamos estudados juntas feito tudo juntas e eu tirei uma nota menor que a dela. Então 

eu tranquei e não quis mais saber, quer dizer, eu não tinha a vontade mesmo de fazer e 

isso aí já me cortou. Mas depois eu tive a oportunidade de me formar fora, em teatro e 

depois fui fazer mestrado aqui na UNIRIO. Aí a mesma coisa, fascismo, não é fácil não 

é uma ignorância terrível.  

[...] Quando eu estava grávida uma professora virou para mim e disse: “Qual é o nome da 

sua filha?” e eu disse: “Luna” e ela começou a rir dizendo que a mãe vivia na lua e ia 

colocar o nome da filha de Luna (risos). Mas eu sempre detestei Letras, mas eu tinha que 

fazer porque a família queria que eu fosse professora. Eu nem cheguei a me formar na 

Letras, me formei em Artes Cênicas em Roma.  

Eu acho que eu sou a única que nunca deixou de fazer teatro, quer dizer, deixei de fazer 

teatro para dar aula. Agora não estou nos palcos há um tempão, mas eu vou voltar agora 

porque eu estou fazendo uma performance. Antes de viajar, há 30 anos quando eu fui 

morar em Roma, eu me mudei porque eu fui fazer uma performance lá e aí eu fui e ganhei 

bolsa de estudos para pesquisa, comecei a dar aula na Embaixada do Brasil e fui para o 

campo da Educação. Trabalhei muito nas escolas levando a cultura afro-indígena para as 

escolas. Então o modo de fazer, de pesquisar, de pesquisa de campo, tudo isso me ajudou 

porque eu já tinha experiência com o grupo TESC, me enriqueceu muito. Só me ajudou 

a desenvolver mais a escrita, porque eu escrevia para a literatura infantil. Tem livro..., 

mas eu não sei se te interessa, porque já sai do assunto do TESC... Porque eu lembro que 

eu só fui ter contato direto, saber o que o manauara pensava da gente, como eles viam a 

gente - nós cariocas-, e eu descobri que viam muito mal, porque olhavam para uma carioca 

e já pensavam que ela não era virgem. Eu lembro que estava muito calor, e eu ia de 

vestidinho, ia de shortinho, ninguém usava short, só eu, então todo mundo falava de mim 

porque era demais para a cabeça deles. Lá, todo mundo ia de calça comprida, nem vestido 



na minha época em 1978. Então quer dizer, eu lembro disso lá, por isso que eu percebi: 

“Nossa, que é tudo diferente mesmo [...]. Mas eu nunca sofri [uma intervenção] 

diretamente, sempre foi muito delicadamente, mas tinha essa coisa e eu ficava 

impressionada, porque só eu que usava short e roupa transparente (risos). [...] 

Howardinne: Você foi uma das primeiras atrizes negras em cena, em Manaus, como 

percebia essa relação na época? 

Dayse: Agora você imagina uma negra que se formou em Artes Cênicas em Roma, é uma 

audácia isso né, como pode se os negros todos são pobres, não tem dinheiro para pegar o 

ônibus? Nesse processo todo de validar o diploma começaram a colocar empecilho de lá, 

mas eu rodei a minha baiana (risos). E a Itália tem um acordo com o Brasil, então eu vi 

que tinha alguma coisa de racismo, “eu vou para o jornal acionar”, porque depois eu vi 

que eles estavam reconhecendo diploma de uma menina da Colômbia e porque não estão 

reconhecendo o meu? Que é de Roma e tem acordos com o Brasil. Mas aí eles 

maneiraram, me deram o bacharelado, mas não me deram a licenciatura e depois que eu 

fui ver como funcionava isso, porque no bacharelado você não pode dar aula e na época 

eu aceitei porque eu não sabia se a diferença e depois que eu fui querer dar aula eu não 

podia, porque não tinha licenciatura. Mas tudo bem, são coisas da vida, tudo eles fazem 

para você se sentir lá para baixo e eu me senti um pouco assim, mas agora que eu estou 

reagindo. Até o Márcio, eu não sei se ele contou essa história, quando eu fiz a Walderez, 

no Tem Piranha no Pirarucu e teve um jornalista que foi perguntar ao Márcio o porquê 

dele ter dado o papel de miss Brasil a uma negra. O Márcio te falou? [...]. Eu tenho alguns 

recortes de jornais também, posso te passar depois [...]. 

Cresci escutando, da parte da branquitude, que não havia racismo no Brasil. Seria muito 

bom se isso fosse verdade. Mas, o que existe de fato é uma falsa democracia racial. Essa 

narrativa foi criada, justamente, visando silenciar nossas vozes. Fazendo-nos crer que 

somos iguais diante de direitos sociais. Hoje é bastante comum dizer que a raça é humana. 

Sim, a raça é humana, biologicamente é humana. Mas, se na colonização os negros foram 

comparados aos animais, a um corpo sem alma, sem cultura, a tudo que é negativo, como 

fazer para mudar essa narrativa? Quando eu afirmo que sinto mais racismo aqui no Brasil 

do que na Itália, as pessoas estranham. Não quero dizer que não há racismo na Europa. 

Eu quero dizer que aqui o racismo é estrutural e disseminado pelas instituições públicas 

e privadas. Ninguém nasce racista, homofóbico, preconceituoso. Nós aprendemos essas 

ações. 



A discriminação racial sempre existiu. E, se hoje ela ainda está presente, na época, não 

era diferente. Observo que hoje, nesta conjuntura política “bolsominiana”, a prática de 

racismo está ainda mais presente. Eles estão saindo do armário, se pronunciando sem 

medo, afirmando existir uma diferença entre as raças. Foi exatamente por esse motivo 

que a branquitude criou a palavra “raça”, visando discriminar entre a raça superior 

“branca, lado racional” e as inferiores “não brancas, lado emocional”. 

Apesar de ser crime reconhecido por lei, o racismo está impregnado na alma de todos, 

inclusive de brasileiros não brancos. Está na cultura, no modo de ser, agir e pensar. Penso 

que não basta somente leis, e sim, um trabalho de desconstrução do que foi incutido em 

nossas mentes. A arte contemporânea e, em especial, o teatro contemporâneo, pode 

contribuir no processo de conscientização e desconstrução do sujeito. 

Com a constituição, de 1988, obtivemos avanços de direitos visando equidade entre as 

pessoas. A bancada antirracista conseguiu aprovar a proposta que tornou a prática do 

racismo crime sujeito a pena de prisão inafiançável e imprescritível. Mas, ainda no século 

XXI, vê-se longe a reparação social, que deve ser feita em todos os campos: histórico, 

econômico, educativo, cultural. 

Howardinne: Totalmente. E sobre a música Porto de Lenha, vocês cantavam no final de 

Tem Piranha no Pirarucu né? 

Dayse: É (canta). É do Aldísio. É, Tem Piranha. É porque essa música nós tivemos que 

cantar no encerramento do aniversário do TESC, agora eu estou fazendo confusão porque 

eu cantava essa música... Porque também teve um encontro que o Márcio fez 

comemorando o aniversário do TESC, e nós fizemos o espetáculo que até a TV gravou, 

desse aniversário, e nós cantamos várias coisas e nós cantamos também essa, mas eu não 

sei se eu estou fazendo confusão.  

Howardinne: Acho que foi sim porque eu fui na Funarte e eu vi uma gravação do projeto 

Mambembão, tinha uma entrevista do Márcio e aparecia vocês de figurino cantando a 

música. 

Dayse: É isso mesmo, Tem Piranha no Pirarucu, nós participamos do Mambembão. 

Howardinne: A minha dúvida era se essa música foi pensada para o espetáculo ou se ela 

apareceu depois?  

Dayse: Todas as músicas foram pensadas para o espetáculo. O Aldísio era o compositor. 

Pelo menos na minha compreensão era para o espetáculo, porque nós fomos gravar no 

estúdio e teve todo um processo.... O Torrinho eu acho que está aqui no Rio, a irmã dele 

está junto com a mãe aqui também [...]. 



Howardinne: Houve dois momentos de ruptura, o primeiro com o SESC e o segundo 

após o Tucuxi. Eu queria que você falasse sobre o final quando virou o Teatro 

Saltimbanco de Combate. Vocês apresentaram o espetáculo e depois você veio logo para 

o Rio? 

Dayse: É verdade, você está me lembrando desse nome agora, que eu não lembrava. Mas 

dessa parte não me lembro muito não. A ruptura com o SESC se deu quando Gilberto 

Mestrinho, ao ganhar as eleições, mandou fechar o teatro do SESC. Ele havia prometido 

isso durante os ensaios da peça, no teatro [de bolso] do SESC. Por esse motivo estreamos, 

como já mencionei anteriormente, no Teatro Amazonas. Eles foram perseguidos, o 

Stanley perdeu o trabalho, foi uma perseguição brava com o grupo. Após a peça e o 

fechamento do teatro, escolhi a ressignificação. Criei a “Escolinha de Artes Fundo do 

Quintal”, no bairro do Parque 10. Aproveitei alguns materiais da peça, tais como: 

compensados, bancos, entre outros... Passei a fazer cursos de Teatro-Educação, 

oferecidos pela Universidade do Amazonas (UA), voltados ao ensino e aprendizagem 

para infância. A escolinha não durou um ano. Com as maldades do governador eleito, 

tivemos que sair da cidade de Manaus por motivos políticos. 

Depois nós fomos para o Rio, outros foram para São Paulo e em São Paulo tem uma 

menina... Lena de Sá... Ela fazia uma prostituta no Tem Piranha no Pirarucu e depois ela 

foi substituída por outra [...]. 

Howardinne: Já conversei com bastante gente. O Márcio e o Aldísio, calhou deles terem 

sido os primeiros, não queria que eles tivessem sido os primeiros porque eu ainda estava 

entendendo o que seria o trabalho, então eles fizeram uma fala bem geral – o que também 

foi ótimo-, mas esses detalhes eu acabei perdendo. Por isso é legal falar com outras 

pessoas, porque cada uma vai trazendo algo diferente.  

Dayse: Pois é, alguns até já morreram né.  

Howardinne: O Maurício Pollari, por exemplo. 

Dayse: Sim, a mulher dele fez parte, ela foi uma das prostitutas na peça, não sei onde ela 

está. [...] O meu personagem, por exemplo, eu era muito louquinha, mas não no sentido 

de louca, mas no sentido de jovem, eu estava fazendo dezoito anos então era bem 

adolescente ainda. Eu era muito… E voltando ao TESC o que eu posso falar mais? 

Howardinne: Você fez três peças né? 

Dayse: Sim. Fazíamos viagens no barco, tinha o cunhado do Aldísio que, talvez ele já 

tenha falado, ele emprestava um barco para a gente... Nós tínhamos patrocínio da 

Antárctica, da Brahma, nós enchíamos de cerveja (risos). O cunhado do Aldísio devia ter 



dinheiro, mandava o barco para a gente com cozinheiro e tudo e cozinhava coisas 

maravilhosas, do outro mundo, e nós viajávamos pelos igarapés (risos). 

Howardinne: E essas circulações do projeto Mambembão como eram? 

Dayse: Eu adorava, quando a gente viajava, ganhava uma graninha E aí dava para 

comprar algumas coisinhas e eu ficava toda boba e era muito divertido. Eu lembro que 

nós fomos num festival na Paraíba, em Campina Grande, foi uma experiência muito legal 

e foi a primeira vez que eu saí assim. Porque quando eu voltei, o Stanley já estava me 

paquerando há um tempão e eu o achava muito chato (risos). [...]. Nessa viagem de volta 

eu decidi, sentei-me ao lado dele e não voltei para casa (risos) [...]. Depois de uma semana 

ele foi lá em casa dizer que queria ficar comigo (risos). Que mais? 

Howardinne: Então vocês não recebiam mais nenhum tipo de ajuda? 

Dayse: É, só quem recebia eram os diretores do teatro, no caso o Stanley eu acho que 

recebia, e o Márcio. Mas a gente só recebia quando a gente viajava, no Mambembão a 

gente recebia. Da bilheteria eu acho que era muito pouco, e eu acho que no Teatro 

Amazonas a gente devia ter patrocínio, mas eu não me lembro porque deu uma confusão 

(risos). [...] Eu tinha uns nove figurinos. Ah, sabe quem cuidava dos meus figurinos, e 

vou te dizer o nome dela... Ela quem cuidava dos figurinos, Limongi... Ela deve lembrar 

quantos figurinos eu tinha, quantas músicas eu cantava, porque eu entrava e saía... [...]. 

Howardinne: Revisitando essa história, alguma auto crítica ao grupo, qual o momento 

ápice para você e o que o TESC representa na tua trajetória? 

Dayse: Fiz quatro espetáculos no TESC: o primeiro foi Zona Franca meu Amor, 

personagem Walderez, o segundo foi Jurupar,i a guerra dos sexos, personagem Ceucy 

da Terra, em uma montagem do aniversário do TESC, e A resistível ascensão do boto 

Tucuxi, com a personagem Maria Pequenina. [...] Tem uma foto da minha filha pequena, 

segurando o meu vestido, no Teatro Amazonas [...]. 

Confesso que na época, foram muitas as vezes em que eu “deslizava na maionese” ao 

escutar o Márcio falando de conjuntura política, entre outros assuntos. Não só o Márcio, 

mas os intelectuais em geral, inclusive e principalmente os de esquerda. Vamos valorizar 

as coisas simples. Por que complicar o discurso? Acredito que valha também às 

academias universitárias. 

 



Entrevista com Denise Vasconcelos e Thaís Vasconcelos e participação de Emerson 

Nascimento. Manaus, 08 de fevereiro de 2019. Duração: 49:02. 

Denise Vasconcelos é artista plástica, foi atriz do TESC na primeira e segunda fase, e 

trabalhou como figurinista no retorno do grupo, em 2003. Thaís Vasconcelos, sua filha, 

é atriz, dramaturga, produtora e mestra em Letras e Artes pela UEA, e trabalhou como 

atriz no TESC na fase de 2003.  

 

Howardinne: [...] ... Quando eu falo de discurso tem a ver com uma questão do TESC, 

pelo menos uma parte dele... eu estou considerando um grupo que fala de algo específico 

regional, mas sem ser... 

Denise: Regionalista. Eram temas contemporâneos mesmo, de vanguarda que existia. 

Thais: Mas com uma estética que era, querendo ou não, é porque a palavra pode ser 

pejorativa “regionalista”, mas se a gente for pegar aquelas obras completas do Márcio, 

não sei se tu tens... 

Denise: Ah, mas isso já no período do Márcio, não é como eu conheci o TESC do Nielson, 

que na verdade, eu não sei se o Aldísio foi fundador do TESC junto com o Nielson não. 

Que eu lembre o Nielson era o grande centralizador da coisa, era o diretor. Tinha o 

Michiles - não o Aurélio, irmão do Carlinhos Michiles-, o Mauricio Pollari, a Cláudia, 

não lembro o sobrenome dela [Silva], o Calixto né, que na época a gente chamava para 

ele de Lio. Depois que ele virou essa história de Calixto de Inhamuns, e a Sandra 

Albuquerque, depois o Gerson Albano, Herbert Braga né, são as pessoas que eu conheci 

no TESC. 

Na primeira vez que eu fui - que na verdade eu fui ver Como cansa ser romano nos 

trópicos - depois teve uma outra coisa que eu não lembro, depois eu vi O funeral do 

grande morto, e depois quando eu me lembro o TESC já estava acabando ali para começar 

uma nova fase, já sem o Nielson, sem o Aurélio. Aí quem ficou eu acho que foi o Mauricio 

Pollari, que inclusive montou A Bruxinha que era boa, foi quando eu entrei no TESC para 

substituir uma pessoa. Então era só para participar da Bruxinha que era boa e eu fui 

ficando, fui ficando...  

Aí passamos por uma outra ruptura, porque teve uma montagem do Gerson que era As 

trompas do apocalipse, que eu fui às primeiras leituras e disse: “Ah não, não é para mim, 

estou fora”. E aí depois o Aldísio me chamou de volta para fazer a montagem do Boto 

Tucuxi, não é isso? Isso, e eu fiz algumas leituras e não sei porque eu não entrei, não fui 

mais, e aí depois me afastei totalmente do TESC né.  



Aí eu retornei para o TESC, não foi com Ajuricaba, foi num show lítero musical que era 

Espinhos do coração, aí depois a gente teve outro show, mas aí não tinha poesia, era só 

música, eram só os meninos de música né, aí depois nós começamos a fazer, aliás, na 

verdade, antes do Dessana, Dessana e Ajuricaba, a gente começou a fazer leitura para 

Tem Piranha no Pirarucu [Zona Franca meu amor], mas foi censurado. Aí o grupo foi 

novamente desfeito para cada lado e tal, mas depois eles até montaram... Aí passaram por 

uma fase que eu não participei de novo, aí participei do Ajuricaba. 

Thais: E O Marinheiro, foi antes ou depois? 

Denise: Ah sim, O Marinheiro. Foi antes do Márcio entrar. Foi quando o Márcio foi nos 

assistir e se apaixonou, né. 

Howardinne: Todo mundo fala dessa montagem. 

Denise: É foi uma montagem do Ediney, eu fico até arrepiada porque realmente se eu 

tivesse que falar “qual foi a peça da sua vida?”, eu diria que foi O Marinheiro, era eu, 

Mardônio e Stanley. O Custódio era contra regra, Sandrinha na iluminação, montagem e 

direção do Ediney. Nós escolhemos o figurino juntos vendo um quadro de Rousseau que 

era os banhistas jogando bola com aquelas roupas... Nossa, o Ediney até falou “Denise 

vou tirar umas fotos, tu tiras cópia e depois me devolve”, e essa história eu fui várias 

vezes lá e a gente nunca lembrava das fotos e eu acabei ficando sem foto nenhuma.  

Howardinne: Eu tenho fotos, nessa pesquisa eu acabei pegando várias fotos dos acervos. 

Denise: Até meus livros mesmo não sei se estão aqui, estão contigo? Os livros que o 

Márcio Souza me presenteou? [Para Thais]. 

Thais: Os que eu tenho são os que ele autografou para mim, os seus eu não sei. 

Denise: Eu não sei cadê então. E é isso. E aí voltei depois para o TESC já na fase em que 

Thaís estava participando para fazer o figurino do Rabelais e do Eretz, foram os dois 

figurinos que eu fiz.  

Howardinne: O processo criativo é... Esses espetáculos você foi dirigida sempre pelo 

Márcio, com exceção do... 

Denise: Não, na verdade dirigida pelo Márcio eu comecei com Espinhos do coração, que 

eu falava dois poemas, um era “Fogueira” que a tradução inclusive foi dele né, do 

Cortázar. E a outra... O outro poema desse show não lembro mais qual era o outro. Aí 

depois montamos Ajuricaba. 

Thais: Nisso o Aldísio já estava? 

Denise: Sim, o Aldísio fazia parte do grupo de música, que era Aldísio, Wandernaile 

[Wanderlaine] [hipótese]. 



Howardinne: Era o grupo “A Gente”? 

Denise: É, o a gente. Era o Luís Carlos, o Maurício, a Bebel Vale [Isabel], quem mais? 

Wandernaile... E aí na verdade a gente ficou com esse grupo – tinha o grupo de música e 

o grupo de atores-, às vezes, engrenava uma coisa na outra. Espinhos do coração, aí 

depois eles fizeram Corre cometa, corre que foi só música. Na época do Ajuricaba a 

gente foi para Campina Grande para o Festival... 

Howardinne: E foi um boom mesmo o Ajuricaba? 

Denise: Foi, muito bom. 

Thais: Como assim um boom? 

Howardinne: É, porque o que eu ouço assim é que lotou, apresentaram no teatrinho né, 

mas teve um rebuliço na cidade sobre esse espetáculo na época, e vocês estavam tratando 

do Ajuricaba, do herói indígena, uma coisa que não tinha antes... 

Denise: É, até mesmo, a coisa do teatro naquele momento não rolava muita coisa, e o 

TESC era o único que conseguia colocar uma peça em cartaz e entrar em temporada, uma 

coisa assim inédita. Durante muitos anos, e sempre aos fins de semana, então era 

realmente... 

Thais: Qual era o outro grupo que tinha em paralelo? 

Denise: Tinha o grupo da Beckinha, que eu não me lembro mais... 

Thais: O GRUTA é dessa época? 

Denise: Era, mas o GRUTA assim, era do Rui... 

Howardinne: Rui Brito e o Marcos José. 

Denise: E Tinha também o pessoal do Pombal. 

Thais: O pai da Guta era do GRUTA né, o Guto Rodrigues, eu tenho um livrinho sobre 

o GRUTA. 

Howardinne: O Teatro Cabocão, eu tenho também. Ele fala muito mal do TESC (risos). 

Vocês tinham essa fama também de grupo elitista, que eu acho que foi também para a tua 

fase. Essa coisa de ter o teatro, não tinha como fugir disso. 

Denise: Realmente a gente era assim (imita um gesto de nariz em pé), (risos).  

Thais: Ela sem estar no TESC ela é assim (risos). 

Denise: Na verdade, o que acontece, a gente levava muito a sério sem sermos 

profissionais, ninguém ali era profissional, a gente fazia por amor mesmo, por gostar... E 

a gente via muito assim que: “Ah, vamos fazer temporada”, “Ah, nós queremos fazer uma 

apresentação não sei aonde”, nós íamos, estávamos ali na hora certa sabe, tudo direitinho. 

E o que a gente via dos outros grupos é que não havia tanto essa responsabilidade. Tinha 



muito furo, tinha muita temática, sei lá... sim você vai fazer o quê com isso? Então nós 

éramos considerados os melhores mesmo e os outros grupos se ruíam muito com isso. A 

gente bem que tentava levar numa assim e tal, venham nos visitar e tal. Nós tínhamos o 

nosso teatro, nós tínhamos a nossa casa, o nosso camarim, com as nossas coisas. Os outros 

não, ficavam permeando a cidade por aí, tentando... 

Thais: Com garagem emprestada. 

Denise: É, estádio, quadra de esporte né, clube... 

Howardinne: Vou voltar numa questão, mas eu quero que tu respondas primeiro. E tu 

Thais, tu entrastes no Sábados detonados? 

Thais: Foi assim, rolou um curso de animação cultural que os meninos do TESC, junto 

com o Márcio, estavam promovendo para que eles ganhassem alguma experiência no 

ensino, primeiro para eles ganharem experiência, para formarem pessoas aprendendo, que 

eles estava ali também aprendendo no TESC, o que aprenderam durante a trajetória deles 

desde o Cláudio Santoro até o trabalho com o TESC mesmo. Em 2008, que rolou o 

cursinho. E aí alguém me falou que ia ter esse curso e eu fui atrás falei: “Mãe, eu sempre 

quis fazer teatro”, trabalhei com a Taniouska, lá em 2007, e aí tive essa oportunidade de 

entrar em contato com o povo do TESC que eu era apaixonada. 

Howardinne: Já conhecia também o histórico todo né? 

Thais: Mais ou menos, porque eu acompanhava o Sábados detonados, mas sempre de 

fora, sempre: “Ah, é a filha da Denise”, mas a Denise que era a atriz do TESC, essa daí 

ninguém sabe quem é. 

Howardinne: Mas dessa primeira fase tu tinha esse conhecimento todo né? 

Thais: Sim, sabia o que que era, sabia quem eram aquelas pessoas, eu era apaixonada 

pelo Efrain, aonde ele ia. Ele ia apresentar o stand up no shopping eu ia assistir. 

Denise: Dizia: “Mãe, vamos assistir o Efrain, vamos? 

Thais: Apaixonada por ele. Aí começou esse cursinho, a gente fez... Tem uma turma que 

fez esse curso que está até hoje por aí fazendo coisas, é... o Jean Palladino estava nesse 

curso de animação cultural, que eram várias disciplinas. Tinha cinema com o Denni, que 

dava a disciplina de cinema. A Dani e a Elisangela davam corpo, o Robson Ney e o 

Emerson davam história do teatro, o Efrain e acho que a Carla, davam interpretação, uma 

coisa assim. Cada um dava uma disciplina e acho que era um mês de atividades, de curso, 

e no final a gente ia fazer uma apresentação, um recorte de cenas. Aí eu e a Guta a gente 

se saiu muito bem durante o curso. Na apresentação final o Márcio convidou a gente para 

fazer uma leitura com o TESC: “Venham fazer uma leitura com a gente, vamos começar 



a montar o Carnaval Rabelais”. Eu e ela, entramos juntas, ela continuou no Eretz, eu tive 

que sair porque eu tive que fazer um tratamento no Rio de Janeiro no meu olho, e eu ia 

ficar um mês fora e era justamente o mês de preparação, de ensaio e pesquisa. E eu saí. 

Mas a minha ideia assim, o meu entendimento do que era o TESC é bem diferente da 

realidade daquela época da mãe, porque, era um grupo que sim, era elitista, porque era o 

único grupo com um espaço, com bolsa para os atores, ganhavam bolsa, tinham carteira 

assinada. 

Denise: Nessa época porque na nossa (risos). 

Thais: Pois é. Então assim, eu sinto que não havia muita preocupação do tipo: “Cara 

vamos produzir isso aqui, estamos juntos, não, isso aqui é uma companhia, eu recebo para 

estar aqui de tal hora a tal hora. Minhas obrigações com o camarim são nos dias de terça 

e quinta que eu arrumo”. “Você cuida da direção Márcio Souza, você Medina cuida da 

produção, eu não me envolvo”. Então é bem diferente da realidade anterior. 

Denise: É, mais profissional né. 

Thais: E outra, os meninos estavam ali, eu e a Guta não, a Guta fez Rede Amazônica, eu 

nunca tinha feito curso de teatro nenhum, mas os meninos que estavam ali eram 

profissionais, eles passaram por um curso, porque na época o Cláudio Santoro era 

profissionalizante, você não ganhava DRT, mas você ganhava uma espécie de 

tecnológico, que hoje em dia não é mais, é curso livre. Mas naquela época não, você 

ganhava certificado, você podia juntar suas coisinhas e pegar seu DRT. Era um grupo 

profissional, sei nem o que eu fui fazer lá (risos).  

Howardinne: Teu primeiro trabalho então foi o Rabelais. Como foi a experiência? 

Thais: Foi incrível né, porque já entrar de cara num grupo profissional, ganhando para 

aquilo, tendo um camarim com as maquiagens, com a figurinista, com o cara que vai tirar 

as fotos, com todo mundo dizendo o que tu tens que fazer, você não precisa se preocupar 

com nada, só ir lá e ser atriz, mais nada. Só que foi ruim até, acostuma mal a gente. Na 

hora que isso acaba e você vai ver a realidade o que é o teatro amazonense e como tu tem 

que trabalhar para se sustentar, não é o TESC. Você sai dali dentro, isso 2009, eu estou 

falando né, 2010 eu saí. A realidade é outra, tu tens que escrever tua peça, tu tens que 

produzir, tu tens que captar recurso, tu tens que atuar, tu tens que dirigir, tu tens que fazer 

tudo. Porque não tem uma instituição como o SESC por trás de todo o grupo de teatro, e 

aí eu acho que por isso ele perdeu a força política dele, nessa época, porque a força política 

que as pessoas tinham antes: “Não, temos que nos juntar, fomos censurados, mas a gente 



vai continuar, e estamos juntos, somos um grupo”. Na fase de 2009, eu acho que não era 

bem isso, faziam o que mandavam a gente fazer. 

Denise: Tem uma coisa mais profissional né. Mas de qualquer maneira, o que eu acho é 

que o TESC sempre foi um capítulo à parte dentro da história do teatro amazonense. O 

TESC conseguiu coisas que, de uma maneira geral, os outros grupos nem chegaram perto. 

Depois não, se viu muita gente crescendo né, a própria Socorro Andrade. 

Thais: Olha, isso é uma boa citação que tu podes usar legal hein, gostei, foi bom (risos). 

Denise: Né, o grupo da Socorro [Cia. Metamorfose] que se mantém até hoje, começou 

com várias fases, com animação cultural, teatro de bonecos, não sei mais o quê, que a 

gente - até eu fiz um pouco com a Leyla Leong uma época. Mas era mais para animar a 

festinha dos meus filhos, não era uma coisa que a gente levava adiante como a Socorro 

levou né. E eu acho um máximo isso. Porque hoje você fala da questão de animação 

cultural, teatro infantil, teatro de bonecos e você lembra de quem? Socorro Andrade.  

Howardinne: Socorro e Paula né, fizeram esse movimento de teatro de bonecos na 

cidade. Agora, tem uma... Isso que você falou é muito interessante porque tinha um 

contexto claro  da ditadura, e acho que isso não tinha como não influir no teatro que era 

feito, então era um momento muito presente do aqui e agora, a gente precisa falar mais 

para evitar a censura, pensar em meios... E aí acho que nessa outra fase, não existe mais 

esse contexto, os tempos são outros, os atores são outros, porque os meninos vieram todos 

do Cláudio Santoro né, e já tinha... E aí, muita gente com quem eu tenho conversado fala: 

“A gente não fazia ideia do que era o TESC, não sabia que quem era o Márcio Souza”, 

mas era um grupo que tinha um teatro, então foram lá né. E outros: “Não, eu já conhecia 

mais ou menos, sabia quem era o Márcio Souza”. Mas aí percebo que tinha uma proposta 

diferente, “Márcio Souza diretor, preciso de atores, quero retomar este grupo”. 

Thais: Na verdade é uma contratação né. 

Denise: No ressurgimento do TESC, foi exatamente isso. O Márcio usou todo o patamar 

dele né, todo o status. Ele tinha vindo da Funarte: “Márcio Souza escritor de sucesso, 

parara”, então, só preciso de que, de atores para trabalhar. Então já foi realmente uma 

outra fase. Esse tal ressurgimento que tem mais de dez anos. 

Thais: Acho que é de 2003... 

Howardinne: 2003 e foi até 2016, muita gente entrou e muita gente saiu. Mas aí, o que 

eu te pergunto como que era, é porque muita gente fala exatamente isso, que vocês tinham 

um espaço que eles não tinham assim...  

Thais: Foi o Robson Ney? Porque eu lembro muito de o Robson Ney brigar, de ... 



Howardinne: ... Era um grupo mais coletivo, e o Márcio Souza foi mais um que surgiu 

para somar, que todos tinham sua participação. E nas outras fases não, tinha uma coisa 

do tipo: “A gente vai ter que fazer o que ele está querendo que a gente faça”. De alguma 

forma gerou vários atritos. 

Thais: Eu participei de algumas lavagens de roupa, assim, eu estava lá dentro nova né. 

Então eu não me colocava, tinha o quê? Dezoito anos, sabia lá o que eu estava fazendo 

ali [...]. O Robson Ney me pareceu naquela época o mais interessado em que o grupo se 

juntasse e tivesse uma voz ali né, mas o Márcio não ligava. 

Denise: É, o Márcio só fazia o que ele queria, tanto que eu tinha dado uma sugestão para 

o Robson Ney, que eu acho que ele levou muito a sério, mas não levou adiante, que era a 

questão do acervo do teatro né, porque poxa, se gastava muito com figurino e depois se 

perdia. Cadê tal coisa? tinha isso e ficou onde? 

Thais: E ficava mofado lá. 

Denise: Sim, faltava um espaço, se falava que haveria uma reforma, eu falava: “Márcio 

não esquece, tem que ter um tempo, uma reserva técnica, o figurino não está sendo usado, 

guarda, mas tem que se guardar limpo, ar-condicionado da maneira correta”. “Não, a 

gente vai fazer isso”. Não era a prioridade, nunca foi e acho que nunca aconteceu. 

Thais: Mas o Robson Ney se empenhou muito, o negócio de todo mundo no sábado fazer 

mutirão de limpeza, de levar os figurinos para casa para lavar, consertar enfim, mas é 

isso. Mas rolou sim uma tentativa do “queremos ter voz”. 

Howardinne: E eu acho também que o contato com a universidade, o Efrain, o Robson 

Ney, quem passou, talvez tivesse essa necessidade de ... 

Thais: É, tanto é que o Robson Ney quando ele saiu do TESC né, quando o TESC acabou, 

ele foi para um trabalho totalmente oposto do que ele já fez no TESC, totalmente oposto, 

para o corpo, para uma coisa muito mais da perfomance... 

[Emerson chega]. [...] 

Thais: Eu estava dizendo que o Robson Ney foi para um lado totalmente oposto do que 

ele estava fazendo no TESC, mais performativo, mais performático, sei lá, uma maneira 

de você conhecer outros trabalhos também, outras possibilidades. 

Howardinne: Você sentia essa centralização na hora de encenar? 

Thais: Claro. 

Howardinne: De que forma? 

Thais: Estávamos ali para sermos atores, tudo o que vinha de informação de como ia ser 

feito, de como ia ser a pesquisa vinha do Márcio, aí claro que lógico, ele dava liberdade 



para os atores criarem, desenvolverem seus personagens, da maneira como a sua cabeça 

entendia aquilo, mas era ele quem direcionava tudo.  

Howardinne: Na tua época era ou pouco assim ou tinha mais...? 

Denise: Na verdade acho que na minha época a coisa era mais livre, embora a gente 

pegasse aquela linha mestra da direção, mas éramos mais livres até porque nós éramos de 

teatro, o Márcio estava entrando no nosso teatro, entendeu. Então não venha botar banca, 

então meio que “ah não, não quero, não vamos fazer assim”, e não fazia mesmo né. Então 

eu acho que depois, nos ensaios que eu assisti, a coisa era muito mais direcionada ou os 

atores eram mais obedientes eu não sei. A gente era de uma outra época também. 

Howardinne: O Efrain fala que tinha um pouco desse respeito e um certo cuidado pela 

figura do Márcio e ao mesmo tempo essa vontade que as coisas tomassem outros rumos. 

Mas ficava claro? Porque antes eu lembro que tinham três objetivos norteadores, está até 

no livro, objetivo de falar sobre os processos da Amazônia, o objetivo de falar sobre ... 

Eram três objetivos. 

Thais: No teu projeto isso? 

Howardinne: Não, o Márcio descreve, tem no Palco Verde e em outros.  

Denise: A questão histórica... 

Howardinne: A questão histórica.  Aí na nova fase tem dois só, que é ainda falar sobre – 

me corrija se eu estiver errada-, ainda falar sobre esses processos da Amazônia, e também 

os clássicos universais que ele coloca. 

Denise: É quando entra o Rabelais, né. 

Emerson: Hamlet. 

Howardinne: Alguém falou que o Rabelais foi o mais popular. 

Emerson: As mil e uma noites também. Popular como linguagem, mas como dramaturgia 

nunca porque ninguém conhece o Rabelais, para a gente que é de teatro é comum, mas 

para o público seria bem erudito tratar... 

Thais: Na verdade, a galera de Letras que é né, por causa do Bakhtin, que eles são letrados 

no Bakhtin. 

Emerson: Mas quando a gente começou ninguém conhecia. A gente conhece essas 

figuras que são o Gargântua e o Pantagruel, a gente sempre ouve esses dois nomes, mas 

a gente não conhece, pelo menos eu como ator não conhecia. Aí pelo menos falando desse 

trabalho... Teve As mil e uma noites também que a gente ensaiou, que ele montou... 

Tiveram coisas que a gente montou que eram necessidade né. Eu lembro que Eretz 

Amazônia não estava nos planos, estávamos mal de grana e precisávamos montar uma 



coisa que a gente tivesse patrocínio. E a gente montou uma coisa para a Bemol  [Rede de 

lojas] que ela gostasse, porque ela patrocinava a gente, foi o único patrocinador que ficou 

naquele – eu acho, também não tenho certeza-, que eu lembro que quando o Serafim 

assumiu foi quando o TESC se empolgou né, que ele prometeu dar uma outra estrutura, 

porque nossas dificuldades sempre foram financeiras. Que o Márcio sempre foi 

megalomaníaco, sempre teve a raiva de querer um monte de gente em cena. No primeiro 

teste do TESC eram trinta atores, ficaram quinze, por isso que não ganhavam dinheiro, 

óbvio, porque todos que viviam de teatro não ficaram, ninguém queria, não tinha essa 

proposta. Por isso que ficou um monte de menino novo né, porque tem tempo, dá para 

voltar para casa à pé, não tem mulher, não tem filho, ninguém te cobra, mas os outros 

colegas tirando, lógico, o Roger, a Vanessa, o Mendes, que se sustentavam, para eles era 

importante, mas a gente estava lá por aventura. Toda vez que a gente conversava, toda 

vez não né, mas quando a gente foi se conhecendo a gente sempre falava assim: “Ah, eu 

vim a pé lá da Djalma”, “Ontem eu vim do Coroado a pé”, “Vou para casa de carona”, 

foi bem complicado o começo. O Eretz, por exemplo, falando desse trabalho, que não foi 

bem recebido não, é fato isso... 

Thais: Na comunidade artística. 

Emerson: A gente foi para um festival com ele. 

Howardinne: Para o Festival de Teatro da Amazônia? 

Emerson: Não, a gente foi para um festival em São Paulo, só com companhias de teatro 

que parece que tinham mais de... [era] internacional. Estávamos cruzando os dedos que a 

Guatemala cagasse tudo e foi foda o trabalho deles, a gente disse: “Nossa, quem a gente 

achou que foi o ruim, foi o melhor, estamos ferrados”. Foi boa mesmo, a gente pegou 

muita “porrada” lá. Porque era um trabalho fora do contexto artístico e do contexto 

brasileiro enfim, e aí porque vamos falar dos judeus, né. Claro que para a gente, tinha a 

vibe das famílias, dos judeus que vieram para a Amazônia, mas ficaram fechados num 

núcleo muito pequeno.  

Howardinne: Hermético? 

Emerson: Ficou pequeno. 

Thais: Nem hermético, porque quem assiste, ao menos essas comunidades judaicas, 

entendiam, estava no contexto. 

Emerson: Sim, esse tipo de pessoal assim: “Sou ligado a cultura hebraica”, ou o pessoal 

da Bemol, o meu avô era judeu e veio para cá, essa coisa muito assim. 



Howardinne: Você tocou numa coisa que eu não queria esquecer, essa coisa do público, 

quem que era o público do TESC? Eram comerciários? Que tipo? 

Denise: Comerciários? (gesto negativo). Era a nata da sociedade o nosso público. Os 

artistas do mais “rapezinho”, até os universitários, professores (Emerson concorda). 

políticos, todos. Eu comecei do TESC quando... Foi antes de me casar, então foi em 70... 

Acho que 70 até 75 que foi quando eu casei. É, eu conheci o meu marido no Festival de 

Campina Grande. Isso acho que era por volta de 73, 74, acho que era 73. E eu fiquei no 

TESC até me casar, em 75. Me casei, fui morar - na época era longe para burro-, lá no 

Dom Pedro (risos). Nossa... Aí eu fazia ICHL [UFAM] e ele (esposo) fazia Geologia no 

campus e a gente só tinha um carro, então era aquela coisa de um pegar o outro, um deixa 

o outro... Aí eu já tinha a... Tive a Tati, em 76, o Dani é de 79, quer dizer, entre os filhos 

né, fazia faculdade não sei o que, não pisei no teatro [hipótese]. 

Thais: Mas então o público era a elite? 

Denise: Sim, nosso público. 

Emerson: Então, esse público só foi voltar com o Sábados detonados.  

Thais: Então, eu já ia falar.  

Emerson: Nos clássicos não voltou não. No Hamlet era o pessoal da periferia. 

Howardinne: É? 

Emerson: Era. Uma vez a gente inventou de montar Hamlet. A montagem original parece 

que na íntegra durava seis horas. Na nossa, a gente tirou muitos personagens para dar 

duas horas e cinquenta. Tinha até intervalo. Era tenso, eu dormia. Eu fazia uma cena, aí 

eu podia dormir até a minha outra cena que era a décima cena. Nunca esqueço, que eu era 

o coveiro, eu dormia, que eu trabalhava no shopping e chegava todo ferrado. Fazia a cena 

dois, tirava o figurino e dormia com o outro figurino, dormia uma hora, uma hora e meia 

de boa, que era longo né. Eu era o único que conseguia fazer isso, porque eu tinha as 

cenas distantes. E aí eu lembro que a gente uma vez foi fuçar né, acabava a peça e a gente 

ia falar com as pessoas, e aí era o pessoal que vinha de longe, às vezes. A gente até se 

impressionou, o pessoal da zona leste vindo ver Hamlet assim, duas horas e cinquenta, no 

Centro, que a gente sabe que a Henrique Martins é abandonadona né, no teatrinho com 

quarenta e oito lugares, bem desconfortável. Então isso era um feedback positivo, porque 

nós que estávamos começando, quer dizer, montando um espetáculo difícil, com uma 

direção, mas naquela época o Daniel dirigia, o Daniel era mais espalhafatoso.  

Howardinne: Tu pegaste a fase do Daniel? (Para Thaís). 

Thais: Não, eu só posso falar o que eu assisti, eu não vivi isso.  



Emerson: Então a gente sabia como principiantes assim, atores, procurando um público, 

era difícil: “Ah entendi a história”, trivialmente a gente espera né, que o público vá ver e 

entenda. Com a complexidade dos personagens como o Hamlet. E eu lembro que foi uma 

surpresa para gente isso, aí quando a gente ia fazer o Detonados, aí sim que tu via os 

artistas. 

Thais: Nossa, o Detonados tu via a plateia com patricinhas e mauricinhos. A galera do 

All Night [clube noturno classe A] ia assistir o Sábados detonados.  

Emerson: Eu fui ao médico uma vez, no urologista, e o cara tinha me assistido no 

Detonados. Que “micão”, eu fazia o bispo Jeremias. Ele olhou assim para mim e 

perguntou: “Qual sua profissão, amigo?” Aí eu disse: “Sou ator de teatro”. Aí ele: “Ah, 

eu sabia que tinha te visto numa peça. E eu achei que era no Hamlet. Aí eu perguntei: 

“Qual foi?” e ele: “Tu eras um pastor?”.  

Então os universitários gostavam desse sarcasmo que o Detonados trazia. A gente era 

muito nojento. Outro dia eu estava até conversando com o Denni num ensaio que a gente 

teve, e a gente tentou retomar, mas a gente percebeu que se a gente tentasse retrabalhar 

nos moldes do que foi, nós seríamos detonados porque nós seríamos tratados como 

preconceituosos e agressivos. 

Howardinne: Ah, os tempos mudaram também. 

Thais: Sim o que a gente estava montando era outra coisa, outra pegada.  

Emerson: A gente nem pensou em tudo isso, o Denni chegou com os textos dele, eu 

cheguei com os meus: “Poxa, isso aqui vai parecer muito preconceituoso, não vai mais 

rolar não pai”, entendeu. Para você ver como as coisas realmente mudam né, em dez anos 

as coisas passam rápido. 

Howardinne: A mesma coisa talvez se a gente recuperasse esses textos, Ajuricaba e 

Dessana? Porque a gente está no debate da representatividade. 

Thais: É, quem é Denise branquela que vai fazer Inhambu? Hoje em dia não pode meu 

amor. Contrate um indígena para fazer esse papel porque você não tem voz para isso. 

Emerson: É, é provável que isso aconteça, é bem provável que isso aconteça. Mas os 

clássicos eles têm um poder que, embora os personagens tenham essa importância, a 

história ela sempre gira em torno de uma reflexão geral né. Então Hamlet é o cara que 

não se decide, se a gente colocar no lugar certo o que a gente percebeu depois. 

Quando a gente percebeu que o nosso público estava vindo de longe, vindo ver a gente, a 

gente montou um projeto para ir para a periferia. 

Thais: Que foi O fiscal né? 



Emerson: Que foi com O fiscal. Todo mundo entende de corrupção, até os indígenas. 

Uma vez a gente foi para uma reserva e eles entendiam de corrupção, é fato. Não precisa 

ser o Lulu da Mandioca, o fulano ou o beltrano, todo mundo sabia o que era roubar 

dinheiro público. Só que, lamentavelmente, foi quando o grupo acabaria né, porque a 

gente ficou por um bom tempo zanzando: “Não está dando assim, não está mais 

funcionando”. E a gente fez esse projeto itinerante, encontramos uma forma de trabalhar 

porque O fiscal federal foi inspirado no Inspetor geral do Gogol, o clássico. Então 

estávamos ali afinando. Foi uma pena que a companhia acabou nesse momento porque 

estávamos redescobrindo o TESC. E a gente espera né, que se provavelmente a 

companhia retorne - porque o TESC vai e volta, vai e volta... 

Howardinne: Tem sempre uns três pontinhos aí na história. 

Emerson: Que as novas gerações que vierem possam continuar, assim, a gente ralou 

muito para fazer essas mudanças de conceitos. Eu lembro que a única coisa desagradável 

que aconteceu com a gente, fora o Eretz nesse festival grandão em São Paulo, foi em 

Brasília. A gente foi apresentar o Sapo Tarô-Bequê, e uma mãe tirou o filho fazendo o 

maior escândalo porque o urubu matava o sapo e aquilo era bárbaro. Só que a gente estava 

representando na íntegra a cultura indígena. Era um nível de ignorância que, às vezes, a 

gente atribui só às pessoas no Norte. Mas é complicado né, quando a gente, daqui, vai 

falar da gente - que as pessoas têm estereótipos sobre nós e nós temos estereótipos sobre 

os indígenas também. Então era importante esse resgate. Bom, por que o sapo mata o 

urubu? Porque tem que matar, é assim na cultura indígena as coisas se resolvem com a 

morte, é um outro ressignificado a morte. O sapo é punido na peça porque fez algo errado. 

Só que lá não, lá é a terra da maravilha, Brasília né, tudo é bonito lá, entendeu (risos)... 

Então lá não podia morrer um urubu “escroto” (risos). E a mulher fez um escândalo assim 

que parecia que a gente tinha cometido um crime. Eu não vi, não queria ver. Ela estava 

enfurecida: “Não pode, isso é bárbaro”. E o Márcio foi lá apaziguar: “Minha senhora, é 

uma peça infantil”. Todo feliz, né, deu bastante público nessa temporada, foi legal.  

O fiscal... lembra a nossa apresentação no Memorial? Inclusive tem uma entrevista 

nossa... E as pessoas perguntaram o porquê né? Interessante, porque é um grupo de atores 

do Norte falando sobre corrupção, para você ver até onde ela vai. Porque é importante a 

gente falar, o Norte ele é distante, mas acima de tudo o que nos fazia distintos do centro 

oeste, antigamente, era a velocidade que a informação corria. Hoje com a internet não 

existe mais, só é mais caro por causa do frete, mas informação nós temos, e capacidade 

de lidar com ela também. 



Thais: O capital intelectual está aqui. 

Emerson: Isso, então assim, é interessante ter esses pontos de vista, como são outros 

grupos falando de corrupção, como era o pessoal daqui falando de corrupção, então teve 

essa vibe lá, essa ideia. 

Howardinne: O que para vocês seria, vou usar essa palavra meio piegas, mas assim, o 

que seria o legado do TESC, o que diferenciou ou diferencia ainda, uma reflexão final. 

[...] 

Thais: ...Para mim o que ficou mais marcado foi isso, claro a experiência foi incrível, a 

primeira vez que eu trabalhei em uma companhia profissional e eu ganhei por isso, que 

até hoje nunca aconteceu, claro teve o Ateliê, mas também era outra dinâmica, era grupo 

mesmo. Trabalhar com o Márcio Souza também foi excepcional, e os meninos que antes 

de trabalhar com eles eu já era apaixonada pelo trabalho do grupo, queria estar ali, ser 

amiga deles, então foi especial [...]. 

Howardinne: ...O que eu fico pensando é, o SESC abraçou o TESC, essa instituição de 

fato amparou esse grupo? 

Denise: O SESC deu um nome né, é o Teatro Experimental “do SESC”. A gente 

conseguia algumas coisas do tipo, alguma coisa para a produção quando a gente viajava. 

Mas eram mais pelas relações pessoais do que pela coisa como deveria ser. Por exemplo, 

minha mãe era muito amiga da Hercília, que era assistente social... “Ai Denise... Vamos 

dar uma ajuda, é o fulano, é o Márcio Souza”, entendeu? Então não era nada... Se eu sou 

a instituição que mantém o grupo, ou pelo menos dá um suporte, sou quem vai fazer isso. 

Não. Era mais pela relação pessoal do que qualquer outra coisa. 

Emerson: Fiquei lá quatorze anos, se você pegar toda a árvore genealógica, pois assim 

eu vou falar, do Roberto Tadros até a pessoa que deveria falar conosco, só vou te dar dois 

nomes que realmente iam lá, e faziam o trabalho deles, era o Nilton, que eu nem quero 

dizer porque que ele foi demitido, porque foi uma manobra ridícula assim como o final 

do TESC agora, em 2016... uma coisa assim tão pequena, que dá até vergonha. Em 

lembrar que eu fiquei no TESC dos meus dezenove até meus trinta e um anos. Eu matei 

aula para ir para o TESC, deixei de ganhar dinheiro, de construir família, nunca me 

arrependi, foi minha escolha e sou muito feliz por isso, mas eu não sei o que a arte tem 

que em toda repartição de artes tem tudo, menos artista. Tudo (risada geral). Se tu 

duvidares, vamos ser geridos por faxineiros, nada contra, são mais organizados e limpos, 

mais limpos, mais do que talvez as pessoas que estejam lá hoje. Mas [voltando] foi o 

Newton e o Zezinho Corrêa. E o Zezinho ralava para poder dar alguma coisa: “Zezinho, 



estamos precisando de um tecido para arrumar um figurino” e foi bem o que a Denise 

falou, eu lembro que os figurinos de Hamlet, foi o Márcio porque tinha amigos no Rio de 

Janeiro, ele foi para o Rio pegar os figurinos lá, porque o SESC não tinha condições. E 

estávamos levando o nome deles a pino. Fomos para a França levando o nome do SESC, 

o banner do SESC. E vou te falar uma coisa engraçada, um dia fui tirar minha carteira do 

SESC, depois de quase dez anos lá é que eles permitiram que nós tivéssemos carteirinha 

do SESC, com restrições para usar as coisas, a gente só podia usar o almoço... Só pudemos 

usar as outras coisas nos últimos três anos de TESC, de ser comum lá. O cara da portaria, 

sabia onde a gente estava e o que a gente tinha feito. Se eu perguntasse a mesma coisa 

para o coordenador de cultura ele não sabia, o coordenador de cultura não sabia e não 

sabe. Eu dou uma unha... Se tu fores lá hoje perguntar o que tu estás perguntando para a 

gente, ele não sabe.  

O cara é tão tapado que uma vez ele pegou a gente, não que sejamos muito importantes, 

mas poxa tu tens uma companhia, que se apresenta em festivais nacionais, internacionais, 

vai para o Rio de Janeiro, e te pegam para fazer uma recepção de funcionário no SESC 

Balneário? Estás de brincadeira né, não está sabendo de nada. É o mesmo que pegar um 

soldado da SWAT para ser vigilante, para que você treinou o cara? Para que você me deu 

um monte... Me faz ensaiar todos os dias à noite, impreterivelmente de segunda à sábado, 

a gente estava lá de seis da tarde, sete horas mais ou menos até às dez, ensaios que iam 

até de madrugada. Para fazer recepção? 

Denise: Não tinham a menor noção e nem interesse. 

Emerson: (Ininteligível) por isso era muito fácil burlar a companhia. “Poxa, mas vocês 

não são isso”. Às vezes, a gente ia para fazer um agrado, é como ela falou, a gente 

precisava de uma boa relação com o SESC, não vou dizer que não tentamos, a gente 

tentou... tudo o que você pensar, sei lá, uma estrutura mínima né para atuar, para você ser 

um ator, a gente abria mão, a gente pagava as próprias maquiagens, era tudo muito 

quebrado. Eu lembro que: “Ah, a gente vai ter dinheiro para maquiagem esse ano”. Às 

vezes, chegava lá um kit bonitão, mas vai todo mundo usar o mesmo pó? Tem gente 

negra, branca, amarela... Aí vinha um pó branco, um pó mais escuro... O pouco que a 

gente ganhava a gente comprava. É como eu falava com um amigo, que nas últimas 

reuniões ele deixou o grupo com raiva, que ele não aguentava mais, ele já estava lá há 

tanto tempo quanto eu, quatorze anos. E ele saiu um mês antes da companhia ser dada... 

Quando “puxaram o tapete”, é a expressão que eu uso. Eu falei para ele: “Tens que 

entender que nunca foi por dinheiro, foi por história”. Eu não vou ser lembrado hoje, nós 



seremos lembrados amanhã, porque a importância da companhia nunca vai se reverberar 

agora. Derrubaram o teatro, foram tirando tudo da gente, então assim, é muito complicado 

como as pessoas se mobilizam para que as coisas assim deem errado, isso é bom, é sinal 

de que a gente ainda assusta, que a gente não perdeu tanto a essência do teatro. As pessoas 

querem ridicularizar o teatro, deixá-lo mais idiota e mais vulgar. Mas, às vezes, a gente 

só precisa de um ator, às vezes, para fazer um monólogo, uma performance, no lugar certo 

e na hora certa.  

Então a gente pôde ousar muito, para vários lugares, com vários públicos e com várias 

peças, que funcionaram e não funcionaram, eu acho que um dia aquilo vai trazer uma 

resposta positiva. Era necessário acabar, que aquilo tinha muita informação, se você se 

sentar com cada integrante, acho que passaram mais de cem artistas por lá dessa geração 

de quatorze anos agora, né, nós terminamos e éramos só cinco: Eu, Dani, Carla, Robson 

Ney e Dimas. Foram os últimos cinco, que pegaram a última conta, e o meu colega que 

saiu antes [Sidney]. E eu lembro de ter dito isso para ele: “Cara, estamos aqui pela história 

que isso vai ter um dia, nunca foi pelo dinheiro, nós não somos idiotas, a gente sempre 

soube que não foi pelo dinheiro”. Mas ele estava saindo com raiva porque ele tinha família 

né, então eu sabia que era difícil. Eu espero que volte um dia com uma nova.... Que seja 

uma companhia polêmica, que as pessoas falem mal como falavam da gente que é 

importante, é importante né, a gente queria ver até onde o Márcio ia resistir. Porque a 

gente também, às vezes, estávamos ao lado dos nossos amigos artistas, porque montar 

coisas tão contidas né, tem um potencial maior, mas a gente estava lá, nós fomos leais até 

o último momento.  

A gente ainda se reuniu depois no apartamento dele, as coisas embaçaram mesmo por 

conta da perda da mãe e do irmão dele, aí as coisas ficaram inviáveis de trabalhar desse 

jeito. A gente estava lá, se você até hoje, pegar um papel e der para nós cinco a gente faz, 

estamos muito tranquilos, só estamos parados. 

Thais: Vai me fazer chorar. 

Emerson: Mas é verdade, depois desse tempo todo tu não tira mais da gente.  

Denise: É, várias vezes comentei com a Thais e a Thais comentou comigo muito essa 

coisa, que ultimamente o TESC era Emerson, Dani - desculpe os outros, tá-, mas era Dani 

e Emerson quando não era Emerson, era a Dani, porque na verdade foi mesmo. 

Emerson: É porque, como ela falou, porque como foi: a Dani me levou para a academia, 

isso é importante porque quando eu cheguei lá, eu não tinha perspectiva nenhuma, era um 

dos piores alunos da rede pública. Como eu estou te falando, se tu pegares o perfil de cada 



um de nós, é uma história muito curiosa e só o teatro faz essas coisas, não tem como 

entendeu, porque só lá a gente consegue abrir mão de tudo o que a gente é e interpretar.  

 

 



Entrevista com Denni Sales. Manaus, 26 de janeiro de 2019. Duração: 01:24:49 

Denni Sales foi ator e dramaturgo no TESC na fase 2003. Hoje desenvolve diversos 

projetos artísticos em parcerias e independentes. É ator, diretor, dramaturgo e produtor. 

 

Howardinne: [...] Acho que podemos começa daí, como tu entrastes no TESC, por 

exemplo. 

Denni: Quando eu soube do TESC eu não conhecia o TESC enquanto grupo, ele já estava 

nessa terceira formação que era uma formação que o Márcio tinha vindo - tinha voltado 

para Manaus-, e aí ele estava vendo algumas pessoas que poderiam trabalhar lá com essa 

ideia, com um grupo grande. Mas eu não entrei ainda porque eu trabalhava como ator do 

SESI, eu trabalhava com o Wagner Melo, então eu entrei para o TESC bem depois, 

quando já estava nessa fase do grupo grande, já estava se eximindo e já estava se 

enxugando mais... 

Howardinne: Isso foi em que ano? 

Denni: Deixa eu lembrar, foi no final, entre 2005... Em 2005 eu comecei a ter uma 

paquera com o TESC, mas de verdade eu entrei só em 2006, porque não tinha nenhuma 

trabalho para eu fazer lá, mas eu comecei a conhecer os meninos e comecei a andar com 

eles e aí a única forma de me encaixar no grupo foi através do – inicialmente-, foi através 

dos Sábados detonados, porque era um tipo de espetáculo livre e ele não fazia parte do 

planejamento do grupo, era um coisa assim mais experimental mesmo, porque quem fazia 

os textos eram os próprios atores, eles próprios encenavam e produziam as cenas e a partir 

disso, enfim, isso permitia que fosse um pouco mais aberto para irem entrando pessoas, 

e foi quando eu acabei entrando.  

Howardinne: Tu entrastes nesse projeto específico? 

Denni: Sim, nesse projeto específico, que era o Detonados que era um projeto livre.  

Howardinne: Mas essa ideia que veio de criar o Sábados detonados veio dos atores que 

já estavam? 

Denni: Não. O Detonados é um projeto do Márcio. Só que depois ele veio num formato 

de trabalhar, durante um período, acho que foi naturalmente isso, estava começando a ter 

um boom, de espetáculos de cenas livres, esquetes, que o pessoal começou a confundir 

com o stand up. À princípio, o Detonados não era stand up, nunca foi, eram só cenas 

aleatórias, cortadas, esquetes, só... Nem esquetes assim, durante um tempo ele foi, mas 

deixou de ser. Quando ele começou a ter uma configuração, ele começou a se formular 

mesmo enquanto espetáculo, aí ele ficou passeando mesmo entre ser esquete...ser cena, 



mas ele nunca foi stand up, mas tudo era voltado para a comédia. Aí foi quando eu 

comecei a me inserir mais no grupo, porque o Detonados era um formato que eu já tinha 

uma facilidade, ligação maior, de questão de tempo, de estar presente, a demanda dele de 

ensaio não era muito, então para mim era bem mais fácil participar só do Detonados por 

conta disso, tinham dois ensaios por semana para a apresentar no final de semana então 

para mim era prático. Só que depois ele passou a ganhar outra configuração, porque ele 

começou a ter um público... Ele começou a crescer muito [...]. 

Aí ele começou a crescer bastante e foi quando ele começou a ganhar essas configurações. 

Ele saiu de um formato que era alternativo experimental e foi para um formato comercial, 

aí dentro desse formato ele já veio com um outro pensamento em cima dele, do que ele 

era. 

Howardinne: Tinha até o acompanhamento de uma banda, a “Banda Podre”. 

Denni: Isso. 

Howardinne: Mas tirando o projeto do Sábados, tu chegaste a participar de outros? 

Denni: Sim, sim, pois é, o meu pontapé inicial foi o Sábados detonados, mas depois eu 

acabei ficando um pouco a frente, não tão a frente né, mas assumindo algumas coisas de 

coordenação do Detonados, porque ele tinha essa questão de trabalhar texto, trabalhar a 

criação, e era onde também conseguia me encaixar. E paralelamente aliás, tinha os 

espetáculos de repertório, eles demoravam mais para ficarem prontos porque eles tinham 

um cronograma que começava com pesquisa, quer dizer, não era nem com pesquisa, 

começava com leituras e depois que partia para pesquisa e tudo isso tinha uma demanda 

para ir para ensaio de fato. Gastava acho que um semestre inteiro para fazer o espetáculo 

e para temporada depois, alguns eram atropelados, mas tinha esse processo que ao todo, 

no total, durava cerca de um ano. Do início até o meio e o fim do espetáculo.  

Howardinne: Tinha um outro projeto também que a Dani mencionou que era o Lá Hoje, 

tu chegaste a... 

Denni: Foi um projeto nosso. A gente tinha uma demanda, porque assim, o que acontecia 

com o TESC era o seguinte, ele era um grupo experimental, era um grupo de teatro de 

repertório, mas ele estava alocado dentro de uma estrutura comercial do SESC, então ele 

precisava atender uma demanda né. E aí criamos o Lá hoje que era tipo um 

“subespetáculo” de teatro que a gente fazia para os comerciários durante o horário de 

meio dia, [para aqueles] que frequentavam o SESC naquele horário durante o almoço, 

então era um espetáculo que tinha trinta minutos. Às vezes, eram cenas, eram monólogos, 

enfim, era uma salada que ninguém sabia bem o que era (risos). 



Howardinne: Vocês elegiam os temas e iam fazendo... 

Denni: Sim, porque a gente precisava estar com o teatro lá funcionando, e aí depois 

disso... Deixa-me ver... Tiveram os trabalhos de repertório que foram muitos... Não 

muitos, eles sempre foram muito pontuais, porque todos esses projetos, o Detonados, o 

Lá hoje, os projetos individuais de cada um coexistiam com os trabalhos do grupo, da 

gente estar lá, de segunda a sábado. Sábado era quando estávamos em cartaz, porque 

paralelamente a isso, algumas pessoas faziam outros trabalhos em outras companhias, e 

outros desenvolviam outros projetos dentro do TESC mesmo, mas que não tinham a ver 

com o TESC, usavam o TESC - espaço do TESC-, mas eram trabalhos individuais. 

Howardinne: Então tinha essa liberdade de participar de outros grupos contanto que você 

cumprisse...? 

Denni: Mais ou menos. 

Howardinne: Isso que eu acho curioso, porque vocês fizeram muitas coisas e tinham 

muitas linhas diferentes. 

Denni: Sim, e as pessoas tinham trabalhos assim, muito diferentes. Aí eu acho que teve 

um momento que foi um pouco mais delicado e interessante, porque as pessoas tinham 

necessidades diferentes de trabalho. Tinha gente que ia mais para a comédia, gente que ia 

mais para trabalhos solos, mais para performance... E aí foi quando começou a aparecer 

essas propostas de nós desenvolvermos trabalhos individuais, fora o nosso trabalho dentro 

do grupo. E a gente não sabia como correlacionar ainda, a gente usava o espaço, mas não 

estava tão relacionado ao TESC. E aí eu acho que desse trabalho, o trabalho bem out que 

eu fiz foi só - por questão de tempo-, foi o Coisas [Coisas para depois de meia noite] Que 

era um trabalho meu com apoio do TESC, apoio de estrutura física, essas coisas. Mas era 

uma coisa feita paralela ao TESC, acho que a Dani tinha feito umas coisas em escolas, 

não lembro. O Dimas teve o trabalho dele de performance que ele estava desenvolvendo... 

que não tinha nada a ver com o trabalho do TESC. 

Howardinne: Eu acho que isso foi se modificando também conforme os meninos foram 

entrando na faculdade de teatro né? Acho que talvez as demandas vão se modificando, do 

que você quer fazer mesmo. 

Denni: Sim. É, eu acho que as demandas foram se modificando. O TESC ele tinha uma 

estrutura que a gente questionava muito, que era uma estrutura convencional, e para nossa 

concepção mesmo, que a gente era... a gente vinha com um outro pensamento né, e aí, às 

vezes, a gente conflitava um pouco com a visão do Márcio, uma visão mais clássica, que 

a palavra do diretor era a última, essas coisas todas. E a gente vinha com uma coisa mais 



de processo aberto, todo mundo vai experimentando, acrescentando... [trabalho coletivo] 

um trabalho mais coletivo, exato. E aí eu acho que a contribuição que a gente pôde dar ao 

grupo e ao Márcio foi trazer essa ideia mesmo de abrir, que antes era tudo muito fechado, 

entre o grupo mesmo, para que outros profissionais pudessem fazer um acompanhamento 

com a gente, que fosse necessário para o que fossemos desenvolver. E aí tiveram 

momentos em que vinham pessoas de fora para dar uma olhada na questão da direção, do 

trabalho de ator, de voz, essas coisas todas. Mas assim, tudo muito pontual, conforme 

fosse a necessidade, não tinha uma continuidade, que aí eu acho que era o grande... um 

dos problemas que o TESC tinha né, que era essa coisa da falta de continuidade nessas 

investigações. Porque a investigação e a pesquisa ela existia enquanto havia uma 

necessidade para determinado trabalho. Passando aquela necessidade, ela era anulada... E 

isso interferia muito no trabalho mesmo do ator, de dar uma continuidade em pesquisa, 

em até descoberta e estudo mesmo também. Acho que isso fragilizava um pouco, era um 

ponto fraco. 

Howardinne: Isso é interessante, pensando no ponto de vista do ator, às vezes, você está 

em um trabalho que você está desenvolvendo, e aí vem essa interrupção... 

Denni: É, de repente tudo aquilo que você estava pensando, começando a se aprofundar, 

ou já tinha um determinado aprofundamento, mas ainda não tinha de fato executado, você 

perdia porque já vinha uma outra necessidade, já vinha uma outra demanda que não cabia 

naquilo que você tinha... Estava com conhecimento mais atual, entende. Que você tinha 

um certo frescor, aí começava meio que a descartar algo que você tinha aprendido para 

dar prosseguimento, lógico, para aprender outra coisa. E nisso veio a questão da dança, 

que tivemos espetáculos que eram dançados, que tinham coreografias, nem todo mundo 

tinha uma preparação de dança, aí depois vieram trabalhos com música, e nem todo 

mundo cantava. Aí veio trabalho com música..., mas tudo isso separado. 

Howardinne: Tudo isso sem ter continuidade? 

Denni: Sem dar essa... Era algo específico para o trabalho. 

Howardinne: [...] Eu acho isso curioso, as diferentes fases do grupo, porque o que me 

parece, quando retorna em 2003, a convite do Tadros, quem está desde o começo... A 

Dani, o Emerson, acho que Robson Ney... Uma galera que eram os alunos do Aldísio, e 

o Márcio vem com uma proposta de remontar o Ajuricaba como uma forma de retomar 

uma obra simbólica e tal. Ele já é um escritor conhecido que volta com essa carga para o 

TESC, e não só como diretor, mas também como dramaturgo, e vocês montaram muitas 

coisas. 



Denni: A grande questão disso...Acho que tinha um grande conflito muito forte nessa 

estrutura que o Márcio trazia, mas com essas necessidades artísticas que a gente tinha e 

que não condiziam muito com as do Márcio no sentido de assim, por exemplo, cada um 

tinha uma linha né, e meio que isso tudo era anulado porque o que pesava mais era o que 

precisava ser feito. A gente tinha um texto, tinha um trabalho, um cronograma para seguir 

e isso era uma decisão que vinha de cima para baixo, então não tinha muita interferência. 

Um exemplo - que eu não participei, mas que eu peguei um conflito desses-, foi 

justamente com as releituras de Shakespeare, porque tinham atores que estavam muito a 

fim de fazer e outros que estavam mais por uma questão de trabalho mesmo, mas isso é 

engraçado, não sei se é muito válido pensar nisso para ti. Mas é um pouco desse processo, 

dessa decisão de cima, ela estava sempre em cima do coletivo né, porque não existia uma 

decisão, não existia um consenso: “Ok, todo mundo quer isso, então vamos fazer isso”. 

Era uma coisa de direção mesmo: “É isso, vamos fazer assim, assim...”. Aí entra esse 

conflito de pensamento, porque eram dois pensamentos diferentes, as pessoas que 

estavam lá tinham o pensamento de serem mais participativas, que eram de uma geração 

mais nova, e o Márcio vinha com um pensamento mais antigo, que o diretor tem a palavra 

final e tem o poder de escolha. Então ficava nesse choque. 

Howardinne: Mas não tinha um diálogo? Depois de um tempo essa necessidade de vocês, 

de se colocarem mais no grupo... 

Howardinne: Foi tendo mais muito tímido, porque o que acontecia é que eu acho que... 

com o Márcio tinha essa questão de uma visão muito centralizadora da direção, apesar 

dele ter tido contribuições em alguns momentos... Vinha muito de uma perspectiva dele, 

às vezes, mais comercial e, às vezes, mais necessária do que ele entendia para o grupo, 

entende? Por exemplo, a gente teve um momento em que: “Ok, porque que a gente não 

tenta pegar autores novos, modernos, porque a gente não pega... A gente pode sentar numa 

mesa e cada um traz suas referências”. Eu lembro que... E todo mundo vinha de coisas 

muito diferentes né. Tinha gente que estava mais ligada ao que estava acontecendo em 

São Paulo, ou mais ligada ao que estava acontecendo fora, e tudo isso agregava, só que 

ainda assim, mesmo que a gente tivesse isso muito claro, que precisávamos nos 

reformular através disso, ficava sempre essa palavra ser do Márcio. E o Márcio tende a ir 

muito para o clássico, para essa releitura, para essa investigação do clássico, o que em 

algum momento já não era a necessidade de todo mundo, e ficou assim um contraponto. 

Howardinne: Na verdade, isso é uma coisa que eu vou abordar um pouco na pesquisa, 

porque na primeira geração o contexto da ditadura era muito forte, tentar se comunicar 



burlando a censura. E depois que o Márcio entra com essa parceria forte do Aldísio, e 

entra a questão de uma tentativa de teatro popular... Fazer um teatro “regional”, mas 

negando esse rótulo, mas ainda adentrar em temas próprios da região. E eu fico pensando 

nessa fase de 2003, quais os tipos de objetivos... Porque nas primeiras [fases] tinham 

objetivos focados de trabalho, e nessa segunda a Dani fala que só ficaram dois... É pensar 

como, aos poucos, foi mudando o discurso do grupo, eram atores novos com outras 

formações... 

Denni: É engraçado e até curioso, porque teve um momento que, por exemplo, o 

Detonados que, a princípio, começou como um trabalho mais investigativo, mais 

alternativo, autoral dos atores, ele acabou se configurando como um dos grandes 

espetáculos do grupo, ele acabou se sobressaindo porque tinha mais esse vigor de 

coletivo. Embora tivesse a direção do Márcio, era uma direção que estava muito mais 

sujeita às inserções de todo mundo, a colaboração de todo mundo, e isso dava uma outra 

configuração para o espetáculo, um outro tipo de destaque, acho que ele se tornou mais 

orgânico. Dentro dessa proposta de grupo ele acabou se sobressaindo porque ele tinha 

muito mais isso, e acabava sendo muito mais a mão de todo mundo ali, e isso como um 

fato de gerar um resultado.  

Howardinne: (...) E como era o Márcio dirigindo? Muita gente diz que ele não era diretor. 

Muita gente fala que sempre teve um ator que era assistente... Como era na prática 

mesmo? [...]. 

Denni: Eu acho que... O Márcio agregava muito com o olhar dele, dessa experiência de 

ter assistido muita coisa, então ele tinha um referencial teórico muito forte, tinha esse 

olhar... Ele tem uma coisa na direção que vai muito para esse caminho do referencial 

teórico e do embasamento, só que no trabalho do ator ele já não entra tanto porque ele 

tinha, às vezes, uma ideia, digamos assim, um planejamento de onde chegar, mas ele não 

tinha ideia de como construir um processo para executar. Então eu acho que, às vezes, se 

perdia um pouco nesse sentido, já que a gente não tinha esse olhar dele mais  para o ator, 

a gente tinha esse olhar dele teórico né, o olhar voltado para o texto, se o texto está sendo 

compreendido, sendo bem dito, se está fazendo sentido para a cena, que isso acaba ficando 

mais geral, agora no individual, de trabalhar individualmente, ele já não tinha essa mão, 

de construir o ator para aquele trabalho, então ficava muito... Durante um tempo... E eu 

acho que como todo mundo ali tinha uma experiência autoral, acabava sendo autodidata 

e acabava se auto dirigindo e jogava para o Márcio e o Márcio dava um “ok”, se era aquilo 

mesmo, entende. Mas não tinha um caminho não, era muito assim baseado no que a gente 



tinha de leituras, das nossas anotações, era muito em hipóteses: “Bom eu acho que é isso 

e aquilo”, e tinha o olhar do Márcio. Porque até então, por exemplo, eu vou tomar a minha 

experiência anterior ao TESC com o teatro, ela vem muito assim do alicerce dado pelo 

diretor para o ator, para preparar ele, estruturar ele para uma peça, essa coisa toda. 

Embora, às vezes, a gente também contribua para isso, não é 100% a mão do diretor. 

Quando a gente entra nesse processo que é por tua conta, por teu entendimento, a partir 

disso o Márcio vai selecionando o que funciona, e o que ele acha que não funciona para 

o trabalho. Mas até chegar nisso, às vezes, a gente perdia muito tempo, porque de fato a 

gente não tinha um direcionamento, a gente demorava muito a configurar um 

direcionamento: “Essa é a linguagem...”. O que a gente vai precisa talvez é de um trabalho 

mais corporal, a partir do corpo descobrir outras nuances, para depois dessas nuances 

descobrir voz, e depois esquematizar num todo... E a gente ficava muito assim: “Bom 

como é que vai ser...”. As leituras que a gente fazia dos textos acabavam tendo que sanar 

muitas dúvidas nossas de cena, porque quando a gente ia para a cena, não íamos para 

descobrir a cena, a gente já ia com o texto e já ia para fazer a cena, entende. Para mim já 

é uma coisa muito louca. Eu vinha de uma experiência que, às vezes, experimenta um 

pouco a cena... Dentro do texto ou não, mas você vai se encontrando aos poucos, e aí não, 

você já ia sendo dirigido mesmo, você entra ali, faz assim e tal. Às vezes, tinha marcação 

que surgia na leitura. Então para mim era, às vezes, uma coisa muito conflitante, porque 

eu vinha de uma outra experiência.  

Howardinne: As mil e uma noites tinha uma encenação punk, tem um... 

Denni: As mil e uma noites tinha essa ideia de fazer a releitura de um clássico, mas a 

gente queria sair da....Quando a gente começou a ... - acho que é o trabalho que talvez 

tenha um pouco mais a cara do grupo naquele momento-, que eram de pessoas mais 

jovens e tal, que estão querendo outra coisa, que já tinham lido Shakespeare, os clássicos, 

mas não tinham nenhuma ligação com eles e queriam fazer outra coisa. Mas mesmo assim 

a gente se manteve no clássico, mas fazendo uma leitura modernizada de um texto 

clássico que era As mil e uma noites, que teve uma pegada punk [...]. Mas eu acho que 

foi, talvez, quando começou a ter uma caráter mais assim... O TESC, naquele momento 

era aquilo, a convergência artística de todo mundo dava naquilo, era um pessoal que 

estava querendo trabalhar corpo, voz e texto ao mesmo tempo e tem a encenação e não 

ficar só na palavra. Por exemplo, um pouco da direção do Márcio, dos textos, eles ficavam 

muito na palavra, sem muita ação, e aí isso também dava uma perspectiva muito diferente 

dos anseios de todo mundo eu acho. 



Howardinne: A Dani comentou isso, que o Daniel ficou muito tempo na assistência [...] 

E quando ele sai todos ficaram perdidos, é isso? 

Denni: É, o Daniel tinha esse pensamento mais jovem, mais atual, ele era mais da cena 

também. Ele era mais diretor nesse sentido, né. Então ele tinha, ele dava um outro caráter 

para a situação, eu acho que ele dava uma roupagem muito nova, conseguia dar esse 

frescor, tinha esse olhar muito mais moderno, moderno que eu digo assim, de atualizar as 

coisas e as próprias concepções do fazer teatral. Às vezes, a gente aprende coisas da 

escola, do próprio fazer teatral, mas são coisas que na cena flui de uma outra forma, que 

aquilo ali não encaixa mais. E o Daniel tinha essa sacada de ficar atualizando isso, do que 

servia e o que não servia mais para a gente. Acho que durante muito tempo a gente ficou 

nesse duelo dentro do grupo, porque tínhamos a necessidade muito grande de fazer algo 

com a nossa cara, mais jovem, que a gente pudesse se comunicar. E o Márcio era aquela 

mão que vinha para dizer se ia ser ou não, entende. Porque a gente não tinha muita 

escolha, né [...]. O Márcio era mais receptivo só que essa receptividade dele tinha que 

estar um pouco antenada com o que ele queria, se não tivesse, aí cancela. 

Howardinne: A Selda falou - segundo a Selda-, que nessa última fase ele era mais paizão 

assim, tinha uma coisa de, às vezes, aceitar - não sei como ela vê essa diferença de um 

para o outro. Porque, às vezes, tem muito isso de... Por exemplo, quando fui entrevistá-lo 

- acho que a idade e as coisas que acontecem sempre abrandam as pessoas-, deu para 

sentir uma saudade [do grupo], ele falou do seu apelido [...]. Mas por outro lado também, 

a Dani foi bem incisiva nesse lugar, na primeira geração que ela chama, era muito mais 

coletiva, o Márcio se tornou uma figura importante depois, e hoje, o nome Márcio Souza 

se caracterizou mais no grupo. 

Denni: Eu acho que é bem isso que a Dani falou, tinha essa questão do primeiro grupo 

ser mais coletivo, porque era uma galera muito mais assim do pensamento né, e o contexto 

cultural deles era bem diferente também, eles vinham do... Enfim tinha toda uma questão 

que eram mais adultos que a gente. Era uma outra coisa. Mas também, nessa parte que 

entra a gente, a maioria era uma galera que estudava teatro, que já fazia teatro. Coisa que 

a primeira geração não fazia tanto, era mais no grupo, era muito mais empírico. Quando 

a gente, talvez, quando o Márcio pega a gente, eram pessoas do teatro mesmo, a Dani 

fazia o trabalho dela, o Robson Ney fazia o trabalho dele, eu trabalhava com o Wagner 

Melo, então todo mundo já tinha um pé no teatro, ninguém estava formado ainda, mas já 

tinha uma prática, já sabia como funcionava, já tinha um direcionamento de quereres. E 

aí nesse sentido, a galera já era mais artista de: “Eu quero fazer isso”. Por isso, não tinha 



uma coisa só intelectual como foi a primeira fase, que era uma coisa de pessoas que eram 

estudantes, trabalhadores, que se encontravam e tinham um desejo de fazer teatro. A gente 

já fazia teatro, a gente só tinha o desejo de estar numa estrutura interessante.  

Howardinne: Mas vocês tinham essa compreensão do histórico do grupo? 

Denni: Não, foi tendo depois, mas acho que durante muito tempo, internamente, a gente 

negava porque a gente tinha um carinho pela memória, mas a gente entendia que a gente 

era um outro pensamento, era uma outra coisa. Se o TESC fosse voltar agora talvez ia 

entrar com uma geração mais jovem, e ia dar um outro direcionamento para ele. Acho 

que o ápice mesmo dessa geração nossa com o TESC, da nossa relação foi o trabalho com 

o... sei nem se foi com... Mas acho que foi muito mais nos momentos em que a gente foi 

livre, porque todo mundo ali era criador né, antes de tudo, de ator, de tudo, todo mundo 

era criador, e eu acho que isso pesava muito em alguns momentos, porque todo mundo 

tinha uma coisa clara, de desejo, de vontade e, às vezes, contrabalanceava muito com o 

que estava sendo feito. 

Howardinne: Isso é uma coisa interessante, por exemplo, do GRUTA do Marcos José, 

eles eram todos da filosofia, era uma galera da faculdade que tinha um pensamento mais 

estruturado. É porque ele questiona muito o fato de o TESC ser uma “hegemonia” na 

cidade, ter uma sede e tudo. Mas por outro lado, o TESC pegou as pessoas que estavam 

(acesas) né [...]. 

Denni: Engraçado isso porque a geração do Marcos José e do Márcio era uma geração 

muito mais empírica, eles tinham - não sei se tu chegaste a ver algum vídeo deles-, mas 

até a encenação deles era muito mais da pesquisa, não sei se tinha um caráter de 

profissionalizar a cena, era o desejo da vontade de fazer e de trabalhar com o que tinha, 

que era uma coisa totalmente diferente da nossa. Quando a gente já chegou, o TESC já 

estava com uma estrutura pronta então a gente foi se apropriando dessa estrutura que, às 

vezes, era boa e, às vezes, não era tão boa e a gente aproveitava como dava. A própria 

questão da manutenção do grupo ela passava por isso, então quando a gente faz um 

comparativo dessa geração de atores mais antiga e a nossa, a gente percebe que é uma 

geração muito mais empírica e a nossa muito mais do estudo, da técnica, da união dessas 

duas coisas e do trabalho dessas potências. 

Howardinne: [...] Acho que tem uma outra característica agora né, nessa nova geração, 

antes você sabia quem estava fazendo teatro, você entrava na faculdade e sabia que eram 

os meninos todos do Cláudio Santoro, e hoje você entra na faculdade e não conhece mais 



ninguém é uma turma que sai da escola e vai direto para a faculdade. Acho que atualmente 

essa característica é mais forte. 

Denni: Sim, acho que - tu fizeste a UEA né? - Tu já vinhas de uma experiência anterior 

à faculdade, é porque hoje eu acho que a faculdade está mais configurada para a Arte 

Educação, não sei, posso estar falando besteira. Mas eu entendo, o que eu compreendo 

assim, é que ela está mais voltada para a licenciatura, para a educação, meio que da visão 

academicista do fazer teatral, aí é uma outra coisa. Acho que tu também né, muita gente 

veio de uma estrutura mais assim, de jogar para o mercado e circular, e tentar circular ao 

máximo, essas coisas todas. 

Howardinne: Queria que você falasse mais desse fim do grupo TESC. Você ficou até 

2016? 

Denni: Não, eu fiquei até 2014... 2013 para 2014, depois eu fiquei só acompanhando, 

mantive relações com o TESC, mas já não estava mais. Porque o que aconteceu com o 

TESC, é porque ele foi diminuindo né, e dentro disso eu acho que o que aconteceu foi 

uma grande... Foi um filtro, ficou realmente quem queria fazer e quem estava ainda com 

vontade de trabalhar com aquela estrutura que tinha, que era a do Márcio tomando as 

decisões, essas coisas todas. E para alguns isso não cabia mais tanto né, porque alguns já 

tinham uma outra forma de circular pela cena na cidade que não necessariamente o TESC 

era um veículo para isso. Então tinha gente que estava fazendo outros trabalhos em outras 

companhias. Não foi uma ruptura drástica, foi gradativa, começou aos poucos, uns iam 

fazer uns trabalhos ali, outros aqui, e quando viu já estava todo mundo já fazendo outras 

coisas. E foi um momento que isso gerou também um conflito porque a dedicação que 

tinha antes que era exclusivamente o TESC, ela já não existia, existiam outros grupos na 

vida de todo mundo e outros trabalhos, e aí isso foi gerando um certo conflito, porque não 

tinha mais  como priorizar só TESC. Porque o TESC ficou com uma coisa num momento 

que é de ser um... ele era uma... ele virou meio que um trabalho. Porque tinha que estar 

ali, tinha que fazer, mas não era mais o que se queria estar fazendo entende? E aí... Tinha 

essa questão de ter contrato, era assinada a carteira, então tinha que estar lá. 

Howardinne: Vocês batiam o ponto? 

Denni: Não, antes era assinado, depois batia o ponto. Mas eu acho que o que prevaleceu 

foram os desejos individuais de todo mundo, que depois a gente foi ver que eram muito 

diferentes. Dos primeiros que foram saindo dessa leva, não sei se fui eu, mas - o Efrain 

saiu duas vezes-, mas assim, de sair para fazer alguma coisa para trabalhar fui eu. Porque 

eu já cheguei com o processo do Coisas todo esquematizado e só avisei que ia fazer o 



Coisas, e eu lembro até que eu tinha sido contemplado num edital e aí, a partir disso, eu 

comecei a me dedicar só àquilo, e o TESC para mim ficou muito voltado ao Detonados e 

ao repertório do que ia ter né. Eu estava participando das leituras, fazendo o Detonados, 

mas fazendo o meu trabalho individual. Aí depois veio o Dimas, depois veio a ... acho 

que depois o Robson Ney, ele já vinha de coisas assim, fazendo coisas muito aleatórias, 

aí ele começou a fazer isso mais intensamente, começou a participar, já não podia estar 

tão assiduamente no TESC, ele já estava em outro grupo fazendo outra peça e, às vezes, 

conflitava horário. Depois teve um momento que alguns quiseram ir mais para os 

bastidores, e depois... O Márcio mesmo, teve um momento que ele resolveu trabalhar em 

espetáculos individuais, monólogos, espetáculos mais curtos para segurar mais a galera, 

foi quando agregou mais gente. 

Howardinne: Foi quando começou a ter aqueles monólogos: Francisca, Isabel do 

Brasil... 

Denni: Isso. Deixa-me ver o que mais... Quando o Roger estava já tinha um pouco essa... 

meio que eles anteciparam o que a gente ia passar, porque o Roger vinha de uma leva que 

era o Roger, o Mendes... era uma galera bem mais adulta, bem mais velha, mas eles 

vinham de uma outra história né, e o TESC já não cabia mais para eles, porque demandava 

estar ali, estar na pesquisa, demandava um tempo que eu acho para eles já não era mais 

possível estar, fora os conflitos mesmo. Acho que o Roger ele foi para uma coisa mais 

empresarial, que era totalmente diferente do que ele fazia. E eu acho que nessa parte que 

o TESC foi se diluindo, foi por essa questão também de não ter uma proposta mais de 

caber nas necessidades de quem estava ali, de mim, da Dani, do Emerson que a gente 

ficou até o finalzinho mesmo. Depois eu saí, depois acho que ficou a Dani, o Emerson, a 

Dani foi saindo, mas todo mundo foi saindo aos poucos. 

Howardinne: Eu sei que o último espetáculo foi O fiscal. 

Denni: É, O fiscal com o elenco mais reduzido, mas também era uma releitura de um 

clássico né. 

Howardinne: E era aquele processo que o Márcio estava com a mãe doente. Mas também 

teve aquele processo que os meninos do TESC estavam ensaiando, que o Tércio montou 

com o Dimas... Acabou nesse período... 

Denni: Eu sei qual é: Tartufo. Eu acho que isso foi uma grande... Um pouco do que deu 

o dispositivo né, esse período, por exemplo, eu não estava com tanto contato com o grupo. 

Eu lembro que quando eu fui para São Paulo já estávamos com o pezinho um pouco fora, 



eu muito mais, o Dimas um tanto, em 2015. O Dimas já estava configurando uma outra 

história para ele, então o Dimas já estava meio que se desligando do TESC.  

Porque eu acho, essa coisa do trabalho em grupo muito delicada né, porque não é só pela 

vontade das pessoas, pelas necessidades artísticas, eu acho que é muito pela questão de 

como ele é gerido, ele precisa se renovar. Ou ele renova ou a tendência é se dissipar. O 

que eu acho que aconteceu, essa estrutura que o Márcio tinha é uma estrutura dele que ele 

emprega, o TESC era um projeto dele, só que ela não vai se renovando, o que ele faz 

mesmo assim, é encaixar as pessoas dentro. Mas é engraçado porque isso conflita com a 

ideia de grupo, pelo menos eu entendo o grupo como uma coisa que vai se moldando e 

vai se coletivizando, a tendência dos grupos é ser cada vez mais coletiva né, sair da mão 

de uma pessoa só e tornar uma coisa mais híbrida. E acho que não aconteceu com o TESC, 

ficou uma coisa cristalizada, não tão híbrida e muito ligada a uma estética, a uma coisa 

de revisitação de passado, que aí já não tinha muito mais a ver com a gente, porque 

descaracterizava muito o que a gente tinha ainda para fazer. Mas essa era a característica 

do TESC e a gente não cabia mais nisso, eu acho né, penso assim. 

Howardinne: Sim. Como tu achas que vocês eram vistos? [...]. Fui falar com uma pessoa 

e disseram que o TESC era muito burguês. E depois fiquei me questionando porque lá 

atrás tinham alguns grupos que tinham esse pensamento, e vocês eram muito visados, 

tinham um teatrinho, carteira assinada, embora houvesse todo um processo... (...). 

Denni: Pois é, isso é engraçado porque eu acho que a visão que sempre perdurou era essa 

visão do grupo mais elitista mesmo, mais burguês. Embora, engraçado, porque não era 

tanto, a gente não era burguês, nós só estávamos numa estrutura que era burguesa, 

burguesa para a gente, mas era tão pouco, a gente tinha o básico que era um espaço, tinha, 

quer dizer, essa questão do Márcio, e tinha o amparo financeiro para estar ali que permitia 

a gente estar ali, permitia a manutenção do grupo. Eu acho que ele se tornava, que 

contribuía também para essa visão burguesa do grupo, justamente dessa visão externa, eu 

não sei se era a questão da figura do Márcio - que estava muito alicerçada nisso-, por 

conta do público que o TESC tinha, que era um público mais intelectual, não era um 

público popular, era um público mais de professores né... 

Howardinne: Não era de comerciários? 

Denni: Nunca foi (risos). Tanto é que o TESC não dialogava com os comerciários, mas 

na figura dos intelectuais, lógico, quando eu falo TESC é a figura do Márcio, sempre foi 

com intelectuais, com pessoas mais... E aí a gente tinha até mesmo com... vou citar o 

Detonados, ele tinha um humor que não era uma coisa muito assim... era mais da ironia, 



não era tão engraçado, era do politicamente incorreto, era mais do discurso, não era da 

cena em si, dos discursos que eram feitos, e tudo isso dialoga com uma classe que era 

mais do conhecimento. Tanto é que o Sábados detonados, algumas coisas funcionavam 

em espaços para determinados públicos, para o público médio a gente tinha dificuldades 

porque o que era feito ali até então com a criação e o discurso, tudo se pautava nessa 

relação com intelectuais, com essas pessoas. Então a gente já entendia esse público e já 

sabia como podia jogar com eles. Que é um público que entende a ironia essas coisas. 

Diferente de quando você pega um público médio que é muito mais corporal né, às vezes, 

do besteirol, que era uma coisa que, por exemplo, no Detonados não tinha. E isso era bem 

engraçado porque eu acho que tudo isso fazia parte do TESC, então fazia com que as 

pessoas tivessem essa visão mais elitista mesmo. Embora eu acho que ele não era tão 

elitista, ele tinha um discurso elitista, mas de fato não era. 

Howardinne: [...] Embora tivesse esse trabalho de oficinas, viagens para o interior, tinha 

esse trabalho de formação mesmo... 

Denni: É, porque dentro dessa proposta ele se encaixava muito mais, nessa pretensão de 

ser um grupo popular, mas era... Para fazer, por exemplo, acho que o Tarô-Beque era 

assim. Que eu lembre só o Tarô-Beque, acho que era o mais popular, o resto tinha uma 

tentativa de ser popular, mas acabava num discurso. 

Howardinne: Isso chegou a ser um discurso do Márcio para vocês? 

Denni: Não, isso estava muito impregnado por conta do processo, e, às vezes, quando tu 

estás dentro de um processo esses discursos vão ficando automáticos em ti, né. 

Howardinne: Mas vocês não sentiam essa necessidade de que era “um teatro para”. 

Existiam esses projetos como o Lá hoje, mas não era um objetivo que vocês tinham que 

passar, né. 

Denni: Não. Depois eu acho que foi tendo alguns pensamentos de tentar abrir um pouco 

mais o público do TESC e tentar tornar ele mais acessível, foi quando o Márcio - não sei 

se ele citou isso-, ele tinha um projeto de levar o TESC para os bairros mais carentes da 

cidade de Manaus, de circular por toda a cidade. Só que para isso, ia precisar fazer toda 

uma reformulação em repertório, porque até então o que a gente tinha, porque o Márcio 

batia muito nessa tecla: “Ah, porque o trabalho que a gente tem, ele pode ser assistido 

tanto pela classe A, quanto a classe C, ambas vão entender e vão ter sensibilidade para 

serem afetadas por aquilo”. Só que de fato, na prática, era só a classe A e a B que ficavam 

com a gente, a classe C ficava meio... assim nesse sentido, porque muita gente ia, mas 

tinha muita dificuldade nesse sentido, porque eu acho que ele não conseguia perfurar tão 



bem essa bolha, porque essas classes são bolhas né, então eu acho que ele não adentrava 

tão bem para ser popular. É basicamente como o Clube Noir, não tem como pegar o 

trabalho do Clube Noir e levar para os bairros porque a linguagem não permite, não é que 

não permite, é que até a receptividade vai ser diferente. Eu nem sei como se faria para 

levar para lá, não é que é impossível, dá para levar, é que a questão da receptividade do 

trabalho iria mudar muito. Que até o Clube Noir - não sei se você assistiu-, eles vieram 

aqui com a .... Numa Virada Cultural, que foi com o Caco Ciocler e ele apresentou um 

texto no Teatro Manauara, que começou com trinta pessoas e terminou com quinze, e 

olha que era o Caco Ciocler. Mas era aquela linguagem do Clube Noir, com luz escura, 

voz, o ator parado, não muita ação, e aquilo não atinge todo mundo. Então, acho que é a 

mesma coisa com o TESC, acho que a estética que o TESC foi tendo depois não rolava 

para todo mundo não.  

O Carnaval Rabelais, por exemplo, que era o espetáculo mais popular, ele tinha uma 

encenação mais popular mesmo, ele era bem besteirol na encenação dele. Das vezes em 

que apresentamos para um público mais de escola, a única coisa que eles entendiam  do 

texto era a parte corporal, era a parte mais da mise-en-scène, mas o texto em si eles não 

entendiam, o que era o texto, o que se falava no texto era muito distante, era mais 

situacional, era mais uma questão da mise-en-scène, o entendimento deles ia muito mais 

por essa ótica da mise-en-scène do que pelo discurso do espetáculo. Aí eu acho que é por 

isso que, para um grupo ser considerado popular, ele deve afetar esses públicos tanto pelo 

discurso quanto pela mise-en-scène. Eu acho que tinha uma ideia de se fazer isso, mas na 

execução em algum momento se perdeu e acabou ficando muito...Eu acho que o discurso 

do TESC vai para um discurso elitista né, e a encenação tende a ir para uma coisa popular, 

então ficava nesse conflito. Porque a gente tinha - e isso foi uma herança da mão do 

Daniel-, ele tornou as coisas mais... Até as coisas que eram mais comerciais, ele tornou 

elas meio burlescas, mais de uma linguagem acessível para um público em geral enquanto 

encenação, mas tudo isso tentando ao máximo possível trazer o texto, que é o que eu acho 

que ele não conseguia. Como ele não conseguia, ele já injetava muito mais força nessa 

mise-en-scène, nessa encenação, e, às vezes, funcionava e, às vezes, nem tanto. Eu não 

sei, porque a percepção que cada um tem de espetáculo é diferente, algumas pessoas vão 

muito pela mise-en-scène e outras pessoas reparam mais no discurso do espetáculo que 

aquele trabalho tem, ou então nesse casamento do discurso e da mise-en-scène e de como 

está sendo passado. E aí eu acho que o TESC ficou no discurso, nessa questão foi o nosso 

buraco porque o discurso estava “ok”, mas a mise-en-scène estava indo por um outro 



caminho, totalmente oposto, que, às vezes, se encontrava, mas às vezes, não. Aí ficava 

uma coisa muito conflitante. 

Howardinne: Mas isso era uma coisa clara para vocês ou veio depois? 

Denni: Não, para mim era claro, percebi no Ajuricaba porque eu não achava o Ajuricaba 

experimental e o discurso é de que era um teatro experimental, popular... Eu não tinha 

esse entendimento de que era experimental. Eu tinha entendimento de que era um 

espetáculo de uma proposta mais fechada, cristalizada, pouco experimentativa e muito 

mais incisiva dentro da regra que tinha o texto. E aí, deixa eu ver o que mais... 

Howardinne: [...] Eu achei interessante isso que você levantou mesmo, talvez em alguns 

momentos a encenação e o discurso não fiquem tão claros. 

Denni: Talvez o que te ajude um pouco também, não só as fotos, eu não sei se o Márcio 

tem isso, ficaria muito mais claro para ti, muito mais ilustrativo, se você pegasse um 

pouco do acervo que o Márcio tem, até desses espetáculos que foram montados, porque 

isso fica muito mais claro, até nesse sentido né, que tu vais ler lá o que era a proposta do 

espetáculo, a proposta do grupo e o que estava sendo feito. Que aí você via que eram três 

coisas muito diferentes.  

[...] Que eu ia te falar uma coisa, a encenação do TESC sempre foi muito problemática, 

que assim, dentro - não sei se posso contribuir para você nesse sentido-, mas ela acabou 

ficando mesmo no discurso. Por que a encenação acabava sendo problemática? Porque a 

concepção dele, do Márcio, era toda teórica, ela nunca foi uma concepção prática de fato, 

ele tinha assim um discurso muito bom e estruturado, mas que na prática não se dava. Na 

hora de fazer essa transição aí era onde começava a ter os arranhões, as rupturas, porque 

você pode ter um discurso muito bom, mas para você de fato transformar aquilo em ação,  

você precisa ter um método, e quando você não tem, o risco é de que o discurso se 

transforme em qualquer outra coisa, menos na concepção em que ele foi gerado. Então, 

eu acho que acontecia muito isso, em alguns trabalhos talvez, no contexto geral 

analisando, era um pouco disso por conta dessa transição entre o discurso e a prática, 

acabava não tendo uma sincronia então se perdia. Tanto é que isso que eu falei para você 

é até engraçado, você pegar a proposta do espetáculo e aí você vê a encenação que era 

feita, não tem muito a ver uma coisa com a outra e nisso tudo ainda entra a proposta do 

grupo né, que, às vezes, a encenação acabava sendo muito mais um fim do que um meio 

para o discurso. Ela era só um acessório do discurso e não o contrário, o discurso ser um 

acessório da encenação. 

Howardinne: Como se a encenação potencializasse o discurso. 



Denni: Isso, ela basicamente mais existia para isso, que eu acho errado, na minha ideia, 

porque eu acho que não é o discurso, não é a encenação que tem que estar à mercê do 

discurso né, é o contrário, a encenação tem que vir em primeiro lugar. 

Howardinne: É louco isso porque não sei se era uma questão consciente deles. Pegando 

a fala do Aldísio: “Não estávamos preocupados com o acabamento, essas coisas, 

estávamos preocupados com o discurso, com o que queríamos comunicar, a necessidade”. 

E acho que de alguma forma isso ficou. 

Denni: O que me vem desse processo com o TESC é uma coisa assim, um aprendizado 

para mim, lógico que a gente vai tendo... Assim, tem a inteligência do discurso, mas 

precisa ter a inteligência da prática, porque a prática também é uma espécie de discurso e 

de inteligência, e quando essa prática não afina com o discurso aí é aquela coisa né, “ou 

é aqui ou é aqui”, ela nunca casa. É difícil de ter - eu tenho muito mais essa concepção 

hoje-, é muito difícil ver trabalhos que casem, até para mim é muito difícil que a gente 

tenha uma ideia, mas de fato transformar o discurso daquela ideia numa prática objetiva 

e que ilustre bem esse discurso é um caminho muito longo, tortuoso, é pesquisa que 

demora e, às vezes, não é fácil, porque eu posso ter boas intenções no discurso e acabar 

perdendo isso, porque a minha inteligência de prática é outra totalmente diferente. E eu 

acho que é o que acontecia um pouco com o TESC, eram duas inteligências diferentes, a 

inteligência da prática era uma e a inteligência do discurso era outra. Às vezes, elas 

combinavam e, às vezes, não. Ia para outro lugar. 

Howardinne: Isso é uma boa autocrítica ao grupo. E se fosse levantar um ponto alto do 

grupo, você considera que foram um diferencial por algum tempo em relação a outras 

coisas que estavam acontecendo na cidade? 

Denni: Eu acho que sim, o referencial teórico foi, nessa questão da prática, da 

metodologia de estudo teórico, eu acho que ela foi bem importante. E também nessa 

questão que foi o primeiro grupo, engraçado, que era um grupo muito fechado, mas que 

tinha uma liberdade de criação. A gente encontrou a nossa válvula de escape, era meio 

que o Detonados porque era um espetáculo que a gente podia fazer o que quisesse, podia 

experimentar de fato. Então dentro dessa experimentação a gente foi entendendo um 

pouco mais. Lógico, o Detonados era muito voltado para a comédia, mas por trás de tudo 

isso tem a questão da criação, muito mais né. Não era só uma simples comédia para você 

chegar lá e fazer, tinha toda uma discussão em cima do que estava se fazendo, tinha essa 

questão da resposta do público para a gente, que era muito forte, e tinha o que a gente de 

fato conseguia atingir, o que a gente queria. Então, nesse sentido de ser mais livre, de 



pegar ideias e pensamentos e transformar em cena, de transformar discursos em cena e 

depois apresentar isso para um público e ter um retorno... Dentro do Detonados éramos 

muito mais livres para fazer isso, e foi onde a gente foi exercendo muito mais esse papel 

de criador, de ator criador, de diretor, de autodidatas mesmo, de criar. Porque tudo era 

feito pela gente. Tinha uma questão muito nossa, era nosso. O Márcio, depois só via e 

dava algumas sugestões, mas quando ele via já estava tudo pronto, então ele só falava 

que: “Eu acho que o tempo não está legal, melhor tirar isso...”. Mas era só isso, a gente já 

chegava com a coisa toda pronta para ele.  

E com relação a esse alinhamento de discurso e prática, teve acho que no Detonados, nós 

tínhamos um frescor, a gente tinha esse caminho de poder fazer isso muito abertamente, 

sem ter limitações, como já era diferente num trabalho de repertório. O trabalho de 

repertório que eu falo é o trabalho que ficaria para o ano, começava a investigar, ensaiar, 

fazer todo aquele processinho de leitura, debates, seminários, aí ia para a prática, depois 

ia para a cena, depois apresentava. Fazia todas as apresentações, fechava, e terminava. Aí 

isso já era uma estrutura que não tinha muito espaço para opiniões. Acho que é isso. 

 

 



Entrevista com Dimas Mendonça. Manaus, 5 de fevereiro de 2019. Duração: 

2:12:42.  

Dimas foi ator do TESC na fase de 2003 até o final. Atualmente desenvolve projetos 

teatrais independentes como o Processo Natimorto, além de parcerias com grupos teatrais 

de Manaus, como ator e diretor. 

Howardinne: Eu acho que você pode começar falando como foi o teu contato com o 

grupo, com o TESC, por que você não estava no início né. Você era do Cláudio Santoro 

também? 

Dimas: Isso, eu era da mesma época do elenco que entrou, mas eu entrei depois por 

encontros ou desencontros (risos). Aí quando foi em 2004, que eu comecei a frequentar 

o grupo. Mas ainda não fiquei, eu comecei a ir, mas não me identificava, em 2005 foi 

definitivo a permanência. Eu lembro que o grupo se formou com a chegada do Márcio 

coincidindo com a formação dessa turma do Cláudio Santoro, em 2002. E aí o Daniel 

Mazzaro, como foi uma das pessoas que decidiu o projeto do SESC e estava dando aula 

no Cláudio Santoro, convocou e parece que já tinha uma... já tinha um grupo que o Daniel 

tinha formado com os alunos, e aí o Márcio meio que aproveitou esse grupo. Que era o 

grupo “Garagem”. Nesse grupo a maioria dos alunos já estavam, futuramente seriam os 

atores. Eu não estava, eu cheguei a assistir um trabalho desse grupo, mas ainda como 

aluno. Era uma fase bem diferente para mim assim, eu era muito tímido, muito na minha, 

então eu não tinha contato né, eu mal falava com os professores, eu os aproveitava nas 

aulas, mas fora... E aí quando o grupo começou a gente ficou sabendo, mas eu ainda fiquei 

mais dois anos no Cláudio Santoro, fiquei com aquela primeira turma e fiquei mais dois 

anos e o TESC já acontecendo.  

Aí em 2005, eu participei das leituras do Dessana, eu já estava frequentando o grupo, eu 

já tinha feito figuração no Hamlet, que foi o espetáculo anterior. Aí, como eu já estava há 

um tempo indo e mostrando interesse, no Dessana eu ganhei um espaço no coro, que era 

um coro de trinta atores, alguns solistas. Foi um presente que marca até hoje porque foi 

uma grande produção com aula de tudo, com profissionais de todos os cantos falando 

sobre tudo para a gente. A gente, no início de tudo né, acho que foi um início belíssimo. 

O início que deu muito material para a gente e uma coisa que me marca até hoje e que me 

manteve comprometido com o tema que o Dessana apresenta, que é o tema dos povos 

indígenas, a visão da criação do mundo segundo alguns desses povos. E eu me sinto hoje 

muito ligado a essa cultura, não fazendo ainda, mas muito interessado em aprofundar por 

causa desse espetáculo que foi tão intenso. Eu lembro que na pré-estreia a gente participou 



de um ritual com os líderes das comunidades dessanas e eu digo que esse ritual me pegou 

assim - na pré-estreia, em um dos ensaios gerais. Por que da estreia até a última 

apresentação, tu já sabes, que foi uma confusão (risos). Mas antes foi lindo assim, até o 

ensaio geral nós estávamos vivendo um sonho, aí as apresentações que mostraram os 

problemas que a gente tinha e que acabaram sendo motivos para acabar. Mas, foi um 

processo muito legal a entrada, e eu não entrei no... Eu estava no coro, eu era ali meio que 

uma peça perdida no coro de muitas vozes. E eu acho que era o lugar certo para estar 

também porque a gente nem sempre entra num lugar e você já vai para um lugar de 

destaque, eu acho que ainda não era o momento. E eu fiz a figuração do Hamlet, fui 

camareiro de ajudar os atores, eu fui contra regra no Ajuricaba, que foi o primeiro. Eu 

acho que eu cumpri as etapas necessárias de formação. Isso eu tenho um certo orgulho. 

Não comecei no palco, não comecei em ser visto e fui ajudando, e essa presença e 

permanência nos bastidores foi meio que dando sinais de que eu tinha interesse. E aí 

quando Dessana chegou, as coisas já estavam muito bem estabelecidas. Na minha cabeça 

eu não sabia que eu tinha que conquistar esse lugar, eu ainda questionava assim: “Por que 

que já é tudo marcado?”, sabe, porque tinha o Roger, tinha a Vanessa, o próprio Daniel 

ainda e os meninos que estavam há mais tempo que eu né. Então assim, eu sabia que meu 

lugar não era em cena, batalhando de frente, mas no Dessana, acabou acontecendo que 

eu entrei no lugar do Márcio Braz para fazer o Branco porque... por problemas técnicos 

lá, o protagonista que era o dessana foi feito pelo Efrain e o Márcio Braz. Isso foi muito 

interessante porque, a princípio, eles não queriam tirar um dos meninos para o outro 

entrar, eles queriam manter os dois para cada sessão. Aí como o personagem do Márcio 

Braz ficou sem ninguém para fazer, os diretores de música viram que eu tinha condições 

de segurar o tipo de voz do personagem. Aí foi uma indicação, eu sei que foi uma 

indicação meio que problema né, porque não era o que ninguém estava pensando para 

aquilo ali, então teve uma - pelo que eu soube-, teve uma resistência que durou um 

tempinho até se convencerem. E depois que se convenceram e aceitaram, eu tinha que dar 

conta dos ensaios né, eu tinha que mostrar serviço nos ensaios, e eu tive dificuldade de 

mostrar serviço nos ensaios porque eu tinha um problema muito grande de insegurança, 

então eu não sabia se aquilo era de verdade. E eu não tinha noção da responsabilidade que 

ia me demandar. Então demorou um pouquinho até eu pegar os solavancos assim, uns 

sermões de todo mundo para que eu entendesse que aquilo era meu e que eu teria que 

trabalhar por ele, não podia mais dar para trás. E aí eu fiz assim, foi muito legal porque 

foi uma maneira de eu perceber que aquilo fazia parte da minha vida, que eu queria muito 



e que eu podia fazer, que tinha alguma coisa ali que eu conseguia manter. E foi o primeiro 

assim, a primeira vez cantando para muita gente, eu cantava na igreja, mas era a primeira 

vez que eu estava cantando publicamente, na cena também... Foi bem legal. Foi legal para 

mim, participando e aprendendo. Então eu acho que o processo do Dessana foi bem rico, 

eu até falo um pouquinho do Dessana no DVD que o Márcio fez, no documentário que a 

gente fez em Itacoatiara. Eu sou responsável por falar do Dessana justamente por isso, 

porque eu acho que foi a porta para mim. E foi uma grande experiência... Óscar Ramos, 

o maestro Medina, o Jorge Kennedy, o Zemaria Pinto, fora o Aldísio e o Márcio que 

escreveram o libreto... O Daniel né, com aquelas criações todas da cabeça dele... Então 

eu acho que foi uma escola ali de seis meses, pelo início das leituras. Era um texto difícil 

que a gente não sabia nem como ia ser.  

Eu acho que em todos os processos do grupo, o que foi legal é que assim, a gente 

começava os textos, a maioria já tendo sido feito pelo grupo anterior, e o Márcio ia meio 

que guiando a gente por causa das montagens anteriores. Ele já tinha mais ou menos um 

desenho com as peças. Mesmo que com o Daniel, que era a cabeça inquieta, ele sempre 

provocava mudanças né. Por exemplo, As folias do látex, a gente fez totalmente o 

contrário assim, o cenário e a música mudaram, o desenho de cena mudou por causa do 

Daniel. Mas não era do nada sabe, os textos não começavam do nada porque além do 

Márcio ser o autor, ele já tinha dirigido as montagens anteriores. Então a gente meio que 

se guiava, e o Dessana foi um pouco isso. Então, tinha muita gente legal, aí foi um curso 

intensivo, eu acho que foi muito marcante por causa disso e pela tristeza também que a 

gente teve. Porque tu imaginas né, o grupo reuniu - o Douglas faz um pouco isso, mas 

numa dimensão menor-, um grupo grande de música, com uma mini orquestra com gente 

competente e um grupão de atores. Lá era uns trinta músicos, foi uma doideira, foi uma 

atitude bem maluca, trinta músicos, quase trinta atores de lá, pelo menos cinco diretores 

até cruzar ali... Então era uma produção que Manaus não sustenta, não tem como 

sustentar. E eu lembro que a gente tinha Prefeitura, SESC e por conta do Festival de 

Ópera, - a gente tinha o Festival de Ópera-, a SEC, mas era uma coisa muito pontual que 

não sustentava. 

Howardinne: Mas parece que a Prefeitura deu para trás, não é? Alguma coisa assim... 

Dimas: É, porque talvez o maior investimento fosse o da Prefeitura e não rolou para 

manter esse grupo, que o problema talvez principal, tenha sido a desavença entre os 

diretores musicais e os de cena. Porque a gente não dava conta do trabalho musical, era 

uma insistência do grupo, e os músicos não queriam, enfim, tudo junto explodiu no 



cancelamento. E eu lembro que a gente levou muito tempo, foi até engraçado, porque 

depois da última apresentação a gente ia para o teatrinho tentar entender o que aconteceu, 

sem saber e a gente não sabia também que eles estavam negociando, conversando e 

querendo se matar nos bastidores, mas a gente não sabia o que seria. 

E aí eu lembro que a gente ficou muito tempo sem saber o que aconteceu, porque na nossa 

cabeça tiveram uns três, quatro Festivais de Ópera, e depois a gente já ia voltar em 

temporada né, o teatro tinha sido construído para o Dessana, naquela estrutura toda. Então 

a gente: “Ah, a gente vai voltar porque tem investimento”. E a gente ficou ali 

perambulando, perambulando até ter certeza de que não ia mais voltar e aí foi um choque. 

Foi uma sensação muito parecida com o final do grupo agora (risos). Só que no final do 

grupo a gente não ia para lá né, pensar o que ia acontecer porque tinha o SESC, o SESC 

deu baixa na carteira de todo mundo então era mais concreta a ação. Mas a gente ficou 

aqui fora vagando, tentando entender o que aconteceu. E aí foram mais concretas as 

sensações de... Sei lá, de sem rumo, de desamparo. E até a gente entender que o Dessana 

não ia mais acontecer e os motivos, e a frustração, e todo o trabalho que a gente teve, todo 

o esforço, todo o gasto... E aí a gente foi se entretendo com o Sapo Tarô-Bequê, que foi 

da mesma época, então a gente se dedicou ao Sapo. Eu fiz o Pai do mato, eu entrei depois 

também porque a primeira montagem do Sapo era... o primeiro Pai do mato era outra 

pessoa, eu acho que era o Gomes e o Gomes saiu e eu fiquei. Então a gente se dedicou ao 

Sapo para meio que se distrair do Dessana e já começamos a pensar no Folias. E aí o 

Folias veio muito do resultado do Dessana, que a gente ia trabalhar com música, ia ser 

um musical também. E era grandão porque tinha um cenário grande, era uma grande 

produção. 

Howardinne: Eu adorei o cenário, achei incrível. 

Dimas: Eu revendo os vídeos essa semana... Era uma ideia muito bacana, cara, e eu acho 

que foi um bom substituto para o Dessana, porque tinha a mesma dimensão, com a 

vantagem de que a banda era menor, o grupo ficou menor e a gente circulou justamente 

com o Folias. Foi a nossa primeira circulação grande e foi um momento também... O 

Dessana foi tão marcante que foi um momento que mais reuniu atores e mais dispensou 

também, porque com a mesma velocidade que eles chegaram, eles foram. E eu tive a sorte 

de não ter chegado para o Dessana, talvez eu tivesse ido também. Eu cheguei antes e 

consegui resistir.  

Sempre foi uma história de resistência porque eu nunca fui convidado para estar no TESC 

(risos), e desculpa falar isso, mas eu nunca fui “bem quisto” no TESC, no sentido de: 



“Esse é o seu lugar, fiquem, enfim”. Nunca foi confortável a minha estadia no TESC. 

Então sempre foi muita resistência eu fiquei porque eu quis, porque eu briguei, eu fiquei 

porque eu me forcei, tem uma história bem longa assim. Primeiro no Dessana, essa 

entrada confusa, de que não era para mim, mas eu tive que entrar. E depois que eu fiquei 

sabendo que foi uma insistência de poucas pessoas, e depois pela manutenção né. Porque 

assim: “Dimas quer continuar vindo? vem, mas não tem dinheiro, não temos cachê”. Os 

meninos recebiam uma bolsa mínima para manter a passagem, mas eu não tinha acesso a 

essa bolsa, porque tinha uma ideia de que - e eu acho que é uma ideia correta-, de você 

ter um tempo certo para cada coisa. Se eu entrei depois e os meninos já tinham entrado 

então eu não tinha que ter acesso às mesmas coisas que eles, eu ainda penso que isso é 

correto. Eu acho que isso foi me educando sabe, os sacrifícios que eu fiz para estar nos 

ensaios, me fortaleceu, me fizeram saber se aquilo era o que eu queria mesmo ou não. Se 

eu tivesse entrado já com todas as facilidades, talvez eu não desse tanto valor. Então eu 

passei um tempão sem receber, sem nenhuma ajuda, só que assim já temos compromissos 

com o Sapo, com o início do Folias, mas era assim: “Vem para os ensaios, a gente precisa 

de ti, mas não tem como te pagar, porque a gente só tem recurso para quem já está”. E o 

recurso do Dessana era isolado. Por isso que eu poderia ter ido embora depois de 

Dessana, que era um contrato só para o Dessana que a gente teve. O dinheiro sempre foi 

um problema. E no Dessana teve o problema do dinheiro, então a gente não tinha como 

continuar, então por isso que saiu muita gente porque não tinha garantia. Porque as 

pessoas eram adultas, tinham suas vidas, não eram como eu que tinha dezoito anos, que 

ainda podia me dar ao luxo. Então passei esse tempo sem nenhuma garantia, indo para o 

trabalho, para o SESC, sem apoio, inclusive de casa também, então eu tive que me virar. 

Consegui ficar vindo até o Folias estrear, aí quando o Folias estreou tiveram uns boatos 

que o Folias teria recurso, que a gente ia viajar... E tudo isso foi me deixando no grupo, 

só que nunca confortável. Quando acabava um trabalho e começava outro trabalho, eu 

nunca sabia se eu estaria nesse elenco ou não, se eu teria dinheiro, então eu tinha que 

insistir muito e fui ficando com o Folias. Para não ser injusto, eu repito, nunca foi 

confortável, não fui bem vindo muitas vezes, mas a coisa começou a mudar com o último 

trabalho do grupo que foi O fiscal federal. Porque O fiscal acabou virando, por algum 

motivo eu cheguei no personagem central da trama, então a gente tinha sido contratado, 

eu já tinha um salário no TESC e depois quando houve a transição que o SESC que 

contratou o TESC diretamente, então estava garantido. Desde que o TESC garantiu a 

contratação e eu também entrei depois, porque quando o TESC passou a assinar a carteira, 



eu estava em São Paulo passando um tempo lá, foi em 2008. Então quando eu estava e o 

TESC estava assinando as carteiras, eu não estava aqui, quando eu voltei eu peguei um 

gelo correto de voltar. Voltei por causa disso... E aí eu fiquei um tempo sem ter direito a 

nada. E penei, que foi o período do Rabelais, que eu também fui protagonista no Rabelais, 

mas eu não tinha a garantia da carteira. Eu tinha por contrato, então era um contrato para 

o Rabelais. Olha só, depois de tanto tempo eu estava de novo na instabilidade, porque 

acabando o Rabelais eu não tinha mais garantia e foi o que aconteceu no final. Eu estou 

atropelando um pouco as coisas, mas foi o que aconteceu. No final do Rabelais, eu fui 

convidado a me retirar, eu, a Elis e a Guta, porque eles não iam conseguir contratar a 

gente nesse formato, e eu não podia ficar, eles não tinham dinheiro para contratar. E eu 

já tinha encerrado o contrato com o Rabelais. Eu fiquei uma arara, eu fiquei pilhado, foi 

a primeira vez que eu me manifestei a meu favor porque até então eu abaixava a cabeça 

e ia para casa chorando. E aí eu disse: “Não, eu não vou aceitar isso”. Aí na reunião que 

me disseram isso, porque é a primeira coisa que se cria nos bastidores né, você já fica 

sabendo. E depois a coisa oficializada. Então eu já sabia o que estava acontecendo e 

quando me comunicaram na frente do grupo todo, aí eu pedi a palavra tremendo de medo: 

“Olha só, eu não acho correto vocês me dispensarem porque eu tenho uma história de 

muito esforço, eu estou aqui há um tempão, eu reconheci que eu fui para São Paulo porque 

era algo que eu precisava fazer naquele momento, e pedi desculpa se isso tinha parecido 

ofensivo para as pessoas...”, e por incrível que pareça isso ofendeu as pessoas, e até hoje 

tem gente magoada por causa disso, eu acho.  

Eu acho bem estranho você se incomodar com o processo natural das pessoas, eu acho 

que você tem que entender o que cada uma precisa. Aí eu reclamei, falei, falei, e foi bem 

difícil, eu terminei a minha fala dizendo assim: “Se eu tiver que ficar sem ganhar eu fico, 

eu passei tanto tempo aqui sem ganhar nada, porque que eu não vou continuar, eu não 

estou aqui por causa do salário, eu estou aqui para conviver mesmo, para fazer teatro, 

para aproveitar a presença do Márcio, enfim”. Aí quando eu falei isso eles ficaram meio 

perdidos, aí o Márcio disse assim: “Não, você não pode ficar aqui sem receber porque é 

um novo regime do grupo, se tem alguém, vai dar problema trabalhista no final”. Aí eu 

disse: “Bem, eu não me importo, se eu puder ser registrado para não dar problema 

depois..., mas eu quero estar aqui”. Eu sei que eu fui para casa, aí eu voltei dois dias 

depois e eles me falaram que iam ver o que podiam fazer. Aí eu arranjei um outro 

problema, porque a Elis e a Guta estavam no mesmo problema e elas seguiram. Só que 

eu quis ficar, eu tentei e o meu argumento não serviu para elas né, então elas ficaram um 



tempo chateadas. Eu não fiz por maldade. Eu não sei como é a cabeça das pessoas, mas 

eu não pensei maldade, eu não pensei em passar por cima, de maneira nenhuma, mas eu 

entendi que eram processos diferentes, meu e delas, que elas estavam no primeiro trabalho 

delas, o segundo... Elas ficaram em três trabalhos, a Elis quatro. O Sábados detonados, 

que foi onde elas começaram, o Rabelais, o Eretz Amazônia e a Elis fez a Francisca. Mas 

os quatro trabalhos aconteceram no período de dois anos mais ou menos.  

Aí eu criei confusão com elas, enfim. O Márcio conseguiu, conseguiu não né, mas era o 

que eles podiam fazer, se convenceram de que eu poderia ficar, comunicaram o grupo... 

Tiveram que aceitar e eu tive que reconquistá-los, e a gente foi se reconquistando. Foi um 

período que a gente começou a ir para as cidades do interior mais intensamente, foi o 

melhor período do grupo, de 2011 para cá. A gente ganhou os projetos da Petrobrás, a 

gente passou muito tempo no interior, eu fui com esse grupo que estava chateado porque 

eu tinha ficado. Então foi nesse momento que a gente se reaproximou e a gente virou 

amigo nesse tempo, nessa fase. Aí de fato me aproximei do Efrain, da Daniely, do 

Emerson, que seriam os que tinham ficado mais inconformados.  

Então assim, nunca foi um lugar fácil, por isso que o fim do grupo é o que talvez tenha 

mexido muito comigo, e eu, como eu te falei, eu tenho cicatrizes que não fecham, mas, 

não é uma cicatriz de me deixar pensando na volta do grupo ou ficar chateado. É uma 

cicatriz que se transformou numa terra fértil, sabe. Virou adubo para o que eu quero fazer 

da vida, porque TESC me influencia totalmente em relação ao teatro da região, em relação 

aos compromissos que o grupo tinha com essa região do país, com a cultura deste lugar, 

desta região. Então isso fica em mim é o que eu quero fazer o resto da vida, eu estou 

vendo ainda como isso vai se dar, eu não sei, mas eu preciso de condições para fazer. 

Então o TESC desenhou o meu caminho do começo ao fim e eu me sinto muito feliz por 

isso, e eu encho o saco de todo mundo por causa desse apego, tem gente que me acha 

assim: “Ah, esquece isso”, mas eu fico ainda amarrado, eu gosto de estar... Eu acho que 

era uma expressão muito autêntica do fazer teatro aqui nessa cidade. Eu acho que numa 

época muito decisiva, no país todo, o TESC passou por essa fase, passou vinte anos morto 

né, enfim dormindo para depois voltar. E eu acho que avançou também, atropelando mais 

ainda.  

Eu acho que uma grande fase do grupo, ou melhor, o grande diferencial dessa segunda 

metade foi o Sábados detonados, que eu acho que foi a expressão mais autêntica dessa 

geração. Porque as outras coisas foram reproduções do passado, a gente estava fazendo 

uma peça que no passado já tinha sido feita, e a gente estava dando uma cara nova para 



essas peças que foram marcantes, mas não era uma criação nossa. Todas essas outras 

montagens se fizeram na turma passada, na primeira fase, eles criaram esses espetáculos. 

Howardinne: Com exceção de alguns né, o Hamlet... 

Dimas: Sim, os monólogos... O próprio Fiscal, o Eretz, o Rabelais, mas à princípio, o 

Márcio começa a segunda fase muito querendo... Porque eu acho que era um jeito de 

começar, eu acho até correto, o jeito mais seguro de começar. 

Howardinne: Tem uma coisa também que... Você tinha noção do que era o TESC? Para 

você como era? Você foi porque era um grupo que disponibilizava um espaço, era um 

diferencial, mas você tinha alguma ideia de onde estava pisando? 

Dimas: Tudo para mim era novo, no Cláudio Santoro já era um mundo novo para mim. 

Era um mundo novo e proibido porque a minha vida foi na igreja, minha família era muito 

fechada. Então chegar no teatro, conhecer os professores do Cláudio Santoro, saber 

aqueles jogos de autoconhecimento, de expressão corporal, tudo aquilo era revolucionário 

para mim. Só que eu não conhecia nada nem ninguém, que eu nunca tinha entrado no 

teatro, eu não sabia quem era o Aldísio, talvez eu tenha lido o nome do Márcio Souza no 

livro de história da escola, mas eu não fazia a menor ideia de quem eram essas pessoas. 

Quando o grupo se formou, foi meio que assim, bem divulgada a ideia do Márcio Souza 

ser um grande diretor e escritor que vivia no Rio e tinha voltado para refundar o seu grupo, 

essa história foi muito explorada. Então isso foi criando imaginário na cabeça de 

grandeza, e era a imagem que o grupo tinha, se pegar os documentos da volta do grupo 

foi bem pirotécnico sabe. Saía em todos os jornais, eles tinham um apoio da Rede 

Amazônica, do Felipe Daou, então tinha todas as coberturas. O Ajuricaba tinha cobertura 

diária na televisão, eles deram muita visibilidade, os jornais. Eu vim para uma das 

apresentações de estreia do Ajuricaba foi aqui no Teatro Amazonas, eu fui como aluno 

do Cláudio Santoro e os meninos tinham uma pompa, tinham um glamour excedente 

(risos). Mas que me despertou um fascínio: “Olha que maravilha, é um grupo daqui”. E 

que me lembrava... A única referência que eu tinha de artes cênicas, que era a televisão, 

era só coisa grande: “Olha aquele é o Márcio Souza”, “Olha o Mazzaro, o meu professor”. 

E aí eu comecei a sonhar em entrar, ou querer, desejar... Porque o Daniel era meu 

professor, os atores eram esses colegas, então se eles estão ali porque que eu não posso 

estar? (risos). Porque eu queria muito dar um rumo sabe porque tinha começado no 

Cláudio Santoro, mas eu não tinha ideia de quem eram aquelas pessoas, o Aldísio... Eu 

conhecia os professores... Eu não tinha noção não. Eu tinha dezesseis anos, tudo é novo 

aos dezesseis anos, eu não fazia ideia, mas quando eu passei a entender o que representa 



o teatro, o TESC e tudo o que a gente estava fazendo eu comecei a. aproveitar. Eu acho 

que isso aconteceu quando eu voltei de São Paulo, em 2008, quando eu fui para lá eu 

comecei a ver o que as pessoas falavam daqui. Em 2008, eu fiquei um ano só, foi a 

primeira vez que eu fui para ficar, eu consegui me situar um pouco, eu tinha dezessete 

anos, não... eu tinha dezenove anos e eu era muito... E foi muito doido da minha parte 

também porque eu não tinha nenhuma condição, nenhum plano, nenhum projeto... Eu só 

fui ficando, eu fui com a Eliézia, e com a Alexandra. Elas voltaram eu fiquei lá até um 

certo tempo... Então quando eu voltei, eu entendi o que o grupo representava. Eu falava 

do Márcio para as pessoas, as pessoas sabiam quem era, algumas sabiam quem era o 

grupo né, quem tinha sido o grupo. E eu passei a ver a cidade também de outra forma, 

que até antes de ir, para mim, a cidade era o pior lugar do mundo, eu queria fugir desse 

caos, desse calor, dessa bagunça, eu queria ir embora. Quando eu voltei, eu voltei 

apaixonado, querendo aproveitar mais a cidade, querendo aproveitar o rio, e tudo... E o 

grupo estava dentro disso. Eu comecei a ler mais sobre o grupo depois, lá inclusive, e aí 

eu fui entendendo. Quando eu passei a entender, eu passei a aproveitar mais e a me dedicar 

mais, e aí fui me divertindo mais, fui ficando menos inseguro, mas enfim, é um processo. 

Não é que eu voltei e todo mundo... Talvez o processo tenha começado em 2008...  

Eu acabei também fazendo um processo lá (São Paulo) e isso foi muito... Foi uma escola 

para mim durante três, quatro meses que eu fiquei, três meses no curso e um mês eu fiquei 

em cartaz lá com a peça do curso. Que foi onde hoje é a SP Escola de Teatro, no Brás, 

antes era Oficina Cultural Mazzaropi, eu fiz na época, antes da SP. E foi outra experiência 

parecida com a de Dessana, porque eram cinco diretores com sessenta atores, com 

sessenta alunos que viraram atores. Era uma tragédia grega, então tinha lugar para todo 

mundo, porque tinham coros imensos. Tinha coro, tinha música de percussão, tinha fogo, 

tinha um grande cenário, ali no meio do prédio. Então assim, foi um outro momento de 

muito aprendizado, então quando eu voltei, eu voltei com a minha cabeça assim tipo: “Ah, 

eu tenho um lugar para exercitar tudo isso em Manaus, eu tenho o TESC”. Eu não passei 

a desejar mais um grupo depois que eu comecei lá. Os professores foram sensacionais lá, 

foram as minhas formações sabe, de força, de energia, de vontade, de tesão.  

Eu me lembro que um dos diretores maiores era o Moisés Miakovski, que era um cara 

super conhecido do meio teatral lá, e morreu há uns três anos atrás, eu acho [...].  E ele 

tinha uma presença muito grande lá para os antigos. Aí ele chamou o Yamamoto que é 

um japonês que faz direção de atores, muito legal, chamou a Marlene Fontana que é uma 

atriz do Antunes que fez Macunaíma, que é uma louca maravilhosa, até hoje ela dá aula 



para atores. E dois treinadores de corpo, com arte oriental. E todo mundo levava aquilo 

tão a sério sabe, ou era vida ou morte. Era tão profunda a relação que eu tinha com o 

teatro que eu trouxe aquilo de lá, daquela experiência. E aí eu cheguei aqui querendo 

exercitar aquilo em mim. Mas, o tempo vai dando caminhos né... Eu fui entendendo o que 

eu tenho iria fazer.  

Howardinne: E a relação de trabalho, como funcionava essa questão do processo criativo 

em relação aos atores e a direção, na verdade a direção também era bem compartilhada 

né, em relação à assistência. Teve o Daniel Mazzaro que fez durante muito tempo a 

assistência, e tiveram outros também... Robson Ney ficou na direção desse último 

trabalho também, como era esse processo? 

Dimas: É, a gente ficou bastante tempo com a direção do Daniel junto com o Márcio, e o 

Daniel tinha uma atenção especial aos atores, por ser ator, ele já era um ator e acho que 

ele cumpria essa parte do trabalho, de meio que ir afinando o trabalho dos atores, porque 

todos eram muito novos. Teve uma coisa muito legal no início do grupo que eu acho que 

todo mundo falou, dessa geração, que é a relação que o Márcio estabeleceu com o Daniel, 

não sei quem foi que escolheu isso, de ter atores experientes com os alunos que estavam 

começando. Fez toda a diferença e eu acho que isso é um diferencial para todo grupo de 

trabalho com teatro, de você misturar e um aprender com o outro, que eu acho que é a 

forma mais antiga de se aprender é inserir os mestres do lado, que já fazem há mais tempo 

e eu acho que isso foi muito legal, eu acho que acertou muito... Porque não deixou os 

alunos lá em cima achando que estavam arrebentando. E eu acho que o mais divertido 

também que eu peguei dessa fase, era estar no camarim recebendo toques, às vezes, até 

coisas mais aferidas, dos atores que são mais experientes, corrigindo alguma coisa, 

dizendo: “Não faz aquilo ou faz assim”, isso entre uma cena e outra né. Eu acho que isso 

deu um ganho muito legal para quem participou dessa fase. Eu gostava muito disso porque 

eu nunca achei que sabia. Hoje eu estava em casa pensando nisso e vendo o texto de 

alguém quer era um ator famoso, e eu disse: “Caramba, eu não me sinto ainda capaz de 

dizer assim, eu consigo dar conta confortavelmente”, porque eu acho que nem faz parte 

dessa profissão estar confortável. Então eu sempre me abria muito para ouvi-los né. E até 

porque tinha essa coisa da insegurança e, de abaixar a cabeça para tudo, então eu não 

tinha problema de ego, talvez eu tenha começado a ter agora, depois de velho, que a gente 

vai ficando assim, infelizmente, mas lá eu conseguia ouvir, eu conseguia dar muita 

atenção. Então o Daniel não estava sozinho né, estava assistenciando o Márcio Souza, 

mas tinha uma gama de atores bacanas ali que sabiam também fazer, ajudando a gente. 



Isso aconteceu no Ajuricaba, no Hamlet, e no Dessana. No Folias, eles começaram a sair, 

aí já foi o momento em que o Mendes saiu, o Roger, a Vanessa, as pessoas que tinham 

mais experiência saíram. Ficou o Gomes, que era o mais antigo, que óbvio também fazia 

diferença até o final. Aí depois o Daniel saiu, e eu lembro que a gente começou a 

experimentar a assistência com os atores. Atores que tinham algum conhecimento a mais 

que se tornavam algum destaque, a gente começou a experimentar esses atores né. A Dani 

e o Emerson por estarem no curso de dança, na época, estavam sempre assistenciando a 

parte física, a corporal, coreográfica, então eles tinham a presença também nesse 

processo. O Efrain meio que auxiliou o Márcio... Todo mundo meio que quis entrar nesse 

lugar que o Daniel deixou. Não de ocupar, mas de fazer o que ele fazia, nesse sentido de 

ter um olhar além do Márcio, que a gente achava que o Márcio via sempre de uma forma 

e a gente queria dinamizar esse olhar. Então todo mundo tentou assim (risos). Eu não tive 

esse tempo, mas eu tive interesse também, mais agora no final. E aí, o Efrain, o Emerson, 

a Dani e tiveram também, eu acho que o Denni em algum momento, entrou para alguma 

coisa assim.  

Mas teve uma coisa legal que foram os trabalhos isolados, como Francisca que teve o 

Gerson, e foi onde eu tive a sorte de ter o Gerson dirigindo. [...] O lugar era do Efrain, 

mas ele estava na fase de sair do grupo e o trabalho precisava continuar. Aí o Márcio fez 

a proposta ao Gerson, que me conhecia e achou legal, e começamos o processo. E o 

processo do Gerson foi totalmente maluco assim, eu não o conhecia, não sabia como ele 

trabalhava, e eu achava que ele era uma coisa e ele era outra. Eu achei que ele era, por ter 

vindo do TESC antigo, que ele era um pouco do Márcio, e não era, era totalmente 

diferente. Tinham coisas que eu admirava fora daqui em outras pessoas e que o Márcio 

não tinha. Eu fiquei super a fim né, ele me provocou muito, o meu trabalho, provocou a 

sair das minhas zonas de conforto na época, porque era um personagem aparentemente 

muito pequeno, mas de uma importância incrível e, segundo ele, eu dei conta né. E eu fiz 

o que tinha que fazer. A gente apresentou uma vez fora que foi em Mato Grosso, num 

festival bacana, eu, a Elis e o Márcio Braz fomos. E lá eles falaram que esse personagem 

tinha tudo para atrapalhar ou ser descartado, e foi um ponto legal assim, que existia uma 

medida correta. Eu fiquei bem feliz porque a gente trabalhou muito e eu ficava pensando 

assim: “Poxa, toda essa provocação do Gerson, toda essa briga do Gerson comigo, para 

um personagem que não fala nada, que só passa de um lado para o outro, coisa mais fácil 

do mundo”. E ele me fez entender que não, que era muito importante eu saber estar ali 

sem fazer nada, que não era fazer nada. Foi muito legal, eu gostei muito, e ele era uma 



pessoa que levava muito a sério. Engraçado, porque hoje eu tenho críticas a respeito de 

quem usa o teatro para aparecer no palco, que passa a semana se dedicando a outras coisas 

e no final de semana quer fazer. Eu tenho as minhas ressalvas a respeito disso e o Gerson 

era isso, ele é um empresário, ele tem a vida dele, ele tem as coisas dele e ele deixou o 

palco há muito tempo como ator, diretor. Então eu achava que: “Ah, esse cara vai fazer o 

quê?”. Aí não, ele me provou que mesmo estando ali de fora da rotina, ele levava muito 

a sério, ele não era esse teatrinho de final de semana, de hobby não. Com a mesma 

seriedade que ele levava os negócios dele e a família dele, ele exigia da gente presença, 

horário, coisas que são básicas, mas que a gente, às vezes deixa, e comprometimento com 

a cena. Nenhum ensaio era jogado fora, eu achei bonito isso porque ele vinha da rotina 

dele para ensaiar então não podia perder tempo, não podia descartar, enfim, deixar aquele 

tempo perdido.  

Então ele foi uma experiência que veio de fora, e a ideia também era ele ficar no grupo e 

ele não queria, então eu aproveitei o que podia. A gente brigou, no sentido assim de: “Ah, 

tá pegando pesado demais, ou não é tanto isso”, ele ficou nervoso algumas vezes, ele 

demonstrou esse lado também e que eu valorizo muito, eu valorizo muito um diretor 

maluco assim, que perde o controle, que briga por aquilo de verdade. O Márcio nunca foi 

essa pessoa e eu gosto muito dele também, mas eu adorava quando tinha um diretor que 

perdia assim o prumo, que perdia a boa vizinhança dele, o humor. E o Gerson fez isso e 

eu achei muito legal.  

Tiveram outras pessoas também que vieram dar assistência, que foram assistências 

pontuais como o Rider. O Rider ficou em 2006 com a gente quando ele chegou em 

Manaus e foi brilhante. Foi outro que mudou a minha vida até hoje, porque foi em contato 

com o Rider que eu descobri o outro lado das artes cênicas, que até então as artes cênicas 

para mim era o que a gente fazia no TESC, era o que eu via o Metamorfose fazendo, o 

Pombal fazendo... O mais longe quem chegava era o Pombal, que eu via o Chico Cardoso, 

o Nonato, a Nereide, a Narda... Então o que a gente via era esse teatro com uma dinâmica 

já meio que estabelecida, previsível. Quando o Rider chegou, ele bagunçou toda a minha 

cabeça e eu fiquei atraído na hora. Eu não entendia absolutamente nada, eu nem sabia o 

que era aquilo, mas fiquei atraidíssimo e isso influencia muito meu trabalho até hoje.  

Então ele ficou, eu não lembro se foram três meses, eu só sei que foi assim, quase meio 

ano de trabalho, aí foi com todo o grupo só que nem todo grupo se dispôs a participar, 

então ele ficou com quem quis né, era uma espécie de workshop oferecido pelo Daniel. 

Porque o Daniel o conheceu, viu que ia ser importante para o grupo ter esse outro 



tratamento de corpo... O Márcio aceitou, e eles contrataram o Rider e ele acabou fazendo 

uma espécie de preparação para o Folias, então ele está nessa ficha técnica. E para mim 

foi muito decisivo porque influenciou, talvez não no Folias, porque era muito recente, 

mas influenciou nos trabalhos que viriam depois. A gente montou um espetáculo com ele 

para encerrar esse período de workshop, lá no teatrinho que foi bem marcante, bem legal, 

eu acho que o nome era Vazio, uma coisa assim. E era uma piração porque a gente 

transformou o teatrinho em um lugar que ninguém nunca tinha visto o teatrinho daquele 

jeito. Mudou toda a ordem, foi bem legal.  

Então foram pessoas que me marcaram positivamente nas assistências. E aí recentemente, 

já estávamos só nós, eu, Robson Ney, a Carla, o Emerson, Dani, o Sidney... A gente meio 

que queria ajudar o Márcio a alavancar o grupo né, para não cairmos. E aí foi quando o 

Robson Ney meio que foi se aproximando do Márcio, e o Márcio o elegeu oficialmente. 

E foi o trabalho que a gente mais participou, depois dos Sábados detonados, que a gente 

mais colaborou com o grupo, que foi O fiscal. Foi um trabalho que o Márcio esteve muito 

ausente porque tiveram motivos profissionais e pessoais, e a gente meio que foi se 

apropriando do trabalho. E a gente já tinha brigado para não ser o trabalho que o Márcio 

queria fazer, que era Operação Macunaíma, que é um texto muito legal, mas cenicamente 

muito mal resolvido, não tinha dinâmica, não tinha ação... 

Howardinne: E vocês chegaram a tentar fazer esse texto? 

Dimas: Duas vezes, em dois períodos diferentes a gente tentou começar Macunaíma. A 

gente tentou uma fase, aí pulou dois anos fazendo outra coisa e o Márcio voltou com esse 

texto de novo. É dele, é um desses textos que ele escreveu agora em atividade com o 

grupo, porque ele queria inovar, queria renovar o repertório. Só que era um texto... Eu 

amava a forma como ele colocava em cena a Amazônia contemporânea falando de 

problemas atuais da região Amazônica, saúde indígena, invasão de terras indígenas, tudo 

isso que a gente vive hoje. Era muito legal só que não tinha como se sustentar como peça 

de teatro. Os personagens não tinham tramas, enfim, ele é dramaturgo, mas ele sabe que 

não foi uma peça boa. Aí quando a gente voltou a gente brigou: “Ah não, a gente não vai 

montar essa peça”. Chegamos a marcar a cena, marcar tudo, ele dirigiu a peça. A gente: 

“Márcio, essa peça não vai dar certo”. Porque a gente já tinha passado por uma má 

experiência assim no Eretz, o Eretz foi uma insistência dele, a gente não gostava, a gente 

foi até o final e não deu certo (risos). E com Operação Macunaíma a gente não ia deixar 

isso acontecer de novo, vamos brigar. Aí brigamos, e ele sempre esteve aberto, a gente 

que não se colocava na posição de exigir, mas ele sempre esteve aberto. A gente que 



achava que ele sempre estava fechado. Aí ele mostrou que tudo bem para ele, que não era 

uma obsessão dele, o trabalho era mais nosso que dele.  

Aí ele começou a escrever O fiscal federal, que é uma adaptação do Gogol. Aí ele 

escreveu e a gente se encontrou no texto porque a gente começou a se divertir muito nos 

ensaios, e a gente começou a se apropriar do texto. E aí como a gente tinha um aliado que 

era o Robson Ney ali, dando liberdade para a gente, então todo mundo contribuiu muito 

com a direção do Fiscal. Quando a gente ganhou o prêmio lá em Itacoatiara de melhor 

peça e melhor direção, de melhor direção não tenho certeza, mas de melhor peça sim, aí 

a gente: “Esses dois prêmios são nossos, do elenco”. E a gente falou isso no debate sem 

o Márcio Souza (risos), e depois o Márcio Souza viu a gravação do debate: “Quer dizer 

que vocês assumiram o trabalho... É um golpe” (risos). Mas foi muito legal porque foi 

um trabalho que a gente se apossou e foi o trabalho que mais deu certo. Foi com esse 

trabalho que... A primeira fase do projeto da Petrobrás para o interior que eu te falei, em 

2010, foi Ajuricaba. A gente ia com oficinas, com aulas de teatro e o Ajuricaba. É, uma 

das versões do Ajuricaba. E aí mais recentemente, de 2014 para cá, já com O fiscal, a 

gente foi para o interior e foi sensacional. A peça certa sabe, popular, carismática e fora 

que foi a peça que a gente rodou Manaus inteira, nós fizemos todas as regiões da cidade, 

as zonas da cidade, algumas bem mais vezes. A zona leste, a zona norte a gente fez muitas 

apresentações, eu acho que foi a despedida do grupo, essa turnê pela cidade sabe, por 

Manaus, pela periferia. Porque o teatrinho sofreu essa... Enfim, esses atentados todos que 

acabaram o deixando no chão e a gente começou a trabalhar na casa do Márcio e a si 

obrigar a procurar outros espaços.  

Então foi dessa ausência do teatrinho que a gente começou a ir para periferia e a gente 

foi, a gente descobriu que não precisava dos recursos milionários da Petrobrás. A gente 

só precisava de um transporte que o SESC tinha sobrando e o contato que o Márcio na 

prefeitura fez com a SEMED para abrir os espaços das escolas. Foi perfeito, porque 

salário a gente já tinha, então a gente já podia estar fazendo isso há muito tempo, só que 

faltava iniciativa. Então acho que foi um momento bem legal de O fiscal, da gente ter 

participado da montagem e ter tido a alegria de ter encerrado com o Festival de Itacoatiara 

que coroou isso, fez um reconhecimento sobre isso.  

Howardinne: Nessa primeira fase tinha muito - e eu acho que por esse contexto que 

estava se vivendo, da ditadura -, várias cabeças ali pensando, o Aldísio... uma galera que 

tinha essa visão politizada da coisa e para eles o discurso era mais importante, talvez, 

mais do que a encenação, do que a plasticidade do trabalho. Nessa outra fase existia 



também esse tipo de preocupação ou era uma coisa mais... Porque vocês tinham sempre 

uma preparação antes também né, esse estudo de mesa, do texto, dessa compreensão. 

Como isso se dava? 

Dimas: Na minha cabeça, na minha visão, tinham dois processos: um processo na cabeça 

do Márcio Souza e um na nossa cabeça. A nossa cabeça era sempre a mais frágil né, 

porque a gente era mais novo e a gente não entendia muito qual era a missão do grupo, 

qual era o potencial que o grupo tinha. Então a gente queria estar em cena, queria fazer 

alguma coisa. Eu acho que as pessoas começaram muito mal essa formação do TESC, a 

gente começou muito mal no Cláudio Santoro, porque a gente começou, eu não, porque 

eu não fiz o que eles fizeram (risos). Mas eles começaram fazendo muito trabalho 

colorido, muita coisa de festa, sabe assim, sendo até preconceituoso. Eu lembro que os 

primeiros trabalhos que o pessoal começou a fazer, pós Cláudio Santoro, era palhaço. Só 

que não era um palhaço de pesquisa, era um palhaço mais eufórico. Era uma linha muito 

agitada sabe, como se alguém tivesse tocado um alarme no final do Cláudio Santoro e 

todo mundo saía desembestado fazendo tudo. E muita animação, muito carnaval. Eu acho 

que isso acelerou demais as pessoas, então a gente passou um tempão no TESC cobrando 

do Márcio uma peça que... Aos moldes do Folias do látex, com um ritmo muito acelerado. 

Então a gente não via valor, a gente não dava valor aos processos que eram mais 

silenciosos, em que o texto precisava ser dito com uma consciência. A gente não estava 

muito interessado nisso, eu acho que porque começamos mal sabe, a gente começou 

acelerado. E aí quando o Márcio tentava transferir para a gente esse outro tempo, porque 

eu acho que é esse silêncio e essa escuta que vai te ligar com o teu todo e é isso que te faz 

politizar, é isso que te faz entender quais são os problemas e qual é a tua missão nesses 

problemas. Então ninguém entendia porque, porque todo mundo estava acelerado, é como 

eu vejo. E por isso que se criou durante muito tempo um processo para o Márcio e para a 

gente. A gente queria estar em cena, queria aquela euforia e o Márcio, nossa, imagina a 

cabeça do Márcio quando ele pegava um texto dele, ou um novo, ou antigo... Rabelais, 

por exemplo, Rabelais foi um carnaval para gente. A gente dançava boi, a gente contava 

piada, fazia menção sexual em cena, tinha escatologia no texto, era um carnaval para nós, 

era uma coisa meio pós Sábados detonados, a gente se divertia muito. Mas, hoje eu pego 

o Rabelais e vejo que o Rabelais, o texto do Rabelais... os problemas que o Rabelais 

aponta, sabe, sociais, filosóficos, a gente não aproveitou nada, a gente não sabia o que 

estava falando. Eu acho que isso era uma pena, e o Márcio quando escolhia esses 

processos ele tinha noção, ele sabia porque estava escolhendo aquilo, só que ele não 



conseguia transmitir tudo para a gente, eu acho que não pela nossa incapacidade, mas 

acho pela nossa indisposição. Tinha muita indisposição nesse sentido. É uma pena porque 

é uma coisa da idade também. Eu lembro que a gente ficava muito tempo falando sobre 

o Shakespeare: “Ah, por que a gente fez só Hamlet, porque a gente não faz mais?”. E o 

Márcio dizia que sempre teve vontade de montar Macbeth só que a gente não tinha idade 

para isso. E a gente não entendia o porquê, hoje eu entendo. E aí ele falava: “Não, a gente 

precisa crescer um pouquinho para falar do Shakespeare, fazer Macbeth”. Na verdade, a 

gente precisava ter crescido para fazer tudo (risos), porque tudo demandava uma 

experiência, maturidade, uma visão mais apurada. E o pessoal das antigas, eles tinham 

um contexto mais concentrado nessas questões, eram pessoas que militavam no 

movimento estudantil, eram pessoas que militavam na formação intelectual da cidade, no 

Clube da Madrugada, no movimento universitário... E o próprio meio onde o SESC 

circulava maior presença que era o meio comercial, dos comerciários, era também uma 

coisa política de se pensar, assim, como é que esses comerciários viviam... O SESC veio 

para atender essa classe de comerciários, de trabalhadores do comércio. Então quando 

você entra no grupo do SESC, naquele momento você passa a pensar na realidade dessas 

pessoas, então já tinha um compromisso político e social. 

Howardinne: Eu ia entrar aí, eu posso te interromper? Na verdade, é mais uma pergunta. 

Quem era o público do TESC? Você olhando hoje, quem você acha que o TESC atingia 

mais na cidade?  

Dimas: Pode parecer pretensioso, mas eu acho que nós fomos para todos os públicos, 

conseguimos ir. A gente não manteve, como pouca coisa se mantém, mas eu acho que a 

gente conseguiu ir, principalmente nessa última fase de ir para a periferia. A gente 

encontrou gente que não fazia ideia do que era o teatro, a gente se apresentou para os 

indígenas de comunidades aqui da cidade, então eu acho que a gente conseguiu. Essa 

coisa do... Eu vou abraçar essa última questão, mas sobre a parte política das pessoas, eu 

acho que eram fases diferentes, momentos diferentes, você é da minha geração, a gente 

vive nesse momento. Essa geração é completamente dispersa né, nós temos mil e uma 

distrações, nós temos muitas coisas a mais acontecendo e tu imagina aquela turma numa 

cidade como Manaus, na década de 60, sem nada para fazer, assim com poucas opções, 

tinha cinema, tinha literatura, tinha o teatro, mas não tinha a tecnologia que tem hoje, não 

tinha a conexão com o mundo lá fora como é hoje. As pessoas esperavam as revistas 

chegarem, os jornais nacionais chegarem para saber das notícias. Então o tempo era 

diferente, então as pessoas se dedicavam mais aos problemas presentes. Então eu acho 



que isso é um fator que ligou mais aquela turma a ditadura local, aos efeitos da ditadura 

na cidade, no estado, ao governador, ao prefeito, a herança do ciclo da borracha, a entrada 

da Zona Franca, sabe esses acontecimentos que hoje para a gente passam e a gente não 

pega. Por exemplo, ontem eu estava questionando um grupo de amigos no WhatsApp 

porque que a gente ainda não se tocou do potencial que esse evento humanitário que está 

acontecendo em Manaus, da vinda dos haitianos, dos venezuelanos... Por que que isso 

ainda não virou o tema dos nossos trabalhos? Por que os artistas ainda não estão tocando 

nesse assunto nas suas peças? Ou seja, as coisas acontecem e não nos toca, porque a gente 

tem muita coisa para fazer. 

Howardinne: Ou leva um tempo também né, para as coisas fazerem sentido. 

Dimas: Foi isso que me disseram no grupo. Mas leva um tempo porquê? Porque tem 

muita coisa acumulada, amontoada. Imagine se a gente vivesse naquela época e isso 

acontecesse, toda a atenção iria para aquilo [...]. A gente fica assistindo, e quando vai 

escolher um tema para um trabalho (...) A gente não consegue falar de tudo né, e tudo 

bem não falar de tudo. Mas, eu acho que naquele momento esses eventos que eram 

importantes... E outra, aquele grupo estava, digamos assim, no início da Manaus moderna, 

a cidade estava se construindo com eles. Hoje a cidade cresceu, a gente já perdeu o 

controle da cidade, nada do que eu faço aqui no teatro vai influenciar no crescimento da 

cidade. Eles não, o que eles faziam naquele momento influenciava toda a cidade. A cidade 

era pequena, tinham poucas pessoas e as pessoas frequentavam o teatro. Então assim, 

tudo que você dizia no teatro naquele momento, era decisivo, como Teatro de Arena, 

como o TBC, como o Oficina... Todos esses teatros tinham peso maior naquele momento 

porque o que eles diziam ia para o jornal, para a sala de aula, ia para a Universidade. Já 

pensou um professor discutindo o que viu no teatro? era maravilhoso. 

Só que hoje isso não acontece, por quê? por causa da quantidade de pessoas, de distrações 

de assuntos... Então a gente não tinha como ser igual, não tinha como ser, infelizmente. 

O que não quer dizer que a gente não podia ser um pouco mais informado né, eu acho que 

a gente também tinha pouca informação dentro desse grupo mais recente. Só que assim, 

a nossa “vingança” em relação a isso se deu no Sábados detonados, porque o Sábados era 

como se ele desse conta de toda a história do grupo anterior. Ele cumpriu o mesmo papel, 

porque o Sábados era uma resposta semanal do que acontecia no mundo inteiro. Ele já 

tinha ideia da internet na criação dele, sabe você pegar uma timeline assim e sair rolando, 

o Sábados era um pouco isso, a gente reunia tudo o que acontecia durante a semana e 

detonava no sábado. Era uma espécie de revista a ideia. 



Howardinne: Essa ideia partiu do Márcio, era um projeto que partiu do Márcio e vocês 

foram modificando ao longo? 

Dimas: É, o projeto é do Márcio só que influenciado né por esse modelo de espetáculo 

dos Estados Unidos, e depois começou a ficar popular nos stand ups, e em São Paulo. 

Nos Estados Unidos e depois em São Paulo que foi na mesma época que o Terça insana 

estava bombando. 

Howardinne: E como foi apresentada essa proposta para vocês? 

Dimas: Eu não estava. Quando o projeto começou eu estava naquele vai e não vai, quando 

eu fixei no grupo em 2005, o espetáculo já estava em cartaz só que ainda era a primeira 

montagem. O Márcio preparou um repertório de não sei quantas esquetes, e essas esquetes 

ficaram tipo dois anos entende, maturando para começar a surgir novos textos, novos 

autores e foi aí que comecei a entrar. Mas, no início não estava quando ele apresentou a 

ideia, mas hoje eu sei que esse formato já estava fazendo sucesso em outros lugares só 

que o Márcio começou, o Márcio desenhou o formato. E essa revista que a gente noticiava 

toda semana era muito interessante, eram meio crônicas né, porque falava de tudo que 

estava acontecendo. Quando esse primeiro modelo ficou de lado e os meninos começaram 

a escrever para o Sábados, aí criou-se uma dinâmica mais rápida, porquê? Olha só que 

interessante, o primeiro formato era do Márcio, do Aldísio. Eram textos deles, o Márcio 

assinava três, quatro textos da formação antiga e o Aldísio três também, porque eram os 

autores do grupo. E aí começamos a descobrir que a Daniely tinha um trabalho, que o 

Denni escrevia monstruosamente, que a Carla tinha uma ideia... E quando o elenco mais 

jovem como a gente começou a entrar na dramaturgia do Sábados, aí o Sábados criou 

uma cara de internet, criou uma velocidade que era desse tempo. A gente conseguiu dar 

conta dos assuntos, só que no formato do Sábados, escrachando, debochando, criticando, 

foi muito legal. Eu lembro de ter visto esse primeiro formato como público né, que tinha 

a nossa senhora, tinha o Efrain fazendo um vendedor de comida estragada da cidade, era 

muito local sabe. E eu achei que isso fez com que fosse um sucesso. Eu acho que depois 

de O fiscal, o Sábados é o maior sucesso, primeiro do que O fiscal, porque eram semanais 

as sessões, todas sempre muito lotadas. 

Howardinne: E o Sábados durou quanto tempo? 

Dimas: Foi de 2004 a 2012, 2013... 

Howardinne: E por que acabou? 

Dimas: Por que acabou... 

Howardinne: Foi na época em que o Denni saiu? 



Dimas: É, o Denni... Ele criou, ele virou o dono, no bom sentido, do Sábados, porque o 

Denni começou a se experimentar muito como autor, então tinha Sábado detonados que 

ele tinha dez textos (risos), com atores diferentes. Ele começou a se achar, se achar não, 

não é isso que eu quero falar, ele começou a se encontrar no Sábados e o Sábados era o 

grande palco dele. E a gente adorava porque o texto dele era um dos melhores. A gente 

queria menos os textos do Márcio e mais os do Denni (risos). Então, nós o explorávamos, 

e ele se explorava também... A Judith Macluf, o Geraldo Fonseca... Ele criou figuras 

icônicas no Sábados. Quando ele saiu, ele voltou para continuar no Sábado detonados. 

Ele não saiu de vez, ele só não queria participar das montagens oficiais do grupo. Mas, 

ele continuou no Sábados só que foi se desgastando, a gente perdeu o interesse, aquele 

gás. 

Ah, eu lembro também que a gente mudou o horário, o sucesso do Sábados era meia-

noite, a gente começou a querer fazer às 22 horas, aí já deu uma caída no público. De 22 

a gente foi para as 21 horas até chegar no horário convencional das 20 horas... Até mudar 

de dia, a gente mudou de sábado para sexta-feira. No fundo, Dinne, o grupo começou a 

ficar preguiçoso e não segurou aquilo para manter. Ficou preguiçoso, a gente acabou na 

sexta-feira às 20 horas e não tinha nada a ver com o Sábados detonados, as sextas-feiras 

20 horas. Aí o grupo foi sentindo, e a gente também foi se afastando. O Sábados parou, a 

gente criou uma extensão do Sábados que era o Lá hoje, que foi um experimento de novo, 

só que meio-dia, para os comerciários que iam almoçar no SESC. Uma tentativa do 

Márcio para fazermos mais pela administração do SESC, para deixá-los mais felizes. E 

aí a gente fez, mas... O pessoal comia, o restaurante sempre lotado, e a gente ia para o 

restaurante fazer esquete para chamar público, a gente fez várias vezes. E aí que não iam 

mais do que quinze pessoas de um teatro de quarenta lugares, no máximo dez, quinze 

pessoas. 

Howardinne: Era dentro do teatrinho mesmo? 

Dimas: Era, meio-dia. E aí a gente foi perdendo, a gente foi colocando na nossa cabeça 

que o formato estava esgotado e ia exigir da gente uma renovação que a gente já não 

estava mais tão afim de fazer. E o Denni foi entendendo, mas ele ficou até o final, acabou 

quando ele saiu. Aí ele foi saindo porque ele viu que o Lá hoje também não ia ficar muito 

tempo, ficamos eu, Robson Ney e Emerson ali improvisando... E aí enquanto o grupo 

durou, a gente se planejou voltar com o Sábados. Sempre querendo voltar, chamando o 

Denni, chamando Efrain, chamando todo esse pessoal aí, mas nunca aconteceu, e ainda 

bem, porque era outra coisa, mas cumpriu essa função política do valor do grupo no 



passado, na minha cabeça. E engraçado que eu tinha muita vontade de escrever no 

Sábados, mas nunca tive... Talento eu nunca tive, mas eu nunca tive material para fazer, 

para elaborar. Aí quando eu comecei a ter ideias – uma certa frustração que eu tenho-, 

quando eu comecei a ter ideias o espetáculo parou, e aí eu percebo que essas ideias 

acumuladas saíram... Acabaram escoando agora para o Abaporutação e para o Tartufo, 

que foram peças onde eu coloquei as minhas influências do Sábados detonados. Tanto é 

que as duas coisas são cômicas e foram tendo só os seus pedaços cômicos e deram certo, 

porque é muito parecido com o que eu via o Denni fazendo no Sábados detonados. Eu 

sou fã do Denni. Para mim ele me ensinou muito.  

Aí só para eu te entregar sobre o que você me perguntou, eu acho que a gente cumpriu 

todos os públicos, por quê? por causa desses passeios. No início, o TESC era para classe 

que vinha para o TESC, para o SESC no passado, quem eram no passado? Os 

universitários, os comerciários - eu acho que os comerciários nunca usaram SESC como 

deveriam usar-, mas os universitários eram o grande público do TESC antigamente, por 

isso que era potente, porque eu estava na universidade discutindo o mundo, descobrindo 

e o teatro era o meu link, era o meu campo de debate, como deve ser né, mas não é mais. 

Então era muito essa dinâmica da relação da universidade com o teatro. Para agora, para 

a gente, a gente começou com essa ideia por causa do Márcio né, era a herança que ele 

trazia, então quem estava sempre lá no SESC? os professores da UFAM, que eram jovens 

na época, então voltaram... Os intelectuais né, da Academia Amazonense de Letras, os 

amigos da Editora Valer, a gente tinha a nata intelectual da cidade indo ver a gente. Era 

um barato porque se aprende muito também e o retorno deles era demais. Só que eles não 

iam assistir todas as apresentações. Só que, o Sábados detonados trouxe um público 

jovem para o teatrinho do SESC, como era antigamente, os jovens e o teatrinho. Então o 

Sábados trouxe o pessoal da noite sabe, eles apareciam no Sábados detonados e a gente 

dizia: “Olha, semana que vem tem Hamlet, Marx na Zona, tem Ajuricaba, venham ver”, 

e eles iam. Então eu acho que o público foi dinamizando. E aí a gente teve que ir atrás 

dos outros públicos. O pessoal da periferia que é o objetivo de todos os grupos de teatro 

de cidade grande, eles não vinham para o centro, eles não vinham para o teatrinho, não 

adianta e não é culpa deles, obviamente. Então a gente esperou muito tempo esse público 

que não veio até agora no final, quando a gente percebeu que precisava ir até eles.  

Quando a gente foi, foi a maior conquista do grupo fazer O fiscal federal na periferia. 

Porque as pessoas tratavam  a gente como nenhum intelectual tratou, trataram a gente 

como nenhum artista da cidade tratou, porque eu acho que a relação mais pura e sincera 



que o artista tem é com público que não conhece ele sabe, que não está interessado em 

saber se ele fez bem ou mal, se ele está seguindo essa ou aquela regra, um público aberto. 

E foi a peça certa para ir para a periferia, então acho que a gente passou por todos os 

públicos e a gente teve uma fase de Manauara também, no início do teatro Manauara que 

foi um público que também não ia para o teatrinho, que era um público de shopping 

center, um público em sua maioria elitizado, que vive em lugares muito fechados da 

cidade, transitam... E a gente pegou esse público durante uma fase com o Sábados 

detonados, que a gente apresentou lá. A gente teve uma etapa de Sábados no Manauara e 

de Ajuricaba. E aí o Sábados foi bem... Porque eles têm uma divulgação [hipótese] legal 

lá dentro, os encartes, então pessoal foi assistir. Então a gente passou por todos os 

públicos, a gente teve momentos no Teatro Amazonas, que é um público também 

diferente, parece que é um público assim mais treinado. Eu acho que uma menor parcela 

do público do Teatro Amazonas vem pela primeira vez [...]. Eu acho que a gente cumpriu 

esse percurso pelos públicos, eu acho que foi legal.  

Howardinne: Vocês estavam ensaiando Tartufo quando o grupo encerrou, e de repente, 

depois de um tempo, você monta Tartufo com o Tércio. Como foi essa relação? 

Dimas: Foi uma história que eu provoquei, porque como o TESC acabou de uma forma 

traumática, mal resolvida até hoje, eu não me conformava de ter um espetáculo que estava 

pronto, a gente fez medidas de roupa, a costureira tinha feito todas as roupas... E na 

semana de estreia o SESC manda a gente ir embora, manda a gente ir embora entre aspas. 

E aí a gente ficou naquela confusão, a gente não sabia o que estava acontecendo e o 

Tartufo é um texto que está na história do TESC há muitos anos. Se não me falha a 

memória de 2006, era o plano do Márcio montar Tartufo com o TESC, só que eu não 

sabia, não tinha ideia o que era Tartufo, quem era Moliére antes. Mas eu ouvia falar, o 

Márcio: “Vamos fazer Tartufo, não sei o quê”. Aí os anos foram passando, eu lembro que 

quando a gente voltou da França, em 2012, a gente veio com a ideia forte porque a gente 

tinha vindo da França trazendo lembrancinhas do Moliére e... era um compromisso que a 

gente tinha com a nação que tinha recebido tão bem a gente. E em 2012 foi... 2014 

também, e a ideia de a gente fazer Tartufo não rolou. Aí quando foi em 2016, a gente 

engatou, porque a nossa grande dificuldade foi a adaptação. O Márcio levou muito tempo 

para adaptar o texto para cinco atores, são dezoito personagens e ele reduziu para cinco 

personagens e ainda dava trabalho viu, imagina, levou um tempo. Só quando ele terminou, 

que a gente conseguiu decorar texto, ensaiar. E a gente começou a ensaiar, o processo foi 

muito tranquilo, a gente já não tinha mais o teatrinho, a gente foi para casa do Márcio e 



passamos uma temporada de ensaios, leituras, e estudos na casa do Márcio. Foi um prazer 

grande, a gente assistia filmes, a gente comia, a gente bebia, a gente bagunçava... E o 

Tartufo nascendo né. Aí a gente marcou as cenas na galeria do SESC, lá na frente, na 

salinha, a gente adotou como local de trabalho.  

Aí tá, ficou pronto, acabou (TESC) e aí eu corri feito louco atrás dos meninos né: “Vamos 

estrear esse trabalho? O Márcio já dirigiu - tudo bem que não tínhamos acesso ao figurino 

porque eram do SESC -, mas a gente resolve o figurino, vamos apresentar, somos cinco 

atores, vamos, vamos?”. E aí a Carla foi muito sincera comigo e disse que infelizmente 

não dava porque ela tinha que trabalhar e o TESC era uma forma dela se manter, e como 

não tinha mais o TESC, ela tinha que correr atrás de outra coisa, ela tem uma filha... E aí 

tá bom, não temos a Carla. E o Sidney também já tinha saído porque ele saiu antes do 

final do grupo, e ele precisou sair porque foi trabalhar em outra coisa. E aí eu disse: 

“Robson, Dani e Emerson” - que eram mais próximos de mim também-, “E aí, vamos?”, 

E eles: “Vamos”, só que a gente precisa de alguns personagens, da Carla. Aí eu fui atrás 

de pessoas que queriam, até falei com Aninha [...]. 

Depois eu trouxe a Eliézia que era um desejo que eu tenho desde quando ela saiu do 

grupo, de trazer ela de volta e trabalhar não só com o teatro, mas com essa turma unida 

de novo. Porque todo mundo cresceu, todo mundo amadureceu, todo mundo esqueceu os 

problemas (risos). E eu acho que é uma boa união. Aí deu certo, a gente começou a ensaiar 

com a Eliézia. [...]. Aí a Eliézia topou, a gente foi... O Emerson conseguiu um lugar para 

a gente ensaiar. A gente estávamos ensaiando com o formato que o Márcio tinha 

deixado... Eu pedi do Márcio. Ah, e a gente ainda estava indo para casa do Márcio nesse 

tempo, ou antes disso, porque o Márcio estava enrolando a gente (risos) para esclarecer a 

história e para deixar claro para a gente que não tinha mais, porque demorou um 

tempinho. Só que até a última fase do TESC eu estou muito “tudo ou nada”. Eu acho que 

também foi uma influência do Roberto Alvim e da Juliana Galdino, que em 2015 eu fui 

para lá estando com o TESC, eu pedi licença e continuei lá trabalhando à distância, que 

nós estávamos contratados.  

E eles me marcaram muito pela obsessão do trabalho. Hoje eles têm todos os problemas 

do mundo né com aquela história do Bolsonaro, mas a obstinação em relação ao trabalho 

me marcou muito, de chegar de manhã no teatro e sair à noite, dar aula o dia todo, 

ensaiar... Aquela realidade me impressionou nos dois, e eles eram malucos, eles são 

malucos né, pelo trabalho, pela ideia... E eu peguei isso e fiquei com isso em mente. “É 

tudo ou nada no teatro, ou é morte ou é vida, então eu tenho que fazer acontecer”. Esse 



ritmo meio que atropelou os meninos, porque os meninos estavam numa outra vibe, o 

Emerson, a Dani, o Robson Ney, e a Eliézia. Aí eu os reuni e eu os afastei. Eu disse: 

“Gente não está bom...”, quer dizer, na minha cabeça o trabalho tinha que sair custe o que 

custasse, rápido. As pessoas começaram a dar desculpas para não estar no ensaio. 

Seguinte, eu já passei por isso, quando eu dei muita desculpa é porque eu não estava afim. 

No TESC mesmo, quando eu faltava e podia ir e não ia, é porque eu estava insatisfeito, 

não queria fazer aquilo ou então sei lá, não estava numa relação boa, e eles estavam 

fazendo isso muito. A Eliézia começou a ter trabalho, porque assim, todo esse tempo que 

ela estava de fora, todo mundo tentou trazer ela de volta, depois do Carmen de la zone. 

Não, depois do Carmen ela fez o Flores da América com o Daniel, depois que ela parou. 

E todo mundo tentou trazer ela de volta, só que a gente não entendeu que ela precisava 

de um tempo para outras coisas que não era o palco, na vida pessoal dela, familiar e 

profissional. Então, eu também caí nesse erro, de insistir e ela não podia estar com a gente, 

ela aceitou porque ela é amiga e tal. Mas ela não podia estar com a gente, até eu entender 

isso foi um problema. Ela precisou sair e a gente tentou se organizar. E aí começou a ter 

esse problema assim, tipo: “Não posso ir... Ah eu preciso trabalhar, eu estou dando aula”, 

“Dimas vamos deixar o ensaio para outro dia”. E eu investindo o meu sangue naquilo. Eu 

estava vendo tudo, que luz que a gente ia usar, eu estava assumindo o trabalho... 

Howardinne: E vocês ainda iam usar a sigla TESC? 

Dimas: Não, logo que acabou, nessas vindas ao Márcio, a gente queria entender o que 

estava acontecendo, e a gente estava sendo enrolado pelo Márcio inclusive, e a gente, na 

nossa ingenuidade, todo o grupo pediu: “Márcio, vamos retomar o nome TESC, só que 

com o nome desvinculado do SESC”, porque o Márcio tinha uma empresa que era fora 

do SESC, que era o Teatro Experimental Sociedade Cultural, que era uma empresa 

separada. Então quando desse problema no Teatro Experimental do SESC... Foi por essa 

empresa que a gente fez os contratos com a Petrobrás, não foi com SESC. Então a gente 

queria usar essa empresa: “Márcio, vamos continuar ou então dê para a gente”. Aí não 

rolou, enfim aí ele disse para a gente que esse nome a gente não podia usar, e eu falei: 

“Claro que a gente pode, é outra sigla, é outra terminação”, só que ele disse que não, que 

não podia, infelizmente, lamentou e blá-blá-blá. Aí a gente perdeu o nome, a gente sabia 

que não tinha mais esse nome, a gente não pensou em nome, mas a gente queria montar 

alguma coisa, ex-TESC, tipo ex-BBB (risos). Não pensamos em nome não, só queríamos 

montar. Então quando eu comecei a ver que tinha muito problema eu fui perdendo o tesão 

sabe, aí eu disse: “Eu não quero perder meu tempo não”. 



Howardinne: E durou quanto tempo isso, essa tentativa? 

Dimas: Sei lá, uns três meses, quatro... uns três meses, mas assim não que tenha sido três 

meses de trabalho, três meses de planejamento, de marcar reunião, marcar ensaio. Parece 

que - eu sempre brinco com isso aqui na cidade-, parece que os grupos de Manaus são 

feitos de... O conteúdo de trabalho, geralmente, dos grupos é marcar e desmarcar ensaio. 

Porque as pessoas não conseguem concretizar de fato, fica mais de marcar e: “Ai não 

posso, não posso”. É uma novela. Eu cansei disso, disse: “Gente, ou é ou não é, e na 

minha cabeça vocês não querem”. E fui duro, eles têm uma magoazinha comigo até hoje 

por causa disso [...]. Na minha cabeça, se eles queriam eles iam dar um jeito, só que ao 

contrário, as desculpas começaram a aumentar, ou seja, eles não queriam. Eu fiz tipo um 

favor, o que eles não conseguiam fazer, eu fiz: “Gente vamos parar, eu estou saindo, eu 

já vi que não vai rolar, me desculpem, enfim, vamos seguir”. E encerrei o trabalho. Depois 

os meninos continuaram trabalhando juntos, a Dani, o Emerson com o Fabiano, e o 

Fabiano também estava próximo, ajudando nessa época. Mas eu deixei.  

Aí foi quando eu viajei de novo e comecei a pensar, depois do Abaporutação eu comecei 

a entender que o trabalho podia ser um solo, com a mesma dinâmica do Abaporutação 

[...]. Então eu comecei a adaptar para monólogo, mas só que tinha um grande problema, 

eu não era autor, como eu ia adaptar oito personagens para um só? Aí eu comecei a estudar 

né, estudar o texto e as possibilidades de encenação. Foi quando consegui chegar nesse 

formato. Só que eu adaptei do Márcio, que já era meio caminho andado. Falei com o 

Márcio e disse: “Márcio, eu posso usar o texto que você fez?”, porque se alguém me 

cobrasse: “Qual a tradução que você fez do francês para cá?’, eu ia dizer: “Não, eu traduzi 

de um português, de uma versão brasileira”. Aí eu fiz o formato, entendi que o Orgon e o 

Tartufo eram os únicos personagens que eu precisava, e que um era do primeiro ato, e o 

outro era do segundo e que eu ia fazer os dois. Enfim, um era o outro e aí foi uma 

conclusão que eu dei para o meu trabalho, que o Orgon era Tartufo e Tartufo tinha sido 

Orgon. Eu nunca tinha ouvido falar disso assim, ninguém tinha defendido essa ideia, eu 

fiquei feliz de ter criado essas coisinhas. Só que, à princípio, o Tartufo seria no ritmo do 

Abaporutação, de encenação performática e de nenhum recurso, no formato de 

performance e era assim que ia ser... E eu já estava ensaiando comigo mesmo. Aí o Tércio 

viu o Abaporutação na Mostra da FETAM, ele gostou muito e ele queria começar a 

empresa dele, uma nova produtora de teatro, porque ele tinha ideias de textos, de 

montagens... De festivais e queria pôr essas coisas em prática. Só que ele queria uma peça 

para começar, alguma coisa que apresentasse ele para a cidade, para o mercado [...]. Aí 



eu apresentei a ideia para ele, ele achou legal, ele já tinha gostado da outra peça então ele 

já achava que ia dar certo mesmo (risos) [...]. Aí a gente conversou sobre a produção, 

sobre os recursos, e aos poucos ele foi assumindo a direção, ocupando esse lugar de 

direção que eu não queria, porque eu achava que tinha que ser igual ao Abaporutação, 

uma relação mais eu e a plateia. Só que a direção dele era assim: “Vamos por uma cadeira? 

Faz isso que você está fazendo na cadeira”, “faz assim”, “põe a cruz, põe o púlpito”, e ele 

foi colocando coisas eu fui adorando. E nós fomos entendendo juntos que a peça era um 

show, que ela não podia ser performática, que ela tinha que ter essa cara de show, de 

espetáculo bem feito, bem acabado, porque a ironia estava nisso sabe. E a gente foi 

construindo juntos, então quando eu fiz... Durante o processo, a gente conversava muito 

sobre a relação da montagem com o TESC. Tanto é que na Mostra eu falei, no debate, 

dessa história, de onde o Tartufo veio... Nas apresentações de estreia eu falei, agradeci. o 

Márcio foi ver uma das apresentações no Teatro Amazonas, eu disse: “Olha, você viu que 

eu fiz com o nosso Tartufo?”. Porque era uma obsessão que eu tinha e eu fiquei muito 

feliz de ter feito, de ter sido realizado essa falta que estava em mim.  

E hoje eu penso nisso, o teatro é... Você faz teatro visando o outro né, visando o público. 

Se você tem algo para falar para esse público, você tem que chegar nesse lugar de 

comunicação ou de relação custe o que custar, você não pode parar por nada. Então a 

gente estava parando há meses por causa de pessoas que não sabiam o que queriam. Eu 

não tinha que atrapalhar essa vontade por causa dessas pessoas, não é que eu não me 

importe com as pessoas, mas é que para o teatro elas não estavam colaborando. Então eu 

avancei mesmo, eu fui embora e saiu o espetáculo e ele foi maior do que eu pensava, 

porque eu senti o TESC comigo com o Tartufo, porque era tudo que eu tinha aprendido 

sabe. Tanto na escrita, quanto na concepção, quanto na encenação, quanto na 

interpretação. Era o Sábados detonados, era a veia política, social do Márcio Souza, era 

a escola de atores, a atuação que eu tinha visto todos eles fazendo... Então assim, era como 

se fosse uma reunião de toda a história do TESC na minha vida. Fora essa história da 

gente não ter conseguido montar, então eu resolvi montar, à princípio com eles, eles não 

foram, eu fui sozinho.  

[...] Quando eu saí do TESC, para mim acabou essa estrutura de produção, de iluminador, 

de não sei o quê, porque eu não tinha dinheiro para pagar aquilo. Eu sempre coloquei na 

cabeça: “Eu não preciso”, digo assim, se eu não tenho dinheiro para pagar uma equipe, 

não preciso deixar de fazer teatro por causa disso, eu consigo fazer só comigo. Não porque 

eu não quero ninguém comigo, mas porque eu não tenho dinheiro [...].  



Aí eu estou retrabalhando o texto, estou com ele à mão, continua no mesmo formato, só 

que agora eu vou levar ele para a rua justamente para dominar mais ainda o processo, 

para ele acontecer, para eu não depender nem de espaço e nem de Estado [...]. Então eu 

estou planejando isso só que aí é um outro trabalho. Eu peguei o texto para estudar e eu 

descobri que eu vou ter que mudar muita coisa, que na minha cabeça eu ia usar o mesmo 

texto, mas não. Eu tenho que fazer uma abertura, que é na rua né, tem uma abertura, uma 

abordagem diferente, então eu estou reescrevendo bastante, e re-dirigindo. [...]. Porque 

eu acho que a potência do texto, da abordagem, da crítica vai continuar, o peso está 

naquele formato de palco, era como se fosse um altar de igreja, tinha led... Aquilo tinha 

um impacto, mas o discurso é o mesmo, eu estou incrementando com as novidades que a 

gente ganhou com o governo, que não param de chegar (risos).  

Howardinne: Para finalizar a gravação, uma crítica e um diferencial desse percurso todo, 

pode ser em relação ao processo, em relação ao grupo, em relação a alguma coisa que 

você acha que poderia ter sido feita diferente, ou não. E uma coisa que foi o diferencial 

de tudo isso ter valido a pena, em relação a você, em relação à cidade. O que o TESC fez 

em relação a mudanças na tua experiência, olhando agora para essa trajetória. 

Dimas: Eu acho que uma crítica talvez seja... Na direção do grupo e também nos atores, 

o que podia ter sido diferente, eu acho que a direção podia ter entendido, não sei, é confuso 

essa palavra, mas talvez assim... Eu não acredito que o grupo acabou por causa do SESC, 

eu acho que foi uma decisão do grupo e de quem estava à frente do grupo. Por motivos 

que eu concordo, porque eu acho que a direção decidiu não continuar com o grupo quando 

percebeu que o grupo, que eram os atores, estavam desgastados e cansados e indispostos, 

mas não queria admitir isso. Então eu concordo com isso, porque era um sinal que já 

vinha se mostrando há muito tempo. Então, talvez se o grupo tivesse entendido a 

importância do grupo para a cidade, para a sociedade, para o país... Eu acho que entender 

a importância do trabalho que a gente fazia e vencer as dificuldades. Inclusive, a 

dificuldade de não ter o SESC pagando. Quem tem um SESC na cidade pagando? 

Ninguém. As pessoas estão tentando fazer teatro. Então porque que a gente não podia 

continuar tentando fazer teatro sem o salário mínimo, buscando outras coisas. Então eu 

acho que a gente deveria ter brigado por esse lugar. Eu sou muito inconformado, porque 

a história do TESC não podia acabar na nossa mão, a gente tinha que ficar velho, morrer 

e alguém acabar depois, mas não a gente. Porque parece que a gente não lutou, não brigou, 

não deu valor para isso, eu acho que tem muito valor (...). E eu tenho esse trauma assim 

sabe: “Poxa, não era para ter sido assim”. Eu também não sei qual era a intenção do 



Márcio, se ele queria ficar com o grupo até 2018, se ele já tinha planejado isso. Porque se 

ele tinha um plano diferente do nosso, a gente não sabia, por isso que fomos pegos de 

surpresa, quais eram os planos dele? Quais eram os nossos? Ele queria se aposentar mais 

cedo? Por que que a gente não teve alguém sendo preparado para assumir esse lugar? 

Independente do SESC, por que que alguém não foi preparado para assumir esse lugar? 

Por que que o projeto do grupo não era maior do que Márcio Souza a ponto de continuar 

no SESC e o SESC contratar alguém de fora, ou alguém daqui para assumir esse posto? 

“N” possibilidades. Acho que a frustração, a perda maior é de não continuar, a minha 

maior crítica ao grupo é dele não continuar. Eu não tenho nenhuma crítica ao processo 

que eu vivi ali dentro dele. Nossa, a figura do Márcio... Tudo bem que o Márcio não é 

assim, completo na direção, não é uma referência de direção, mas ele é uma pessoa com 

conhecimento incrível, que a gente aprendeu muito. Então ter um grupo, ter o Márcio 

Souza, ter o Daniel, ter todos os atores como eu já falei, para mim foi muito válido e a 

forma como eu comecei também eu acho perfeita. Eu acho que todos os meus sacrifícios, 

as dificuldades, as oposições, tudo para mim foi perfeito. Então eu não tenho nenhuma 

crítica, nada precisava ser diferente, a única coisa que para mim teria que ter sido diferente 

era o final, eu acho que não tinha que ter final. Tinha que ter reinvenção, renascimento 

para a gente continuar. A maior perda é essa, não ter continuado e que podia ter sido 

diferente né, havia outras possibilidades.  

Howardinne: Olhando para o cenário de agora, olhando para o movimento de grupos que 

a gente tem... Por que quer queira, quer não, o TESC tinha essa questão de vocês se 

encontrarem de segunda a sábado né... Tinha um compromisso, tinha um horário, tinha 

essa dedicação... E era um grupo que fazia as temporadas - o que a gente considera 

temporada hoje na cidade né? [...] Como você enxerga isso hoje, você passou pela UEA 

também, esse contato com a galera jovem... 

Dimas: Eu acho que o grande diferencial é ter condições de estar junto, se você consegue 

manter um grupo de pessoas unidas em volta de um objetivo, se você consegue manter 

essas pessoas juntas, muita coisa vai acontecer, sem precisar planejar sabe. Se você 

consegue manter cinco pessoas estudando ou só se encontrando em um espaço pensando 

o teatro, vai sair um espetáculo, vai sair temporada, vai sair escola, vai sair curso... Daqui 

há vinte anos esse grupo vai ser uma referência no país né, a grande questão é continuar, 

a grande questão é permanecer, por isso que talvez seja o maior problema do TESC para 

mim que eu apontei, é de não ter continuado. 



 [...] O grupo me deu tudo que eu consegui ser até aqui, e o que eu pretendo ser 

futuramente. Ele definiu para mim os parâmetros sabe, o quê que eu vou abordar na minha 

trajetória teatral... Por que eu já sei que eu vou fazer isso para o resto da vida, com ou sem 

recursos. Agora eu tenho que saber o que fazer. Então o grupo deu um desenho para mim, 

deu um caminho para mim. Hoje eu sei onde eu quero atuar e sobre o que eu quero falar. 

Os textos do Márcio são referências para mim nesse sentido temático né, então eu tenho 

intenções. Eu quero ter um grupo, eu não quero ter um grupo antes dos quarenta anos, eu 

quero ter um grupo depois dos quarenta anos (risos), porque eu acho que não é, eu não 

tenho condições de maturidade, de pessoa, de indivíduo social para manter um grupo. E 

nem condições ainda de produtor, de ir atrás de manter esse grupo, então estou me 

planejando para os quarenta anos. E aí eu quero ter um grupo por causa do TESC, foi a 

partir do TESC que eu conheci outros grupos e entendi a importância desses grupos.  

Uma coisa que o grupo trouxe para a gente, dentre muitas outras coisas, foi as referências 

do mundo, sabe. O Márcio, por ter conhecido a maioria delas, ligou a gente à essas 

referências, antes da UEA, a gente conheceu diretores, grupos, que pelos livros a gente 

nunca chegaria. Então eu passei a admirar esses diretores, esses grupos, passei a perseguir 

eles por causa do TESC. Então eu acho que me deu esse interesse pelo grupo. Então o 

meu percurso vai se desenhar muito pelo TESC, eu quero ter um grupo, eu quero falar da 

Amazônia, eu quero viajar com esse grupo, eu quero que o mundo saiba da região 

Amazônica por alguma coisa que eu faça... Enfim, eu tenho umas ambições assim meio 

malucas. E que eu sei que são coisas que não vão acontecer agora e por isso eu preciso 

continuar, trabalhar e estudar e ir atrás das coisas né, para poder criar um chão, para poder 

isso acontecer. E aí nisso tudo o grupo me marca.  

Na cidade, avançando para a outra pergunta, eu acho que faz uma falta por causa disso, 

porque era o único grupo que podia se manter diariamente reunido, eu acho uma maldade 

a gente ter os grupos e eles não conseguirem se reunir diariamente. Hoje na UEA você 

tem um grupo de alunos que conseguem se reunir diariamente por quê? Porque estão lá, 

estão tendo aula e aí no intervalo das aulas ou depois das aulas se reúnem para fazer um 

trabalho. Eu não considero que são grupos de teatro ainda, eu acho que são grupos de 

alunos experimentando o que eles estão descobrindo agora e a gente deve valorizar isso. 

Mas, o valor que eu dou não é o mesmo valor que eu dou para o Vitória Régia, porque a 

maioria desses grupos vai se desfazer, a gente já sabe, e tudo bem, faz parte do processo 

de conhecimento. Mas, eu acho que é uma pena a gente ter o Vitória-Régia existindo 

ainda forçosamente e esse grupo não poder ter uma rotina diária de trabalho. Olha o 



desperdício né, de ter o Nonato ainda, a Koya, e todo mundo, sem poder trabalhar todo 

dia porque não tem salário, porque não tem patrocínio, porque não tem dinheiro para 

manter, não tem um orçamento. Competência técnica, artística, e de experiência 

obviamente eles têm, muita gente tem. Mas eu acho que a grande falta que o grupo TESC 

faz é essa, que o SESC dava essas condições. Por que que a gente não tem essas condições 

agora para todo mundo? Porque que a gente não tem um recurso de fomento, por exemplo, 

como tem para alguns em São Paulo que mantém o grupo trabalhando todo dia por um 

ano, por dez meses... Isso faria toda a diferença porque isso faz o grupo entender que é 

sério o negócio, que é de fato um trabalho, que eles não vão precisar fazer outras coisas. 

Política de continuidade que é o que a arte precisa. Arte não precisa de explosões de 

novidades, explode uma coisa, aí apresenta três, quatro vezes, e morre e fica na gaveta. 

Que valor isso traz para a cidade? O que o Tartufo não imprime nada até agora? Porque 

eu apresentei seis vezes, contando com as duas de Brasília são quatro. Eu não fiz nada 

pela cidade com o Tartufo, eu vou fazer depois, quando eu voltar e ir para a rua, ir para 

os bairros. Por que explodir com uma coisa legal, isso é muito fácil, sabe, estreei e “Ah”. 

Mas isso não vai representar nada se não continuar, e precisa continuar, e precisa de uma 

política que mantenha essas continuações também. Eu acho que quando isso acontecer, 

aí o TESC deixa de ser importante, o TESC deixa de fazer falta. Por enquanto, ainda faz. 

O Ateliê também, com todas as dificuldades que todo mundo passa, consegue insistir e 

persistir nisso. De ter uma sede, de ter uma rotina de trabalho, e de ter uma mini 

temporada... Eu acho que eles chegam a fazer um mês, dois meses o que já é uma 

contribuição e tanto. É continuar. É muito fácil você admirar um trabalho de um ator, de 

um grupo, de um diretor quando explode, parece que descobriu a roda. Mas, aquela roda 

tem que rodar muito para poder você entender o valor. O TESC, a gente só está falando 

do TESC porque o TESC nasceu em 68, mas se tivesse nascido em 2010 ou 2012 não 

tinha feito muita coisa. Então, infelizmente eu acho que a gente ainda tem pouco. Mas 

não é culpa dos grupos, ou é, eu vou estender a reflexão (risos). Talvez a gente não tenha 

essas políticas por causa dos artistas. Talvez essas políticas só venham quando a atitude 

dos artistas de teatro mudarem. Porque assim, uma coisa que eu acredito e que eu aprendi 

- no TESC, inclusive-, você só tem direito a uma fatia do bolo se você mostrar interesse 

por aquele bolo. Se você é um artista de teatro na cidade, e a cidade não te dá nenhum 

apoio, nenhum recurso para você fazer, mas você faz mesmo assim, você se apresenta 

mesmo assim, você merece atenção, você merece respeito. Então o poder público vai ver: 

“Aquele cara não sai daquele teatro, olha só mais um anúncio daquele teatro... Mais um 



anúncio daquele artista...”. Dois, três anos fazendo sem receber, sem apoio de ninguém 

eu acho que você está conquistando esse espaço de apoio e de fomento. Eu acho que lá 

mesmo, eu não sei como está em São Paulo agora, o fomento tem muitos problemas né, 

mas uma das questões é essa, para quem a gente vai dar um recurso que vai durar um 

ano? Quem é a pessoa que vai sustentar um grupo durante um ano, porque, às vezes, o 

problema não é dinheiro, às vezes, o problema é interesse. Eu tenho interesse, eu tenho 

um tesão suficiente para manter essa produção, que às vezes não tem.  

Eu acho que o grande teste é esse, se a gente fizesse mais teatro, independente dos apoios 

e de recursos, e apresentar, porque o teatro não é o que se faz na sala de ensaio, o teatro, 

é o que o público vê. Não adianta o que você faz em seis meses, é o que vai estrear que é 

importante. Então se tem uma dinâmica de apresentações, mesmo que não dê dinheiro, 

eu acho que a realidade volta e muda sabe. É aquela velha história, a sociedade civil que 

vai dizer para o governo, para o Estado, o que é importante para ela. O Estado não vai 

olhar para o monte de artistas escrevendo no Facebook: “Somos artistas”, e ele vai dizer: 

“Olha, são artistas, eu vou dar dinheiro para eles produzirem”. O Estado precisa ver a 

demanda né e a gente precisa fazer independente de ter ou não, para poder passar a ter. 

Então eu acho que a escassez na cidade é por causa da gente também. Eu acho que a gente 

idealiza demais, mas não traz para o concreto. O Ateliê faz isso, quem mais faz? Quem 

mais tem sede? Quem mais está insistindo? Tudo bem que não tenha, mas é isso. O que 

o Taciano conseguiu de ajuda com o espaço as pessoas têm que conseguir também, de 

outras formas, em outros lugares. O que a Ana conseguiu na rua em dois anos. A gente 

passou mais de um ano não ganhando nada, só ganhando contribuição no chapéu e 

guardando, guardando, a gente está dividindo agora, mas por mais de um ano a gente só 

guardou e quando chegou a oportunidade de ter um festival fora, a gente tinha um dinheiro 

guardado a gente foi. Olha só, sem precisar de ajuda do governo, agora não, agora já tem 

edital ganho, a Funarte, a Manauscult... E antes de ter os editais a gente estava ali 

insistindo tanto, que a prefeitura começou a perceber: “Olha, o projeto de vocês serve 

para apresentar tal coisa”, a SEC: “Ah, traz o Roda para cá”. Ou seja, precisa fazer, se 

não faz, não tem retorno. O Roda é um exemplo para mim, fico feliz em ter participado 

desse começo, que eu acho que é um exemplo disso que eu estou falando. E aí começa a 

mudar as políticas culturais porque tem alguém demandando ainda por esse serviço, por 

esse recurso. Tem que fazer, tem que fazer. E aí tem os problemas né, dinheiro para pagar 

o aluguel, sair de casa..., mas tem que vencer tudo isso, eu não venci, eu ainda estou 

vencendo, continuo no lugar desconfortável. 



O TESC, sempre foi muito mal visto nessa primeira fase, e na segunda né, parece que é 

uma maldição. Eu acho que é uma maldição porque, o que você acabou de falar, quando 

alguém conquista alguma coisa e consegue realizar um trabalho com aquele pouquinho 

que ganhou, causa um desconforto geral em todo mundo. Parece que todo mundo passa a 

torcer contra aquilo, e eu não estou falando só do TESC que tinha o SESC, eu estou 

falando de alguém que conquistou um prêmio, de alguém que tem uma visibilidade fora 

daqui. O Douglas foi para Portugal, a gente se matou de raiva, alguém foi para Brasília, 

alguém foi para São Paulo... A gente não gosta porque não foi a gente. Então eu acho que 

tem essa mania, e eu acho... Eu vivo prioritariamente aqui agora [Manaus], então eu vou 

falar daqui, aqui a gente tem essa mania muito forte de não gostar muito do outro quando 

conquista alguma coisa e eu acho que isso é um problema. Então o Márcio, já sabendo 

desse histórico do grupo, daquela lendária história que ele conta [história da reunião na 

pizzaria para comemorar o fim do grupo]. É, eu acho que é uma lenda, mas não deixa de 

ser verdade... Talvez a lenda esteja no fato de ser em uma pizzaria, mas eu acredito, óbvio 

né. E no final agora, eu conhecendo a cidade, participando desse processo, pode ser 

verdade. E já sabendo dessa história, o Márcio começa com a gente muito preocupado 

com isso. Ele nunca alimentou na gente essa ideia assim. Ele falava que as pessoas não 

gostavam do grupo, que nós iríamos ser mal quistos na cidade por isso. Ele não alimentava 

isso na gente, mas eu acho que essa ideia se criou entre os atores, de dizer que nós éramos 

diferentes do resto, lá no começo eu estou falando, que tinham quinze pessoas no grupo. 

Porque os atores tinham ido para lá, uma parte tinha ido para lá. É como se a elite dos 

atores na cidade até 2002, tivessem ido para o TESC e o resto tivesse ficado abandonado. 

Tipo assim, foi Roger, foi Mendes, Socorro... Sabe, esse pessoal, e não foi outra parte da 

classe. Então ficou uma rivalidade. Mas depois, a gente foi meio que se livrando disso e 

essa ideia contaminou os mais novos, estou falando de outra coisa. Mas o que eu quero 

falar é assim, o Márcio sempre se preocupou com isso, então nessa retomada do grupo - 

a meu ver, na minha opinião, o que eu presenciei na interpretação que eu dou aos fatos-, 

ele se esforçou muito para trazer a classe teatral para dentro do TESC. Houve um esforço 

do Márcio em relação a isso, tanto é que na história do grupo o que aconteceu, por vários 

momentos, ele abriu os processos de trabalho para os atores assistirem e passarem a fazer 

parte. A vinda do Denni para o TESC é isso, o Denni veio bem depois de mim justamente 

por causa disso, porque ele tinha um trabalho e o grupo se abriu para receber o trabalho 

dele, o grupo fez isso com os mais novos. O Danilo [hoje Adanilo], por exemplo, fez um 

curso lá com a gente e aí pediu para apresentar um texto que ele tinha feito para o Sábados 



detonados, apresentou e o Márcio adorou e ele apresentou no Sábados, ficou um tempo. 

Ou seja, o Márcio se esforçava muito para abrir o grupo, para não fechar, para justamente 

não ter os problemas do passado, mas não adiantou muito. Então, o Márcio sempre fazia 

cursos voltados para a comunidade teatral, ele trouxe profissionais pelo SEBRAE que era 

parceiro do TESC, para questão de cursos né, de formação. Ele trouxe pessoas da Federal 

de Pernambuco... 

Howardinne: Que até originou depois a UEA né, a professora... 

Dimas: Isso, que ajudou na criação do curso. Eles trouxeram pessoas do Rio, de São 

Paulo mais vezes que do Rio, e quando esses cursos eram ofertados, eram para a classe. 

A gente trouxe um dos maiores formadores de iluminadores do país, que é o Aurélio não 

sei das quantas. O cara era uma referência nacional, ele que criou o iluminador do 

Vertigem, que criou o iluminador das grandes produções de hoje. E a ideia do Márcio 

sempre foi essa, de oferecer recursos para a classe se beneficiar, para não fechar o grupo. 

Então, a meu ver, o Márcio se esforçou muito para isso, e o grupo se esforçava, o Sábados 

detonados era aberto para artistas de fora, os cursos eram abertos, os processos... A gente 

fazia muito encontro de debate, de estudos abertos à comunidade, só que poucas pessoas 

se aproximaram.  

Howardinne: Será que isso de fato chegava aos ouvidos dos outros, porque eu conversei 

com várias pessoas, e várias opiniões né, cada um tem a sua visão. Alguns dizem que teve 

essa questão e talvez essa questão elitista do grupo tenha recaído mais na figura do 

Márcio, que esbarrava em vocês, porque vocês eram o TESC. Tinha a visão de que vocês 

não assistiam o que os outros grupos estavam produzindo, o próprio Márcio não 

participava. Então, tinha uma questão assim, né... E segundo essas pessoas isso causava 

um distanciamento. Só que por um outro lado, eu conversei com outras pessoas que 

falaram que não, que o TESC sempre teve essa abertura. Será que isso ficava claro? 

Dimas: Não, eu acho que você falou um pouco disso, as pessoas esbarravam na figura do 

Márcio. Inclusive, nessa questão de não assistir as peças, os atores, Robson Ney, eu... Eu, 

Robson Ney, sei lá, mais alguém? (risos). A gente era tarado, éramos livres, a gente 

passeava por tudo e por todos. A Dani e o Emerson mais para cá, mas antes eram isolados 

também. Só que as pessoas esbarravam na ideia do Márcio, o Márcio realmente não 

frequenta teatro por questões dele, problema dele. Uma política, uma posição dele em 

relação a cidade, mas não era a nossa realidade, era realidade do Márcio. Então as pessoas 

batiam nisso e traduziam para o grupo todo. O grupo era aberto, e assim, eu acho que as 

pessoas não chegavam por causa disso. A Selma mesmo, a Selma é minha unha e carne, 



eu gosto muito dela, a gente é muito ligado. Ela fala que o Márcio podia ter feito bem 

mais pela cidade, bem mais pelo teatro local, na Funarte né, a maior autoridade das Artes 

do país, e aqui na cidade como diretor de teatro à frente do TESC, e não fez. Então acho 

que as pessoas já tinham uma certa mágoa com o Márcio, uma decepção da Funarte para 

cá, tanto é que eu acho que ele tenta suprir isso na Prefeitura agora, com as poucas ações 

que ele consegue realizar em prol do teatro e as pessoas ficaram com esse trauma. Então 

quando elas viram o grupo aberto para alguma ação elas não iam: “Não quero ver o 

Márcio, não gosto do Márcio, não gosto do que ele fala, não acredito nele”, entende, e se 

recusavam a ir. Acho que era um pouco disso, e eu fui, o Denni foi, porque nós não 

estávamos ainda contaminados com essas histórias. Mas eu acho que quem não estava 

muito com esse trauma, com essas mágoas conseguiu chegar. Mas, eu acho que tinha uma 

abertura. 

 



Entrevista com Dori Carvalho. Manaus, 11 de fevereiro de 2019. Duração: 47:10. 

Dori Carvalho foi ator do TESC na segunda fase, além de espectador assíduo do grupo. 

É ator, escritor, poeta, e agitador cultural de Manaus. 

 

Howardinne: Acho que podemos começar do início da tua atividade teatral, você estudou 

no [colégio] Estadual também? 

Dori: Não, eu sou paulista. 

Howardinne: Ah é, então comece daí. 

Dori: Eu vim para Manaus eu tinha vinte e três anos, portanto, nesses quarenta anos. E 

eu vim com alguns nomes na mochila, como dizem, na bagagem né. Tem um livro do 

Fernando Gabeira que se chama “Entradas e bandeiras”, depois fala um pouquinho de 

mim lá em uma hora, eu o trouxe a Manaus, Tordesilhas, diz assim: “É um jovem com 

alguns trocados no bolso, muitos sonhos na cabeça que invertia o processo capitalista 

como livreiro, porque as pessoas se solidarizam, porque se não tinha dinheiro ele permitia 

que as pessoas ficassem ali, lendo livro, vendia fiado caderninho”. E aí começou a minha 

história em Manaus. As pessoas perguntam se eu nasci em Manaus: “Não, eu renasci em 

Manaus”. 

Howardinne: Isso foi em que década Dori? 

Dori: Foi exatamente no dia 13 de dezembro de 1978. E nos primeiros meses eu restaurei 

a casa que tinham alugado para mim aqui e reformei a casa toda, e fiz as estantes da 

livraria e tudo e comecei a livraria no ano de 1979. E foi um grande momento da minha 

vida que eu, uns sete, oito anos depois ficou fechado, não tinha condições para mantê-la. 

Porque era naquele tempo em que as pessoas mudavam os preços das mercadorias todos 

os dias. Então quem ia na livraria uma vez por semana, uma vez por mês e saía com seu 

runch, literário, só vendia livros de ciências humanas, artes e literatura. Que já era um 

problema, porque vender livro já era um problema, agora você separar ainda era mais 

difícil.  

Mas aí eu cheguei em Manaus com alguns nomes que os companheiros me deram, São 

Paulo e Rio, antes de vir para cá passei por várias editoras para me organizar. Para você 

ter uma ideia, a editora que era a Civilização Brasileira, que era de poetas (ininteligível) 

eles me deram seis meses de prazo para pagar os livros que comprava deles, seis meses, 

era tudo companheiro. Então daí os nomes que eu vim foi Joaquim Marinho, que quem 

me deu foi o pessoal do Pasquim, a Codecri, a editora deles, a do Ziraldo... E também me 

deram o nome do Márcio Souza. Além de outros nomes, outros poetas de várias cidades, 



professores. E aí uma das primeiras pessoas... E aí a minha irmã que faz teatro - que eu te 

falei, na Heleny Guariba ali do lado da SP Escola-, ela me deu o nome do Márcio Souza, 

que ela tinha meio que dado um apoio, não lembro como era a história mais, a ida do 

TESC à São Paulo com Tem Piranha no Pirarucu, a outra não sei qual era. Se 

apresentaram lá em São Paulo, parece que ela, não sei se pelo Sindicato, que ela fazia 

parte junto com a Lélia Abrahmo, eu sei que foi... Enfim, ela meio que cuidou deles, ficou 

amiga do Márcio, e quando eu vim para cá ela disse: “Ah, procura o Márcio”. Aí já 

procurei o Márcio no primeiro momento e no ano seguinte já comecei a fazer teatro com 

o Márcio lá no TESC. Foi aí que eu conheci o Gerson Albano, que eu conheci a Ednelza. 

Howardinne: Teatro, tu não fazias? Começaste a fazer... 

Dori: Não, teatro eu fazia em São Paulo, mas era uma coisa que a gente chamava de... 

Tinha o teatro tradicional que era um teatro comercial e tinha um teatro que a gente dizia 

que era um teatro de resistência, combativo, que era o pessoal que montava esses 

espetáculos que tinham... o Teatro de Arena, em 71, o Boal é preso, mandado para o 

exílio, aí tinha o grupo núcleo que trabalhava lá com o Arena do Boal, fez teatro de jornal 

e eram pequenos, um apêndice, tudo menino de dezesseis, dezessete anos e tinha o Celso 

Frateschi que é o ator, diretor, dono do Ágora, e eles eram um grupo novo que era dirigido 

pelo Boal e criaram vida própria. E quando Boal foi embora eles foram para o Teatro São 

Pedro, acolhidos pelo Maurício Segall, o dono do museu Lasar Segall que é filho... já 

morreu recentemente, filho do Lasar Segall, eu fui aprendendo a ir, na escola que eu 

estudava a (ininteligível). Aí depois eu fui para o Rio- eu estou falando dos tipos de teatro-

, aí nesse teatro que eles chamavam de “resistência” tinham o Oton Bastos com a Cia., a 

Marta Vedecki, o Teatro São Pedro do Maurício Segall, que também fazia peças 

importantes, todas essas peças de resistência né, mas em um teatro convencional. E aí 

foram surgindo grupos que era o Teatro e União Olho Vivo que era o mais famoso desses 

grupos todos, o mais constante, com o César Vieira, e uma parte do grupo núcleo quando 

saiu do teatro São Pedro, uma parte do grupo. Foi o Celso, foi lá para São Miguel Paulista, 

alugou um espaço e tal e fazia teatro lá no bairro, ele era marido da Denise Del Vecchio, 

pai do André. E o Edson Santana foi para o bairro que ele morava fazer teatro lá na 

periferia também, e nós, o Hélio Muniz, a Selda ... outras pessoas que participaram desse 

grupo, formaram outro grupo chamado Teatro do Cordão. Chegou uma época que esses 

grupos todos faziam rodízio pela periferia, uma coisa bem organizada e sempre 

clandestina, a gente apresentava em escolas de educação de base, na (ininteligível), na 

igreja, a gente se apresentava em paróquias, no salão comercial ou na própria paróquia, 



tudo na periferia. Mas esse grupo Cordão ele fazia um trabalho em um lugar que era no 

centro de São Paulo, um bom tempo a gente ficou ali na rua Bahia, ali perto da FAAP, ali 

no Higienópolis, tinha um espaço desses que era uma grande sala que a gente fazia, antes 

a gente fazia numa grande escola chamada Criarte, ensaiava lá, a gente não era um grupo 

da periferia, elaborava o trabalho e apresentava na periferia. Tinha todo um processo de 

aproximação, nunca apresentávamos sem esse debate, nunca apresentávamos sem ter ido 

ao bairro, conversado, conhecer... e esses grupos todos acabaram criando um movimento 

chamado “Teatro independente”, não era o teatro comercial, não era o teatro de 

resistência, já era outra coisa, a gente não vivia disso, cada um tinha seus afazeres, ou 

dando aula ou estudando ou trabalhando em outros lugares.  

Já depois, eu fui embora para o Rio de Janeiro, fiquei uns dois anos trabalhando na editora 

Francisco Alves, mas não procurei teatro. Uma vez, um homem de teatro e produtor, e a 

esposa dele estavam produzindo um espetáculo, aí ele falou: “Vai lá fazer uma audição, 

teste”, Sérgio (ininteligível) o diretor do espetáculo, e o texto parece que era do cronista 

Carlos Eduardo Novaes. Aí tá, fiz a entrevista e tal, e depois eu... chamaram aí o Bruno, 

que era um dos produtores, que era amigo da minha família, aí eu perguntei “E aí, não 

tem resposta, nem que sim, nem que não...” e ele: “Ah, eu estou constrangido porque o 

Sérgio disse que você tem muita informação, que você tem muita informação teatral e ele 

queria uma pessoa chucra como os outros, que não tivesse informação”. E eu achei um 

monte de tolice né, porque quanto mais informação tiver melhor, mas enfim, não rolou. 

E depois eu, com essas histórias todas, ainda estava na época da ditadura né, 76...75,77, 

aí trabalhando nas escolas me veio essa ideia de abrir uma livraria, ficamos tentando, eu 

e a minha mulher, na época, ficamos tentando comprar alguma livraria que tivesse no 

Rio, até surgiram algumas propostas. Depois a gente vai para São Paulo, vai não sei o 

que, e em Manaus ela tinha parente aqui e tudo né, aí tinha essa rede de amizade de 

livrarias de esquerda, alternativas, aí eu vim para Manaus. Uma aventura mesmo, tinha 

até data para voltar, ia abrir a livraria, então virou um centro de referência universitária 

da esquerda, de pessoas, intelectuais, artistas... E aí sim, o teatro né, que é um assunto. 

Então fui lá trabalhar com o Márcio, tentamos montar uma peça, aí desistiram, tentamos 

outra, tinha esse texto dele que era O elogio da preguiça, aí me convidaram para fazer. 

Howardinne: Quem dirigiu foi o Gerson Albano? 

Dori: Foi o Gerson Albano. O Márcio já estava começando a despontar, Galvez já tinha 

sido lançado nacionalmente e tal, o Márcio já estava começando a lançar o livro nos 

Estados Unidos e aí ele deu a direção para o Gerson. A Ednelza Sahdo, eu, o João não sei 



o que, que era o... A Luz Marina, que depois foi embora para a Espanha, deve estar lá até 

hoje, era jovenzinha. Eu, esse ator... ele trabalhava em uma empresa de turismo e 

trabalhava sempre com o Márcio. 

Howardinne: Ah é o Barrote. 

Dori: Barrote. O Herbert que também participou do Tem Piranha do Pirarucu, o Zezinho 

Corrêa... O Stanley Whibbe, mas aí fiz essa montagem do Elogio da preguiça assim como 

um exercício e acabou virando um espetáculo né. Daí depois o TESC acabou, o Márcio 

foi embora para o Rio... teve os problemas com o SESC e tal, e aí eu comecei... eu não 

tinha grupo e comecei a trabalhar com o GRUTA, que era o grupo de teatro da 

Universidade, de estudantes, que era dirigido pelo Marcos José, dirigido pelo Rui Brito. 

O Marcos José continua aí fazendo teatro pela periferia, ele é professor de Filosofia lá na 

UFAM. 

Howardinne: Eu li o livro dele “Teatro Cabocão”. 

Dori: É esse aí, uma vez ele me deu um texto que era “Palavreando com Nietzsche”, algo 

assim. E ele faz até hoje, ele estava montando, não sei se era Luz nas trevas do Brecht, 

ele estava montando com o pessoal dele. Então, aí a gente tentou montar lá, estava quase 

pronto, mas não foi... O bravo soldado, do Schweik. Depois me juntei com o Aurélio 

Michiles, trabalhamos um tempo juntos, mas ele é do cinema, mas fez esse texto, a gente 

montou, depois trabalhei com o Paulo Graça. Fiz um espetáculo que eu achava belíssimo 

(ininteligível), era um belo ditador e seu cão fiel. 

Howardinne: O Paulo Graça naquele livro, ele fala né, “Arte e delírio”. 

Dori: É, ele é um dos... ali naquele livro ele fala sobre literatura, não é teatro. Hoje em 

dia eu digo que eu fiz muito menos teatro do que eu deveria. Depois eu me envolvi com 

esse negócio da literatura, aí eu ficava fazendo recitais em escolas, mais de quatrocentas 

escolas (...).  Aí depois trabalhei com o Chico Cardoso, fizemos alguns trabalhos juntos, 

ele dirigindo. Em um determinado momento... Grupo Origem (ininteligível) da 

Cabanagem... Aí montamos Zaratustra. Depois montamos outro espetáculo louquíssimo 

chamado.... Depois trabalhei com o Nonato. 

Howardinne: E você deu aula no Centro de Artes... 

Dori: No CAUA, foi com um pessoal, a nova reitoria parece que fez anular esse nome da 

história. Esse Centro, ali era a faculdade de Educação, depois tinha o Conservatório 

Musical, meio que de educação artística, e eu fiquei dando aula lá uns 6 anos. 

Howardinne: Foi lá que o Bandeira fez. 



Dori: É, o Bandeira apareceu lá, ele devia ter uns dezenove anos. Ele era do curso de 

História. Tinha o (ininteligível) de Ciências Sociais, o Sérgio Lima, ficou lá também, um 

monte de gente. Várias experiências também. Montamos um espetáculo, montamos... O 

Jorge foi muito parceiro mesmo. Na semana de 22 (ininteligível). Aí fiquei dando aula lá 

um tempão para adolescentes, universitários [...]. 

Howardinne: E na época, esse curso foi um dos primeiros, o primeiro a ser regular? 

Dori: Foi o primeiro assim que tinha uma constância né, depois com a Nereide Santiago, 

o próprio Jorge, tentamos montar. quem dirigiu... o Paulo Graça, o primeiro do Centro de 

Artes, aí depois parece que estavam descontentes com ele e botaram o Renan Freitas 

Pinto. Aí com o Renan era fantástico porque o Renan falava para os funcionários “a 

burocracia não é para impedir é para facilitar”. A gente trabalhou muito, fez muitas coisas 

bacanas com total liberdade, montamos vários pequenos espetáculos, desde o primeiro, 

lá no início foi Aquele que diz sim, aquele que diz não, do Brecht... Depois montamos o... 

não lembro... Montei com o Jorge também lá, ainda no CAUA, que era uma parte do texto 

do Strindberg, eu não lembro o título do texto todo, que era o epílogo ou o prólogo, a 

verdadeira história da criação do mundo, do Strindberg, montamos O mendigo e o cão 

morto, do Brecht, montamos o espetáculo da semana do 22, que o Jorge fazia  Oswald de 

Andrade, o Sérgio de Lima fazia o Mário. Aí depois fiz um espetáculo chamado Next, 

que eu atuava e dirigia, daqueles personagens que eles chamam de pocket. Depois com o 

Nonato trabalhei com o... [...] E aí vem vindo nessa história. 

Howardinne: Foi seu último espetáculo do TESC, O elogio? 

Dori: Não, antes... Aí quando saiu do SESC... esse que a gente mudou o nome que não 

poderia mais ser Teatro Experimental do SESC, mas para manter a sigla, o Márcio criou 

essa história, Teatro Experimental Saltimbanco de Combate, que dava TESC. Mas 

também foi de pouca duração, aí se montou A resistível ascensão do Boto Tucuxi. 

Howardinne: Ainda tentou-se fazer um teatro. 

Dori: Tem, tem, lá no fundo da casa do Aldísio Filgueiras, assim né, com telhadinho só 

que menor (ininteligível). Aí montou esse espetáculo que eu já não estava mais no TESC. 

Howardinne: Você chegou a assistir? 

Dori: Sim, o Boto Tucuxi. Quem veio dirigir foi o Márcio Aurélio, lá de São Paulo, um 

pequeno grande diretor. [...] Eu perguntei da minha irmã esses dias por ele. Aí ele veio 

dirigir o espetáculo. Mas quando saiu lá do SESC, a gente ainda fez todo mundo junto 

essas histórias, mas tinha uma das pessoas que não simpatizavam comigo e uma delas era 



muito importante para o Márcio que era o Stanley Whibbe, [...] trabalhou no Serviço 

Nacional de Teatro [...]. 

E aqui a maioria desistiu de teatro né, aí eles montaram o do Gilberto Mestrinho... Depois 

passaram uns vinte anos, o Márcio voltou e veio o grupo com novas pessoas. Jovens né, 

gente que vinha do Liceu (...). 

Howardinne: Nessa outra fase, tu chegaste a assistir? 

Dori: Todas. Desde o Sábados detonados até... Quando eu cheguei em Manaus, o TESC 

estava apresentando em Manaus, Jurupari, a primeira montagem. 

Eu estava entrando no grupo, eu fui assistir como espectador mesmo, achei fantástico, 

fiquei encantado, mas é... E também eles tinham acabado de encerrar a temporada, acho 

que era Dessana, e tinham esses grupos assim que eu me lembro, do início mesmo quando 

eu cheguei aqui, vamos colocar como 79 né, tinha o TESC, tinha o GRUTA, tinha um 

grupo do Álvaro Braga que fazia textos dele, ele escrevia, fazia peça infantil, às vezes, 

peças adultas, devidas as proporções tomadas, mas tinha uma influência, por um lado do 

Plínio Marcos, por outro Nelson Rodrigues, umas coisas... Eles lançaram uma série de 

textos de teatro pela Prefeitura, uns dez textos de teatro, inclusive do Aurélio que a gente 

montou, tinha um texto do Álvaro Braga, o que mais que tinha... Tinha o grupo da Nereide 

Santiago, que era ligado ou pelo menos tinha o acolhimento da Aliança Francesa, tinha o 

Nonato Tavares... Oficina de Arte, a primeira, depois foi a Casa de Luz que tinha a Cia 

Vitória Régia, desde aquele tempo, 79, 80, depois foi para São Paulo com o Sapo Tarô-

Bequê. Antes era Oficina de Arte. 

Howardinne: E como é a visão do Dori sobre o TESC, tanto da tua participação inicial 

quanto na fase como espectador também. Engraçado que você fez o trabalho com o TESC 

e depois foi para o GRUTA. 

Dori: Em um dos livros do Márcio Souza ele diz que quando o SESC fechou as portas 

para o grupo, ele disse que vários artistas de teatro foram para uma pizzaria comemorar. 

Isso é invenção, mas é porque as pessoas tem vários olhares para o TESC né, por exemplo, 

os meninos mais políticos, mais rebeldes, a esquerda mais ortodoxa eles diziam que o 

TESC fazia um teatro que não atacava ninguém, que ficava na alegoria. E eles não, 

queriam fazer Brecht, Boal, essas coisas. E eles achavam que o TESC satisfazia os anseios 

artísticos da burguesia local. Eu não acho isso, acho que eles faziam o trabalho teatral. 

Tem gente que diz que só de fazer teatro nesta terra já é um ato revolucionário. Então eu 

achava que eles eram importantes para a cidade, era um grupo que conseguiu passar das 

fronteiras, que mostrou o trabalho em outras regiões do país, era um grupo que mantinha 



uma tradição teatral. E aí esse segundo momento, que demorou quase vinte anos de hiato, 

que fechou as portas com o Boto e só voltou em 2003, mas a gente sempre disse que o 

TESC era o Márcio.  

Lá era ele [fase 2003] que dava o norte, os textos dele, a direção dele, a linguagem. E 

nessa segunda fase era declaradamente o Márcio Souza com seus atores, e eu não vejo 

mal nenhum nisso, tem gente que fica achando que isso é defeito, não, é teatro, tão 

importante quanto... junto a atores e atrizes para fazer seus trabalhos. E é o único que 

manteve uma tradição teatral, constância. Aí por exemplo, nesse hiato todo, um grupo 

fortíssimo foi o grupo Origem, com a Koya e Chico Cardoso que comandavam várias 

peças, A Cabanagem, montaram um do Márcio, não sei se Jurupari..., mas eles montaram 

Zaratustra, vários espetáculos de ressonância em festivais nacionais... Brasília... que 

mantinha também uma regularidade de produção teatral. Aí surgiram vários grupos 

também. Naquele livro dela [Selda Vale] e do Ediney tem muitos grupos e indivíduos né, 

os verbetes. 

Howardinne: Acho que você, o Bandeira, acho que existem algumas exceções de pessoas 

que ainda estão assistindo o que essa galera mais nova tem feito. Como você avalia esse 

movimento teatral? 

Dori: Esse movimento... Deixa-me ver mais ou menos... Surgiram várias casas 

importantes, o Ateliê 23, o Casarão de Ideias, tinha o grupo que era a Cacos de Teatro, o 

Madson, Taciano, Carol e Monzaho. Eu fiquei encantado desde a primeira vez que eu vi, 

desde o Off. Eles se dividiram, o Madson fez Casa de Francisco, apareceu uma do Rider... 

Howardinne: Mas os grupos que ainda conseguem manter o espaço... 

Dori: Tinha o do Nonato na rua Frei José que era ponto de cultura, vamos pegar essa 

década de 2010 para cá. Eu não me lembro quando, mas eu estava nessa reunião para 

discutir a grade, eu não sei nada da Escola (UEA), sei uma coisa aqui, outra ali. Tem um 

cara lá que tenho a maior admiração, o Jhon, antes era a Gigi. Mas eu nunca frequentei. 

Fui algumas vezes que me chamaram, ou alguma manifestação de defesa. Fui lá ler meus 

poemas... Eu me lembro que um dos estudantes que já era ativo - esqueci o nome-, ele 

falou que tinha uma rejeição lá dentro contra os antigos. Estudei a vida inteira para o cara 

dizer que não tenho formação acadêmica. Mas aí, nesses últimos anos falando com o 

Jorge, o Jhon, isso foi um momento. Todos têm o maior respeito... 

Howardinne: Teve um seminário que o Jhon produziu, que reuniu muita gente. 

Dori: Foi, o Seminário de Teatro Brasileiro. Eu, o Sérgio Cardoso, Beckinha, várias 

pessoas foram dar seus depoimentos. Foi muito legal esse seminário que o Jhon fez. E aí 



eu fiquei muito empolgado com esse povo que veio vindo mesmo da Escola, essas 

companhias, grupos de dança-teatro, o do Risuenho, me deu uma tristeza que ele teve que 

parar aquele espaço. Eu ia em todos os espetáculos, ficava encantado com o trabalho de 

corpo, estudo dos membros...  Maravilhoso o Ricardo, a Ana Rafaela... Eu virei tiete deles 

e do Ateliê 23. Em um desses debates de teatro, um cara que veio para ser jurado, ele no 

final de um dos debates disse: “Eu vou fazer um desafio que o Dori Carvalho com toda 

sua verve de teatro shakespeariano, dramático, se junte com esses meninos do Ateliê 23, 

que montem Rei Lear, e eles te dirijam com toda essa tecnologia”. Eu ainda sonho em 

fazer um trabalho com eles. Eu assisti muito o Persona.  

E uma das coisas muito faladas é que o teatro está em crise, o teatro está em crise, o teatro 

é a crise. E eu guardo uma fala de um documentário que eu não sei se é na TV Cultura, 

que faziam uma série com cada um. E teve uma com o Zé Celso, e eu falo essa história 

em todo lugar que eu falo de teatro, que eu assumi para mim essa história, um dia lá no 

século XXIII, eles estarão cansados e ouvirão no porão das casas [...] aí ele disse assim: 

“Ai esses meninos curiosos, ainda pela rebeldia, olharão e se perguntarão, o que eles 

fazem aí? Ainda estarão os atores e as atrizes fazendo teatro?”. Linda essa história dele. 

 

 



Entrevista com Ednelza Sahdo. Manaus, 08 de fevereiro de 2019. Duração: 48:09. 

Ednelza Sahdo participou como atriz do TESC na segunda fase, também desempenhando 

funções administrativas. É atriz, diretora e professora de teatro no Liceu de Artes e 

Ofícios Cláudio Santoro e preparadora do Coral do Amazonas. 

 

Howardinne: Eu sei que tu começaste na rádio né? 

Ednelza: Sim, na verdade eu comecei criança. 

Howardinne: Criança, na escola de samba. 

Ednelza: Eu fui para a escola de samba, nas pastorinhas, todo o movimento cultural que 

você possa pensar a Ednelza já esteve lá. E eu pertencia a um grupo, eu fiz dois trabalhos 

com um grupo chamado Teatro Experimental Popular, e aí eu fiz dois trabalhos com eles 

quando eu -dois não, fiz três com eles-, e aí eu me aborreci um pouquinho porque, na 

época eles eram extremamente desorganizados e eu era perfeccionista né, e aí eu saí do 

grupo. E no dia que eu saí do grupo, no dia que eu me aborreci, eu estava lá no Teatro 

Amazonas o Gerson Albano chegou comigo, e já éramos amigos há muitos anos. 

Howardinne: Isso foi em que ano mais ou menos, para eu ter uma ideia? 

Ednelza: 78, 79 por aí... Foi, 78, 79. Aí o Gerson foi e me convidou para ir para o TESC. 

Aí eu pensei: “Mas será que eles vão me receber?”, porque eu achava o TESC assim, 

muito elitista. 

Howardinne: Era a visão que se tinha na época né? 

Ednelza: A visão que se tinha na época, elitista e que as pessoas que estavam lá eram 

intelectuais, e eu nunca fui intelectual, sempre fui uma pessoa muito popular. E nesse 

mesmo período eu estava fazendo uma série de comerciais muito populares na cidade que 

eram da TVLAR. Eu fazia a Dona Raimunda, uma mulher do Nordeste e o Bonates fazia 

o “Até que fim” que era o marido da Raimunda, era o “Teobaldo Bondino ‘Até que fim’” 

né, e era muito popular na cidade. Isso que a Malagueta e o menino [Kid Mahal] fizeram 

nós estávamos fazendo nos anos 70. E era um “auê” esse comercial. Manaus inteira curtia 

esse comercial, e aí como eu te disse, eu era uma pessoa popular, nunca tive nada de 

intelectual, não sou nem pretendo ser nunca na minha vida. Então assim, o Gerson foi e 

me convidou e eu disse: “Eu topo”. Ele foi e me levou até o Márcio que estava nesse 

mesmo dia lá perto do Teatro Amazonas, na casa da Hermengarda Junqueira, que eles 

eram muito amigos, e quando ele me apresentou: “A “Ednelza aqui vai fazer, a partir de 

hoje, ela já passa a pertencer ao TESC”, aí a Hermengarda: “Poxa que maravilha”, aí o 

Márcio virou e disse: “Poxa até que fim, uma atriz popular no TESC”.  



E aí eu passei a frequentar. Eu confesso que assim que eu entrei eu senti o impacto, no 

dia que eu entrei para ser apresentada eles estavam fazendo um seminário de leituras lá, 

de textos. E quando eu entrei os olhos virados se voltaram para mim, uns assustados 

outros surpresos, outros com olhar doce, enfim, havia vários olhares né. “Olá, seja bem 

vinda e tal” e fiquei. Logo em seguida, o Márcio pediu para nós lermos um texto que não 

tinha montagem nenhuma, então ele pediu para ler Tem Piranha no Pirarucu que foi o 

antigo Zona Franca meu amor, que tinha sido vetado pela censura. Para voltar tinha que 

mudar o nome e colocaram esse nome. E na primeira montagem, que foi fechado por 

causa da censura, houve o Moacir Bezerra que foi por muito tempo ator no TESC, ele 

fazia um personagem feminino, então havia assim uma certa, vamos dizer assim,  qual o 

termo que eu posso usar, assim tipo: “Olha ele fazia muito bem, ele é inatingível, aquele 

personagem só ele”, tu estás entendendo? Um endeusamento em relação a isso. Então 

começamos a ler, lemos, lemos aí o Márcio foi e disse: “Bom, eu vou escolher os 

personagens, vou escolher quem vai fazer o que”. Aí quando ele veio com essa história, 

eu ouvia muitos dizerem assim: “Ah, porque o Moacir Bezerra dava um show...”, tu estás 

entendendo, constrangendo quem tinha interesse em fazer personagens, porque o Márcio 

mandava eu ler muito a personagem que era a Condessa de Nivico, que era a personagem 

principal da peça, que recebia na casa dela todo o aparato do povo da Zona Franca que 

eram os outros personagens. Aí quando foi no dia seguinte o Márcio começou a dizer: 

“Condessa de Nivico: Ednelza Sahdo”. Foi um olhar assim assustado, todos olharam e eu 

disse: “Poxa, muito obrigada, eu vou fazer honrar isso aqui” e realmente, depois ele disse: 

“Você era a Condessa de Nivico que eu sempre sonhei”. E daí nós fizemos o Tem Piranha 

no Pirarucu, que viajou quase todo o Brasil. São Paulo, Rio, ele fez o projeto 

Mambembão, foi uma experiência maravilhosa para mim, porque até então eu não tinha 

viajado com espetáculo para lugar nenhum, a não ser com as minhas dublagens, quando 

eu fui rainha das dublagens, que eu visitava aqui nas redondezas da Amazônia mesmo, 

que eu era contratada e ia fazer esse trabalho. 

Então eu me firmei no TESC e o Márcio imediatamente, com essa minha mania de 

organização, etc., passei a ser um dos membros da produção do espetáculo, de tomar conta 

do dinheiro, de organizar tudo. Aí, depois fui até secretária do grupo e tal. E depois disso 

vieram outros trabalhos, outras montagens, textos do Márcio, juntando, fazendo um 

trabalho conjunto. E logo em seguida, veio Jurupari, a guerra dos sexos, que foi um outro 

que foi montado no período da ditadura né e morreu, aí ele resolveu voltar porque já 

estava tudo liberado. Liberado entre aspas porque a gente ainda tinha que apresentar, foi 



nos anos 70, final dos anos 70, a gente ainda tinha que fazer a apresentação. O Jurupari 

não mais, mas Tem Piranha a gente tinha que se apresentar para os censores antes de 

começar, todo o espetáculo inteirinho só para duas pessoas ali, que eram os censores, para 

poder liberar. E no Jurupari não mais, não tinha mais, já tinha caído por terra esse decreto, 

essa lei, sei lá. Aí, o Márcio me colocou como pajé, mas aí foi uma montagem meio 

tumultuada Jurupari, tinha um elenco muito grande, gente entrando, gente saindo, gente 

saindo e gente entrando. Aí houve lá um racha num grupo que saiu e ficaram só aqueles 

que eram do TESC mesmo né. O Márcio disse: “Ednelza sai do personagem feiticeiro e 

vem para ser Naruna”. E fez uma reposição de personagens e aí eu fui e foi difícil, até 

que em quinze dias, esse espetáculo a gente já estava ensaiando há mais de seis meses e 

não conseguia montar, não conseguia chegar ao fim, era complicado, Jurupari é 

complicado até hoje. Até dizem que ele é amaldiçoado, não dá certo nunca, e os tempos 

comprovam isso, em várias montagens comprovam que realmente não dá certo (...). 

Aí, em questão de quinze dias chegou-se ao fim, o Márcio deu até um grito de alegria: 

“Poxa chegamos ao fim”, e eu lembro que nesse tempo estava ainda o...  Como é o nome 

dele, esqueci... Ele então falava: “Graças a Ednelza chegamos ao fim”, graças a mim não, 

é porque nós nos empenhamos. E Jurupari foi levado, fomos apresentando e tal, e o 

Márcio teve que se afastar para o Rio de Janeiro e ficamos nós, sem pai, nem mãe. 

Chegamos a apresentar lá mesmo no teatrinho e estreamos no Teatro Amazonas, foi 

apresentado quase todo lá, mas chegou num período em que se acendiam as luzes e tinham 

duas pessoas na plateia, não havia divulgação. E nós precisávamos sobreviver, aí eu optei 

em trabalhar, me voltar para o meu trabalho e simplesmente abandonei.  

Howardinne: Nisso o Márcio já tinha ido para o Rio? 

Ednelza: Já, já tinha ido para o Rio e a coisa não estava dando certo, a coisa quando não 

tem uma direção, uma liderança desanda né, aí aconteceu isso, desandou, e eu preferi 

cuidar da minha vida, tinha filhos para criar. Um dia foram lá me chamar que o Jurupari 

tinha sido escolhido para ir para o projeto Mambembão e eu disse que não iria porque eu 

tinha mais o que fazer, que eu tinha que trabalhar. Acabou que ninguém foi para o projeto 

Mambembão e o Márcio inventou que eu tinha morrido. Me matou porque ninguém foi 

(risos). Quando o Márcio voltou, o Gerson Albano assumiu, dirigiu O elogio da preguiça, 

só éramos quatro personagens, foi quando houve a dissolução do TESC, passou a ser 

Teatro Saltimbanco de Combate, aliás a ata de fundação foi eu que escrevi, foi feita na 

casa do Dori carvalho, que era lá na rua 24 de maio, em frente a livraria que ele tinha com 



a esposa dele da época, a primeira esposa dele. Então a minha trajetória do TESC foi essa, 

não foi muito longa, mas foi poderosa, muito boa. 

Howardinne: E esse Teatro Saltimbancos de Combate, vocês ainda tentaram conseguir 

um teatrinho né, teve essa tentativa? 

Ednelza: Não muito não porque não tinha espaço. Tentava-se em algum lugar, mas aí eu 

também me afastei de vez porque a gente tinha que lutar pela sobrevivência da gente, né 

mana. A gente faz o teatro da gente, mas eu nunca sobrevivi do teatro, não podia, não 

tinha condição. Aliás, eu digo para o povo até hoje: “Não faça do teatro o seu meio de 

vida aqui em Manaus”. E acho que está difícil até para o Brasil inteiro. “Faça disso a 

parte, não do lazer, mas do amor e tal”. Faça, mas como trabalho paralelo, não pense que 

você vai sobreviver da arte, porque não vai conseguir não, nunca. O músico que é o 

músico que tem esquinas por esquinas para tocar, ele tem que procurar outras opções 

também porque senão ele vai viver de cachês pequenos, estás entendendo? Então foi essa 

a minha trajetória, não foi muito longa, mas foi muito marcante. 

Howardinne: Ednelza, se você pudesse falar um pouco sobre como funcionava o 

processo criativo, as relações de trabalho, porque o que eu percebi conversando com 

algumas pessoas, é que essa primeira geração - primeira parte do TESC-, era uma 

formação que era mais coletiva digamos assim, todo mundo contribuía de alguma forma. 

A segunda, de 2003 para cá, o pessoal fala que estava muito mais concentrada na figura 

do Márcio. Como foi o momento em que você esteve lá? 

Ednelza: Olha, na verdade, nós nunca tivemos um diretor de ator. O Márcio era um 

diretor cênico. Que aliás é o que muito existe aqui, diretor cênico, muito difícil você 

encontrar diretor de ator. É o que eu digo sempre para os meus alunos, já que eu sou 

professora de teatro: “Não esperem fabricação, não existe fábrica de ator. Ou você é ou 

não é, ou você tem talento ou você não tem. Não force uma barra, a faculdade não vai te 

ensinar a ser ator, você vai adquirir técnica”. [...]. 

Ednelza: Pois é, então assim, havia uma coisa muito coletiva realmente, a gente buscava. 

Nós atores nos dirigíamos como atores, estás entendendo, agora o Márcio era cênico, era 

direção cênica. Ele aceitava opiniões, sempre foi assim, foi muito como você disse, muito 

coletivo sempre, acho que o TESC trabalhou muito nisso. Depois esses novos aí, 

realmente, se voltaram muito assim para o Márcio mesmo. Tanto é que eram 

complemente diferente das primeiras montagens dele, não tinha nada a ver com as 

montagens anteriores.  

Howardinne: Você chegou a acompanhar dessas últimas, algumas? 



Ednelza: Pouco, muito pouco mesmo. Vi assim por gravação, mas no teatro mesmo não. 

Eu vi assim, o último trabalho que eu vi do Márcio foi o... Ascensão do Boto Tucuxi, essa 

eu vi no teatro, que foi depois, ainda no Teatro Saltimbanco de Combate. 

Howardinne: Foi um outro diretor, inclusive, um diretor paulista. 

Ednelza: Veio um diretor paulista. Foi. 

Howardinne: Chegaste a ver essa montagem, dizem que foi muito boa. 

Ednelza: Foi, foi muito interessante. Foi a la Antunes Filho. Foi bem a la Antunes Filho. 

Eu sei porque eu assisti aquela peça... que são quatro horas, cinco horas de coisas... 

Howardinne: Macunaíma? 

Ednelza: O Macunaíma, tem umas tiradas assim de Macunaíma, eu vi... Era muito 

parecido, umas “chupadas assim”. Foi muito bom, tivemos atores que se revelaram ali no 

espetáculo. Porque eu sou uma pessoa que dou muito valor ao trabalho de ator. É como 

eu estava outro dia conversando com um colega meu e ele estava dizendo: “O que é o 

teatro? Coloca o cenário, você pode não precisar de cenário, você pode não ter figurino, 

você pode não ter a música, você pode não ter a plateia. Mas o ator você tem que ter, 

aliás, tem que ter a plateia e tem que ter o ator, são as duas peças fundamentais, você tem 

que ter o ator e a plateia”. Só. Você não precisa de mais nada. Então, eu reconheço uma 

coisa no trabalho do teatro: a desenvoltura e a voz. O que acontece muito com os nossos 

atores amazonenses é esse trabalho de projeção vocal que é muito necessário, articulação. 

Eu batalho muito em cima disso, porque eu sou contra microfones em palco de teatro, não 

gosto. A não ser que seja um musical, aí é diferente né. E aliás, ultimamente o que eu 

tenho feito muito por aí é musical, eu gosto, eu gosto muito do musical, aliás se eu pudesse 

eu tinha um teatro de show revista, de musical, eu tenho saudade daquilo, eu vi muito no 

Rio de Janeiro. 

Howardinne: As Folias era meio musical né. 

Ednelza: O Folias do látex... O Márcio sempre colocou muita música nos trabalhos dele. 

O Folias tinha muito isso, o Jurupari... O Jurupari não tanto, não tinha não. Era o Folias, 

o Tem Piranha no Pirarucu, todos os personagens cantavam, tinham o seu momento, o 

seu solo musical. Eu gosto muito também da música no espetáculo. Todo o meu 

espetáculo tem música, eu acho que a música, até o perfume você lembra através da 

música, ela mexe com a tua criação. Eu acho, eu gosto muito de música. Então é isso. O 

que mais você quer saber? 

Howardinne: É um grupo que tinha um teatrinho próprio, acho que isso gerava... 

Ednelza: É, isso já era uma diferença, já batia uma diferença para com os outros grupos. 



Howardinne: Sim, eu queria que você comentasse sobre isso. Teve um outro grupo, o 

GRUTA, do Marcos José, que era o que mais batia de frente né. Tu chegaste a ver alguma 

coisa? 

Ednelza: Eu lembro sim, com o Rui Brito. Nossa, era intelecto contra intelecto. Do 

GRUTA pouca coisa, eles montavam pequenos trabalhos, nunca montaram trabalhos 

muito grandes não. Eles eram tão radicais, tão radicais que uma vez o Rui Brito disse 

assim: “Eu não tenho amor à arte, eu não trepo com ela”. Não acompanhava muito, mas 

eu sempre achei o intelectualismo deles muito meio desligado, muito voltado para o lado 

político demais. E não é a minha praia, confesso para você que não é a minha praia, 

dificilmente eu levanto uma bandeira. Então assim, conheci todos eles, eu sou dessa época 

aí, dessas batalhas, dessas loucuras. Muita guerra entre eles, eu detestava, achava terrível. 

Eu digo sempre que era uma guerra de vaidades do tipo: “Eu sei mais, eu conheço mais”. 

E eu sou contra isso, acho que todo mundo tem que ter o seu conhecimento, se ele sabe 

mais, problema dele, faz do jeito que ele gosta de fazer. Existe... Você não tem que 

agradar só a gregos, tem que agradar troianos também, etc. Você faz o seu trabalho, 

procura desenvolver à sua maneira, a sua linguagem. E eles eram muita guerra e eu não 

aceitava isso. Nunca aceitei. 

Howardinne: Você considera que tem uma diferença no antes e depois do TESC? 

Ednelza: Olha, honestamente, por eu não ter me prendido tanto ao TESC, por eu não ter 

feito tantos anos no TESC... Eles costumam dizer: “Ah teve um antes e depois do TESC”, 

costumam dizer. Mas, eu acho que não faz muita diferença, a diferença é aquela, o TESC 

tinha seu espaço, mas cada qual produzia seu trabalho. Por exemplo, uma das coisas que 

eu não gostava do TESC é que os trabalhos do TESC não participavam com os outros 

grupos, havia um distanciamento e eu nunca aceitei isso. 

Howardinne: Deles mesmos não assistirem? 

Ednelza: É, exatamente isso. E por isso chamavam de elitista, disso e daquilo. Se 

fechavam numa... “Porque sou especial”, era aquele grupo e aquele grupo e aquele grupo, 

estás entendendo? E pelo cargo do nome do Márcio (...). 

Howardinne: Estávamos falando dessa coisa deles serem um grupo elitista, dessa 

redoma. 

Ednelza: Embora, parecia de fora, mas quando eu estava dentro eu via que não era nada 

disso não, eles eram muito... Eu acho até muito natural quando você tem a sua clausura, 

viver dentro daquela coisa ali, você procura manter e se sente um pouco diferente, a 



verdade é essa né. Eu não me coloquei dentro dessa posição não porque eu sou uma pessoa 

completamente diferente. Eu frequentava tudo.  

Howardinne: Tu chegaste a conhecer o Nielson?  

Ednelza: Conheci, eu o conheci em Brasília quando nós fomos com o espetáculo Tem 

Piranha no Pirarucu. Mas, ouvi grandes histórias sobre ele, as montagens dele, criação 

dele. O próprio Zezinho, o Zezinho é um grande ator né, mas se voltou para a música e 

está mais do que certo, está é bem né. Para o teatro ele não era tão conhecido como é hoje, 

mundialmente conhecido. Eu estava até contando para um rapaz com quem eu estava 

conversando outro dia. Eu faço shows ainda, dentro de navios para turismo, eu tenho um 

grupo que já está há trinta e quatro anos fazendo espetáculos para navio. E esse navio por 

último, que eu fiz agora sábado passado, era um navio inglês. E eles tinham fotos do 

Carrapicho, adoram o Zezinho, adoram o Carrapicho. Para você ver né como desenvolveu 

um trabalho conhecido mundialmente. Até em homenagem a ele eu coloquei um baião, 

para o meu elenco dançar para lembrar ele, ficavam eufóricos ao vivo. Então o Zezinho, 

cada qual percorreu seu caminho, o Stanley foi para o Rio, que o Márcio foi para o Rio, 

O Stanley foi também largou o SESC, que ele trabalhava no SESC, foi para lá. Ficamos 

nós, tomávamos conta do TESC. Foi quando houve o racha e foi exatamente no Elogio 

da preguiça. E o Márcio veio só para afundar, montou o... [Boto Tucuxi]. Eu até tinha me 

afastado do grupo também, me afastei aborrecida que eu não me lembro, me afastei 

aborrecida por alguma coisa. E de lá para cá não participei de mais nada do TESC, nada. 

Me voltei muito para os nossos grupos daqui, dirigindo, ajudando, colaborando com 

outros grupos que eu achava que era muito mais salutar. Porque ficar envolvida só com 

um você se fecha demais. Embora eu soubesse, quando ficavam falando por fora: “Porque 

o TESC isso”, mas, bastava fazer assim e chamar para o TESC que eles iam correndo. 

Howardinne: Tinha alguma ajuda de custo, alguma coisa na época em que você esteve 

lá? 

Ednelza: A produção dos trabalhos do TESC era feita pelo SESC, o SESC era quem 

produzia, mas não havia remuneração não. 

Howardinne: Cobrava-se entrada? 

Ednelza: Sim, ingresso sim, aí do ingresso era dado umas pontinhas para a gente também, 

mas era pouco, mas também dava pouca gente né, não dava quase ninguém. E o teatro 

era muito pequenininho, trinta convidados e vinte pagantes, não dava quase nada. E 

elenco grande, sempre foi com elenco grande. Era muita gente, enorme. 

Howardinne: Você ainda está dando aula no Cláudio Santoro? 



Ednelza: Estou, espero que sim. É porque é preciso eles mandarem uma solicitação. 

Terminou agora em dezembro, o contrato tem que renovar, aí e eu me divido entre lá e o 

Coral do Amazonas, que eu dou aula de interpretação para eles. 

Howardinne: Que legal, eu não sabia que tinha aula de interpretação no Coral. 

Ednelza: Agora tem, porque eles fazem ópera, fazer ópera e não saber trabalhar o corpo, 

trabalhar o rosto, expressar... Só ficar igual a umas esfinges cantando. Eles estavam 

viciados nisso, nós estamos tirando isso deles. Já existem uns que estão quase correndo e 

cantando no palco. Eu dei aula particular uns meses para o Henrique Bravo, agora ele é 

outro no palco. Ele é excelente, mas ele só sabia cantar, agora ele interpreta, agora ele 

joga o braço para ser o anjo, sorri cantando, dança, coisa que antes ele não fazia. 

Howardinne: E como tu estás percebendo o cenário atual dos grupos, agora tem a 

Universidade, tem esse trabalho de formação que tu fazes, como tu estás percebendo o 

cenário artístico da cidade. 

Ednelza: Dinne, o que eu posso te dizer. Ainda existe uma grande ilusão. Eu acho, 

honestamente, a faculdade veio trazer benefícios e não. Benefício para aproveitamento de 

grandes atores que nós temos aqui, e não para aqueles que não são grandes atores a se 

acharem atores, tu estás me entendendo? Procurando um campo de trabalho que não 

existe. É uma grande desilusão, eu sempre digo: “Não se iludam, vocês querem fazer, 

façam, mas logo em seguida procurem outra que dê condição financeira para vocês”, que 

o teatro inchou não tem para onde correr, você vai ganhar dinheiro como? Dando aula de 

artes cênicas aonde? Não são todas as escolas que tem. Quando existia antes do Melo 

existia o... como era o projeto que dava aula para os garotos dos colégios do Estado? 

Howardinne: O Jovem Cidadão. 

Ednelza: Jovem Cidadão, mas era... vivia contando o salário, era seiscentos, setecentos, 

seiscentos reais, para isso que tu vais estudar numa faculdade, para ganhar isso? Escola 

particular nem todos tem professores de curso de artes, nem todos, e os que tem são 

voltados também para a igreja. Existem uns que são voltados literalmente para igreja e tu 

tens que bitolar o teu caminho, tem que ser só aquele ali, que não é a intenção do artista, 

o artista tem que ter a liberdade de criação né. E esses colégios que são evangélicos eles 

tiram essa condição, esse direito de arte, de liberdade. Aliás eu tenho até que conversar lá 

no Cláudio Santoro porque tem uns pedagogos: “Ah não pode dizer isso, não pode dizer 

aquilo”, o que é isso, censura para o artista? Não pode ter censura para isso. Teatro não 

pode ter censura gente, teatro imita a vida, então é natural dizer um palavrão, não pode 

dizer um “puta que pariu”, “filho da puta”, é perfeitamente natural. Mas não é maldade 



não, é que elas não estão acostumadas, são burocratas né. Então assim, eu acho que 

beneficia e ao mesmo tempo deixa as pessoas deprimidas ou desiludidas. Você não tem 

para onde correr, no Rio de Janeiro e São Paulo é uma briga de foice, você sabe, você 

veio de lá. Para você conseguir galgar um lugar ao sol você precisa ter sorte, de repente 

pinta sem querer uma coisa.  

Eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa de pensar lá fora, sempre pensei aqui, eu me 

joguei inteiramente para cá. Mas sem pensar de sobrevivência, sempre tive meus 

empregos extras a arte. Agora, depois de velhinha que estou vivendo disso, que estou 

aposentada, ganhando novecentos e noventa e oito reais por mês, por idade. Porque não 

existe aposentadoria por arte, não existe. Aí, meus amigos que são da Secretaria, por 

questão de respeito, colocam a Ednelza para dar aula, para entrar um dinheirinho a mais, 

mas é trabalho, eu não fico em casa, não sou marajá, eu vou à luta, vou dar aula. Saio 

todos os dias de manhã para dar aula. Às vezes, tenho que subir escada, digo: “Desce todo 

mundo”, eu não vou lá para cima, por causa das pernas que não me obedecem mais. Então 

tem um assistente, não no Cláudio Santoro, mas fora do Cláudio Santoro tem um 

assistente, os movimentos que não posso fazer, ele faz para demonstrar e tudo. Então eu 

não sei, eu te digo com toda sinceridade, eu não vejo um grande caminho para isso, eu 

não tenho muitas esperanças não, do jeito que o mundo está, as pessoas muito mais 

voltadas para coisas materiais, a arte cada vez perde mais. Até porque os que já tem muito, 

que são famosos, esquecem os pequenos, você sabe disso. E só eles querem ganhar, só 

eles querem o quinhão maior.  

Quando eu fui fazer um filme com o Matheus Nachtergaele também foi por acaso, 

aconteceu, eu estava determinada para fazer. O homem lá de cima dizendo “ela que vai 

fazer”. Quem ia fazer era a Laura Cardoso, a Laura Cardoso era quem ia fazer a 

personagem. Mas só que quando ela soube que vinha para o interior do Amazonas - e ela 

é viciada em bingo-, ela não aceitou a fazer. Então o Matheus ligou para o Robério [Braga, 

ex-secretário de Cultura]: “Robério, eu preciso de uma atriz de sessenta anos”. Aí o 

Robério: “Te ligo daqui a pouco”. Aí ligou para mim: “Ednelza quantos anos tu tens?”, 

“Sessenta e um anos”, “Então pronto, te apronta que daqui a pouco o Matheus vai ligar 

para ti”, “Que Matheus menino?”, “O Matheus Nachtergaele”, e desligou. Aí demorou 

que o telefone tocou de novo: “Olha meu nome é Matheus Nachtergaele...”, “Sim, o que 

tu queres comigo?” “Sim, a gente vai fazer um filme, eu vou mandar para você”. Quem 

é Matheus Nachtergaele? “Tá, tudo bem pode mandar”. Aí ele mandou, no telefone 

celular eu vi a foto dele, e digo: “Meu Deus, vou fazer um filme com esse homem”. E eu 



era muito admiradora dele mesmo. E aconteceu. E eu fui em São Paulo, quando fui 

apresentar no Rio de Janeiro, no Festival do Rio, eu fiquei tomada de surpresa, eu fui 

ovacionada no Rio de Janeiro, para mim isso já pagou tudo. Não preciso mais chegar lá 

no Rio e dizer: “Eu quero ser atriz de novo”, não. O filme foi apresentado lá no Festival. 

E após a apresentação existe sempre uma festinha em algum lugar para os atores, para os 

convidados. E nós fomos para um lugar em Copacabana, você entrava e depois você 

descia uma escada e o pessoal estava dançando lá embaixo. E eu cheguei atrasada, 

inclusive, me atrasei para chegar lá, quer dizer, me atrasei não, eles chegaram antes e eu 

cheguei depois. Aí quando eu fui descendo as escadas que eu cheguei no topo da escada 

e fui descendo, eu vi os olhares, todos se levantaram e me aplaudirem, eu não sei como 

eu não caí dessa escada embaixo: “Maravilhosa”. Aí o Matheus se levantou, estava lá no 

cantinho, se levantou: “Aí está minha tia linda, o melhor presente que o Amazonas podia 

me dar”. Pronto, eu disse valeu para tudo, valeu por tudo. Fomos no debate no dia 

seguinte, e nesse debate ele me colocou sentada ao lado dele, e os elogios que teciam para 

mim foram maravilhosos que se pagou, eu não precisava nem pegar em nenhum centavo 

do filme sabe, porque pagou. E ele é um diretor de um carinho com o ator, impressionante. 

Incrível. Que eu trabalhei ao lado de Cássia Kiss, Dira Paes, Jackson Antunes, o Daniel 

de Oliveira que eu babei, aquele é ator para cacete, não é só uma cara bonita não, ele é 

um ator maravilhoso, fora de um carinho, de uma simplicidade incrível, como pessoa ele 

é maravilhoso [...]. 

Então assim, e eu nunca pensei em galgar grandes... Sempre pensei em passar para o meu 

povinho daqui todas as minhas experiências, e não é demagogia não, eu sou assim mesmo, 

até porque eu não lido só com teatro, eu faço muita cultura popular, eu faço folclore, 

carnaval, tudo o que você tem que desenvolver a arte, botar para fora as personagens, eu 

estou aí, para criar. É bom isso aí, essa palavra criar, eu acho divino criar, aquele dom 

que Deus te deu. E eu não faço só isso. Eu faço artesanato também, as roupas do meu 

grupo que eu faço para turismo, tem as roupas indígenas quem faz sou eu, me sento aqui, 

crio daqui, vou fazendo, vai enchendo meus olhos, eu não medito, eu não desenho, eu 

vou. Que é bom, é gostoso, eu me sinto bem. Então é isso Dinne, essa é a minha história.  

 

 

 



Entrevista com Efrain Mourão. Manaus, 04 de fevereiro de 2019. Duração: 2:14:30. 

Efrain foi ator do TESC na última fase. Atualmente trabalha com produção de eventos. 

 

Howardinne: Então, vai falando como tu entraste no TESC, você não entrou no início, 

você entrou depois né? Você entrou na turma da Dani? 

Efrain: Entrei. Nós todos éramos da turma do Cláudio Santoro que tínhamos como mestre 

o Daniel. Era o Daniel, o Aldísio - os nossos professores da manhã-, Juliana, o 

Thompson... 

Howardinne: era a Juliana Albuquerque?  

Efrain: É, era Juliana alguma coisa, ela era a nossa professora de voz. Aí isso foi no ano 

de 2002, foi um processo do Cláudio Santoro que fez um curso técnico. E tinha o Roger 

também como nosso professor. E aí conhecendo as pessoas, a gente começou a fazer 

aqueles trabalhos gratuitos né (risos). E surgiu acho que na época, uma história de que o 

Márcio Souza estava voltando, a gente nem sabia quem era Márcio Souza (risos), que o 

ensino médio da gente era bem ruim - o que ainda é hoje né. A gente tinha muito contato 

com o Aldísio porque o Aldísio era o nosso professor de história, mas a gente não tinha 

noção, eu pelo menos, não tinha noção do que era o TESC, o Aldísio nunca comentou 

nada (...). Aí surgiu essa história de Márcio Souza. O Daniel montou um grupinho que 

era com a gente da manhã, eu Dani, a Katlen - você não conheceu a Katlen, né? a Katlen, 

em 2010, quando a gente começou a fazer a faculdade ela já tinha ido embora - era a 

galera da turma da manhã que eu não lembro muito bem, era a Dani, a Eliézia, a Katlen, 

o Robson Ney, o Emerson... o Sidney era da turma da tarde, a gente não tinha contato, a 

gente foi ter contato depois. Aí surgiu o Daniel, a Socorro, o Nonato Tavares e a Paula 

que resolveram alugar um espaço, cada um dentro do seu... Resolveram alugar um espaço, 

cada um tinha o seu horário, a gente era da turma do Daniel, o Emerson era da turma da 

Paula... Cada um tinha o seu, cada professor desse tinha a sua turminha, o seu núcleo. 

E aí surgiu a ideia do Márcio Souza voltar, e o Márcio Souza uma vez foi lá nesse espaço 

que era uma garagem em frente... Não tem ali perto da Uninorte onde vende... Para quem 

vai para Praça do Congresso, não tem uma mulher que vende tacacá? Eu acho que era na 

frente, tinha uma garagem, um galpão assim muito legal, e a ideia era movimentar esse 

galpão. Só que aí acabou não dando. O Márcio Souza veio aqui e soube disso, ou o Daniel 

tinha contato com o Márcio pelo Aldísio eu acho, a Socorro também... Aí um dia ele foi 

lá, foi aí que a gente conheceu o Márcio Souza. Ele falou com a gente e tal e eram meninos 

de dezenove anos por aí, tudo assim: “Quem é Márcio Souza?” (risos). Mas, pelas coisas 



que falaram ali. ele era uma personalidade do Amazonas, principalmente do teatro.  Aí 

ele jogou que no ano seguinte ele queria voltar a Manaus e tal, e ele acabou voltando e 

esse mesmo núcleo começou a ir para as leituras com o Márcio Souza, este núcleo. E dali 

das leituras é que ia sair o elenco e acabou saindo A paixão de Ajuricaba. Algumas 

pessoas da Socorro, algumas pessoas da Paula, algumas pessoas do Nonato e algumas 

pessoas do Daniel. E aí surgiu A paixão de Ajuricaba que ele queria remontar, em 2003 

já. Aí o Márcio Braz fez com a Eliézia.  

Howardinne: Tu fizeste? 

Efrain: Eu fiz três personagens, todo mundo pegou o personagem eu fui o último, eram 

só personagens pequenos (risos). Mas era uma oportunidade boa de mostrar trabalho. E 

aí eu comecei com o índio manaú que tinha uma cena com a Inhambu, personagem da 

Eliézia, depois eu trocava de roupa, fazia o casamento do Ajuricaba, que eu era o pajé, e 

depois eu trocava de roupa de novo e voltava como soldado português. Aí eu já 

contracenava com a Eliézia, com o Robson, com o Márcio Braz [...]. 

Howardinne: Quando vocês fizeram A paixão de Ajuricaba no TESC, o velho elenco foi 

lá assistir a apresentação né, teve isso.  

Efrain: É, a gente teve contato. Que a Denise, a mãe da Thais, foi a primeira Inhambu, a 

primeira ou a segunda, não lembro. O Ediney, que já faleceu, o Aldísio, que estava 

conosco sempre, o Márcio Souza, o Gerson Albano... Tiveram duas pessoas que vieram 

de Israel, uma mulher que morava para lá - que foi do TESC-, que vieram para a estreia. 

É alguém que foi para Israel e eu não sei quem é [Conceição], mas que na estreia veio 

para cá. Foi o maior burburinho, assim, eu não sei se eu estou errado, mas na época, em 

2003, o único grupo que fazia ensaios diários era o TESC, que voltou com essa loucura. 

Tanto é que a gente, às vezes, estava no Largo e o pessoal: “Vocês já vão para o TESC 

de novo? Ensaio de novo?”. Que não era muito comum em Manaus ensaios assim. Eram 

ensaios: “Vamos ensaiar aquele trabalho no final de semana”. Aí ensaiava de qualquer 

jeito, sei lá (risos). O Márcio não, o Márcio voltou com essa proposta de a gente ensaiar 

todos os dias, aí era de sete horas da noite até as dez, onze horas ensaiando. 

Howardinne: E vocês ganharam, vocês tiveram alguma ajuda de custo para fazer essa 

montagem?  

Efrain: Não, no primeiro momento foi bem na cara e na coragem né, prometeram várias 

coisas, sempre se prometia, vislumbrava o TESC que ia voltar e tal... O SESC dar um 

dinheiro. Mana, mas era tão sofrido para ganhar esse dinheiro, eu nem lembro quanto é 

que a gente ganhava, mas era um salário mínimo, eu nem sei quanto era um salário 



mínimo em 2002, mas era bem suado, atrasava muito. Eu lembro que a primeira vez que 

saiu foi antes da primeira vez que nós fizemos uma viagem para Belém. Isso eu tenho na 

memória, eu não sei se isso procede, mas eu tenho muito assim, de sempre estar pedindo 

dinheiro para os meus pais que eu morava de aluguel, morava sozinho. Eu nunca tinha 

dinheiro, era uma tia minha que me ajudava, que na verdade nem era uma tia, mas uma 

pessoa que gostava muito de mim e ela me dava dinheiro para ir para o TESC, para pegar 

ônibus, a tia Elizeth. E eu lembro que a gente pegou esse dinheiro e a gente viajou para o 

Pará, ou seja, para uma apresentação lá no Teatro da Paz. Foi a nossa primeira viagem 

fora, viagem assim, com A paixão de Ajuricaba, que eu nem lembro se ainda foi em 2003, 

ou se A paixão de Ajuricaba estreou no primeiro semestre. Mas eu sei que foi um dinheiro 

suado para cair.  

Quando eu digo suado é porque a gente esperava muito, muito, muito para sair, nossa era 

muito estressante, porque todo mundo sem dinheiro né, todos os adolescentes. Eu morava 

sozinho, dependia dos meus pais, e eu estava com vergonha de pedir dinheiro dos meus 

pais, e os meninos também. O Robson Ney praticamente sustentava a casa, a Katlen 

ajudava em casa. Mas a Katlen não ficou na Paixão de Ajuricaba eu acho que por algum 

motivo... Eu não sei qual era, eu sei que depois ela ficou ali nos bastidores.  

Ah, teve um lance que o elenco, que era do grupo do Nonato, eu acho que eles viajaram, 

alguma coisa assim. Era o Zoé, a... Como é o nome dela? Ela fez a Cobra no Sapo Tarô-

Bequê... Acácia Mié! Ela também estava no elenco, Acácia, o Zoe, o Zoe a gente o 

encontrou em Brasília anos depois, a gente nem imaginava encontrar com ele e aconteceu 

alguma coisa que eles não ficaram. Porque faltaram ou porque não foram mais né. Mas, 

eles não foram não porque eles não queriam, mas alguma coisa os levou a não irem. E aí 

decidiu-se o elenco naquele dia porque estava protelando muito, a gente lia, lia, lia, 

mudava algumas coisas e aí acho que ele se chateou e acabou ficando com aquele elenco. 

E o Mendes com o Dieroá, eu fiquei com esses três personagens, o Gomes fez o Padre, 

mas eu acho que o Gomes veio a convite da Paula, do Nonato alguma coisa assim... Eu 

não lembro. Mas o Gomes sempre esteve ali com a gente, mas o Gomes fez parte da 

primeira montagem, quer dizer dessa volta, e depois ele fez Hamlet, fez um monte de 

coisas, ele era TESC. Mas eu não lembro como foi que ele veio, eu não sei se foi a Paula 

ou o Daniel que chamou ou a Socorro enfim, porque ele trabalhava muito com a Socorro. 

Aí ele fez o Padre, a Eliézia como Inhambu, o Márcio Braz com Ajuricaba e eu como três 

personagens, e o restante como coro. E fizemos aquela montagem com os figurinos 

emprestados do Festival de ópera, que também não tinha dinheiro, e era uns figurinos 



mais daquela época também. A história não lembro se era em 1600 ou 1800 que se 

passava...  

Howardinne: Vocês estrearam no Teatro Amazonas e depois ficaram no Teatrinho? 

Efrain: Cara... Eu não lembro. Verdade, foi a minha estreia no Teatro Amazonas, eu 

lembrei que eu estava muito agoniado e eu sempre fui muito chato em relação a algumas 

coisas, eu era a velha do grupo (risos). Eu lembro que eu cheguei bem cedo e fui arrumar 

as minhas coisas e era tudo organizadinho. (...) Eu lembro do Roger... É verdade, eu 

lembro da gente conversando no Teatro Amazonas. Só não lembrava dessa parte que a 

gente tinha estreado lá. Mas foi uma coisa, a maior emoção do mundo né, porque a gente 

jovem e aquela ideia de Márcio Souza e tal, não sei o quê, e TESC é um grupo 

profissional... Estrear no Teatro Amazonas, a gente estava com todo gás, achando que a 

gente ia dali para o mundo (risos). E depois a gente foi para uma pizzaria, que eu acho 

que era aquela da esquina do Teatro Amazonas, e festejamos lá. E depois a vida continua, 

a gente ficou em cartaz no teatrinho. Cartaz assim, começou lotando né, só que foi 

caindo... 

Howardinne: Antes era de quinta à domingo a temporada, uma coisa assim? 

Efrain: Eu não lembro, mas a gente trabalhava todo dia, mas domingo não. Domingo era 

folga, eu acho que era de quinta à sábado. Eu não sei se a gente repetia as sessões, mas 

domingo era o nosso dia de descanso, isso a gente...Quando tinha alguma coisa assim que 

a gente trabalhava dia de domingo, mas o domingo era o nosso dia de descanso. Mas a 

gente também, naquela época, estava pouco se importando para o descanso da gente, 

queríamos era trabalhar, queríamos fazer, queríamos estar, era a maior sensação, o teatro 

vai mudar a minha vida. Aquele discurso maravilhoso, amor à arte, os pais cobrando... 

(risos). [...]  

Howardinne: Aí depois de A paixão de Ajuricaba veio Hamlet né? Em 2004. 

Efrain: Veio Hamlet, foi em 2004. Aí começamos a ler Hamlet, a gente leu uma versão 

portuguesa, assim os meninos poucos tinham lido ali, não tinha uma influência de leitura. 

Até hoje eu não tenho. E a gente começar a ler Hamlet, que é super difícil de ler, de 

assimilar alguns contextos, o pensamento do próprio Hamlet e tal, a confusão que é a 

mente dele... A gente não tinha ideia, eu pelo menos, não tinha ideia, vou falar por mim 

né, não sei o que os meninos falaram. E a gente começou com o texto em português, com 

um português super... Eu acho que, na época, o Márcio falava que aquele português nem 

se usava mais não era nem moderno. Mas assim, eu lembro de eu estar pesquisando 

palavras no dicionário, na época a gente já tinha internet? Já, na lan house de pesquisar 



algumas coisas... Aí depois quando o Márcio terminou a versão dele, a tradução dele, é 

que a gente foi ler a versão do Márcio. Ele deu a ideia né, e Hamlet é universal, todo 

mundo quer ter uma experiência com Hamlet. Só que a grande maioria ali não tinha... Eu 

acho que não tinha... Por exemplo, eu não sei se eu já tinha lido Hamlet ou se alguém, ali 

naquela época, já tinha lido Hamlet, não sei te dizer. Mas é um texto difícil, tanto é que 

só grandes atores fazem, com anos de experiência que tem uma bagagem de teatro, que 

tem uma bagagem de vivência mesmo, para poder entender a complexidade daquele texto. 

Howardinne: E como era a escolha dos papéis, quem que ia fazer o que... Como se 

definia isso? 

Efrain: Era muito... Eu acho que era muito orgânico. Tinha o... Como o Daniel ali era 

uma das pessoas que mais tinham vivência de teatro e o Daniel era inteligentíssimo, eu 

não sei hoje, mas na época ele era muito inteligente, e naquele momento era a pessoa mais 

capacitada para fazer o Hamlet. Só que o Daniel sumia e teve uma noite que eu fiz a 

leitura do Hamlet. O Márcio: “lê Hamlet só para a gente ver”. Só que eu li muito ruim, 

muito ruim. Muito, muito, muito. Até hoje eu não sei o que foi que eu li, justamente 

aquele solilóquio dele que é o mais difícil. E aí me perguntaram o que eu tinha entendido, 

e eu não entendido nada. Tanto é que em alguns exercícios teatrais, tinha gente que 

viajava entendeu. Teve uma vez, tem uma história muito legal do Robson Ney e da 

Eliézia, eles viajavam muito. A cabeça do Robson Ney é louca né (risos), e aí o Robson 

Ney era o... Tipo o mordomo, alguma coisa da rainha. E aí o Márcio Souza pediu para a 

gente deitar e imaginar o nosso ambiente, isso com os personagens mais ou menos 

definidos, eu tinha ficado com o Rosencrantz e o Tiago tinha ficado com o Guildenstern, 

que os dois personagens são muito parecidos. E aí a gente combinou, o Márcio, disse para 

a gente que eles tinham os mesmos movimentos. O que um fazia o outro fazia só que era 

espelhado, se um cruzava a perna o outro também cruzava, mas era sempre espelhado. E 

aí o Márcio pediu para deitarmos e imaginarmos o nosso ambiente, como seria esse 

ambiente. 

Howardinne: Esse castelo e tal. 

Efrain: Isso. Gente, e quando chegou o Robson Ney, era tanta porta, tanta porta que se 

abria (risos) era tipo assim: “Ah, eu estou no castelo, eu estou na casa, no quarto da rainha, 

aí tem o closet”, eu nem sei se ele falou closet na época, mas dava a entender isso. “E tem 

muitas roupas e depois tem uma outra porta que dava para uma outra coisa e...” (risos). E 

ele ia pirando. E depois a gente riu tanto, porque assim, uma coisa que eu achava muito 

legal no TESC é que ninguém se intrometia no trabalho de ninguém. Não tinha aquele 



negócio assim: “Ah, tu não estás fazendo direito, faz assim”. Ninguém. Eu acho que só 

uma vez comigo, a Eliézia – que depois eu vou chegar lá-, mas foi uma coisa muito 

peculiar que ela falou para eu fazer, palpitou. Mas porque a cena era eu e ela, mas assim, 

a Dani, por exemplo, nunca chegou para mim e: “Ah você está fazendo desse jeito”, ou o 

Robson Ney chegou para a Dani e disse: “Ah você está fazendo desse jeito, não está 

legal”. Não, tinha um respeito, a gente respeitava a direção do Márcio e as pirações do 

Daniel que eram maravilhosas entendeu. 

As pirações do Daniel eram assim... Se o Daniel não tivesse pegado um outro caminho 

ele hoje seria um dos grandes diretores do Amazonas, a nível nacional e quiçá 

internacional, porque ele tinha umas ideias muito legais e ele sabia dirigir ator.  

Howardinne: Mas ele fazia assistência nesses trabalhos. 

Efrain: Assistência, mas a gente gostava mais da direção dele né, o Márcio era mais de 

direção geral mesmo, e o Márcio também era muito cuidadoso assim, era o contrário do 

Daniel, ele não gritava com a gente, nada (...). Mas era mais ponderado, ele era de 

conversar, eu achava isso muito elegante da parte dele, entendeu. Ele te dava livros: “Olha 

estamos com uma dificuldade nessa cena”, “Pega o livro tal”. Ele emprestava o livro, 

trazia filmes, emprestava da biblioteca dele, do acervo dele, ele era muito gentil nesse 

sentido. Eu nunca vi o Márcio Souza gritando, a não ser em casos extremos, mas não era 

em relação a cena não, era em relação a outras coisas mesmo que, às vezes, dava vontade 

de mandar todo mundo para bem longe. Mas é... Durante a cena, ele tinha uma paciência 

de ver aquele monte de “menino velho”, sem experiência, aprendendo ali, mas que estava 

com muito gás para fazer, para experimentar tudo. E ele ficava caladinho, no cantinho 

dele, na cadeirinha dele assistindo, parava quando tinha que parar, quando ele via que a 

gente não ia mais dar nada, parava e conversava.  

O Daniel também, mas o Daniel já era mais intempestivo, algumas coisas ele fazia mesmo 

para te tirar do teu eixo, para provocar e dali sair alguma coisa. Então a gente tinha essas 

duas direções que eram legais entendeu, só que com o sumiço do Daniel a gente se perdia 

e ficava só com a direção do Márcio. E aí quando Daniel voltava, a gente já estava indo 

numa linha, começando a entender uma linha. Se era boa ou ruim a gente não estava 

discutindo, mas a gente estava numa linha ou pelo menos a gente se entendia nisso. Aí de 

repente o Daniel vinha e embolava tudo, que era legal, provocava algumas coisas. Mas 

assim para quem ia estrear, já estava sei lá, a um ou dois meses ensaiando e queria estrear 

né... E o Márcio sempre acatou muito as ideias dele, porque eram ideias legais. Aí o 

Hamlet a gente estreou... 



Howardinne: A Vanessa fez o Hamlet né? 

Efrain: Fez, mas a Vanessa também fez A paixão de Ajuricaba. 

Howardinne: Ela entrou nessa leva dos grupos. Ela era do grupo da Socorro. 

Efrain: Isso. Ela era do coro na época, ela, o Robson Ney... Era o mesmo elenco, isso foi 

em 2004. Em 2005, surgiu um monte de gente porque aí veio a ideia de montar Dessana, 

Dessana. aí já vieram com a ideia de estrear no Festival de Ópera e isso cresceu muitos 

olhos, aí já veio com uma estrutura... 

Howardinne: Vocês que queriam montar Dessana, Dessana? A Dani falou que foi tipo... 

Que vocês que pediram para montar... 

Efrain: Eu não lembro, sinceramente eu não lembro. Até porque eu não conhecia a obra 

então eu não lembro. Eu lembro que a gente começou, falou-se em de Dessana, Dessana, 

a gente tinha montado A paixão de Ajuricaba que era um tema étnico né, indígena. E aí a 

gente foi para o Hamlet. Tiveram uns amigos do Márcio ingleses que foram assistir 

Hamlet, e eles acharam o nosso Hamlet, muito “quente” sei lá eu não lembro, mas é 

porque eles são muito mais contidos, os ingleses né. Tudo deles é mais contido, a fala, o 

gestual, e a gente não. Nós somos brasileiros, é carnaval (risos). E mesmo com aqueles 

figurinos todos que também eram do acervo da SEC, né. Nossa que a gente tinha um 

figurino maravilhoso, eram do acervo da SEC? Acho que era... E mesmo assim eles 

acharam nosso Hamlet mais sexual assim, mas não tinha nada, eu acho que era a forma 

da gente falar... Eu era dessa finura, só dente, horrível. E o Tiago era bem magrinho, só 

que o Tiago era mais bonito que eu (risos). Aí depois veio Dessana, Dessana voltado 

para a questão indígena. Eu não lembro se foi a gente que quis montar não, eu não sei se 

colocaram na roda o texto e decidimos montar, até porque era um musical.  

Howardinne: Foi difícil fazer? 

Efrain: Para mim foi horrível, uma tortura. Porque o processo foi torturante. [...] O 

Márcio Braz era namorado do Daniel, tinha feito Ajuricaba e o Márcio Braz sempre teve 

uma voz muito imponente assim. E ele brincava de cantar porque ele era um cara que 

vinha do boi e tal. Tirando o Márcio Souza e o Adelson, que eles estavam ali como 

diretores, o Adelson estava acompanhando... Até porque o Adelson estava tocando na 

época. Veio um maestro que foi o Adroaldo, o que foi o nosso professor [na UEA]. Ele 

fez um teste com a gente de tessitura vocal e através desse teste é que se decidiu os 

personagens, porque cada personagem tinha a sua voz. Era questão de tessitura mesmo, 

uns eram tenores, outros eram barítonos, as divisões de vozes. Então para o personagem 

tal tinha que ser um barítono, para a personagem y e tinha que ser um tenor, uma soprano, 



enfim, um contralto... E ele fez esse teste de tessitura. E no dia que foram falar quais eram 

os personagens, através dessa situação do teste de voz. Falaram de todo mundo né e mais 

uma vez eu fiquei, como eu tinha ficado em Ajuricaba, sem personagem. Eu fui ficando 

sem personagem entendeu. E aí o Márcio Braz, que todo mundo achava que ele ia ser o 

Dessana: “Quem vai ser o homem branco é o Márcio Braz”, aí todo mundo em silêncio, 

a gente sempre em silêncio, a gente nunca falava, a gente tinha um medo do Márcio no 

começo (risos). Eu não sei se era medo, se era um respeito, que a gente não fazia as 

brincadeiras que a gente fazia na frente do Aldísio, porque o Aldísio já era mais “porra 

loucão”, falava de tudo com a gente. E aí eu fui ficando, fui ficando. E aí eles falaram: “E 

agora quem vai fazer o Dessana é...”. Aí todo mundo apontou para mim, eu era o único 

que tinha ficado: “É o Efrain”, aí eu fiquei como Dessana. Só que a minha voz era 

pequena, eu tinha tessitura vocal, alcançava na época, hoje eu sou fumante (risos). E aí 

tinha o Paulo Marinho, tinha outro Adroaldo... da música eram esses dois. Só que o 

Adroaldo saiu, por algum motivo ele não pôde ficar no projeto. E aí chamaram o maestro 

Medina. E o maestro Medina fez o mesmo teste, e basicamente a mesma coisa, ficou eu. 

E aí nos primeiros ensaios a gente tinha o Paulo Marinho que acompanhava a gente, como 

a gente não sabia ler partitura, mesmo assim a gente sempre estava com a partitura porque 

a gente sabia o momento de subir e descer. Mas a gente não sabia ler, e foi incrível porque 

a gente teve aula de música, justamente para saber o que que era tônica, terça, quinta, 

essas coisas. Aprender o significado de cada nota daquela, a pauta, tudo. Foi maravilhoso, 

e o Paulo Marinho gravava um CD demo para a gente com o piano para a gente ir 

acompanhando, ele fazia o arranjo e depois, em cada nota ele ia tocando ali, a nota das 

falas.  

E aí era assim que a gente ensaiava só que no meio do processo, o Adelson não queria a 

gente, o Adelson queria cantores de ópera: “Que a gente não cantava, que não sei o que”, 

e o Márcio queria a gente. E aí ficou essa briga, começou o estresse por aí. E eu não sei 

por que cargas d’água inventaram de colocar dois dessanas, era o Márcio Braz e eu. E o 

outro personagem eu acho que foi para o Homem branco e aí ficou Márcio Braz e eu. Só 

que isso estava atrapalhando e o Adelson também não gostava. Eu sei que era um estresse 

porque ficou meio que aquela briguinha sabe de bastidores, de bastidores mesmo, de 

musical. Aí ficou meio que uma “rixazinha”. E aí o Paulo Marinho... o Henrique Bravo 

era o nosso preparador vocal. O Henrique Bravo marcava duas horas da tarde na casa 

dele, eu saía no sol quente para ir ensaiar com ele entendeu, quem estava com a voz fraca 

né, quem não conseguia, era o que eles diziam, não sou eu que digo. O que eles disseram 



para mim também, não sei se eles falaram mentira ou para não magoar, mas na época 

falaram assim: “Olha, o Adelson não quer nenhum de vocês, aliás ele não quer nenhum 

daqui, por ele seriam cantores de óperas, mas o Márcio quer que seja vocês então vai ser 

vocês. o Adelson não gosta desse negócio de ter dois dessanas, sempre tem uma reunião 

e ele sempre escolhe você, e ele fica enfurecido porque na hora do ensaio está vocês dois”. 

E realmente várias vezes... Teve uma vez que eu cheguei e o Márcio Braz falou para mim 

assim: “É amigo hoje foi decidido mesmo, tu vais ser o dessana, tu vais ficar sozinho com 

o papel e eu vou fazer o Homem branco”. Isso na entrada que a gente começava a ensaiar 

quatro horas da tarde e ia até onze horas da noite. Aí eu abri: “Tá, tudo bem”. Só que aí 

na hora ficava nós dois lá e eu ficava sem entender. Ficávamos sem entender, aliás ficava 

todo mundo sem entender, a gente acha que era influência do Daniel, o Daniel querendo 

colocar o Márcio Braz ali. Lógico que eu não sei se eles vão assumir isso hoje, mas o que 

dava a entender era isso e o que se falava era o seguinte: “O Efrain tem afinação, mas ele 

não tem a projeção. O Márcio Braz tem a projeção, mas não tem a afinação. Então o que 

acontecia, eu levava o Márcio Braz, o Márcio Braz me ouvia, como era muita gente 

cantando tinha a questão de você se perder e aí o Márcio Braz acabava se perdendo e eu 

não tinha essa questão, eu não me perdia muito, lógico que eu me perdia, eu não era 

profissional, mas eu não me perdia tanto. E aí foi quando o Bravo falou assim: “Vamos 

fazer um trabalho lá em casa”. E eu fui fazer um trabalho com ele para incorporar a minha 

voz. Nossa, eu fazia todo dia, eu e a Eliézia que ela era muito desafinada, mas tinha que 

trabalhar para... Só que a cena da Eliézia era pouca, não era tanto não. Mas ela também 

trabalhou bastante porque a Eliézia é muito dedicada. Mas ficou nessa briga, nessa briga, 

até que um dia eu digo assim: “Eu não vou mais fechar “. Aí eu falei com o Márcio e falei 

que não ia mais abrir: “Não, tudo bem”. E aí, o que os meninos me contaram depois né, 

que nos ensaios quando chegou, estava só o Márcio Braz, o Adelson perguntou assim: 

“Cadê o outro rapaz?”. Que o Adelson, ele não tem papas na língua: “Ah, ele não vem, 

ele saiu”, “Ele saiu?”. Aí o Márcio cantou lá e desafinou, desafinou muito e o Adelson 

reclamando, reclamando, reclamando... E aí ficou esse climão entendeu, porque diziam 

que o Adelson não queria nenhum, mas se fosse para ter um era eu. Só que sempre 

colocavam o Márcio Braz nesse negócio de duas vozes, de dois atores em cena cantando 

o mesmo personagem, e a música era dele né, e toda uma estrutura. A gente chegava, 

fazia às duas horas aula com Henrique Bravo, às quatro começava no TESC aula com o 

Paulo Marinho... Não, com o Henrique Bravo, voz com todo mundo, depois vinha Paulo 

Marinho com teoria musical. Depois a gente ia para o Kung fu, a gente fazia balé, a gente 



fez Kung fu eu acho que um mês para ganhar tônus, alguma coisa assim. Para ganhar 

corpo né, porque o Óscar Ramos ele era também de lá e o Óscar era envolvido muito com 

essa coisa do Kung fu, ele deu a ideia de inserir também artes marciais para ganharmos 

alguma coisa corporal. E a gente fazia balé, cara, balé é muito ruim, muito doloroso, nossa 

senhora.  É muito doloroso. Aí tinha uma hora de Kung fu, uma hora de balé, aí depois a 

gente tinha ensaio com orquestra e mais para frente que a gente começou a ir para a cena, 

e começou os ensaios quando a gente já estava mais tranquilo com a orquestra. Já estava 

com as músicas na cabeça, com as notas na cabeça. Aí o Márcio Souza me ligou e pediu 

para eu voltar, que eu tinha saído, já estava de saco cheio de tudo, também estava 

desgastante demais. Porque era assim, pelo menos o que se falava na época, que era 

notório que era o Daniel que queria o Márcio Braz lá. 

Howardinne: E nem o Márcio conseguia tomar a frente para tirar essa situação... 

Efrain: É, eu acho que o Márcio Braz também queria né, queria o personagem principal 

num Festival de Ópera, não sei o quê... Voltei, e continuou a mesma coisa, e eram 

reuniões por cima de reuniões, antes dos ensaios eles entravam em reuniões para decidir... 

Aí teve um dia que o Adelson falou assim: “Rapaz eu não quero nenhum de vocês” bem 

“puto” já: “Por mim a gente colocava era cantor profissional, mas já que tem que ser  um 

de vocês, o dessana eu quero que seja esse daqui, mas eu não sei rapaz, que toda vez que 

a gente decide por esse menino aqui, toda vez estão esses dois”. E aquilo, remoendo 

porque eu era muito jovem, entendeu e passava aquilo pela minha cabeça: “Será que estão 

querendo passar rasteira?”. Você sabe que acontece isso né, principalmente numa 

produção como aquela. Tinha todo um: “Nossa, o Festival de Ópera”, que tinha Óscar 

Ramos como figurinista e cenógrafo, diretor de artes, aí vieram maquiadores 

profissionais. Tinha essa gama de profissionais atrás da gente.  

Howardinne: Isso o SESC bancando essa produção toda? 

Efrain: Cara, parece que tinha um dinheiro do Festival de Ópera e do SESC, eu não sei 

te dizer, até hoje a gente não viu a cor desse dinheiro. Porque prometeram tanto, 

prometeram tanto que a gente gastou todo dinheiro... Aí tá, onde é que a gente vai se 

apresentar? E aí decidiram se apresentar lá no SESC mesmo. Fizeram aquele teatrão 

grande por causa do Festival. 

Howardinne: Onde está a quadra. 

Efrain: Ali era a quadra, na verdade não era nem mais quadra, era um depósito do SESC. 

O que eles fizeram, tiraram tudo de lá e vamos fazer o teatro aqui. Tu chegaste a ver 

apresentações ali? 



Howardinne: Cheguei a fazer oficinas ali, vi coisas também. 

Efrain: O palco era alto, e era muito grande e aquilo foi montado para o Dessana 

Dessana. Tanto é que algumas tapadeiras, por muito tempo ainda ficaram com aqueles 

tecidos do Dessana, sabe, aquelas coisas que eu não sei o nome. Ainda ficou por muitos 

anos ali aquelas tapadeiras que fazia as coxias, as divisões das coxias. Foi gasto um 

dinheirão assim, e a orquestra toda também. Nossa deu problema com dinheiro da 

orquestra, depois dois músicos entraram na justiça. Aí tá, estreou, decidiram que eu ia 

fazer uma récita e ele outra, eram três récitas. O Márcio chegou comigo e disse assim: 

“Cada um vai fazer uma apresentação, quem fizer a primeira vai fazer a terceira”. Aí 

calhou deu fazer a pré-estreia, que não contava, era só uma pré-estreia, um ensaio geral. 

A estreia quem estreou foi o Márcio Braz, eu fiz a segunda récita que foi gravada por uma 

produtora, e o Márcio Braz fez a terceira récita que foi gravada pela TV Cultura. Esse da 

produtora eles cobraram um bom dinheiro para poder editar, tanto é que o Márcio Souza 

falou assim para eu não ficar tão tristinho por ter apresentado uma vez: “A tua vai para o 

DVD” e até hoje a gente espera esse DVD (risos). E aí o que a gente tem de registro foi 

o que ficou pela TV Cultura que ela gravou ao vivo, fez ao vivo no terceiro dia, que no 

terceiro dia eu entro também como um soldado que prende o dessana. Tanto é que o Denni 

até brinca: “Aí ele estava chorando na estreia”, mas antes eu já tinha chorado muito, já 

tinha sofrido muito porque o Dessana era muito desgastante, a gente não tinha dinheiro, 

a gente recebia ínfimo assim para nada e a gente se dedicava muito, desde às duas horas 

da tarde. Tinha um lanchinho lá, lógico, mas não dava né, não sustentava, tinha que se 

manter mesmo. E aí você se dedicar, se dedicar, se dedicar e ainda ter esse desgaste, 

porque eu tinha conseguido personagem e o outro estava ali, entendeu. E, às vezes, eu 

fico pensando por que eu não sou cantor né, mas é outra estrutura do cantar. 

Howardinne: Tem muito a coisa do interpretar né, do musical. 

Efrain: É, também. Tanto é que quando eu fui estrear eu tirei aparelho para a estreia, 

nossa... [...]. Mas era impressionante, todo mundo estava ao meu favor, todo mundo. O 

Óscar chegava para mim e falava... Estava todo mundo na reunião, o Frank falava para 

mim: “Escolhem você”. O Óscar chegou comigo e falou: “Querido você é maravilhoso, 

não sei porque eles escolhem você, e a gente não entende porque que na hora do ensaio 

estão os dois”. O Adelson já tinha chegado para mim daquele jeito dele, o Bravo chegava 

para mim, todos eles chegavam para mim só quem não chegava era o Márcio Souza e o 

Daniel. Mas todos eles chegavam para mim e falavam: “O que é isso que está 

acontecendo?”. Teve um dia que o Paulo Marinho: “Mano, eu vou te falar qual é a real, a 



real é isso, isso, isso, o Adelson não quer nenhum de vocês porque para ele ninguém 

canta, mas tem que ser vocês porque o projeto foi feito para ser feito com os atores do 

TESC” e a gente tinha essa questão também do tirar da periferia, de ajuda social, essas 

coisas todas entendeu, que eu tinha um ódio disso, mas enfim, era forma de angariar, 

recursos. E o Daniel vai lá e coloca o Márcio Braz. E aí foi desgastante a gente se 

apresentou. Quando a gente se apresentou o Adelson falou assim, no segundo dia o 

Adelson falou: “Hoje o coro foi péssimo”, no primeiro dia ele falou: “Hoje todos os 

solistas foram péssimos, o coro foi ótimo”, no segundo dia ele falou: Hoje todos os 

solistas foram ótimos, o coro foi péssimo”. E aí no terceiro dia: “Foi mais ou menos”. E 

aí o que decidiram depois, decidiram que, o Roger pediu para sair, ele não falou que não 

dava para cantar, que ele tinha problema de ritmo, de afinação, ele pediu para sair. O que 

que se decidiu quando a gente voltasse e entrasse em temporada, que eu ia ficar com o 

dessana. O Márcio Braz ia fazer o personagem do Roger e o Dimas continuava com o 

Homem branco, e os outros também continuavam ali da mesma forma.  

Tinha um elenco de mais de trinta pessoas, tem a história das meninas também no dia da 

estreia, elas estavam contando a história da criação do mundo dentro da visão Dessana. E 

as meninas não queriam estrear com os seios de fora, isso eu não vi, isso é o que contam 

também tá, eu não estava presente não. Mas eu lembro no dia contarem e aí a Vanessa 

junto com algumas pessoas, acho que era a Vanessa e a Katlen inventaram de levar “lib 

ou lip” sei lá, para cobrir o seio, é um adesivo que cobre a auréola, que levanta os seios. 

E a gente se pintava de pancake vermelho né. Aí o Daniel quando chegou no camarim e 

viu elas todas lá, todas as mulheres colocando e ele: “Gente o que está acontecendo?”, 

“Não, a gente não vai entrar - Isso no dia da estreia né-, a gente não vai entrar com os 

seios de fora que não sei o que, etc.”. E o Daniel chegou dizendo que tinha um diretor 

muito bom, mas ele falou assim como se tivesse aceitado: “Não, tudo bem, a escolha é de 

vocês, se a maioria quer né, mas eu acho triste porque tem um diretor tal, não sei o quê – 

falou o nome do diretor-, e ele está aí, e ele é muito foda...” 

Aí a Vanessa cresceu o olho e ela: “Gente vamos tirar porque esse diretor...” não sei o 

que tal, e esse diretor não estava e elas apresentaram (risos). Eu não sei se realmente esse 

diretor não estava ou se estava, eu não sei, eu nem sei quem é esse diretor, eu só sei contar 

essa história, depois elas mesmas confirmaram entendeu, que teve esse lance de colocar 

e depois tirar. E elas apresentaram todas com os seios de fora os três dias, a Socorro, a 

Paula Andrade, todas. Tinha desde a mais novinha que não tinha seios até a gordinha... 

Mas isso que era legal entendeu, da diversidade dos corpos, a gente não tinha esse 



pensamento que a gente tem hoje, hoje eu acho que estaria todo mundo para frente: 

“Vamos e tal”, mas naquela época ainda, anos 2000, tinha aquela coisa assim dos corpos, 

que tinham que ter os corpos bonitos, não tinha nenhuma ali que tinha corpo bonito. Era 

tudo feio (risos) [...]. 

Esse foi o estresse do Dessana aí depois - isso em 2005. E em 2006, a gente veio com As 

folias do látex que aí eu fiquei como Mestre de cerimônias era assim: “Para não ter 

problemas tu vais ficar como Mestre de cerimônias”. E eu fiquei com Mestre de 

cerimônias. Foi incrível montar As folias do látex, eu acho que de todas as peças a melhor 

montagem foi As folias do látex. Assim pela história, Amazônia como um todo, tinha a 

questão seringalista tinha a questão da história da Belle Époque, da borracha, a ostentação 

em Manaus e também os ensaios foram incríveis. E aí quem que a gente tinha, a gente 

tinha o Vicente como um maestro principal, a gente não tinha mais aqueles maestros. Eu 

falei que o Dessana eles decidiram- aí eles brigaram né-, eu não falei isso, mas me deixa 

voltar um pouco antes porque agora falando do Vicente eu lembrei. Quando eles 

decidiram que a gente entraria em cartaz, eles brigaram, o Adelson e o Márcio brigaram, 

porque não tinha dinheiro. O Adelson: “Você não usa mais a minha música” e o Márcio: 

“Você não usa mais minha letra”. Aí ferrou tudo né porque tinha o problema de dinheiro, 

depois os músicos entraram na justiça e nós que éramos atores lesos não entramos na 

justiça e até hoje a gente não viu esse dinheiro. Eu acho que a maioria nem recebeu porque 

eles entraram na justiça, e depois tiveram que pagar. O dinheiro de tudo foi gasto naquele 

teatro. Foi um elefante branco, mas a gente usou também em Folias do látex, mas depois... 

A manutenção daquele teatro era muito exorbitante. A gente já tinha o teatrinho, só que 

as peças que estavam lá já não cabiam mais lá, aí a gente continuava eu acho que com A 

paixão de Ajuricaba lá, Hamlet...  

Menina a gente tentou montar Hamlet gravado uma coisa tosca assim. Fizeram uma 

dramaturgia junto com a Amazon Sat para a TV e aí montamos e tal. Só que segundo o 

Márcio Souza, não sei se isso é verdade, a TV Globo tinha proibido - que embora a 

Amazon Sat não fosse afiliada, era do grupo Rede Amazônica-, então tinha proibido 

dessas afiliadas trabalharem dramaturgia porque quem faz dramaturgia são eles. Não sei 

se isso é verdade, não sei se é porque estava muito ruim, mas enfim a gente ainda gravou, 

fizemos várias cenas à noite no SESC usando como cenário, enfim.  

Aí voltando para 2006, quando foi para montar - não teve mais Dessana, Dessana-, não 

teve a temporada, só as três recitas, não apresentamos mais nada. Só dinheiro gasto, um 

tempo gasto assim, não foi um tempo gasto porque a gente aprendeu muito, foi dolorido, 



mas deu para amadurecer muita coisa. Aí a gente continuou eu acho que com A paixão 

de Ajuricaba e Hamlet, e no ano seguinte fomos montar As folias do látex, que também 

não sei quem decidiu, eu sei que a gente gostou muito de montar. E aí voltamos para o 

teatrinho, montar no teatrinho. A gente ensaiava no teatrinho depois a gente foi para o 

teatrão. 

Howardinne: Nas Folias, no Dessana, desse “elencão”, alguns ficaram? 

Efrain: Alguns ficaram, a maioria já foi saindo. É, naturalmente foram saindo e os 

personagens eram menores nas Folias. E aí ficou aquele elenco que já era do Hamlet, 

praticamente, entendeu. E aí eu fiquei como Mestre de cerimônias, o Vicente era o 

maestro, a gente tinha um diálogo legal. 

Howardinne: O Vicente Henrique? 

Efrain: É, ele fazia a dona Ernestina. Vicente é um músico muito bom, o Vicente é um 

grande ator e um grande músico, né. Ele é muito talentoso muito, muito. Foi incrível a 

montagem, foi mais tranquila, foi mais suave, a gente já tinha passado aquele estresse 

todo. Aí eu acho que o primeiro contato que a gente teve com o Risuenho, foi nessa 

montagem, aí ele foi coreografar, o Risuenho é incrível também, super calmo né.  

Aí tem a história do cenário, que é uma história que eu também não sei, que eu também 

ouvi falar. Nessa época o Daniel já morava aqui na Getúlio Vargas, num prédio em 

frente... Não tem o Hotel Brasil? Do antigo Hotel Brasil que eu acho que nem tem mais, 

ao lado tem um prédio, pessoas moram lá né (risos) e o Daniel morava na cobertura [...] 

E numa noite, o Márcio Souza estava pensando na mesma cenografia que ele tinha 

montado na primeira versão, e o Daniel não estava aguentando aquilo, não estava. Ele 

dizia: “Eu não quero, eu não quero fechar”. Mas ele também não conseguia nada, e a 

gente ensaiava, ensaiava, ensaiava e sempre usando aquela... Ainda não tinha a 

cenografia, mas era indicado para a gente. E aí um dia o Daniel, numa de suas festas 

loucas (na cobertura), o fundo da casa dele dava para o Teatro Amazonas, aquele 

apartamento dava para o Teatro Amazonas e na loucura dele, ele viu o Teatro Amazonas 

se abrindo [...]. E foi aí que ele teve a ideia de fazer a cenografia, de ser o Teatro 

Amazonas, no primeiro momento ia ser o Teatro Amazonas todo pintadinho na cor do 

teatro e depois, não sei se foi por motivos de dinheiro, ficou decidido que seria só a 

estrutura metálica, todo vazado. Ficou bem legal porque ele desmontava, ele abria a partir 

daquilo ia surgindo os outros cenários, e tinha realmente o palco do Teatro Amazonas, 

tinha cortina, aquela cortina nunca dava certo porque ela sempre emperrava (risos).  



Mas a gente tinha o Gomes, tinha Katlen, tinha a Dani, a Eliézia, o Robson Ney fazendo 

os seringueiros, eu como Mestre de cerimônias, o Vicente como Ernestina, o Emerson 

como o Inglês, não, o Gomes como o Americano e o Emerson como o Inglês ou era o 

contrário... eu não sei. Tinha a Carla fazendo a Amazônia, a Dani, ela e a Katlen faziam 

as cocotes. E tinha, eu acho, que um violinista, o Daniel Souza na percussão, se eu não 

me engano... Tinha uma menina na flauta transversal, era isso mesmo, e tinha um menino 

na viola, não sei, mas eu acho que era viola. E aí a gente viajou. Ficamos em cartaz no 

Rio, em São Paulo, não, São Paulo e depois Rio, tudo pago pelo SESC de São Paulo. 

Lotamos todas as noites e viajamos o Brasil inteiro com esta peça. Foi maravilhoso, não 

viajamos o Brasil inteiro não, até porque com aquele cenário não dava para viajar, a gente 

só viajou para São Paulo e Rio porque São Paulo pagou. Porque não tinha como levar o 

cenário, e São Paulo pagou o outro cenário lá, foi um cara que tinha feito o cenário aqui 

e mandaram para lá e fizeram lá o cenário - é o SESC de São Paulo né. Aí pagou nossa 

estadia, São Paulo pagou tudo, tudo, alimentação, tudo. Ficamos em quartos 

maravilhosos. 

Howardinne: Vocês foram para Brasília também com essa peça? 

Efrain: Não, mas não fomos porque não tinha como levar esse cenário, não tinha. Fomos 

para Brasília com outro, com que já vinha sendo montado. Sempre A paixão de Ajuricaba 

ressurgindo, às vezes, entendeu.  

Howardinne: Tu chegaste a fazer não foi? 

Efrain: Pois é, eu fiz quase todos, só não fiz a Inhambu. É sério, no Ajuricaba eu só não 

fiz a Inhambu e o Dieroá e o Padre. O resto tudo eu fiz, porque eu já tinha feito três, aí 

depois o Roger saiu de A paixão de Ajuricaba porque ele foi montar Marx na Zona, que 

é incrível Marx na Zona, foi maravilhosa essa peça. E aí eu fiquei com o Comandante 

português, então alguém passou a fazer, eu não lembro se era o Dimas... Depois eu fui 

fazer o Ajuricaba. Aí das montagens eu fiz parte do coro que era personagem. Aí de São 

Paulo a gente foi para o Rio de Janeiro. São Paulo pagou esse transporte do cenário para 

o Rio. Aí o Rio de Janeiro já foi mais pobrezinho, porque a gente já não tinha o apoio do 

SESC do Rio, assim, tinha um apoio, mas não tinha a grana que o SESC de São Paulo 

tinha dado. 

Howardinne: Em que teatro você se apresentaram? 

Efrain: A gente se apresentou no João Caetano.  

Howardinne: E em São Paulo? 



Efrain: No teatro do CPT, do SESC Anchieta. A gente ficava segunda, terça e quarta. E 

nisso foram duas semanas, segunda, terça, quarta. E quinta, sexta, sábado era o CPT.  Nós 

fizemos contato com eles e tudo [...]. A gente pagou um mico lá porque cada um levou 

uma máquina fotográfica, eu e o Sidney tirando fotos da peça, era A Pedra do reino, 

depois os caras, quando acabou a peça, vieram com a gente e foram falar assim: “Vocês 

não podem tirar foto, poxa, são vocês cara...”. A gente ficou meio assim... O Márcio 

Souza ficou “puto” com a gente (risos). Nesse dia o Márcio Souza não tinha ido e nós 

tirando fotos, só que as fotos saíram todas borradas porque a gente não sabia tirar foto, 

desde aí a gente pegou essa vergonha (risos). A gente sabia, mas era leseira de “menino 

velho” entendeu. Mas era maravilhoso viajar. Eu sempre fui a “tia velha” não saía, eu 

tinha medo de sair. Aliás, eu nem saio daqui o máximo que eu vou é no Ceará [bar] e 

volto para cá e vou ao trabalho [...]. E eu não saía, não saía, os meninos iam visitar tudo 

e eu raramente saía. Eu saía com a Dani que era mais calma, mas os meninos da loucura... 

Eu não saía eu ficava no hotel, era a tia chata (risos) [...].  

O Márcio instigava a gente a fazer coisas, isso é um exercício porque a gente tinha que 

pesquisar, a gente tinha que ler. Eu que fiz a revisão do livro [“Guia prático do teatro”, 

livro do TESC] também junto... Eu fiquei com voz, Dani falando de corpo, a Carla 

Menezes eu não lembro... A Guta com história do teatro... 

Howardinne: Quem era Domingos Demasi? 

Efrain: Eu não lembro do Domingos. 

Howardinne: Talvez seja alguém da edição né, não sei. 

Efrain: Não, não. O Domingos escreveu alguma coisa aqui que eu não lembro. Eu não 

sei se ele estava falando de cenário, talvez seja isso. Que esse aqui teve duas edições 

(mostrando o livro). Mas é A paixão de Ajuricaba que estava toda errada, depois o Márcio 

Souza... Essas fotos aqui eram loucura do Denni, em Brasília, a gente apresentando As 

mil e uma noites, e o Denni: “Vamos fazer a foto assim”. O Denni era a nossa louca 

(risos). A gente fazia uns vídeos, fazia a novela, e era o Denni que levava a gente [...]. Aí 

o Márcio sempre teve vontade de escrever As mil e uma noites, e aí resolveu fazer, e a 

gente sempre embarcava com ele né. A gente também viajou bastante com As mil e uma 

noites, fomos para Brasília e levava repertório. A paixão de Ajuricaba, As mil e uma noites 

e eu acho que o Sapo Tarô-Bequê. O Sapo Tarô-Bequê eu já não participava, era a Carla, 

o Sidney, o Dimas, o Robson Ney. 

[...] Foi aí que eu conheci o Nielson, eu já tinha contato com ele, depois a gente se 

conheceu pessoalmente. Mas eu não lembro de nada assim em Brasília [apresentação], a 



gente só se conheceu eu acho. A gente era muito eufórico assim né, eu sou uma pessoa 

que eu não guardo muita coisa, então estávamos vivendo ali, eu acho que a gente não 

tinha nem ideia do que estava fazendo. Só estávamos fazendo, mas fazendo com vontade, 

muito felizes de fazer. A gente não brigava, a gente na verdade nunca brigou.  

Howardinne: Vocês eram bem unidos né? 

Efrain: Muito, muito, muito. Lógico que tinha as pessoas que a gente se dava bem e as 

pessoas que a gente não se dava, que a gente não tinha intimidade. Mas eu vim brigar já 

com o Daniel, perto de eu sair. Depois eu voltei, porque eu pedi para sair eu acho que em 

2011, me deram todos os direitos como se eles tivessem me dado a demissão, e eu pedi 

para sair porque o Daniel, também nessa coisa, faltava muito, deixava a gente na mão... 

E aquilo estava desgastando muito, muito. E aí: “Ah, se o Daniel continuar eu não fico 

mais”. E o Daniel continuou, e o Márcio deu mais uma chance para o Daniel. Eu saí e na 

semana seguinte o Nonato soube que eu tinha saído e me chamou para fazer um trabalho 

com ele. E o Nonato era um contrato, porque ele estava com um projeto. E aí ele até me 

adiantou o dinheiro. Quando foi na semana seguinte, o Daniel faltou, deixou a galera na 

mão de novo. Aí o Márcio Souza me ligou, pediu para eu voltar: “Mas Márcio eu já fechei 

com o Nonato, não dá para eu voltar, eu assinei contrato”, “Mas já?”, Eu disse: “Já”. Eu 

estava precisando de dinheiro né, e calhou assim. Ele soube que eu tinha saído e me 

chamou, até porque tinha um cara que tinha saído no grupo também. Aí eu disse: “Ah, 

mas eu posso ir”, e comecei a ir, sem receber e fiquei ajudando a galera no... (...).  

Aí eu fiquei ajudando na coxia, no Carnaval Rabelais, eu fiquei ajudando na coxia, mas 

fiquei trabalhando com o Nonato e quando eu saía do Nonato eu ia para lá. Ajudava a 

galera, mas não era uma coisa comprometida não. Aí eu fui chamado para o Francisca, 

fiz o Francisca com...  

Howardinne: A direção do Gerson Albano né? 

Efrain: Isso. Eu acho que eu saí depois disso aqui, porque depois o Dimas entrou. Não 

foi uma experiência legal fazer Francisca, com direção do Gerson Albano. O Gerson 

Albano é maravilhoso e, é um cara inteligentíssimo, ele é educadíssimo, um gentleman. 

Ele é incrível, mas a direção dele é muito assim: “Howardinne quando você falar essa 

cena, você falar esse texto, quando você falar dele, você vira e olha, e tal coisa”. É muito 

marcado, muito marcado. E aí eu fiquei pouco tempo lá e depois o Dimas entrou. Depois 

eles fizeram o Eretz e aí o Márcio... Só que o Eretz foi... o Eretz não fez sucesso e aí o 

Márcio me chamou para fazer, mesmo assim não.... Era bem difícil o Eretz, é bem difícil 

mesmo assim, muito cansativo o texto, as interpretações estavam bem cansativas. Depois 



eu fui fazer esse personagem do Emerson aqui e fiz outro personagem que eu não lembro 

qual era. Ah, um com a Carla que era num barco.  

Howardinne: Tu fizeste As Rodrigueanas? 

Efrain: Não, aí eu já tinha saído, aí eu voltei. A época que eu saí é 2009 (mostrando o 

livro). Quando eu voltei, já foi para A paixão de Ajuricaba, que eles falaram assim: 

“Provavelmente a gente vai para a França, em 2012”, isso era começo de 2011, sei lá. Eu 

acho que me chamaram porque eu acho que o Medina não queria muito que o Emerson 

tivesse, porque o Emerson ia ser o Ajuricaba, ele já estava fazendo o Ajuricaba antes. E 

eu acho que foi isso. Porque não tinha nenhum motivo para me chamarem, se ele já estava 

fazendo, entendeu. Só que no dia, tem uma cena da Inhambu que eu acho que ela fala, e 

o Ajuricaba fala também que eles estão falando do beijo e essa cena é muito descritiva, e 

um dia eu olhei para o Márcio e falei: “Márcio, vamos fazer essa cena, tirar o texto e fazer 

a cena”. Menina, para quê que eu fui fazer isso... “Porque não havia necessidade do 

Ajuricaba beijar em Inhambu, porque não sei o quê, porque não tem esse beijo”, eu disse: 

“Tem, está aqui, ele mete a língua feito um cunabi entre os meus, né, entre meus dentes, 

ele fala isso”, “Ah, mas não precisava, não sei o quê”. Se fosse a Eliézia... (risos).  

Ah, voltando àquela situação da Eliézia. Teve uma época que a gente não falava mais 

com a Eliézia porque ela era a primeira estrela do TESC, ela era muito chata (risos). Aliás 

ela era mais chata que eu. Eu era chato porque eu era muito metódico com as minhas 

coisas, eu chegava cedo, eu limpava o teatro, nossa, eu tinha muito cuidado... E a gente 

não se falava mais, a gente tinha brigado acho que por algum motivo. Mas a Eliézia é 

uma profissional assim que... Quando eu comecei a fazer o Comandante português, eu 

nunca tinha transado com uma mulher e eu não sabia, e tem uma cena do estupro e eu não 

sabia pegar, os meninos falavam: “Isso não está legal”, e os meninos me ensinavam. O 

Emerson me ensinava: “É assim que pega...” e eu fazia e não dava. Eu não sei se eu era 

muito molenga, eu não sei o que era, para mim estava bom né, mas diziam que era alguma 

coisa que não funcionava. E a Eliézia também, e a Eliézia é um tipo de atriz que ela se 

joga. Se tiver que meter a mão na buceta dela, ela deixa. E ela falava: “Tu pegas no meu 

peito, faz assim”, e ela me ensinava, era isso que eu ia falar naquela hora, ela 

coreografava. Então foi nesse sentido “de alguém se meter”, não era se meter, era tentar 

me ajudar porque estava vendo que não estava, e eu tinha visto o Roger né. Teve um 

comecinho assim: “Ah, o Roger faz assim, o Roger faz assim”. E eu consegui acabar com 

isso entendeu: “Gente não é o Roger, sou eu que estou fazendo, é outra pessoa, é outro 

corpo e tal”. Mas a questão de pegar mulher realmente eu não pegava legal. E aí, isso foi 



inconsciente, eu tive a minha primeira experiência com mulher (...). E não foi uma coisa 

combinada, e aquilo mudou meu corpo de certa forma, e os meninos chegaram comigo: 

“O que aconteceu, que hoje tu fizeste legal?”, eu disse: “Eu não sei”, e depois eles 

souberam e assim... As coisas foram andando e eu namorando uma menina, aí eles: “Ah, 

aí está a explicação”, aí virou piadinha do grupo (risos). Mas a gente nunca se intrometeu, 

nunca ficou com aquele negócio. “Ah, ele não faz legal”, não, sempre muito respeito, 

muito, muito. E depois eu vim brigar com o Daniel, eu brigava com Eliézia, mas porque 

a Eliézia era chata, a gente não suportava Eliézia (risos). Mas ela era maravilhosa, ela não 

tinha frescura. E aí vim brigar já com a Carla, por causa dessa situação do beijo.  

E teve uma época, que eu acho que a gente foi ficando velho e a galera foi ficando... Eu 

não sei se eu fui ficando despudorado demais, eu, Robson Ney, o Dimas... Se o Dimas se 

tiver que cagar, ele caga. Aí teve uma época que a gente ficou sem o Daniel, ficamos 

órfãos né, e aí cada um tentou fazer um exercício, todos os dias. E um dia eu propus, que 

era para uma peça que nunca foi montada, que o Márcio sempre tentava montar. Eu não 

lembro o nome dessa peça, mas todo ano ele tentava montar (...). E aí todo dia uma pessoa 

diferente propunha um exercício, e uma vez eu propus para irmos de biquíni e sunga 

sendo que tinha dentro da peça uma cena de biquíni e sunga. No dia, criou-se um problema 

“Que não era necessário por que não sei o quê, por que não sei o quê...”. Mana, foi “o” 

problema por causa desse biquíni e dessa sunga. Só que eu já sabia que ia dar problema e 

aí no final eu falei: “Gente, no nosso exercício...” e “Ok, mas a gente vai fazer o 

exercício?”, eu disse: “Não, a gente já fez”. E a gente ficou muito tempo discutindo, muito 

mesmo. “Como assim a gente já fez?”, Eu disse: “Eu sabia que ia dar problema esse 

negócio de sunga e biquíni, só queria colocar na roda, porque eu queria que ficasse 

exposto isso”. Porque ficava uma coisa velada, entendeu. Porque se o Márcio chegasse e 

falasse: “Vamos fazer assim”, é claro que eles iriam fazer, mas sabe assim, não querendo 

mostrar o corpo, sendo que ele está ali, está presente. E ficou muito esse problema de 

corpo, eu nunca tive esse problema e o Robson Ney também não. A Dani e o Emerson 

que foram os únicos que foram... Eu não fui porque eu já sabia que não ia rolar, mas o 

Robson Ney foi, o Dimas foi, a Dani e o Emerson, só. O resto não foi de biquíni e sunga. 

Não, eu acho que o Dimas também não foi não. Sempre ficou metade, metade. E aí a Dani 

falou: “Poxa, sacanagem e tal fazer a gente vir e não fazer o exercício, eu acho que isso 

não está correto”, eu disse: “Não, o exercício era esse, da gente entrar numa discussão 

porque eu sabia que a gente ia entrar”. Eu não lembro se eu fui de sunga, eu não lembro. 

Mas o problema foi assumir o biquíni, sendo que dentro da peça tinha uma cena de sunga 



e biquíni. Eu estava tentando e o Robson Ney também, destravar para ver se a gente saía 

do comodismo em que a gente já estava. Que era assim, virou uma repartição pública ali 

dentro, sabe. A gente sabia que tinha um salário, eu acho que quando não tinha salário 

dava um gás né, era um salário mínimo, mas tinha vale transporte, a gente comia no SESC 

muito baratinho. Então todos os dias a gente tinha que estar lá, criando ou não criando, 

fazendo exercícios, não fazendo, a gente tinha que estar lá, entendeu. Às vezes, a gente ia 

para ouvir as conversas do Márcio, passava duas ou três horas ouvindo as conversas do 

Márcio que a gente já tinha ouvido, estava uma coisa chata, sabe. A gente chegava, comia, 

ninguém fazia mais exercícios, ninguém fazia mais aquecimento, ninguém fazia mais 

exercício corporal e a coisa foi... Os estresses, a maioria já na faculdade, já chegava 

cansado também de outras coisas e aí o Daniel saiu, eu saí e depois voltei para A paixão 

de Ajuricaba de novo... E aí a gente fez mais uma apresentação de A paixão de Ajuricaba, 

depois que a gente voltou da França que também foi uma experiência incrível.  

E também teve estresses por causa dessa viagem porque todo mundo cresceu o olho e a 

gente achava que não, que só deveria ir para França quem realmente vestia a camisa do 

TESC, porque tinham pessoas lá dentro que não vestiam a camisa do TESC, eram 

patricinhas entendeu. Não juntavam o seu figurino quando acabava a apresentação, não 

tinha esse cuidado. A gente viajava, não ia para os exercícios, antes da gente ir, tínhamos 

ido para a Feira do Livro Latino-americano eu acho, alguma coisa assim, lá em São Paulo. 

As pessoas não foram para o dia do TESC se apresentar, o dia de o TESC propor as coisas 

essas pessoas não foram, porque foram passear. Sendo que era uma agenda do TESC, e o 

pessoal de lá ficava chateado porque eles foram ver todo mundo e a organização estava 

pagando para a gente, não estavam pagando para a gente estar passeando. E essas pessoas 

não juntavam o figurino... E cenário? Vinham embora, deixavam o figurino lá e iam 

embora. “Cara, a gente não vai assim para França”. Aí também a gente fez a cabeça do 

Márcio, a gente fazia reunião e sempre jogava uma piada, sabe quando tinha algum 

problema: “Olha aqui, as protegidas por quê?”. E tinha gente que estava nos dois grupos, 

sabe aquela pessoa que fica sempre nos dois grupos e que essa pessoa também não 

ajudava, não chegava e falava. Poxa, era chato, como é que a gente vai para a França, 

numa coisa que estava sendo organizada há um ano, mais de um ano antes, eles são muito 

metódicos, muito, muito cuidadosos com tudo. Tudo já estava programado para a gente, 

da entrada até a saída, tudo estava programado, da ida ao museu... Eu lembro, a menina 

falava assim: “Gente já deu, vamos? Porque tal hora a gente tem que estar em tal lugar, 

porque a gente tem que ir para tal lugar, tal hora...”. E não era assim de cinco em cinco 



não, era “às cinco e trinta e quatro”, sabe umas coisas assim? E a gente até brincava: “Por 

que que não arredonda logo?” (risos). Mas é porque eles eram metódicos e já estava tudo 

programado e ir com pessoas que dariam problemas para a gente... A gente infernizou até 

que o Márcio disse assim: “Não”. Eu não sei se foi uma história do Márcio ou se isso 

realmente aconteceu: “Só temos tantas passagens, o SESC deu o dinheiro para tantas 

passagens então vão tantas pessoas e é com este elenco que a gente vai fazer”. Que era o 

Márcio Souza, o iluminador e o Medina e mais o elenco. A gente ficou feliz, um alívio. 

Essas pessoas ficaram com ódio da gente, uma dessas meninas namorava o Daniel Souza 

e o Daniel Souza foi lá e esculhambou com a gente, esculhambou comigo: “Você não 

sabe nada de voz...”. Me acabou né, acabou com o Márcio, acabou com os textos dele, 

falou um monte de coisas, eram os barracos que tinham (risos). Nós tivemos poucos 

barracos, esses que eu estou te contando foram os “mais”.  

Mas nós fomos, foi incrível, foram vinte e um dias fora do país. Apresentamos em três 

cidades, fomos recebidos da melhor forma possível, até melhor do que as pessoas que 

estavam lá porque, para você ter uma ideia, tinham pessoas lá que estudavam língua 

portuguesa, fazendo faculdade de língua portuguesa e como eles estavam nos 

acompanhando e a gente tinha café da manhã, almoço e janta, então eles faziam essas 

refeições com a gente. E um dia, lá no último dia eles disseram: “Nós vamos ficar 

arrasados porque vocês vão embora, primeiro porque a gente amou vocês”. E a maioria 

eram franco-brasileiros, eram crianças que tinham sido adotadas e tinham ido embora, ou 

seja, até então não conheciam nada de Brasil a não ser a língua. Sabiam por livros, por 

estudar, por ver na TV, ver vídeos etc. mas não tinham vivência né. Galera jovem como 

a gente, todo mundo da mesma idade, todo mundo com o mesmo pique, eles amaram. E 

a gente também gostou muito deles, mas um dos motivos deles terem ficado muito tristes, 

é porque a partir dali eles voltariam a ter uma refeição por dia. Porque eles estudam direto, 

ou eles tomam café ou eles almoçam ou eles jantam, porque não tem dinheiro. É muito 

ralado, a gente reclama daqui - lógico que lá a estrutura é diferente-, e eles ralavam muito, 

receberam a gente super bem. Depois a gente foi para outra cidade e foi maravilhoso. 

Howardinne: Vocês fizeram oficinas? 

Efrain: Fizemos uma oficina numa cidade [...]. A gente participou de uma oficina. E aí 

dentro, o Emerson e a Dani eu acho, fizeram um exercício, mas oficina mesmo era dessa 

pessoa que eu não me lembro o nome, era de um grupo de teatro de lá. [...] E essa foi a 

história do TESC. Depois em 2012 eu saí da faculdade, abandonei a faculdade porque 

não dava mais precisava me sustentar. Voltei em 2012 sem ânimo para nada, não dá mais, 



não dá mais, eu não estava mais suportando... essa coisa assim de todo o dia a mesma 

coisa. Sabe eu estou fazendo esse trabalho porque eu não tenho para onde ir. A rotina... 

[...]. Aí comecei a fazer produção né. 

Howardinne: Mas aí tu saíste do teatro [curso] né? 

Efrain: Eu saí. Eu enjoei mesmo daquela vida, daquela coisa acadêmica, eu não gosto e 

eu preciso ganhar dinheiro também né, eu preciso me sustentar. E não estava dando para 

conciliar. 

Howardinne: Depois você também fez coisas com João, também trabalhou em produção 

com ele? 

Efrain: Sim, fiz bastante coisas com ele eu fiz O auto do rei leal, que eu fiz antes da 

faculdade inclusive. Depois eu fiquei com o João e aí as coisas foram me levando para a 

produção porque dá mais grana, não é o que eu quero fazer. Aí eu fui para a Rede 

Amazônica, também saí da Rede Amazônica, estava incrível lá, eu trabalhava com 

produção de eventos institucionais, levando a marca de empresa, incrível. Não era tão 

trabalhoso e falava até de novela, de coisas que eu gosto da TV, mas a pessoa que eu 

estava, nós começamos a nos estranhar e eu pedi para sair. Depois fui para uma empresa 

de montagem de palco e iluminação. Que eu não entendo nada. Eu achei que eu ia para 

lá porque eles têm um concerto de Natal em Boa Vista, e o meu olho era nesse concerto 

porque era para trabalhar com a parte artística, fazendo produção, como eu fazia no Breve 

Cenas, fazia no Mova-se, isso eu gosto, produção de teatro e tal. Mas, era assim: “Vai 

visitar tal local, o palco é tanto portanto, o pé direito é tanto”, era assim, seco.  

A gente monta e só aparece para desmontar, é muito chato. Aí sofri um acidente de moto 

trabalhando no carnaval ano passado, que carnaval é virado. A gente monta, desmonta, 

monta, desmonta [...]. Tem uma festa aqui na Ferreira Pena, aí monta, outro dia tem lá no 

Coroado, aí monta de novo... Quando acaba a festa deles, que é meia-noite, já tem que 

desmontar para levar este equipamento para outro, e era virado. Até que eu caí de moto, 

quebrei o braço e fiquei em casa quatro meses. Quando eu voltei, que eu fiquei pelo INSS, 

a moça do RH falou assim: “Como está não sei o que”, e eu disse que eu estava infeliz: 

“Não é isso com que eu quero trabalhar, eu achei que eu ia para o concerto de Natal, 

trabalhar mais com esta parte artística e tal”. [...] Aí ela disse: “Agora eu posso falar de 

mim? Eu estou pedindo demissão você quer a minha vaga?”, eu disse: “Mana, se for para 

não ir para o sol quente...” E aí eu fui para o RH. Que é chato também, mas em 

compensação estou no ar-condicionado (risos). [...]  



Estou ganhando o mesmo salário, está me sustentando, mas a vontade de voltar é grande 

para o teatro, fazer teatro, só que eu vou voltar para onde? Para ganhar o quê? As pessoas 

até me chamam, mas querem que eu faça trabalho de graça. Eu tentei voltar com o Diego 

né, com essa montagem que eles fizeram agora... UTC, ele me chamou, só que quando 

ele me chamou eu estava saindo da Rede Amazônica e passei duas semanas - antes de ir 

para essa empresa-, eu fiquei duas semanas em casa. Então eu ensaiei duas semanas legal, 

comecei o trabalho legal. Quando eu entrei na empresa, aí eu saía de lá seis horas da tarde 

e corria para o ensaio, o Diego me pegava, a Carol... No meio do caminho eu comecei a 

me cansar. Porque esse trabalho era cansativo, no sol quente, eu comecei a ficar com a 

pele muito queimada. O Diego falava: “Tu estás usando protetor?”, “Eu estou usando, 

mas é no sol quente, não tem condição”. Aí com duas semanas eu disse: “Gente não dá, 

entre o trabalho e o estudo, eu queria ficar com o estudo, mas o estudo não me sustenta.  

Eu preciso do meu trabalho”.  Aí eu saí. Aí eu fiquei nesse trabalho, aconteceu tudo o que 

aconteceu, que eu já tinha contado e agora eu estou no RH. Mas, quando você não está 

fazendo o que gosta... [...]. E essa foi a história do TESC. 

Howardinne: E quando termina o TESC em 2016? 

Efrain: Eu já estava totalmente afastado, eu tinha saído em 2013. Em 2013 eles montaram 

o que?  

Howardinne: Não foi O fiscal? eles ficaram uns três anos com O fiscal rodando.   

Efrain: Não, mas eu acho que a gente tentou montar essa peça que eu estou te falando... 

Quem você vai entrevistar depois? Depois pergunta para o Robson Ney... Era uma peça 

sobre ditadura militar, alguma coisa militar assim... Eu não lembro, mas era um texto 

super chato [Operação Macunaíma] (risos). 

Eu sei que tem as questões indígenas também, mas ele é mais moderno, ele é mais atual 

assim, ele não se passa em épocas... E aí eu acho que a gente tentou montar, só que depois 

eu saí. Aí comecei a trabalhar com o João, porque não estava dando mais. [...] E quando 

a gente viajava com o João, quando a gente viajou com O auto do Rei Leal, a gente avisava 

sempre com muita antecedência, de três, seis meses, eu e o Robson Ney. A gente era 

muito organizado, e o João também era muito organizado, para não ter problema. Nessa 

época, estávamos fazendo o trabalho com o João e também no TESC. Mas, mesmo assim, 

tinha uns estresses, os ciuminhos. A gente ganhou o prêmio no Festival de Teatro, e no 

dia desse prêmio eu fiquei tão nervoso que ao invés de eu agradecer a Companhia de 

Ideias, eu agradeci ao TESC, falei bem do Daniel e o João ficou com ódio (risos). 

Engraçado, porque no dia eu estava com a galera do TESC, porque assim, era a minha 



família né, a gente estava ali desde o início de 2003, mas aí quando eu subi, eu ganhei 

como O Auto do rei leal, e “Gente eu agradeci o TESC ao invés de agradecer o João, eu 

esqueci de agradecer a Companhia de ideias, só falei do TESC” (risos). Ainda falei bem 

do Daniel que até hoje eu me arrependo (risos) [...]. Mas era um cara maravilhoso de se 

trabalhar, a Dani também gosta muito dele [...].  

Na época (2012) a gente deu uma entrevista no Rio de Janeiro para a Globo News, era o 

TESC e a galera do Nós do Morro, a gente fazia com o Nós do Morro e o Nós do Morro 

foi assistir a gente, maravilhosos. E aí fizeram essa ponte né, o produtor de lá fez essa 

ponte, e a gente conheceu, a gente teve contato com eles e tal. E aí fizeram uma matéria 

falando sobre o Nós do Morro e a gente, como se a gente tivesse na mesma situação. De 

certa forma sim, mas eu nunca vi essa matéria, até se perdeu, eu até procurei na internet, 

a Globo News não tem acervo, naquela época eu acho que não tinha mesmo como tem 

hoje, que fica tudo digital. Mas chegaram a fazer uma matéria assim nesse sentido. Mas 

não é que eu me sinta ofendido em ser colocado como... Até porque eu não sou rico, eu 

não tinha dinheiro também, mas é que colocam a gente no... Eu não sei, o que me chateou 

foi o excesso. Porque até um certo tempo tudo bem. Eu acho que, a minha cabeça também 

achava que a gente conseguia andar com as próprias pernas entendeu, não ter mais esse 

título, mas eu acho que não, que a gente não ia conseguir andar com as próprias pernas 

não. Tanto é que caiu né, a galera toda amadureceu, aí todo mundo se formou. Quando 

era para as coisas tomarem suas raízes e partirem para outras coisas até mais interessantes 

dentro do SESC, teve aquele problema todo de demissão, de tudo, como eu te falei eu 

acho que virou uma repartição pública. 

Depois que eu saí, a galera tinha um lance de dedo, de bater o dedo: “Ah, vamos nos 

encontrar” e, “Tenho que bater o dedo”. E, às vezes, nem ficavam lá e tinham que voltar 

para bater o dedo e sair de novo, entende. Porque não tinha mais o processo criativo, não 

tinha mais aquele gás. Mas eu já tinha saído, e eu sempre falava para eles: “Mano, sai 

logo desse TESC, vai logo para outros voos e tal”. Mas, era um dinheiro que sustentava 

também né, dava alguma grana. Se já éramos instáveis, imagine os outros grupos. 

Howardinne: Vocês sentiam essas diferenças quando falavam do TESC? 

Efrain: Tinha uma invejinha do TESC, sempre tinha um: “Ai, o TESC não sei o que”, e 

já teve situações na própria UEA mesmo da gente ser... Teve uma situação até com o 

Daniel Souza inclusive, antes da gente brigar, que ele inclusive colocou isso numa reunião 

dizendo que eu estava falando mal do TESC, e na verdade surgiu um papo ali na UEA, 

Eu não lembro mais, eu sei que colocava o TESC numa situação chata. E eu tentei 



defender né, só que o Daniel ouviu, na perspectiva dele, achou que eu estava falando mal. 

Mas eu sentia que tinha uma coisa assim: “Ai, tu és do TESC”. Pelo menos da minha 

parte não, se eu demonstrei, talvez, foi por minha imaturidade, mas sei lá, eu não lembro 

de ter demonstrado. A gente brincava muito: “A gente é do TESC” (risos). Mas não era 

aquela coisa assim... Mas eu sinto que alguns meninos, às vezes, usavam isso como um 

sei lá, como se fosse mudar alguma coisa. Era legal ser do TESC? Era, porque tinha um 

nome, tinha uma história, mas eu não via muito essa coisa de: “Sou o TESC, sou 

badalado”. Eu não sei como era a relação das pessoas ali, mas eu sei que tinha muita gente 

que queria entrar, chegava para a gente assim: “Ai, eu tenho muita vontade de entrar no 

TESC”. Muitas pessoas passaram por lá entendeu, mas quando viram que a coisa era 

totalmente diferente, viram que ali não tinha dinheiro, já era mais pela raça mesmo, pela 

coragem e algumas pessoas não tinham essa raça, essa coragem, e naturalmente saíam. A 

gente nunca, em nenhum momento, teve de dizer não para uma pessoa entrar. Acontecia 

sim, quando a pessoa entrava e não se encaixava naquele nosso ritmo e a gente via que a 

pessoa era displicente. Não é que era para ser igual a gente, não. Mesmo a gente ali dentro 

no nosso círculo, tinham vários círculos né, mas mesmo ali dentro, a gente se respeitava 

e todo mundo era assim. Chegava cedo, todo mundo guardava as suas coisinhas, tinha 

suas tarefas e muita gente chegava e achava que era glamour. “Ai eu sou do TESC, não 

sei o quê...”, e não fazia o trabalho. E era mais ralado, que era o que estava por detrás, 

que era necessário, que é limpar, que é cuidar. Às vezes, a gente chegava assim no sábado, 

na segunda ou na semana seguinte, e estavam as mesmas coisas lá sabe, jogadas, com 

mofo. A pessoa não tinha coragem de levar para casa para lavar, eu não, levava sempre.  

Tinham dias em que eu chegava as quatro horas da tarde no TESC - porque eu ia limpar 

o teatro. Os serviços gerais passavam ali, mas eles não passavam para limpar o teatro, 

eles passavam para limpar um cômodo do SESC, então era dentro da agenda deles. Se era 

segunda, se era terça, se era quarta, eu não sei. Quando chegava no sábado, em dia de 

apresentação, estava cheio de papel que a galera trazia comida e jogava farelo de coisa 

sabe e eu “pô”, o SESC não limpava né. Aí eu comecei a ir e a limpar, porque o público 

não podia ver aquilo. Eu limpava assim do meu jeito, olha que eu não limpava nem a 

minha casa (risos). Depois que eu vi que se acostumaram, aí eu: “Ah não”. O Robson 

Ney é igual a mim, a gente se dava super bem nisso, porque o Robson Ney é super 

metódico, só que o Robson fazia várias coisas né, às vezes, ele dizia: “Amigo, eu vou 

chegar atrasado”, mas ele chegava e organizava. A gente era muito parceiro, a gente era 

um casal. Em viagem era eu e o Robson Ney sempre, sempre no mesmo quarto. A gente 



só ficou uma vez em quartos diferentes porque realmente nessa viagem foi o suprassumo 

e cada um estava com seu quarto. Não sei que viagem foi essa, mas cada um estava com 

seu quarto (risos). E nessa viagem a gente ficou afastado, mas em todas as outras: “Já sei 

Efrain e Robson Ney”. Todo mundo tinha seus casais né, sua dupla e quem era casal 

realmente, que namorava, dormia junto. Mas eu e o Robson sempre estávamos juntos 

sempre porque a gente era muito parceiro, muito metódico e a gente se entendia [...]. A 

gente sempre foi muito unido, hoje em dia a gente se fala uma vez por ano, mas quando 

se fala é por três horas. [...]  

Mas, é isso que eu falo né, todo começo tem seu fim, uma hora o Márcio ia cansar 

também, uma hora... Mas, sim o que eu soube é que chegaram para o Márcio e falaram: 

“Vamos acabar com TESC”, essas pessoas seriam demitidas por uma questão de corte. O 

Brasil estava naquela pindaíba, todo mundo ia ser cortado, e aí também usaram essa 

situação, porque lá dentro do SESC tinha muito ciúmes do TESC. Porque o Márcio tinha 

acesso ao Tadros, então o Márcio não precisava ir com fulano ou com ciclano para 

conseguir que as coisas chegassem, ele já ia lá, as coisas só desciam e tinham que 

acontecer. E as pessoas tem uma inveja muito grande, muito, muito grande da relação do 

Márcio eu acho, do TESC, não sei porque essa inveja. E aí eu acho que teve essa coisa 

assim: “Bom, é melhor acabar nesse momento, como eles estão fragilizados” [...]. Aí eu 

acho que se aproveitou do momento, só que o que eu soube é que foi oferecido para o 

Márcio um cargo lá, ele continuaria contratado e o Márcio falou: “Não, para quê? O meu 

negócio é o TESC”. Isso foi o que eu ouvi também, essa história, eu nunca conversei com 

o Márcio sobre, mas o que eu soube foi isso, que ele não ficou lá porque já que não tinha 

condições de ficar com todo mundo, então não tinha por que ele ficar. E eu achei coerente 

da parte dele, porque o que ele ia fazer lá? Ser uma Dercy Gonçalves na Globo? A pessoa 

já viveu bastante, sabe que nessa idade a gente está fragilizado né. “Ah, vamos dar um 

cargo aqui para ele”, sei lá ele podia pensar assim, no futuro. “Não, o motivo de eu estar 

aqui é o TESC”.  

Howardinne: Dizem que será criado um Centro Cultural... 

Efrain: Ah, mas isso dizem desde a época que a gente entrou. Que aquele teatro vai passar 

para o andar de cima, que ali vai ser um grande teatro, que vai ter várias salas no lugar da 

quadra, que o teatrinho do SESC, vão pegar ele e vão fazer assim (faz gesto de aumentar). 

Vão pegar ele colocar no andar superior né, porque ele faz parte da história, e tu sabes 

que aquele teatro forma um T né, você já percebeu ali? 

Howardinne: A entradinha né, eu não tinha reparado nisso. 



Efrain: Isso, a entradinha é um T, tem aquele espaço entre o palco e a plateia. E eu acho 

assim, que pela história poderiam fazer mesmo. 

Howardinne: Mas já destruíram lá, eu fui na biblioteca para ver se achava algumas coisas 

e eu vi um vão. 

Efrain: Nossa, eu não sei, eu nunca mais passei por ali. Mas aonde é a quadra, aquilo 

tudo? Nossa, mas você viu assim, de cima não foi?  

Howardinne: Eu vi numa janela que é vazada, que você consegue ver os departamentos, 

aí de frente está quase um estacionamento, como se fosse um estacionamento, um 

“quadradão”, aí tem a lanchonete que não funciona mais e não dá para ver mais. Mas eu 

imagino, que eu lembro né que entrava para o teatro e fazia assim (faz gestos), eu acho 

que derrubaram tudo. 

Efrain: Nossa, eu nunca mais tinha passado por ali, nunca mais tive contato com 

ninguém. Estou combinando com a Dani, ela até me cobrou para a gente fazer algo, ela e 

o Robson Ney, o Denni. O Denni depois que entrou, trouxe aquele humor dele, aquele 

humor ácido para dentro do grupo. E a gente começou com o Sábados detonados. Já tinha 

começado com Sábados detonados, aí ele veio e engrandeceu muito o Sábados. A gente 

fez um trabalho lá dentro também, mas era independente do TESC, que era o Coisas para 

depois da meia-noite.  

Howardinne: E tinha O lá hoje, que vocês faziam com o público comerciário. 

Efrain: Menina, você lembrou disso? Pelo amor de Deus, é verdade (risos). 

Howardinne: O Denni até deu o nome de “subespetáculo”, que não era espetáculo, mas 

também não se sabia o que que era, mas fazia. 

Efrain: Às vezes, era leitura, às vezes, era uma esquete boba, às vezes, era uma coisa 

dele, que ele tinha umas críticas legais, mas só ele que sabia fazer, só ele sabia dar o tom 

certo. Menina, tinha mesmo esse lá hoje... Eu nem lembrava disso. Mas, o Sábados 

detonados também foi uma experiência incrível, porque era meia-noite, porque também 

criou-se... Na época, lotava, tinha gente que voltava. Muita gente ia assistir todo sábado. 

A mãe do Márcio era uma: “Hoje eu vou assistir”, “Mãe, a senhora está cansada”, “Mas 

eu vou”. E ela adorava o Robson Ney. 

Howardinne: Vocês foram para o Manauara. 

Efrain: Fomos, e não foi legal, perdeu totalmente ali. A gente começou a apresentar A 

paixão de Ajuricaba ali também, no Manauara, quando a gente voltou da França, mas não 

era legal não. Teve uma aproximação do Manauara, mas eu não gostava. Eu fazia, mas 

não gostava. Eu acho que era uma coisa de energia também, já estávamos acostumados, 



estávamos em casa, conhecíamos tudo. Mas, o Sábados detonados foi muito bacana, 

depois se perdeu também. Aí a gente já não tinha... Estávamos cansados... Hoje a gente 

vê assim na TV: “Ah, porque que está acabando o grupo tal, eles são incríveis”, mas as 

pessoas não entendem que as pessoas se cansam de fazer só aquilo, que elas precisam de 

outras coisas. E aí eu acho que era isso que a gente estava precisando. Hoje cada um está... 

O Denni, eu até perguntei: “Mana, a senhora vive de que?”. “Não interessa querida” 

(risos). "A Dinne já te entrevistou? Porque ela me entrevistou" (risos) [...]. 



Entrevista com Eliézia de Barros. Manaus, 13 de fevereiro de 2019. Duração: 49:01. 

Eliézia foi atriz do TESC na terceira fase. É atriz e educadora física. 

Howardinne: Você pode iniciar falando sobre o teatro, quando você começou, antes de 

entrar no TESC. 

Eliézia: Eu comecei no Cláudio Santoro, aí sempre fica a dúvida, eu sempre discuti com 

alguns meninos do TESC, que eram da mesma época que eu né, se era: “Não bicho, foi 

em 2000”, “Não, foi em 2000 e alguma coisa...”. Porque quando abriram as inscrições, 

quando começou lá no Cláudio Santoro, que foi no Sambódromo aquele primeiro, eu 

entrei naquele monte de gente eu fui lá querendo me inscrever para mais de uma coisa, e 

não podia. Aí quem eu encontrei lá na inscrição era o Daniel Mazzaro, e eu fiz a inscrição 

para bateria, para teatro e não lembro mais para o que né. E disseram: “Você não pode, 

só pode para um”. Aí me escrevi para os dois. “Mas, para qual você passar você vai ter 

que escolher, só pode ficar em um”. Aí eu fiz o teste com Daniel Mazzaro que ele estava 

lá. 

Howardinne: Tinha teste para entrar? 

Eliézia: Tinha, fazia um textinho lá, eles davam um texto e ficava alguns minutos 

decorando e apresentava lá aquele texto do jeito que você quisesse. E aí foi que eu passei 

nesse e fiquei, foi lá que eu comecei a fazer teatro, na verdade. 

Howardinne: Quem era da sua turma? 

Eliézia: Era aquela moçada do TESC: Robson Ney, Dani, Emerson, Tiago... Tanta 

gente...Os professores eram o Daniel Mazzaro, o Roger, Thompson, o Johnson, tinha a... 

Howardinne: Tinha uma que dava voz, não era? 

Eliézia: Aurora e tinha uma outra, eu sabia o nome dela, esqueci. 

Howardinne: Aldísio dava aula de história do teatro, certo? 

Eliézia: Eu acho que sim, na minha memória não vem agora não (risos). Mas toda essa 

classe antiga que já era do teatro, eles já eram todos professores. E apareciam lá Socorro, 

Paula, o Nonato. Quem já tinha um grupo formado: o Daniel, Socorro, o Nonato e a Paula 

Andrade, na época do Garagem, eu fui para essa época (risos). 

Howardinne: Tu eras do grupo do Daniel? 

Eliézia: Isso, aí a gente ia para lá, era um espaço. Eles ficavam procurando para juntar 

eles todos, era ali no centro próximo daquela escola do “Vale”[Adalberto Vale], tinha 

uma garagem lá, era bem bacana o espaço, bem legal. Viravam noites lá. E hoje...  Eu 

tenho certeza que foi nessa época de 2000 que eu comecei, porque eu conto assim, se for 



contar mesmo quantos anos eu já fiz de teatro, mesmo estando parada, contando são para 

mim, dezenove ou dezoito anos que eu já estou nessa área porque eu não estou - eu já 

estou dois ou três anos-, fora do palco, mas eu atuo nas outras áreas que eu estou 

exercendo agora. O pessoal fica impressionado comigo por causa da minha da minha 

dinâmica, da minha desenvoltura, da minha comunicação e isso vem da minha 

personalidade e também do teatro né. E eu uso nisso, nessa outra área que é a área de 

educação física.  

Howardinne: Você nunca foi uma pessoa tímida né, ou teatro te ajudou? 

Eliézia: É, ajudou e ainda sou, aí é só pegar no tranco que vai, mas eu sou (risos).  

Howardinne: E essa tua entrada no TESC como é que foi? 

Eliézia: Também foi através do Daniel Mazzaro, eu não sei se ele já trabalhava ou ele 

começou a trabalhar lá, aí o TESC ia começar a fazer uma seleção e o Daniel me indicou 

para fazer e falou: “Ei, vai lá e faz o teste”. 

Howardinne: Que era para o Ajuricaba? 

Eliézia: Isso, aí eu fiz e eu entrei. Eu não sei se era exatamente para o Ajuricaba ou se 

era para entrar no TESC. Eu sei que eu fiz o teste e tal... 

Howardinne: Mas o Ajuricaba foi o primeiro espetáculo, você participou? 

Eliézia: Foi, profissionalmente foi o Ajuricaba porque antes disso tinham aquelas 

apresentações lá no Cláudio Santoro que tinha o “Verão na Praça”, eu apresentei muito 

nesse Verão na Praça, meu final de semana era lá. Eu vivia para aquilo né. 

Howardinne: E no Ajuricaba você lembra o que você fez? Porque teve um ano que você 

fez a Inhambu, mas foi na versão com o Efrain, será? Que a primeira versão de 

Ajuricaba... 

Eliézia: Sempre foi com Efrain, sempre. 

Howardinne: Mas a primeira versão não era com o Márcio Braz? 

Eliézia: Ah, não, o personagem principal sempre que eu fiz foi com o Márcio Braz, 

sempre. O Efrain ele fazia o outro índio, que era o coadjuvante, eu acho. Eu nunca fiz 

outra versão sem ser com Márcio Braz, aí nessa época eu já não estava mais no grupo, já 

tinha mudado. 

Howardinne: Tu fizeste a Inhambu, como foi fazê-la? 

Eliézia: Para mim foi assim, “papum”, eu já tinha essa coisa meio explosiva, quando eu 

soube que tinha que ser seminua, eu não tive conversa, aí foi o Daniel de novo na minha 

vida: “Menina para com isso”, tirou já era. Aí pronto. Se eu tinha vergonha daquele monte 

de gente lá passando, lá no camarim e todos os artistas, ele me maquiando... Eu só com 



aquela tanga e aí já foi, eu não tinha nem que pensar, eu nem pensei. Foi, fiquei e pronto. 

Perdi o medo porque já estava ali, ninguém estava me tocando, se estavam fazendo 

alguma coisa o problema era deles. Foi o impacto mesmo, e assim foi para valer, e digo 

assim: “Já, é agora, então se eu não despontar dessa vez, qualquer coisa que vier já era”. 

Howardinne: E no Ajuricaba o Daniel era assistente de direção, o Márcio dirigia, como 

é que era? 

Eliézia: Na verdade assim, pela gente ele era lá - eu não sei, posso estar enganada-, ele 

sempre tinha a função de assistente, mas ele sempre fazia par com a direção, então isso 

para mim assim... Não dizendo com a intelectualidade também do Márcio Souza lá, mas 

assim o Daniel dava “uns toques”, entendeu de mais experiência né, de estar ali no pesado, 

de pegar o grosso mesmo e transformar então, para mim, ele não era só um assistente, 

para mim ele era o diretor. Ele preparava a gente e tudo. O Márcio ele vinha com todas 

as informações, as dúvidas, os trejeitos, a experiência de viver tal época ou aquela coisa, 

de dar mais detalhes entendeu, isso.  

Howardinne: Depois de Ajuricaba o que veio? O Dessana... o Hamlet não foi?  

Eliézia: Mana agora tu pegaste forte aí nas ordens (risos). Tu que estás mais na pesquisa 

aí responde (risos). Eu fiz [Hamlet], mas eu não fiz um papel, eu fiz um papel simples, 

eu fazia parte da trupe. Da trupe que chegava para fazer a peça para o Hamlet. Mas aí 

também eu fazia outros personagenzinhos tipo bombril: “Ah, está precisando desse..”, 

engraçado né, mas eu achei tão bom porque sair do personagem principal para o outro, 

não sei se foi a ordem, mas aí foi legal porque a gente vê outras coisas e a gente pode 

também crescer, mesmo que seja no personagem pequeno então eu fazia tudo com 

vontade de cem por cento, não interessa se eu só passasse ali ou eu só limpasse o chão ou 

desse um sorriso sem falar nada. Nisso eu fui ganhando também, porque eu fui crescendo 

com meu personagem em cena. Eu fazia os personagens que só passavam e só ficava ali 

de madame, com outro tipo de roupa, e a trupe se eu não me engano, eu não lembro mais 

(risos). 

Howardinne: Depois veio Dessana, que era o Festival de Ópera. 

Eliézia: É mana, pensa numa coisa louca, lesa, doida, desastrada, eu sei lá que coisa era 

aquilo. Mas a gente fez, metemos a cara, aquele monte de atores querendo cantar. 

Howardinne: Você canta? 

Eliézia: Olha, eu digo que eu canto, se eu encanto profissionalmente por aí tudo bem. 

Hoje eu faço um curso de violão, mas esse meu lado... que eu sempre quis cantar também 

[...]. Foi uma loucura ainda maior ali porque o Márcio: “Bora?”, “Bora enfrentar”. Aí 



fazíamos de tudo, antes só trabalhava corpo, aí começou a voz, mas voz de um outro tipo 

diferente um pouco mais... Cansativo, a gente gastava mais energia né. Porque tinha que 

ensaiar toda hora, toda hora a gente pensava, chorava comia e respirava aquela música, 

aquelas notas e pela misericórdia... Até hoje eu tenho guardado aqueles CDS de 

recordação, não lembro se eu ainda tenho as partituras, pelo amor de Deus... Aquele 

professor Henrique Bravo, até hoje... Gente boa, bacana. E várias outras pessoas que 

passaram de voz que foram muito bacanas. Mas foi, se foi bom no dia da estreia...Eu sei 

que foi, não foi uma merda, dependendo dos críticos, mas para nós foi bom. E no Festival, 

pena que não foi no Teatro Amazonas né, mas ainda bem que não foi lá. A estreia foi no 

teatrinho mesmo né (risos) com a orquestra e o maestro falava assim - ele não falava, mas 

porra, a ação dele quando ele via o pessoal desafinar, era para acabar - (risos) com a 

orquestra. Mas olha, foi uma experiência muito boa, no geral quem assistiu, se foi boa eu 

não sei (risos). Eu só acho que deveria ter continuado mais Dessana, mas era uma coisa 

muito grandiosa que precisava de uma orquestra, de um maestro e tal e não tinha isso, o 

grupo não tinha isso para ele, para o grupo todo. Então só ficou para aquele momento 

mesmo.  

Howardinne: Tinha uma história que eu acho que foi o Efrain que contou, que no dia, no 

camarim, vocês colocaram adesivos nos seios aí o Daniel chegou e falou que tinha não 

sei quem na plateia, e vocês tiraram (risos). 

Eliézia: Eu me lembro... não, é muito vago, mas eu me lembro que assim, as meninas que 

entraram, não era nem eu, eu não tinha mais isso, de mostrar os seios, não sei o que. Mas, 

a Socorro, eu não sei se foi nessa época que ela tinha reduzido os seios e aí estava aquela 

cirurgia, aparecia, e ela não queria e ela colocou um tal de “lib”, aí ficava aquela 

maquiagem ridícula né, em cima, mostrando o lib. E algumas meninas queriam usar, e 

algumas ficaram assim meio receosas de não usar, mas tinham vergonha e de vez em 

quando faziam aquelas coisas assim para não mostrar. E o Daniel: “Vamos acabar com 

isso aí vamos tirar, que frescura de mostrar os seios” (risos). Assim, de acordo com o seu 

corpo né, tinha gente que não estava nem aí. Eu sei que foi, e tirou todo mundo no dia da 

apresentação para não ter que falar, porque se eu não me engano, eu não sei se teve uma 

pré-estreia, mas na pré-estreia ainda fizeram com aquelas porcarias: “Vamos tirar essa 

porra aí, não vem com esse negócio de lib não aqui...”. Mas eu sei que ainda teve, eu 

mesma lembro que até nas apresentações, tinha gente que fazia meio assim (fazendo gesto 

de esconder o busto), que era para não aparecer tanto os seios porque tinha vergonha. Até 

a Daniely foi uma né: “Ah, porque meu seio é muito pequeno”, que eu até falava: “Menina 



para com isso, deixa de leseira”. E até que ela foi, foi devagar, mas ela tinha vergonha e 

para ela foi difícil, e para o Daniel foi difícil trabalhar o psicológico de algumas meninas 

de lá. Mas outras foi rápido, foi de imediato o medo assim, mais depois foi. A Paula 

Andrade - Paula Francinete-, também. A Paula não tinha essas coisas não.  

Howardinne: E também era sempre muita gente, tinha uma época que tinha a Vanessa, 

o Mendes... Entrava uma galera, saía, aí é como que era esse processo? 

Eliézia: A Vanessa foi da primeira remessa junto com a gente lá. A Vanessa era uma 

loucura, a Vanessa é um personagem. Eu virei até amiga da Vanessa, mas depois nessa 

loucura não vai não bicho (risos). A Vanessa era meio assim, ela já tinha uma coisa que 

já vinha dela, das atuações dela meio densas, aquela coisa que se tu, sei lá, desse um toque 

para ela, ela já ficava meio assim, meio revoltada. Ela só faltava se sufocar ou então, a 

interpretação dela era muito densa, ela não relaxava um pouco (risos). Eu não sei se fazia 

a parte da personalidade dela. Foi isso que tu me perguntaste? 

Howardinne: Eu perguntei sobre esse fluxo de gente no elenco, na ficha técnica... 

Eliézia: Não, os que entraram continuaram até o final. Houve uma substituição de 

personagem, mais entre os que já estavam lá. O Vicente que fez uma troca de personagem 

porque tinha saído alguém, ou alguma coisa assim se eu não me engano, era o Roger 

devido a trabalhos, aí houve uma troca de personagens. Teve também, como era muita 

gente o artista principal que se eu não me engano era o Márcio Braz, ele revezava com o 

Efrain, tinha não sei se também, o Dimas, no Dessana. Havia essa substituição ou essa 

troca mesmo. Eram dois horários, alguma coisa assim, então você fazia um e depois o 

outro fazia no outro dia, alguma coisa assim, no Dessana. 

Howardinne: Depois o que veio...Aí depois tu ficaste? tu continuas ou... Tu lembras do 

teu último espetáculo no TESC? Depois vieram outras coisas, eu acho que As folias do 

látex... 

Eliézia: Eu fiquei nas Folias do látex, eu não sei se foi antes do Dessana, ou depois do 

de Dessana. 

Howardinne: Eu acho que foi depois. 

Eliézia: Que a gente fez viagem, com o Folias né. Era de dupla assim, no espetáculo era 

eu e o Robson Ney, éramos as figuras cômicas, tinha comicidade em tudo, mas éramos 

as figuras mais cômicas que tinham lá né, que a gente fazia o costurado do espetáculo. 

Como era o nome do personagem? Ah, não sei (risos). A gente era... os dois seringueiros 

eu e ele, eu e o Robson, mas não me pergunte qual era o nome do personagem. Era a gente 

que costurava o espetáculo todo. Então era assim puxado porque a gente quase não saía 



de cena. E quando a gente viajou, tinham as histórias engraçadas. A gente gostava muito 

de comer, eu e ele, a gente queria comer né. Aí tinham uns banquetes... E teve um dia que 

eu comi numa apresentação no SESC de São Paulo, eu comi e logo em seguida foi o 

espetáculo. Isso foi real e foi numa hora da cena que tinha que chorar ou ficar triste alguma 

coisa assim, e eu vomitei em cena e era de verdade o vômito (risos). E aí eu vomitei e o 

pessoal... Foi real. E o Robson Ney estava lá e eu não sei se eu vomitei no Robson Ney 

ou perto dele, mas foi o espetáculo inteiro fedendo a vomito, foi horrível. 

Howardinne: E para sair da situação, as pessoas sabiam ou elas acharam que era da cena? 

Eliézia: Faz parte. Eu estava aqui e só foi virar para o lado e caiu em cima de mim, e 

ficou (risos). E aliviou de certa forma, porque eu me balançava demais, eu me sacudia, 

Eu e Robson Ney era uma loucura porque a gente trocava de roupa então era doideira por 

isso que nos ensaios tinha que ser rápido. Então isso daí foi mais uma das experiências 

boas que a gente ainda não tinha experimentado. Tinha no Hamlet, mas tinha um tempão 

para gente trocar de roupa até entrar na nossa cena... Nesse não, era voando. Eu não sei 

foi uma experiência também, muito boa nesse sentido de ritmo de espetáculo. E era eu e 

Robson Ney, a gente ficava doidinho. E eu ainda estava na época com cabelo liso 

quimicamente liso, que era a loucura do cabelo que ficava meio “engrelhado”. Porque 

tinha uma índia, e também tinha um espetáculo da outra que eu fazia que era índia, era 

quase tudo com índia então o cabelo era liso quimicamente.  

Howardinne: Todo mundo meio que alisou né, o Márcio Braz também. 

Eliézia: É, porque o índio ali ia ser estranho, eu achava que podia fazer, mas, quando eu 

soube que eu tinha que fazer um alisamento no meu cabelo eu fiquei meio assim, mas, 

vamos lá né, tudo pela arte. Eu estava querendo entrar nessa área aí e tive que fazer. E aí 

nesse tempão meu cabelo sempre foi isso, mas deixa para lá esse é outro assunto (risos) 

[...]. A arte era minha vida nessa época, eu vivia para a arte, então tudo que arte precisava 

e necessitava de mim, do meu corpo ou... eu tinha que me transformar entendeu, eu era 

cem por cento [...].  

Howardinne: E a saída do TESC você lembra qual foi o seu último trabalho, como foi? 

Eliézia: Eu saí do TESC, e eu acho que eu não fiz mais nada, e eu fui embora para São 

Paulo. Morei uns sete, oito meses lá. Fui ver né qual era a de lá, fui ver se eu me encaixava 

por lá, como era o povo, se davam chances para a gente, essas coisas né. Então a gente 

foi em trio lá. Quando a gente voltou de lá, a gente já veio com uma cabeça assim: “Vamos 

voltar?”. Foi eu, o Dimas, e uma do TESC lá, a Alessandra. “Bora voltar?”, “Bora”. 

Vamos dar uma de doida e ver no que que vai dar esse negócio aí. A gente foi se aventurar, 



não foi fácil não, do início até eu ir embora não foi fácil, é difícil. Bem difícil aquela 

cidade viu, vou te contar, porque ali o pessoal respira teatro, quer dizer arte, respira arte 

ali. Então é difícil você chegar assim do nada vou lá, não interessa tua história lá em 

Manaus não, aqui tem que começar do zero né aí é meio... Porque a gente tinha que 

sobreviver então a gente procurava trabalho para sobreviver e o legal é que de mês em 

mês a gente mudava de lugar para morar. Nunca ficava mais de um mês em um lugar não, 

até que a gente conheceu um lugar lá, um espaço ou um grupo, não me pergunte onde era 

que eu não lembro, mas os outros lembram... O Dimas eu o chamo de “caixeiro viajante”, 

é coisa antiga né, mas ele ama até hoje, até hoje ele faz isso, mas eu acho legal isso da 

parte dele. E aí lá a gente participou, fizemos um workshop lá que estava tendo para entrar 

pessoas para o espetáculo Prometeu. Olha, não desmerecendo, eu sou bem humilde, do 

talento que eu tenho, da capacidade que eu posso dar né e assim eu creio que... Mano, eu 

arrepiava ali naquele workshop para fazer. E aí o pessoal lá - o cara era um pouco 

conhecido lá-, desdenhava da gente sabe... Achando que a gente era... O Dimas conseguiu, 

eu não quis mais porque o cara era... Sabe, parecia que estava “coisando” a gente. O 

Dimas ficou até o final porque o Dimas é assim, o cara pode estar... O Dimas tem uma 

personalidade incrível, até hoje eu tenho contato com ele, apesar de ser não muito, mas 

ele é um cara incrível, ele é um artista que vem se despontando, se conhecendo como 

artista, há pouco tempo que ele ficou aprofundando nisso, mas ele é um ótimo 

pesquisador. Eu creio que diretor, porque eu tentei que ele fizesse alguma coisa comigo, 

mas não deu certo por causa de mim, que eu estava numas mudanças na minha vida, mas 

ele é um ótimo profissional, ele estuda muito nessa área. É uma pena que a cidade não 

valorize isso. Porque aqui se você não meter a cara para fazer o teu projeto, com o que 

você quer sem esperar apoio de ninguém, principalmente do pessoal da área, você vai ser 

mais um convidado ou mais um participante “Ah, me dá a tua ideia, colabora aqui”.  

Isso a gente vai vendo com o tempo né, das pessoas falarem de mim, mas eu nunca fui 

nada do que falaram de mim, eu só me protegia, e quando a gente se protege, as pessoas 

pensam que a gente é aquilo que elas estão falando. Então lá em São Paulo, eu tentei fazer 

parte desse projeto que estamos falando que era a peça Prometeu, que foi muito bacana, 

eu cheguei a ver o meu colega lá, o Dimas ele fez um personagem lá no Prometeu que eu 

não lembro qual era e foi muito bacana foi num espaço meio que aberto lá, mas era meio 

fechado. Eu não sei se você fez alguma entrevista com o Dimas.  

[...] Ele foi um dos novos a entrar lá no TESC, mas é um garoto que nunca desistiu. Ele 

nunca teve, digamos assim, pensamento negativo. Apesar de estar tudo negativo, mas ele 



nunca desistiu e quando a gente voltou, ainda tentei voltar para o TESC, mas não quis 

mais. Ele ainda ficou lá apesar das situações, das circunstâncias, do que foi também no 

financeiro, ele ficou lá e foi isso. 

Howardinne: E na tua época vocês ganhava alguma bolsa, algum tipo de ajuda de custo? 

Eliézia: Olha, antigamente quando foi logo início, eu não lembro se a gente ganhava 

alguma coisa, eu acho que a gente não ganhava nada, era por amor mesmo que estávamos 

lá: “Oh, entrar no TESC, não sei o que”, logo de primeira assim. Mas depois de um tempo, 

depois de muita luta, quando o Márcio estava buscando isso, a gente começou a ganhar. 

Aí depois que queria entrar uma tal de “carteira”, eu já não estava mais no percurso disso, 

aí foi quando rolou isso. Continuaram algumas pessoas que já estavam lá e foi rolando os 

boatos, que eu só soube por meio de redes sociais (risos), eu já não estava por lá e outras 

coisas que a gente prefere deixar em off e não falar por aqui (risos). 

Howardinne: E aí quando o TESC acabou você soube imediatamente, ficou ligada 

quando soube? 

Eliézia: Não mana, eu soube pelas redes sociais, eu estou te falando, eu não soube, não 

sabia de mais nada, teve umas discussões por lá: “Gente, acabou, como assim?”. Quando 

eu realmente saí, eu não queria mais ter contato com ninguém lá, então eu não tive mais 

contato com ninguém lá, só depois de um tempo. Porque assim, quando você trabalha 

com grupo grande é que nem um Big Brother né? Você está lá diariamente com aquele 

grupo grande, você vai ter todos os tipos de sentimentos, de personalidade, de caráter, de 

discussões, de opiniões, o seu temperamento muda toda hora, todo tempo. Por isso que 

eu dizia assim: “Eu me colocava um escudo, eu me defendia”, porque as pessoas são 

diferentes. É que nem você entrar num grupo de dois com um grupo de sei lá quantos 

tinham ali que eu nem lembro, entendeu. Então assim, é muita diversidade. Tinha 

discussão? tinha, as discussões eram assim de dar opinião, de personalidade, de: “Ah eu 

não estou gostando mais de ti”, e lá eu não tinha papas na língua não, eu falava na cara 

mesmo, dizia assim: “Vai tomar no teu cu”, “Vai te fuder”. Dava opinião e pronto. E tinha 

desavenças assim, mas a gente contornava.  

Howardinne: Mas as relações de trabalho propriamente eram... 

Eliézia: Eram profissionais, pelo menos da minha parte era, se tinha alguém lá [...]. 

Porque eu entrava para trabalhar, de certa forma assim, como eu sou até hoje, eu sou 

totalmente profissional. A pessoa pode ter dado um murro na minha cara naquele 

momento, mas eu vou fazer o espetáculo, eu vou ensaiar. Eu vou ser profissional, eu vou 

esquecer aquilo lá eu vou fazer só que eu tenho que fazer, entendeu, e depois eu discuto 



com ela, eu converso com ela ou eu dou um murro na cara da pessoa, entendeu e assim 

vai. Isso antigamente, hoje eu não faço mais isso, continuo profissional, mas esse tipo de 

atitude já não vem mais, entre um minuto e um segundo você pensa um milhão de vezes 

no que fazer né, você tem que ignorar ou deixar no silêncio. Com o tempo a gente vai 

amadurecendo essas certas situações, de coisas que você já viveu que já teve essa 

experiência, então não precisa mais viver isso não. Você tenta contornar ou então se é 

novo, você vai tentar ver o que pode fazer. É claro que eu sou um ser humano né, eu sinto 

essas coisas súbitas, e dá vontade de, se a pessoa te ofender... Te respondi? (risos). 

Howardinne: Sim, e agora para fechar, você é conhecida como uma atriz super visceral, 

forte em cena, que se transforma. Muita gente que eu conversei - não que a gente tocasse 

propriamente no nome das pessoas-, mas as pessoas iam lembrando e iam falando 

tranquilamente, e muita gente falou que a Eliézia é uma das grandes atrizes dessa geração, 

muitas pessoas mesmo que eu conversei, enfim, muita gente te menciona e também 

obviamente, eu a vi em cena, você tem uma alguma coisa diferente em cena [...]. Isso 

veio, você se descobriu no palco? Como era isso, você sentia que vinha essa coisa toda 

assim? Porque eu via peças com você e sempre era uma explosão no palco. O Sérgio 

Cardoso falou que você foi a única que conseguiu de fato fazer a Carmem do jeito que 

ele imaginou. 

Eliézia: Olha, visceral né, eu ouvi isso a minha vida inteira quando eu comecei no teatro: 

“Você é uma atriz visceral”, os críticos falavam isso. Falavam que eu evocava uma 

“pomba gira ou um espírito” não existe isso gente, no teatro não existe isso. E as pessoas, 

até os outros antes: “Você invoca um espírito, ou é um santo que baixa”. Quem foi que 

disse para vocês que santo baixa na gente, se a pessoa já é desse tipo de religião ou sei lá, 

seita, aí já é com ela, porque comigo não tem isso não. Eu sou uma pessoa. Vamos voltar 

para esta palavra: visceral, a Eliézia é cem por cento, na minha vida inteira, seja qual for, 

seja aonde eu estiver envolvida. Eu já estou te dando essa resposta porque eu já fui 

vivendo até hoje e já posso dizer isso, eu só fui perceber isso depois de um tempo. Eu não 

sei eu não sei ser dez por cento, quarenta por cento... Até nos ensaios as pessoas falavam 

para mim que eu já fazia como se eu já estivesse no palco, no dia do espetáculo, eu não 

conseguia fazer... Não, eu já lia com a carga mil naquele personagem. Eu pesquisava, eu 

estudava, como eu falei, eu comia aquele personagem o dia inteiro então já vinha comigo. 

A minha energia é assim, se eu estou aqui fora do palco, eu estou na coxia, eu já estou 

aqui no personagem. E aí se já começou, bateu aquele negócio, vem a energia e muda a 

minha carga, eu não sei te explicar é um “liga assim”. vem aquela doideira dentro de mim 



que aí eu vou com tudo, eu vou com sangue, fervendo, com os batimentos a mil. Por causa 

disso, hoje como eu dou cem por cento eu fico assim, no corpo totalmente, seja ele para 

profissional, seja ele físico, seja ele no emocional. E aí é entrega total, coisa que na minha 

vida eu estou aprendendo a dosar, se eu não dosar sei lá, já é muita energia. Então eu não 

entrava no palco assim para brincar, eu brincava de teatro, mas eu entrava para... Se eu 

não acreditar no que eu estou fazendo o meu público não vai acreditar, eu pensava sempre 

assim. E eu vim desse curso com o Daniel, e ele ensinava muito isso desde o Cláudio 

Santoro, então eu me entregava de uma vez. Então era respiração ofegante, do jeito que 

eu estava ali dentro. Às vezes, as pessoas diziam: “Ah, você cospe muito”, porque eu 

falava muito e tinha muita saliva e vinha... E era voz alta, gritada, eu dava tudo de mim e 

ficava sem nada, garganta seca e eu tinha que fazer uma técnica senão eu não conseguia 

fazer a outra fala. O que eu posso te dizer é isso, a Eliézia, era a Eliézia emprestando para 

o personagem porque ela era aquilo, e continua sendo isso. Eu posso estar com energia 

um pouco menos agora e se eu fizer um espetáculo seria um pouco mais consciente, bem 

mais madura, não desmerecendo tudo isso que eu já vivi porque foi uma super experiência 

na minha vida, mas continuar sendo visceral (risos). Continuar sendo a Eliézia porque a 

Eliézia que tu via ali era a mil mesmo. Porque se eu faço uma índia, eu tenho que ser uma 

índia, eu tenho que acreditar que eu sou uma índia para o povo dizer, e falava e eu ouvia 

os comentários e eu agradecia. No caso da Carmem, que não era do TESC, o pessoal 

dizia, se lembrava que via, que foi assistir ao espetáculo, que conheceu a Carmem de la 

zone, a Carmen doida como chamavam: “Poxa eu vi a Carmem” e eu não conhecia a 

Carmen, eu só organizei as ideias de tudo que o Sérgio informou para mim. E aí eu fui 

desenvolvendo ela.  

E o legal do TESC assim, porque a gente demorava para fazer espetáculo, que ele tinha 

isso né, o Márcio fazia questão de passar tudo, informar, tirar as dúvidas, trazer todas as 

informações, a pesquisa, fazia a gente pesquisar, esse foi um lance legal de ter vivido essa 

experiência no TESC. E não só ser um ator por ser, em busca, pesquisando, se 

informando, lendo. Eu vou confessar, eu gosto de ler, mas não assim como eu lia no 

TESC, e o Márcio ele instigava isso. A gente... Eu tinha certeza que muitas pessoas que 

não tinham isso, deve ter ficado agora para vida, dessa estimulação do Márcio pelo TESC, 

entendeu. O TESC abriu muito em si a mente dos jovens que entraram ou passaram por 

lá, como isso já é de se é esperar né, pelas histórias do TESC, pelas pessoas que passaram 

por lá dos antigos. O Aldísio, ele falava muito, ele me chamava de... Aquele animal... Era 

uma onça, mas não é onça é um nome que chama para a onça, ele dizia que eu era ela, 



por essa minha personalidade, ele falava que eu era um furacão quando eu entrava no 

palco e eu acontecia lá. Jaguatirica... não lembro o que que era, mas era mais ou menos 

isso que ele me chamava. E os outros depois que vieram, que entraram lá, diziam 

comentários, eu só ouvia né. Aí no grupo, o pessoal ficava meio receoso comigo porque 

de certa forma, eu não me achava, mas eles diziam que eu era a queridinha do Márcio: 

“Bicho, eu não sou não, eu estou aqui para fazer o que eu sei de melhor, eu dou minha 

energia para fazer o que eu sei de melhor”, eu dizia assim. Eu gosto disso, eu vivo para 

isso e eu quero dar o meu melhor. Isso já gera outras questões que a gente deixa também 

em off (risos). 



Entrevista com Emerson Nascimento. Manaus, 08 de fev. de 2019. Duração: 

01:12:37. 

Emerson foi ator do TESC na última fase do grupo. É professor, atleta de Kung Fu, ator 

e professor de teatro. 

 

Howardinne: Acho que podemos começar. Você era daquela turma de 2003? 

Emerson: Isso, eu saí do Cláudio Santoro e fui para lá né, “terceira geração” que a gente 

chama do TESC. Terceira, porque teve a primeira, que eu acho que em 69... Eu nunca 

lembro a data [1968] 68. É. E aí eles param, que é com o Nielson Menão, o diretor, 

conhecemos ele em Brasília e depois que foi a era do Márcio, eu não lembro as datas... 

Aí o TESC para de novo né, que fecha. E sempre foi, pelo que eu entendi, sempre foi 

muito comum o SESC boicotar o TESC, Isso é que é muito engraçado. Eu entendo que 

na época do Márcio tinha lá a ditadura, que alguns brasileiros insistem em dizer que não 

existiu. Isso já mostra que a gente tem resquícios da nossa ignorância desde os nossos 

antepassados, então nada do que esteja acontecendo agora não é tão surpreendente, 

porque se você falar com essas companhias, com atores, com outros artistas que eram 

bem mais engajados com a questão social eles vão te falar disso. E os caras vêm falar hoje 

que não existiu ditadura, que não existia repressão, reprimir um grupo em Manaus é 

complicado né.  

Em 2002, teve um curso de teatro muito bom em Manaus que aí eu sei que em 2002 - que 

eu nunca mais vi ter um igual-, e achei que foi um projeto bom, ficou lá, foi uma das 

pérolas do Robério Braga, gestão era dele na época. Muita gente fala mal do governador 

Amazonino, não estou puxando o saco do político, mas esse cara tinha um cunho para 

cultura que outros não têm, ele movimentava tudo. Eu sempre falo isso, ele pode ter todos 

os defeitos dele como corrupto, como todo bom político, mas a vida cultural de Manaus 

com o Amazonino era muito rica, ele fazia aquele teatro funcionar, fazia aquele Largo 

funcionar, não era tão elitizado. Ele queria dar as coisas para o público, tinha aquela coisa 

de “Doutores da Alegria” tinha projeto de todas as qualidades, de tudo, desde as artes 

mais simples às artes mais refinadas, ou vamos dizer assim, vanguardistas né, como as 

pessoas gostam de falar.  

Então isso é muito importante da gente entender porque nós vínhamos atrelados com uma 

política. Então em 2002, o Cláudio Santoro ganhou um corpo gigantesco que é o 

sambódromo, onde tinham ali oito blocos, se eu não me engano, com teatro, dança, 

música, e ainda tinha as artes plásticas que não era lá, era em outro anexo. E você tinha 



toda uma perspectiva. Se você fazia teatro e se destacava, você ia trabalhar em alguma 

companhia, Metamorfose muito provavelmente porque era uma companhia forte da 

época, todos queriam ir para o Metamorfose, todos sem exceção. Primeiro, porque tinha 

os atores mais experientes, era a companhia mais estruturada e estava em tudo. O 

Metamorfose aparecia na televisão com chamadas, mas já tinham as outras companhias, 

a do Nonato... É que a gente não tinha essa consciência, a gente vai tendo depois. E a 

gente tinha os quatro gigantes né, como eu gosto de chamar lá dentro, era o Daniel, 

Socorro Andrade, a Paula Andrade e o Nonato Tavares, que é um cara maravilhoso, um 

Deus para mim no teatro. Com ou sem crise ele está lá fazendo as coisas dele, está aí, está 

fazendo, o que são coisas boas. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter sido dirigido por 

ele e pelo Daniel no Sapo Tarô-Bequê, a gente fez duas montagens distintas, uma com 

ele dirigindo e uma com o Daniel. Isso enriquece a gente como artista ...do TESC, só um 

parêntese. Então, o Cláudio Santoro em 2002, era muito promissor, e eu lembro que essa 

turma de 2002, tinha um aluno já falecido chamado Wagner que era do Metamorfose, não 

sei se você o conheceu. O Wagner era um cara muito legal, ele é um cara bom para se 

falar porque ele sempre passava coisas positivas sobre teatro, mesmo ele estando mal, era 

um cara que nunca abria mão de um sorriso, eu pelo menos nunca tive contato com ele 

diferente. E ele sempre falava para a gente, era um ator experiente: “A turma de 2002, do 

Cláudio Santoro, até hoje é a melhor turma que eu vi”, ele falava e eu estava lá no meio. 

Eu era muito ruim... Eu nunca me destaquei, isso é fato. Mas, eu consegui estar entre os 

bons, eu aprendiz no Kung fu, um professor me ensinou assim: “Ser o primeiro é uma 

consequência, mas é muito importante você estar entre os melhores. Porque você só vai 

ser bom se você estiver entre os bons, entre os melhores, então estando entre eles você é 

um dos melhores também”. [...]. Eu nunca fui muito comentado, muito falado, mas os 

meus colegas de trabalho me respeitavam muito, isso eu sou muito feliz. Eu tive 

companheiros como Efrain, a própria Eliézia que para mim era uma honra saber que antes 

de entrar em cena - era sempre eu quem dava as palavras antes-, eu adorava fazer isso, 

dizer para a companhia: “Gente, hoje é a nossa apresentação, vamos lá, vamos mandar 

ver”. Era uma espécie de líder, uma espécie de pessoa motivadora, então isso era muito 

importante porque eu era o cara que incentivava para entrar em cena, que incentivava os 

outros colegas que eram bons, se você não quisesse me achar bom..., mas eu estava lá 

com eles, e eles me achavam bom, eles me achavam importante e isso para mim era o que 

valia. Porque no final são eles que vão lembrar de mim, quando as cortinas se fecharem, 

o teu público que aplaudiu, que comprou para te assistir, ele te esquece, um dia ele vai te 



esquecer e seus amigos não. Então eu tenho até hoje esse álibi né, de ser feliz por isso 

porque eu sei que esses caras lembram de mim, eles me ligam, perguntam como eu estou 

e quando eu lembro deles eu também faço a mesma coisa, isso é saudável. [...] 

 E aí em 2002, o Cláudio Santoro estava ali bombando, todos esses caras estavam lá, 

Efrain, eu, Dani, nós não nos conhecíamos, ninguém se conhecia, e eu era da turma do 

Robson Ney, da Ariane Feitoza que é uma grande atriz. [...] E em 2002, geral queria estar 

com a Socorro, tinham os programas da SEC e a gente fazia e que a gente tirava o 

dinheiro, é como você falou, nós estávamos... Quando a gente fala de sustentabilidade 

artística, a gente tirava uma coisa para adolescentes, jovens de dezoito, dezenove anos, 

isso quebra um galho.  

Eu vim de uma família muito pobre então assim, meu pai não trabalhava porque era 

inválido, tinha um problema de saúde e não podia trabalhar e minha mãe tinha problemas 

de pressão, então para ela trabalhar era muito sofrido. Então eles mal conseguiam dar 

comida e a casa para gente e ainda pagar os impostos. Então quando eu ganhava um 

trocado no teatro eu ajudava um pouco, desafogava e fazia, meio que eles deixavam eu 

continuar fazendo. Mas, eu sabia que uma hora você vai ter que mudar, enfim. E aí no 

final de 2002, muda o governo, a gente recebe mil e uma propostas do Eduardo Braga, e 

logicamente como um bom político ele não cumpriu nenhuma, ele acabou com o Cláudio 

Santoro. O paraíso das Artes que a gente teve em 2002, virou um inferno, foi abandonado 

e hoje o curso... E começar em 2002, com a pretensão de acabar em 2004, tu tens noção 

que isso seria uma academia, uma faculdade? 2002, 2003, 2004, todo dia tu vais das duas 

às cinco horas fazendo aulas de teatro, expressão corporal, dramaturgia, história do teatro, 

interpretação, improvisação, todos os dias.  

Howardinne: Antes era um curso tipo técnico e depois disso saiu né? 

Emerson: Saiu, quando eu cheguei lá já era assim, era porradão, tu vais ser ator, a vibe 

era tu se formar como ator. Então eu estudei com a Socorro Langbeck, tu entendes a 

importância disso? De um cara de dezoito anos ter contato com a Beckinha? Uma vez me 

perguntaram se ela era uma boa professora, eu disse: “Não sei te dizer se ela é uma boa 

professora, mais sei te dizer uma coisa, se você fizer uma aula com ela você vai querer 

fazer teatro” [...] . Porque a Beckinha chegava lá, e o que um cara com 18 anos gosta de 

ouvir? rock and roll, Nirvana na minha época né. A gente não está muito preso ao acorde, 

a estrutura musical, a poética, poesia... a gente quer colocar para fora alguma coisa 

diferente, ela colocava Ramones e dizia: “Bora, coloquem o corpo para mexer “. Eu nunca 

fiz um aquecimento, e até hoje eu faço isso, quando os meus alunos estão tímidos eu digo: 



“Fechem os olhos, escutem essa música e dancem do jeito que vocês quiserem”. [...] Eu 

nunca esqueço disso e é uma coisa muito importante para colocar, porque eu aprendi a 

fazer leitura com a Ednelza, dar intenção no texto e tal, e tive bons professores de fora 

também, que era o Thompson, Aurora... Eu não estudei com o Daniel, fui conhecer o 

Daniel já no TESC. Resumindo, 2002... 2003 teve essa crise grande, e no final de 2002 

para 2003, teve uma reunião, quatro companhias de teatro: Vitória-Régia, Metamorfose, 

a do Daniel eu acho que era o... Eu não lembro o nome do grupo então eu não vou chutar, 

e a da Paula que era a que eu participava, que era o grupo Fantasia. Era um grupo 

fraquíssimo, muito novinho e tal e eu só fazia peça infantil, só fazia pelo dinheiro, não 

sabia nem o que eu estava fazendo, ia lá e fazia. E essas quatro companhias pegaram o 

que eles consideravam os melhores atores e levaram para uma reunião com o Márcio. 

Chegaram lá e eram trinta pessoas e mais alguns convidados, tinham muitos acadêmicos. 

O Márcio sempre teve uma queda por acadêmico, você fala que faz faculdade de qualquer 

coisa e ele abre as pernas, sempre foi assim que a banda tocou. Aí chegaram os 

acadêmicos lá e tal, dando pinta, e ficaram tudo em cena. E eu reconheço totalmente que 

eles tinham um pouco mais de segurança, mas eles não interpretavam nada, eram 

horríveis. Mas estavam lá porque o Márcio tem queda por acadêmicos isso é um fato, ele 

sempre teve, ele se amarra, tu falas que é um acadêmico e ele fala: “Poxa, eu tenho um 

monte de livros e tal... “. Enfim todo mundo tem as suas falhas, isso não é bem uma falha, 

enfim. Óbvio que, de fora... que eu era muito ruim e eu não entrei nesse primeiro, era A 

paixão de Ajuricaba e tinham quinze personagens e eu não entrei para o grupo, para o 

primeiro elenco, eu fiquei de fora.  

Aí já era 2003, da companhia da Paula ninguém ficou, e só ficou eu indo porque ele disse 

assim: “Olha, tem esse elenco aí no palco, e os demais vão ajudando aqui”. E teve uma 

época que não estava mais dando para mim porque eu ia de ônibus e voltava a pé, e eu 

tive que decidir se eu continuava, tinha Cláudio Santoro, e quando eu ficasse melhor eu 

voltaria para ver se eu entrava. Aí eu fui entregar o texto para o Daniel: “Daniel, eu vim 

deixar o texto, não vou continuar”, aí o Daniel: “Poxa sério Emerson? Faz o seguinte 

espere o Márcio para você entregar para ele, porque assim, é importante...”. Aí eu nem 

sabia que o Márcio me notava né, que eles tinham me notado, porque eu era muito fraco. 

“Tá bom”. Aí eu estava sentado lá na plateia e uma pessoa que era um dos acadêmicos 

que estava na leitura faltou e essa pessoa faltava muito. O Mendes como ator, olhou para 

mim e disse: “Ei bonitão, o que tu estás fazendo?”, e eu disse: “Eu estou esperando o 

Márcio para entregar o texto para ele”. “Senta aí, dá uma lida com a gente só para não 



desfalcar. Comecei a ler com eles, meu apelido era até “Elipera” (hipótese), porque era 

fala... E o Márcio chegou, e quando ele chegou, ele olhou para todos e disse: “Boa noite, 

tudo bom... Queria informar uma coisa gente, hoje quem está no palco é o meu elenco 

principal, não vai mais mudar”. Eu fiquei lá, entrei lá na merda (risos). E de longe eu era 

o pior, porque o grupo do Daniel estava em peso, era o Sidney, era o Daniel, era a Dani, 

o Adriano, todos se conheciam, o Robson Ney... Eles tinham um time, eles estavam juntos 

e eu era a pedra perdida. Eu tive uma boa voz, isso eu sempre tive para falar, mas era só 

isso, eu não tinha a expressão corporal, eu não tinha expressão de nada. O Daniel me 

chamava de tábua, depois ele me falou. E aí eles se apegaram a mim e tal e o Mendes era 

um cara que também foi muito parceiro, ele juntava galera, tem os seus defeitos, mas 

nesse ponto era muito legal que ele agrega as pessoas do elenco. Eu não sei como ele está 

hoje, mas para mim ele foi uma figura muito importante. Ele era muito autorresponsável, 

ele arrumava o figurino direitinho, ensinava isso para a gente [...]. Então foi muito 

importante conviver com ele, com o Roger, com a Vanessa, a própria Vanessa, que é uma 

pessoa profissional, que são profissionais. Então quando eles saíram do TESC, a gente 

ficou assim: “Agora nós somos o TESC”. E aí começou a terceira geração.  

Passou muita gente boa por lá e não pôde ficar, isso era triste para a gente, ver as pessoas... 

Podem até achar que não, que muita gente que saía, saía brigado, chateado, mas a gente 

queria novos atores bons porque é bom conviver com pessoas boas, com pessoas que vão 

fazer a companhia ser melhor. E é chato que não dava, porque não podia, porque não 

tinha dinheiro, e até porque assim, ninguém queria ganhar duzentos reais por mês isso era 

verdade, a gente ganhava duzentos, era muito ruim porque não dava para nada, mal dava 

para passagem de ônibus - que na época era setenta centavos, um real entendeu. Era só 

para você ir, e o Márcio te queria lá toda noite, mais as apresentações aos sábados, a gente 

se apresentou - uma temporada de Ajuricaba-, Dinne, por meses para ninguém, era tipo 

um ensaio geral todo final de semana, aí sabe quem estava na plateia? Guto Domingos, 

que tinha feito a preparação corporal. Isso é até meio maluco de dizer porque assim, era 

muita falta do que fazer para propor isso, eu duvido, eu boto minha mão no fogo se alguém 

faz uma coisa assim, faz de jeito nenhum. Hoje o pessoal quer ser estrela já, eu não estou 

dizendo que você não vai ser estrela, eu também estava lá chateado, e eu era muito sem 

noção também né: “O que que a gente tá fazendo? Ninguém está vindo ver a gente “, e o 

Daniel dizia: “Não, isso é bom porque a gente vai amadurecendo”, e realmente foi 

verdade. 



O Márcio viajou para resolver alguma coisa no Rio e a gente até achou que ele não ia 

voltar, “será que ele vai voltar?”. A gente ficou uns três meses apresentando todas as 

sextas-feiras para ninguém ver, ninguém, ninguém... Até que a gente começou a cansar: 

“Vamos cancelar né, tem que dar pelo menos cinco pessoas”, aí dava um jeito e a gente 

arrumava cinco pessoas e fazia. Aí o Ajuricaba foi para o festival de teatro e ganhou o 

melhor espetáculo se eu não me engano, e a Eliézia também ganhou melhor atriz, eu acho, 

não lembro, não recordo. Foi premiadíssmo, não mais do que Hamlet. Hamlet foi um 

fenômeno. A partir de Hamlet, começaram a nos odiar, em 2004. Em 2004 nós passamos 

a ser odiadas, esse é o fato. Porque ganhou tudo, simplesmente, ganhou tudo. O TESC e 

o Vitória-Régia, do Nonato, foram os melhores do Festival [de Teatro da Amazônia]. E 

eu entendo que tinham as companhias antigas né, que eu não vou citar nomes, que ficaram 

revoltadas, mas o fato é, eu sempre digo isso, quando chegam companhias novas, novos 

atores, novas atrizes, eles são muito propensos a ganhar os seus prêmios, porque eles são 

novos e diferentes, isso demonstra um atraso na gente. O que é uma espécie de 

credibilidade, eu digo assim: “Eu só confio no ator depois que eu vejo ele mais de cinco 

anos, aí eu digo se o cara é bom”. Porque aí eu posso ver se ele fez outras coisas, porque... 

Veio a companhia Cacos também, em 2000 e alguma coisa, e montou aquele Marinheiro, 

com uma iluminação quadrada, com dois atores carecas e tal fazendo aquele teatro 

modernão que nunca ninguém tinha visto, e não estavam nem aí. E todo mundo fala: 

“Olha aí o titã TESC caiu”. Nós nunca fomos um colosso. Quinze pessoas para ficar em 

cena é muito trabalho, nós estávamos lá porque a gente queria. E era essa falta de 

consciência que nos irritava. Porque era todo mundo de carne e osso como todas as outras 

companhias, a gente só conseguiu fazer aquele teatro... A gente se submeteu, a gente se 

propôs a obedecer ao Márcio, mas, a gente sabia... Por exemplo, tinha muitas vezes que 

a gente não queria estar em cena lá porque era chato o que a gente estava fazendo, porque 

a gente queria fazer outras coisas, a gente queria se matar em cena, sei lá, a gente queria 

andar rasgado, a gente queria ficar nu, a gente queria se pegar em cena, fazer qualquer 

outra coisa em cena. E não podia porque o TESC era tipo a tua namorada, ele falava 

muito: “O TESC é uma namorada ciumenta e tal”, tipo assim: “Se não der nada, ela não 

te retribui, se você deixa, ela não te dá nada”. Mentira, isso era papo furado, conversa 

fiada. Mas a gente acreditava nisso, nós éramos jovens e acreditávamos, a gente queria 

acreditar em algo forte, a gente queria acreditar em decisões extremas. O TESC era muito 

de decisões extremas: “Vamos montar Hamlet”, isso também tem um pouco dele, da 

genialidade dele, porque pegaram o texto do Hamlet e a gente pegou uma versão que era 



lusitana né, um português de Portugal e tal. E o cara traduziu para o nosso português, 

contextualizou para a gente, fez para o número de atores “x”, o Daniel entrou em cena, tu 

tens noção? Eu contracenei com o Daniel, com o Mazzaro. Muita gente não gosta do 

Daniel por conta do lado pessoal, e eu acho isso errado. Um dia desses eu me lembro, me 

pediram para fazer um trabalho na UEA e para citar alguns diretores, eu citei o Daniel... 

E até um amigo meu, o Bandeira disse assim: “Ah, mas seria legal citar alguns diretores 

em exercício”. Mas, a gente não pode abrir mão de caras que tiveram a sua relevância 

independente dele ter adoecido, ele teve uma relevância. Não é porque você está aqui que 

vou te dar todos os louros entendeu, ok digo: “Ah que legal, a Dinne está aí, mas e aí? 

Está sendo relevante mesmo?”. Então assim o Daniel foi inimigo dele mesmo, ele se 

enrolou, ele se envolveu, ele adoeceu e saiu fora. Mas, nunca deixou de ser competente, 

nunca deixou de oferecer algo diferente dentro do que todos faziam. Pintar qualquer coisa 

ele não chegava lá e pintava as pessoas de qualquer coisa não, ele fazia você ser diferente 

como atriz eu achava isso demais. [...]  

Era ruim quando a gente perdia os colegas, todo mundo saía brigado, ninguém saía de 

boa, todos saíam “putos” e eu achava muito pesado. A partir do momento em que um 

saía, a gente ia assumindo responsabilidades e foi aí que eu fui me destacando, fui me 

tornando um homem de confiança, mas o Márcio nunca confiou em mim, eu sei disso. 

Porque ele nunca me dava personagens complexos, eram sempre personagens mais 

fracos, ele sempre me deu os estereótipos, ele só confiava em mim quando ele não tinha 

outra opção. Eu era tipo a última opção dele, pelo menos era assim que ele me tratava, e 

eu sempre respeitei a postura dele, nunca questionei. Só uma vez que a gente teve um 

pequeno desentendimento, mas não foi nem eu, foi a Dani - que nós ficamos juntos uma 

época no TESC-, e ela reivindicou porque o Dimas deixava a companhia, e quando o 

Dimas voltava, ele pegava o personagem que ele queria e eu estava lá todo o dia ensaiando 

e o Márcio tirava os personagens de mim, que ela achava uma falta de respeito, mas o 

Márcio sempre teve esse preconceito comigo. Eu acho que ele nunca acreditou em mim 

como ator, nunca pensou que eu pudesse segurar. E isso acontece, isso é normal. E eram 

os estereótipos dele também, como diretor ele tem os direitos dele. Mas eu gostava de vê-

lo desesperado pedindo as coisas para mim. Acho que era só uma besteira dele sabe, e, às 

vezes, eu sabia que os meninos iam deixá-lo na mão, e ele ia chegar e falar: “Emerson, 

você pode fazer?”. Eu até brincava que qualquer dia desses eu vou dizer que “não” só 

para ele ficar nervoso (risos). “Ah eu não sei, eu acho que eu não consigo”, “Não, você 

consegue”, “Ah, não sei, é muito texto...” sabe, só para sacanear. Eu sempre fui muito 



sacana, sempre gostei de bagunçar. Mas, é aquilo que eu te falei o que eu tinha muito lá 

era confiança dos meus amigos comigo. Eu sabia que em momento algum os meus amigos 

me menosprezariam embora o diretor, às vezes, me menosprezasse um pouco ou se 

comportasse dessa forma que eu não acho saudável... Eu acho que as coisas a gente 

conquista [...]. Eu nunca falei isso para ele, é a primeira vez que eu estou falando sobre 

isso com você, só os meus amigos sabiam que eu era incomodado com isso e ficou muito 

evidente quando a gente foi para São Paulo, eu acho que Ribeirão Preto... Nós fomos 

fazer o Ajuricaba lá, foi o maior público que eu representei na vida, até hoje. Eu acho que 

foram umas 700 pessoas lá... E eu fui Ajuricaba, todo mundo pediu para eu ser o 

Ajuricaba, só que eu tinha que interpretar com a Eliézia e a Eliézia não se dava com 

ninguém, já estava puta da vida. E eu acho que ela já tinha saído e o Márcio pediu para 

ela voltar e falou que eu ia ser o Ajuricaba, e eu era um cara muito difícil, quando eu 

brigava com alguém eu brigava mesmo. E eu era jovem também né [...]. E aí eu fui brigar 

com ela, e ela era “foda”, então ela mandava muito bem e eu lá, todo vergonhoso, porque 

eu sabia que eu estava lá porque não tinha outro mesmo. E eles não ensaiavam, que eu 

lembro que foi a única vez que eu chorei, porque eu fiquei puto com os caras. O Daniel 

foi um dia lá, ele já estava com os problemas dele, de deixar a gente na mão, e ele chegava 

lá e queria que você fizesse chover. Mas ele não tinha ensaiado, e eu falei assim: “Olha, 

eu acho que eu sou um cara que eu preciso ensaiar, e você não estava ensaiando, você 

vem aqui falando várias bobagens e não é assim não, eu estou aqui todos os dias, está 

entendendo, você está ganhando mais do que eu e você vem falar um monte de 

bobagens?”. Eu fui com raiva para Ribeirão Preto. Lá a peça foi bacaninha, mas claro que 

não foi bom porque eu não estava afinado com a minha colega, não me sentia seguro e a 

gota d’água foi que a gente recebeu a proposta de ir para a França e ele chamou o Efrain, 

e o Efrain faz o Ajuricaba. Aí foi “foda”, tu tens noção? ele ia pegar o meu papel e ia me 

deixar no coro como sempre, o Denni Sales ia interpretar o padre, que eu acabei fazendo 

o padre depois, só que o Denni, por complicações de saúde, não foi e eu fiz o padre. Então 

eu sempre peguei o que sobrou, só que no Sábados detonados, aí sim eu tinha autonomia. 

Eu peguei um texto do Márcio, do Bispo Jeremias... [...]. Aí eu nem estava no elenco do 

Detonados de ir lá no primeiro número, no primeiro Sábados detonados. E aí o Márcio: 

“Emerson, tu fazes?”. E era um monólogo. E eu ainda falei né, eu era todo abestalhado: 

“Esse daí? não vou conseguir não”, eu falei para ele (risos). “Faz, você consegue”. Na 

primeira leitura que eu fiz todo mundo riu, todo elenco riu e você sabe que a companhia 

gostar de você é mais difícil porque seus colegas sabiam das suas falhas e tal... A gente 



falava na cara, a gente fazia essas coisas porque era saudável. E a galera gostou, era um 

dos números mais assistidos, foi um dos mais respeitados, que era o Bispo Jeremias. E aí 

eu acho que a partir disso ele passou a confiar em mim, mas fica lá mesmo depois ele 

aprontando, sempre no escanteio, ele confiava mais. Mas, no Detonados eu tinha mais 

autonomia, era mais eu lá então por isso que eu nunca fiquei com raiva dele assim, eu não 

estou nem aí para os protagonistas entendeu. Por que são as peças que o Márcio faz e eu 

percebia que ele escrevia isso para cada um de nós, eu acho que ele nem fazia por maldade 

entendeu. Ele escrevia para você assim: “Eu vou pensar no personagem para essa garota”, 

então ele escrevia pensando em ti, isso era muito carinhoso da parte dele, era muito 

louvável. Nenhum ator tem a honra de ter um dramaturgo escrevendo para si. Aqui em 

Manaus você vai contar nos dedos. Quem fez isso aqui em Manaus? Ninguém. O Márcio 

Souza escreveu personagens pensando em Emerson, entendeu? É diferente, pensando em 

Daniely, em Efrain, em Dimas... Isso você não tem, é um privilégio que poucos têm. Sabe 

o que é falar com o cara que fez a obra. Imagina como seria interpretar Shakespeare com 

o Shakespeare dizendo assim: “Olha eu não vejo assim ou assim”, tudo bem né, 

Ajuricaba, As folias do látex que ele montou, que ele falava, que eu fiz o cowboy ele 

falava: “O cowboy é mais assim cara, é outra coisa”. Quando o Daniel saiu da companhia 

porque, o Daniel também era uma visão de fora de diretor tipo: “Eu estou pegando uma 

coisa que eu não escrevi e estou dando a minha impressão, do que é interessante”, mas o 

problema que complicava é que o Márcio era diretor e dramaturgo. Ele não conseguia, às 

vezes, abrir mão da visão de dramaturgo. E é por isso que a direção acabava ficando 

fragilizada. E nós fomos penalizados nisso num festival internacional de companhias lá 

em São Paulo com o negócio da Guatemala. Onde ele escreveu Eretz Amazônia pensando 

num público, pensando numa sensação, então ele colocou as coisas de um jeito mais 

didático, metódico, quadrado e previsível possível. E a gente sabia de tudo, e a gente foi 

assim mesmo porque a gente tinha decidido dar as caras: “Nós seremos leais, vamos fazer 

porque é o que o texto que se propõe, o Márcio tem que também aceitar que é isso, se ele 

quiser”, e a crítica daquele trabalho foi toda nele. Isso que eu falo, quando você está em 

São Paulo, no Rio de Janeiro, você tem caras como uma visão mais refinada, que quer 

queira, quer não, eles sabem dizer assim: “Olha a moça copiou o tal papel, a moça usou 

o método de Stanislávski numa peça que seria mais brechtiana...”. Os caras sabem 

destrinchar as coisas. É uma avaliação mais técnica. Aí o cara foi muito preciso e eu 

lembro até hoje das palavras que estavam na crítica. Era muito bom isso, você apresentava 

à noite e no outro dia tinha uma crítica do seu trabalho belíssima te esperando, eles te 



entregavam, e você fazia a sua demonstração, um festival fabuloso. O cara falou: “Atores 

muito promissores e competentes com uma direção falha e frágil, simplesmente eles não 

foram dirigidos”. O que você pode ouvir de melhor? Quer dizer, sabem jogar bola, só não 

tem o técnico.  

Howardinne: E depois ele comentou sobre? reconheceu isso? 

Emerson: Não, ele fez um comentário bem maldoso. Esse comentário o machucou, é 

ruim quando a gente aponta uma ferida né. Ele chegou um dia, nós estávamos indo 

almoçar no restaurante, que é famoso por preparar boas bistecas em São Paulo. E ele 

falou: “...Não, porque eu sou um diretor para todos os preparados”. E eu olhei para a cara 

dele e disse: “É, mas eu acho que não somos preparados, você devia contratar alguém 

para nos preparar né, porque o cara falou que a nossa direção está fragilizada”, “É 

Emerson, eu não quero discutir”. Ele é um cara muito tranquilo, dificilmente ele brigava 

comigo, ele não me dava muita bola. Ele falava comigo e gostava de me tratar muito na 

sacanagem, ele me zoava. Mas, eu achei um comentário muito ruim, a Dani não engoliu 

essa, ela ficava muito chateada. Mas esse comentário foi maldoso porque não foi culpa 

nossa. 

Howardinne: Não foi em tom de brincadeira? 

Emerson: Nem um pouco, foi de verdade [...]. Eu estava muito feliz, porque eu ouvi de 

um lugar sério, de um festival sério e no festival, acima de tudo, exigente, com discussões 

- você precisava ver, era de altíssimo nível. Os caras só falavam... Era acadêmico, tinha 

um pessoal da faculdade, tinha pessoal que eram artistas de outros países falando... E era 

uma discussão muito boa. Você via que não era um bando de “orelhas secas” falando, 

eram artistas falando coisas coerentes, coisas incoerentes, o pessoal lá era bacana. O 

pessoal foi muito de boa com a gente, eles viram que a gente apresentou uma coisa 

fragilizada e isso eu achei muito maduro, eles sabiam que, eles já tinham essa noção de 

processo. Eles viram que era uma companhia que já tinha todo um processo, mas aquele 

produto não estava bom, e mesmo a crítica tendo sido pontual, o cara falou um monte de 

coisas boas sabe. Não é como o Festival da Amazônia que o cara quer te humilhar, parece 

até que ele está na Globo falando no BBB, por isso o nosso festival é triste. Nunca foi 

referência, é muito pessoal, é penoso isso. Por isso que a gente não cresce, a gente nunca 

vai crescer enquanto for assim, enquanto os diretores das companhias estiverem tomando 

cerveja no Armando com os jurados, não faz sentido isso. Enquanto o comentário do cara 

vise te ridicularizar como artista. [...] A gente precisa reconhecer primeiro os nossos sabe, 

eu nunca vou ser um paulista, nunca vou ser um carioca como eu sou amazonense. Eu 



posso conviver com eles, eu posso ser tão bom quanto eles, mas eu nunca serei o que eles 

são. E é essa burrice que o pessoal não entende daqui. E o Márcio também não entendia 

isso, ele viveu em São Paulo, viveu no Rio, foi presidente da Funarte e teve contato com 

coisas muito boas, mas é aquilo que eu te falei, ver, reconhecer, compreender e dominar 

são coisas distintas. Ele não dominava. Ele nunca faria de nós um grupo Galpão. Por que 

o Galpão é o Galpão? Porque todos pensam e todos agem ali. O pessoal fala que não se 

suporta, que se odeia, mas assim, é aquilo que eu te falei, se você der um papel para 

aqueles caras e o que eles interpretarem eles vão interpretar e vão te fazer chorar,  te fazer 

rir e te fazer pensar. A mesma coisa eu acredito no nosso elenco. Pena que a gente foi 

boicotado já quando a companhia estava tomando essa forma.  

A gente fez O fiscal federal, ele deixou o Robson Ney e a Carla dirigirem, que estavam 

na UEA já. O Robson Ney começou a se colocar como diretor e eu ali como ator, queria 

ser ator sempre. Fazia a preparação corporal dos colegas e tal, eu acho que é uma coisa 

de tino, trabalhar o corpo dos meus amigos, sentir esse calor. A Dani também gostava, a 

Dani gosta de pesquisa, parte teórica é com ela, ela gostava de amadurecer e isso era de 

boa, nós estávamos nos completando. O Robson Ney dirigia a gente, simples. E aí ele deu 

um monte de ideias, o Dimas também como ator era aquele ator que: “Vamos fazer assim 

e tal”, o TESC que estava retomando e O fiscal federal foi para fora, ganhou prêmio de 

novo. A gente se reencontrou. Foi uma pena que o SESC fez, o que o SESC deixou 

acontecer, até hoje a desculpa da crise é a desculpa mais esfarrapada do universo, para 

mim é pura incompetência mesmo da coordenação como um todo, de teatro... E picuinha, 

é como você falou, foi pessoal e não profissional. E nós estávamos montando um novo 

trabalho que era o Tartufo e estava todo mundo dirigindo: “Vamos fazer assim...”. O 

Márcio já estava um pouco cansado. Aí tiraram o teatrinho, nós estávamos ensaiando lá 

na galeria, mas não era a mesma coisa. 

Howardinne: Já tinham derrubado? 

Emerson: Já, derrubaram o teatrinho depois de O fiscal federal.  

Rapaz, a gente tentou abrir mão assim, a gente se despediu... Eu lembro do último dia, a 

gente fechando a porta e tal. Aquela sala tinha uma energia muito forte, você não tem 

ideia. Naquele micro teatro, que eu acho que era um lugar para se ensaiar e a gente insistiu 

em fazer dele um teatro, ele tinha uma nostalgia forte porque era lá no fundo do TESC, 

lá no fundo do SESC, esquecido e abandonado. É como você entrar num lugar que você 

nem imagina que existe. Então imagina o que que o público sentia quando ia ver o 

Detonados lá, porque os caras iam meia-noite para o centro numa rua abandonada, num 



teatrinho no fundo de uma instituição. Isso era muito forte, isso deixa a cabeça de qualquer 

um assim oh. Aí você chega lá e vê os caras falando de política manauara. Fazendo críticas 

ao sistema de saúde, fazendo crítica ao sistema de transporte, fazendo críticas aos 

políticos, a corrupção, a temas atuais... O que as pessoas pagam para hoje, para os stand 

up comedy, a gente fazia com muita excelência, sem ter um texto improvisado, mas um 

texto decorado ainda com muita maestria. Eu reconheço isso, todo mundo reconhece, foi 

a maior peça de longe... O Márcio odiava o Detonados. Ele nunca gostou. É engraçado, 

a gente sabia, porque ele não tinha domínio nenhum, era a gente que fazia tudo, ele só 

dizia: “Vai lá”. Uma vez ou outra ele trazia um texto. Quando o Denni entrou foi outro 

corpo. O Sábados detonados era do Denni, o Denni era o cara. O Denni escreveu muito, 

toda semana o Denni trazia textos, era mais rápido que o próprio Márcio. É aquilo que eu 

falo, estava na linguagem dele e, às vezes, o Márcio não gostava tanto e tal. Não sei se 

era por causa de ciúme, mas ele sempre respeitou muito o Denni, o Denni e a Dani que 

escreviam. Depois entrou a Guta que escrevia muito bem também, mas tivemos muitos 

problemas pessoais, muitas brigas com ela. Era o tipo de pessoa que sabia que era boa e 

queria um reconhecimento que não tinha, e nós estávamos acostumados a não ter esse 

reconhecimento, então a gente não questionava. Então a gente a viu questionando e a 

gente achava que ela estava errada e por isso entrou em desacordo. Entraram muitas 

pessoas boas no TESC que acabaram saindo por conta das nossas imaturidades mesmo, e 

isso é muito importante frisar, eu acho que todas as companhias passam por isso e não é 

algo que eu estou dizendo que seja tão ruim de se falar porque acontece. Hoje todo mundo 

se dá bem, graças a Deus, eu encontro todo mundo, falo com todo mundo que foi lá da 

companhia. A Eliézia que era, foi sempre muito instintiva e temperamental, ela treinou 

Kung fu comigo. Eu lembro até hoje de uma discussão que a gente teve que ela me 

mandou tomar para bem longe. “A gente passou a tarde toda treinando Kung fu como é 

que tu me mandas... Tu vens aqui no teatro me mandar para bem longe, você é uma 

idiota...” (risos). Era assim entendeu, e no Kung fu ela era um monge, chegava no teatro 

ela ficava raivosa (risos). A gente não se dava bem, tinha umas coisas de companhia. 

Mas, foi bom, nós fomos para o Rio, São Paulo, Brasília, nós nunca fomos ao Nordeste. 

Para o interior foram boas viagens, o projeto foi fabuloso, como eu te falo, o TESC ele 

sempre foi se reformulando. Todo mundo que entrou em 2003, quando foi em 2004 - a 

gente só se manteve até 2004 com aquela formação clássica de 2003-, depois o Mendes 

saiu, eu não lembro quando o Mendes saiu, eu acho que foi depois do Hamlet... A gente 

ficou uns dois anos com o Hamlet em cartaz, a gente não tinha muita ideia do que fazer. 



Acho que depois de Hamlet veio As folias do látex, e aí com As folias a gente já não estava 

mais com os grandes atores, o Roger, o Mendes... A gente só estava com a Vanessa... 

Howardinne: O Marx na Zona foi antes?  

Emerson: O monólogo? Foi durante porque teve uma temporada que foi assim, a gente 

queria se tornar um grupo de repertório por isso que queria manter muitos atores (...). E 

Ele montou o Marx, que eu lembro até hoje, era Marx ou eu não sei se era Hamlet... 

Howardinne: Não era Marx, Ajuricaba e os Sábados? 

Emerson: Era Marx, Ajuricaba e os Sábados, era isso. Porque foi uma época que estava 

sem o reboliço, galera começou a querer sair, aí o Roger não podia ensaiar, e o Mendes 

dirigiu o Roger e o Márcio, e o ensaio deles era depois do nosso ensaio. Então Ajuricaba 

provavelmente, parece que tinha mudado algum ator, o primeiro Ajuricaba nosso foi o 

Márcio Braz. O Braz saiu depois de As folias, o Braz ainda fez As mil e uma noites. E aí 

sim, eu fui protagonista de boa, eu me garanti ali. Foi uma peça... É um período que você 

fala, esse lance pessoal, no meu ponto de vista né, o lance pessoal do teatro já estava 

muito impregnado com a figura do TESC, porque as pessoas achavam que nós tínhamos 

a melhor estrutura, nunca foi. A gente vivia pedindo as coisas emprestadas, o Márcio 

vivia pedindo das amizades dele, uma coisa que eu aprendi com ele “tenha bons amigos”. 

O TESC só existiu porque o Márcio era amigo do Tadros. E o Tadros nada mais é do que 

o presidente do SESC, se o Márcio fosse só amigo do Zezinho Corrêa, não existia o TESC 

porque o Zezinho não tem culhão para isso, você tem noção do crime que é isso? Você 

só consegue ter uma companhia de teatro porque você é amiga do presidente? Olha a 

complexidade. Com um projeto que o SESC dava, que era um projeto miserável, pagar 

R$ 10.000 para um grupo de quinze pessoas era humilhante. Faz as contas quanto é que 

dá? A gente ganhava duzentos reais, tinha o dinheiro para a produção, tinha o dinheiro do 

Márcio que era separado né, porque, claro, obviamente ele ganhava mais, ele é 

funcionário do SESC até hoje. Tu entendes, a gente ralou muito, depois a gente rebolou 

para virar uma empresa para a gente ganhar um salário mínimo, uns oitocentos reais e era 

horrível receber, atrasava. E assim, a gente vivia sendo humilhado, a gente era muito 

humilhado quando começou e dava muita raiva quando a classe vinha falar bobagens do 

tipo: “O TESC são os queridinhos, não sei o que”, mano, vai lá ser querido assim. Isso 

era uma coisa que a gente sempre bateu o pé, que as pessoas não sabem, nós elenco. O 

Márcio é aquela história, já tinha assistido muita coisa, hoje eu o entendo, hoje eu, às 

vezes, não vou ver peças porque eu já sei o que é. As pessoas podem achar que é uma 

presunção, mas é porque o teatro não andou muito, não andou. Os dez anos em que eu 



estive em cartaz pelo TESC, treze, quatorze anos, são as mesmas coisas. Os grandes 

diretores, os caras, eles param, eles fazem carreira métrica: “Eu vou dirigir aquilo, eu vou 

chocar, eu vou sair, vou arrumar um emprego público”, é o que a galera está fazendo, que 

é uma vergonha. Aí tu bancas, fica lá, dá uma de subversivo, militante, mas depois está 

lá, com a sua carteira assinada e com seu emprego vitalício. [...] Eu acho complicado 

quando você levanta certas bandeiras, certas ideologias, não cumpre, e ainda fala mal de 

quem está lá ralando, o que eu me incomodo mais é com isso, não fale mal de quem está 

trabalhando. [...] É só o que eu tenho a dizer assim de consideração. Então tinham muitos 

grupos que viajavam, tinham atores que achavam que ganhavam menos que a gente, ia lá 

e os caras ganhavam três, quatro mil e nós um salário mínimo que atrasava. 

Howardinne: E não tinha nenhum tipo de acréscimo quando vocês viajavam? 

Emerson: A gente ganhava quando a gente fazia projetos assim, mas era tipo assim, 

ganhávamos oitocentos reais depois que a gente saiu dos duzentos reais, que era só uma 

ajuda de custo que era bem no início... Eu lembro que a gente... O primeiro cachê da gente 

foi um ano de bolsa acumulada. Deu mil e quatrocentos, mas era “um ano”, tu entendes? 

Você passar um ano sem ganhar nada. Um ano eu indo para lá a pé e pegando carona com 

o Mendes, e um ano eu indo para lá e sem ter o que comer, e depois veio um cara dizer 

que eu estou no melhor grupo, se isso presta é porque a gente ensaia toda a noite. Se está 

dando certo é porque a gente tem algum mérito. A dona Marlene, que era dona da cantina, 

depois deixou a gente abrir uma continha lá e tal. A gente ia se ajudando para comer, 

porque tinha colega que chegava lá com fome. Todo mundo passava fome entendeu, 

porque nós estávamos, na verdade, nem aí para isso, porque estávamos passando fome, 

mas estávamos fazendo teatro. Estávamos fazendo algo de relevante, ok, então pronto. 

Então eu acho que nós fizemos bons trabalhos, como no Folias, como nas Mil e uma 

noites e por birra a gente não era indicado. A gente não ganhava nada. Uma vez eu soube 

de histórias mirabolantes: “Esse grupo tem dinheiro”, eu fiquei tão chateado com isso. E 

eu sei que tem esse tipo de conversa viu, eu sei, eu conheço os colegas: “Esse grupo aí é 

rico, tem dinheiro”. Faria muita diferença para a gente ganhar um prêmio de melhor 

espetáculo que era quinze mil, dez mil? Faria porque a gente não tinha o dinheiro, a gente, 

assim como todo mundo, estava apostando todas as fichas. E estávamos apostando muitas 

fichas porque nós nos submetíamos a estar todos os dias lá, todo dia. O Dessana em 2005, 

foi o que quebrou a perna do TESC, porque como o Dessana foi horrível né. Só que em 

2004, a gente ainda era cru, e em 2005, o Márcio propõe o Dessana ou foi em 2006 com 

o Aldísio. Era uma opereta e tal, foi a viagem deles de pegar um monte de artistas, trinta 



músicos, vinte atores, eram cinquenta artistas, maestro... Então assim, era muita gente em 

cena, parecia Broadway, eu acho, na cabeça deles. Ninguém cantava, digo, o melhor que 

cantava era o Efrain, mas insistiram em deixar o Braz como Ajuricaba [dessana], e os 

maestros falavam: “Não, é outro cara”, não sei o que, briga de elenco né. “Deixa o Braz”, 

isso era ruim porque a gente era entrosado e não confiava tanto no Braz, porque ele 

desafinava, errava e tal. Só que teve um fator muito importante, o Dessana, todo dia, para 

quem não sabe, a gente chegava todos os dias às 14 horas e ensaiava até às 22 horas, todos 

os dias. Isso foi o que sustentou a gente em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 até 2013... Até 

acabar porque foram meses de ensaio, com intenção, de trabalho, com a expressão 

corporal, dança, ficar lá fazendo ensaio de voz e música entendeu. E a nossa ficha só foi 

cair depois, porque depois tudo o que a gente cantava de teatro, sem querer cantar que 

não é a nossa área, não era a nossa, dava certo, porque nós estávamos com as vozes boas, 

com os corpos mais expressivos eu diria. Então não foi um tiro no pé como muita gente 

acredita, o resultado foi horrível, porque a gente foi teimoso, a gente não né, a direção foi 

teimosa, estávamos lá para fazer o que tinha que ser feito. Mas, o processo... Não tinha 

como manter porque era muito caro, a gente recebeu um pino né, era a prefeitura que ia 

bancar, eram vários convênios. E aí foi uma prefeitura que foi boicotada pelo governo do 

Serafim Corrêa, foi boicotada, me entendeu [...] Não sei nem se a gente recebeu até hoje, 

eu acho que a gente recebeu depois de anos e músico não espera. Teve gente que me 

contou que estava com dívida de dez, cinco mil, até hoje, e nunca foi pago, não sei se já 

foi pago. Então essas dívidas também te fazem ficar se escondendo né. E aí foi quando a 

gente precisou montar coisas mais simples, menos complexas, porque a gente não tinha 

dinheiro.  

E nós já estávamos envolvidos com a questão do teatro, sabemos da importância daquilo 

na nossa vida e agora a gente não tinha dinheiro para montar aquilo e aí foi quando 

começou a fase da gente arrumar emprego, eu trabalhei em estacionamento. Então de 

manhã eu ficava que nem um cachorro no estacionamento de um shopping bem ruim, 

com um monte de cara burro e ignorante [...] E o meu chefe era um idiota [...] E como 

eles sabiam que eu era ator, parece que eles têm raiva das pessoas né, aí eu falava 

diferente, os outros colegas falavam todos errados, não tinha uma frase em que eles não 

assassinavam o português, e eles fazem de tudo para você se sentir humilhado: “Posso 

beber água?”, “Não”, “Posso ir ao banheiro?”, “Não” e chegava à noite a gente ainda ia 

para o TESC, era horrível. E não era só eu, o Sidney também era um cara que trabalhava 

no Distrito. A gente era amigo desde o início, ele foi o meu grande amigo na companhia. 



Por isso que eu sou amigo dele até hoje, nunca o abandonei e nunca vou abandonar, ele 

sabe disso. Porque quando a gente fez a nossa primeira viagem para Manacapuru eu 

estava com muita fome e ele foi a primeira pessoa que me deu comida. Então eu falo isso 

para ele essas coisas, eu estava com muita fome e só ele percebeu, então para você 

perceber como as pessoas, às vezes, são muito ruins. Ele era muito julgado pelo 

comportamento dele, mas eu falei para ele assim: “Você é um grande homem, você é um 

cara muito legal e precisa deixar isso mais explícito e vai deixar um pouco esse seu lado 

ruim de lado e mostrar o cara bacana que você é”, eu falei. Porque foi muito sensato da 

parte dele, que era uma companhia muito grande e não tinha como ver que você estava 

com fome, ele foi lá e viu que eu era o único que não estava comendo, eu nunca nem tinha 

viajado. Aí ele disse assim: “Você está sem dinheiro né”, “É, eu estou sem dinheiro, eu 

não tenho nada”, “Eu pago um lanche para ti”. Aí ele tinha trazido umas bolachas, ele me 

deu um monte de comida, ele tinha levado um monte de bombom, eu ficava pedindo toda 

hora, e ele disse: “Cara, eu não quero ser ruim contigo, mas você chupa muito bombom”, 

eu digo: “Não mano, é fome”. E desde aí eu disse: “Olha esse cara é meu amigo” e fiquei 

amigão dele para sempre entendeu. Então quando ele passou o mesmo que eu passava, 

que ele estava num regime pior do que o meu porque ele trabalhava no Distrito, na 

MotoHonda, montando moto, então era muito pior e eu só ficava no sol quente com sede 

e sem ir no banheiro, deu até umas complicações depois, mas eu consegui remediar. E 

uma vez eu lembro que eu fiquei com raiva porque o pessoal reclamava da gente, que a 

gente chegava e dormia. Depois eu fui para o Distrito também e a gente já estava 

começando a pagar para fazer teatro e eu não via problema nisso. Porque o dinheiro que 

eu ganhava era só para os meus pais não reclamarem, e aí eu fui para o teatro, para o 

TESC e logo no início eu fiz “Doutores da Alegria”, coisa que eu nunca levei jeito. Eu 

ganhava duzentos reais, então eu comecei a fazer trabalhos em outras companhias para 

conseguir ganhar mais, para me manter lá, então as pessoas falavam muita besteira sobre 

a gente, muitas mesmo. Como somos a companhia mais rica e andamos de ônibus?  

E o TESC tem esses mitos sabe, mas eu acho que é porque ele não era compreendido. 

Uma coisa é quando você sabe que está entre as pessoas boas, outra coisa é você saber 

que você confia no que você faz, você pode até não ser o melhor, mas você sabe que você 

consegue fazer e isso pesa muito. Hoje indo para faculdade, todo mundo conhece a gente 

e todo mundo muda a impressão que falava. Nós não éramos... Nós estávamos abertos, 

sempre fomos um grupo aberto, todo mundo podia nos visitar. Acadêmicos foram lá da 

tua turma, Eva, o próprio Alex e estávamos abertos para todo mundo, mas nunca 



deixamos de ser aqueles caras jovens que queriam fazer teatro. E não sabemos por onde 

começar, mas quem dissesse que sabia, nós estávamos lá. Umas cinco ou mais foram 

embora, outros se magoaram, o que é muito triste porque eu acho que deve ser muito triste 

para você que, sei lá é músico, ator e deixa de fazer algo que você ama porque seu coração 

está machucado, às vezes, eu ficava triste pelos meus amigos. Mas eu acredito que um 

dia a gente ainda volte sim, sem problema algum. Eu acho que a gente só está resolvendo 

algumas questões, pendências porque a gente investiu muito lá, e quando você investe 

muito você esquece de ti. A gente não galgou dinheiro e precisa de dinheiro para fazer as 

coisas. Eu não tenho família né, eu não tenho mulher, não tenho filhos. Minha filha é uma 

vira-lata, às vezes, eu não tenho dinheiro para a ração dela e isso não está certo, porque 

eu tenho muito conhecimento, ele precisa se tornar rentável, nós vivemos em um mundo 

capitalista. Às vezes, a gente não quer entender essas pequenas coisas, essas pequenas 

questões, queremos ser decentes. Então assim, o máximo que eu estou fazendo é agregar 

hoje meu trabalho de teatro com o Kung fu que já vem desde o TESC. Agora com a 

faculdade e vamos ver onde vai dar.  

Então esse ano eu não me sinto nem um pouco frustrado por estar fora de cena, nem um 

pouco porque sempre faço vários testes, sempre faço, então assim, eu não sou mais tão 

egocêntrico como eu já fui [...] E eu acho, Dinne, que é só você fazer o seu trabalho certo 

sabe, agregar as pessoas que você... Mas acho importante, a partir do momento em que 

eu agrega as pessoas, poxa tenho uma amizade linda com Michel, o Michel sempre foi 

um parceiro grande do TESC, Michel Guerreiro, sempre foi um cara muito parceiro... O 

Chico Cardoso, eu lembro, eles eram malucos, eles tinham o jeito deles, mas sempre 

foram muito parceiros, sempre foram muito carinhosos comigo, eu tenho muito carinho 

por eles, o Michel, o Hely - agora que eu conheci o Hely na faculdade. Ele sempre foi um 

grande ator, sempre foi um cara inspirador sabe, eu sempre admirei aquele cara porque 

ele era muita onda, ele fazia umas invenções dele e dava certo, aí eu olhava e pensava: 

“O que esse cara tem, que eu não consigo ver”. Isso me incomodava muito porque, às 

vezes, as pessoas falavam dos atores, e eu não conseguia. Você lembra do Sérgio 

Cardoso? eu o via em cena e o cara era demais. Ele troca várias ideias comigo, então não 

tenho nada a reclamar da minha vida como ator, da cidade virar as costas para o teatro. 

Lamento mesmo, a gente não pode deixar isso cair sabe, a gente não pode se rebaixar, a 

gente tem que parar de olhar para os nossos umbigos.  

Howardinne: Você está na Universidade agora, você veio desse grupo que tem uma 

trajetória de repertório. Quer queira, quer não, acho que é o único grupo que tinha essa 



sistematização nos ensaios... E você tem acompanhado as coisas, você consegue? Como 

é que você está enxergando esse cenário atual da cidade? 

Emerson: Eu parei de ir para o teatro. Eu cheguei a uma reflexão pessoal um dia desses 

assim, foi recentemente, naquele dia que eu falei contigo, quando eu cheguei na conclusão 

de uma coisa: “É preciso se desapegar”. Enquanto você é apegado você é muito cego. 

Você quer fazer teatro, você quer passar fome, etc., não sei o que. Quando você se 

desapega, a coisa ganha um significado. Isso é, só aprende no Kung fu. Você vai bater 

você vai apanhar, se você lutar, você vai bater e nada vai mudar, alguém bate fica, alguém 

apanha, alguém cai e levanta, alguém chuta o outro recebe... Yin Yang é equilíbrio, é uma 

harmonia. Então eu já fui muito apaixonado pelo teatro eu precisei me desapegar, eu 

precisei deixar acontecer sem mim para ver que eu não vou fazer falta, isso não é ruim, 

Isso é ótimo. Eu preciso fazer falta, eu preciso fazer falta e preciso não fazer falta. Eu já 

fiz falta quando mais precisavam de mim, eu já fiz falta quando o Dimas dormiu e ele se 

atrasou para o Sábados detonados e eu resolvi pegar um táxi para chegar porque eu 

precisava entrar em cena naquele dia. A minha esquete era uma das melhores, era demais, 

eu precisava estar lá e agora eu preciso não fazer falta. Eu preciso não ser conhecido. 

Então, é isso que eu estou fazendo, não ser conhecido, eu preciso ser esquecido, porque 

só assim eu vou saber se o que eu fiz teve relevância. Porque agora eu quero ver os atores 

novos e eu não quero voltar, não preciso voltar, não quero militar, não quero ser o homem 

do exército de um homem só, como eu acho que eu tenho amigos - o Dimas -, que está 

nessa né. Mas, aquilo tem um significado para ele, eu o admiro assim, ele vive em outro 

tempo, ele vive em outra realidade. Ele discorda de algumas coisas comigo, tenho 

conversas ótimas com ele, nós nos damos muito bem, eu me dou bem com todo mundo 

graças a Deus. Mas, é tão bom a vida de morto nesse sentido, eu não existo para o Teatro.  

Hoje as pessoas falam tanta besteira, e às vezes, falando tantas coisas legais. Vejo que 

estamos atrasados, mas não sou eu que vou resolver esses problemas. Um dia eu não vou 

estar mais aqui. Tem uma simbologia no Kung fu que a gente aprende que é muito bonita 

e que talvez seja isso que esteja trabalhando hoje em mim para o teatro. Nós temos um 

altarzinho lá com os símbolos e um deles é a árvore, eu lembro que o mestre veio para 

uma palestra e falou assim: “Sabe o que significa isso essa árvore?”, “Não”, “Ela significa 

que, tudo que tem uma semente cresce, nasce e morre, ou seja, nós somos passageiros, 

nós não temos que nos apegar ao Kung fu, nós não temos que aprender uma técnica e não 

ensinar para ninguém, nós temos que deixar. O Kung fu só existe até hoje porque os 

grandes Mestres passaram para os outros”. Então o teatro precisa desse momento de 



grandes atores pararem de interpretar para ver, saber se realmente tem valor para a cidade. 

Então foi necessário que o TESC parasse, foi necessária aquela traição, assim como Judas 

traiu Jesus para cumprir a profecia, foi necessário o coordenador irresponsável perseguir 

a gente até acabar.  

Nós fomos perseguidos sempre, o SESC nunca, repito, nunca, em momento algum nós 

fomos lá e: “Ei, TESC, legal”. Sabe quem gostava da gente? os zeladores, o pessoal da 

recepção um onde fazíamos as carteirinhas de lá que gostavam da gente, as pessoas mais 

humildes é que gostavam, eram essas pessoas que gostavam do TESC. Da coordenação 

de cultura era só o Zezinho e aquele rapaz que eu te falei, o Nilton, eu acho que era esse 

o nome dele, tirando eles dois, todo mundo era do contra, todo mundo sabia mais teatro, 

a gente era boçal, as pessoas criaram dogmas sobre nós que não condizem com a gente. 

Nunca sequer trocaram palavras conosco. O SESC sempre sacaneou, na época dos 

Sábados detonados tinha um cara que trabalhava na sala de música e ele trancava a sala 

de música e a gente tinha que ficar que nem uns idiotas ligando para o cara. Até que uma 

vez deu uma grande confusão e aí pararam de trancar, porque a gente tinha que pegar as 

caixas de som para montar a banda. Sempre teve, roubavam os figurinos, sempre teve 

problemas... Nunca foi... Foi bacana nos últimos três anos, fomos contratados e talvez ali 

a gente baixou a guarda e por isso fomos demitidos. Mas, o TESC estava fadado ao fim 

porque se nós não passássemos a ser instrutores como a gente tinha ideia, para pegar 

novos atores, a gente ia perder uma safra boa como estamos perdendo agora. Porque 

nenhuma companhia aproveita os meninos, porque as companhias são rotativas esse é o 

principal problema. Eu acho que hoje só tem a Vitória-Régia do Nonato, resistente, 

persistente, mas o resto é tudo rotativo. “Vamos montar para pegar um projeto, vamos 

pegar aquele menino, ele é legal, se destacou lá na UEA” e o menino vai ser esquecido. 

As pessoas não compram a causa, não estão comprando e olha que eu não vou assistir os 

espetáculos por isso. Porque eu vou estar contribuindo para isso, para coisas de modinha 

e eu não quero, eu quero que isso passe, precisa passar. Realmente precisa ter realmente 

gente ensaiando, tem gente que mente, tem gente que diz que vai ensaiar e tu chega lá no 

ensaio do cara e é só putaria, está todo mundo sentado dando pinta. Eu posso estar sendo 

até um pouco chato né, mas tanto que eu lembro que falavam mal do TESC: “Porque a 

gente não sei o que”, e a gente estava lá ensaiando. Então para falar mal de mim faça o 

que eu faço, para chamar a minha companhia de ruim então ensaie todas as noites, de 

segunda à sexta... Porque impressionar o público leigo, ignorante, pobre é muito fácil, vai 

dar a cara a tapa lá fora, ainda mais em festival que tem gente lá para falar a verdade. Que 



hoje em dia tem tantos artifícios, tanto subterfúgios para a gente acreditar que está fazendo 

arte. Eu vou para um festival de pessoas morenas, nem todo mundo é moreno, todo mundo 

quer ver o que tu estás levando. Tu vês a importância que era levar um Eretz para um 

festival muito bom e a gente levou uma peça horrível, porque era para pegar porrada, não 

era para estar lá de bonzinho também, entendeu. Os caras não eram bonzinhos [...]. E 

acho que é esse problema da cena hoje: Tem um trabalho legal, mas rapidinho vai sair de 

cena, a gente regrediu. Quando o TESC começou... por que que o Márcio insistiu em 

temporada? Porque não havia temporadas e a gente não teve mais temporadas. Aí tem 

gente que diz assim: “Ah, mas ninguém vai”, ninguém ia ver a gente também, ninguém 

ia, é assim que a banda toca. E aí resolve essa equação agora. [...]  

Uma coisa que uma vez eu fiquei muito chateado na faculdade de dança que um amigo 

meu falou que o conceito de formação de plateia é muito ultrapassado. Pode ser lá no 

Sudeste, aqui não fera, aqui eu acho que nunca vai ser porque eu ia lá para a zona leste e 

o pessoal cagava para um teatrinho simples assim, cagava não né, idolatrava. É preciso 

formação de plateia, a gente não pode abrir mão disso a gente não pode... É isso que eu 

falo, às vezes, a academia, como ela tem acesso a coisas de outros lugares com as coisas 

um pouco avançadas, ela acredita: “Não, agora não vou mais falar porque, vou falar 

porque (sotaque). Porque decidiram lá em São Paulo que o “r” bem pronunciado... Uma 

vez, estava essa vibe aqui, os “brothers” querendo falar porque (sotaque). Não, eu sou 

manauara. Então isso não pode existir, a gente tem uma realidade a gente precisa aceitar 

ela, e nós precisamos ser bons na nossa realidade. É isso que os outros países entendem e 

eu acho que a importância do TESC era essa, era ser persistente ali, bom ou ruim, estava 

lá. Antes era bom você ter todo dia alguém saindo, hoje já não é mais. E hoje eu falo, se 

eu, a Dani, uma pessoa resolve fazer uma peça, a gente monta não é um bicho de sete 

cabeças, a gente monta, a gente faz até um negócio legal, mas a gente precisa saber para 

quê montar e o que a gente quer montar como grupo. Aqui a gente já entende que não tem 

temporadas. Então como é que a gente vai fazer, qual a estratégia, qual é a relevância 

disso? É por isso que eu te falei, quando eu percebi, olha o TESC não vai ter nunca uma 

relevância além disso, então eu acho que historicamente ele vai ser legal, porque vai 

demorar a ter uma companhia igual a essa. Vai demorar eu tenho certeza.  

Howardinne: Eu acho que o Vitória-Régia. O Taciano falou que se espelhava muito no 

TESC por isso, essa coisa de ensaiar todo dia, essa rotina de trabalho...  

Emerson: Isso dá um outro sentido para tua vida, por exemplo, eu estava tentando montar 

uma peça com a Dani e o Fabiano: “Ah, a gente ensaia duas vezes na semana”, não é a 



mesma coisa sabe, dá até preguiça de ir. Quando tu fazes uma coisa todo dia, tu entendes 

que aquilo é sagrado, é tipo um ritual entendeu, então aquilo começa a ser realmente 

importante, e aí você é sincero, você diz assim: “Eu quero isso, eu não quero isso”. 

Tinham noites insuportáveis no TESC..., mas é assim, é igual a um casamento, tem dias 

que escolhemos ficar juntos de quando a gente comprou a briga vamos resolver o 

problema da casa, vamos pintar, vamos viajar, vamos cuidar dos filhos... Uma companhia 

é isso. E tem dias que eu não quero olhar para tua cara feia, eu não quero nem ouvir a 

maldita voz que tu tens que um dia foi o que me encantou. A mesma coisa de você para 

mim e a companhia é isso, tem horas que você não quer olhar para o teu colega de cena, 

não quero ouvir ele falar, tem horas que você não suporta mais a roupa que ele veste. E 

depois eram bons os frutos todos dessa confusão né, vai gerando.  

Tem muitas coisas que eu esqueci e vou lembrando é bom tu dar uma ideia. Aí eu lembrei 

dessa ocasião. Tem muita coisa maluca, a gente uma vez fez um filme do Hamlet que 

deve ser uma droga. A Rede Amazônica foi lá e a gente ficou até de madrugada filmando, 

a gente achava que ia ser demais, e é uma bosta teatro filmado, hoje serve para alguma 

coisa porque não tem outra coisa igual, isso que é legal. Alguém precisa fazer coisas ruins 

ou boas para dizer que alguma coisa aconteceu ali, na história, por isso que eu falo o 

TESC é história. Passou tanta gente no TESC, tantas... Tu estás entrevistando o núcleo 

né, os cinco que ficaram até o final? 

Howardinne: É, eu consegui falar com algumas pessoas da primeira geração, o Custódio, 

o Aldísio, o Márcio e com a Denise naquele dia. Falei com o Nonato... Aí tem o Stanley 

e o Moacir que estão no Rio, que eu quero ver se ainda consigo encontrá-los... A Dayse 

que está no Rio também. Eu falo com ela pelo Facebook e se eu for para o Rio consigo 

encontrá-los. 

Emerson: A gente conheceu todos esses caras, o Custódio iluminou para a gente uma 

época, o Aldísio foi lá, o Aldísio sempre, é lá que ele falava umas coisas fodas. Eu lembro 

que teve um dia que estava todo mundo brigando por dinheiro e o Aldísio idoso já, ele 

levantou e “porra cara, Eu também não tenho dinheiro não”, e chorou sabe assim cara, foi 

foda “eu também estou ferrado aqui, não tenho dinheiro não, vocês acham que eu tenho 

dinheiro? Ninguém tem pô, isso aqui é...”. E foi aí que a ficha caiu, quando você vê um 

cara que nem ele que é um cara super bacana, que é um cara que tem umas ideias fodas, 

falou e ele lagrimou, e eu pensei: “Esse cara é diferente, ele é um artista” ele me inspirou 

e tal. Mas eu não falei assim né, mas aquilo me tocou. Eu sei que ele não estava passando 



fome com a gente, mas ele estava explicando que aquilo era normal, era um processo que 

a gente estava passando e era só o começo mano da bronca, entendeu [...].  

Então assim foram momentos muito fortes né, mas ao mesmo tempo - eles não sabem-, 

mas era muito bom ver o Aldísio lá, a Dayse quando vinha falava umas coisas... o Stanley 

era um saco, O Stanley é o rei das piadas idiotas [...]. Então assim, era muito bom vê-

los... Cara tem o Moacir. O Moacir é foda, o Moacir é inspirador cara. O Moacir é demais, 

quando tu fores falar com ele tu vai ficar assim ó (boca aberta). Essas pessoas 

ressignificam tua vida porque você vê que não é algo fútil o que você está fazendo, você 

só está fazendo alguma coisa que poucos vão entender, você não pode negar isso. Virar 

as costas seria muito pior porque senão você vai fazer parte de uma grande legião 

chamada de frustrados. Essa é pior viu, é melhor você fazer parte dos poucos e miseráveis 

compreendidos, que são poucos e compreendidos, e solitários né, do que fazer parte da 

grande massa que é frustrada, porque é deles que sai os governantes, é deles que sai os 

coordenadores de cultura do SESC, desse povo, dessa leva, dessa massa perdida, frustrada 

é daí que vêm essas pessoas atrapalhar a nossa vida. 



Entrevista com Francisco Rider. Manaus, 31 de maio de 2019. Duração: 49:00. 

Francisco Rider foi espectador do TESC e também artista convidado para a preparação 

do elenco na última fase. É ator, performer, e diretor teatral, mestrando do Programa de 

Pós-Graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas e idealizador 

do site Pitiú textual das Artes. 

Howardinne: Eu queira que você falasse um pouco da tua experiência como espectador, 

do Teatro Experimental do SESC e se você quiser lembrar de alguma outra experiência 

que foi importante para você, de quando você começou na trajetória do teatro e conforme 

for, vou te perguntando, e a gente finaliza com a pergunta sobre essa última fase, quando 

você contribuiu com o grupo como formador. 

Francisco: Então a minha experiência com o TESC como espectador foi primeiro vendo 

o Boto Tucuxi, em 1982. Você não tinha nascido ainda. E aí eu fiquei deslumbrado porque 

eu já estava fazendo teatro com a Beckinha no “Grito”, e a Beckinha falava já do Márcio 

que claro, ela conhecia e falava do TESC de uma forma assim, bem legal, dessa coisa 

política e de que eram profissionais, e que eram um grupo de pesquisa... Eu lembro que a 

Beckinha falava isso, mas tinha essa coisa do TESC muito também... A sensação que se 

tinha é de que era muito distante, como se fosse entre aspas, não de uma forma negativa, 

mas uma espécie de elite, então era uma coisa muito distante. Mas, quando ele estava 

montando o Boto Tucuxi, essa montagem foi muito esperada, porque além de ser um 

momento que a gente estava, ainda na censura, na ditadura civil-militar, eles eram muito 

ousados e provocavam né. Aí teve essa discussão sobre a montagem do Boto Tucuxi. Eu 

lembro... Nossa, engraçado, é interessante parece tão longe, mas tão perto né. E aí quando 

ele começou os ensaios do Boto Tucuxi, eu lembro que saíram coisas falando que era um 

perigo - porque era em cima do Gilberto Mestrinho né.  

Howardinne: Foi no Teatro Amazonas essa montagem? 

Francisco: Foi no Teatro Amazonas. E aí quando ele começou a montar houve todo “um 

monta ou não monta?”, “não é perigoso? porque é o Boto Tucuxi, o Gilberto Mestrinho” 

parece que estava com ódio daquilo né, ele estava falando do Boto Tucuxi de uma forma 

bem é... (ininteligível) crítica, irônica... Aí quando foi a estreia eu fui assistir e no dia que 

fui assistir tinha uma ameaça de bomba no Teatro Amazonas. Muito doido isso. 

Howardinne: E você enquanto público, sabia? 

Francisco: Não, a gente sabia que tinha essa ameaça de bomba. 

Howardinne: E mesmo sabendo ainda queria assistir? 



Francisco: Não, mas porque era um outro mundo também né Dinne, um outro mundo. A 

gente não vivia essa possibilidade tão forte essa realidade como a gente vive, esses 

ataques como em Nova York, as torres gêmeas do World Trade Center, a gente não vivia 

tanto no Brasil. Por também não ter internet não tinha tanta informação sobre o terrorismo 

em Israel, ou nos países árabes, Lima e Peru também tinha né, por causa da guerrilha, dos 

grupos armados. Então era uma coisa assim não muito creditada, mas poxa era uma 

ameaça, eu lembro que tinha até polícia fora, entendeu.  

Howardinne: E de que parte vinha essa ameaça? Isso nunca ficou claro? 

Francisco: Não, isso não posso te falar com muita propriedade. Não sei se o Márcio... Se 

você falou com ele sobre isso. 

Howardinne: Não, acho que não tocamos nesse ponto. 

Francisco: Não posso te falar, mas eu lembro como espectador que no público tinha sim 

essa ameaça, e aí eu vi a montagem eu achei deslumbrante. Eu devia na época ter o que... 

Dezesseis anos. 

Howardinne: Tinha uns bonecos né? 

Francisco: É, o que eu lembro muito bem que ficou marcado na minha cabeça foi porque 

também como eu não estava tão exposto a esse teatro digamos “mais experimental”, era 

um diretor paulistano né, o Márcio Aurélio, eu fiquei deslumbrado porque né. Por ser 

uma província, numa cidade em que nos anos 80 era uma província, isso não quer dizer 

que as pessoas não faziam coisas interessantes, o Sérgio Cardoso fez coisas muito 

interessantes. Não estou querendo... Estou falando para você no sentido de que as coisas 

chegavam muito depois e a gente ficava muito isolado do resto do país e não tinha internet 

na época como eu já falei, mas é com... Ele quebrava a quarta parede, não somente falando 

com o espectador não era isso, mas quebrava a quarta parede no sentido de que usava 

todo o teatro. Porque os atores ficavam também nos camarotes, não somente lá no palco 

e eu achei aquilo muito bacana: “Poxa que legal, eu nunca tinha visto esse teatro”. Sempre 

que a gente via era um teatro contemplativo, você fica ali, não que seja ruim não é isso, 

mas ficava sempre essa relação palco e plateia. aí com o Boto Tucuxi, eu achei 

deslumbrante essa ideia de quebrar... Eu lembro também que eu amei a economia do 

espaço cênico, porque tinha o cabaré, das putas e... Faz muito tempo né, então estou me 

lembrando assim, e o linguajar também era muito daqui, local. Então poxa, era legal isso, 

para nós que somos daqui ver isso no palco. Em geral a gente vê as peças do Nelson 

Rodrigues, do Plínio Marcos, enfim desses autores do Sudeste, Sul... ou do... Minas, São 

Paulo..., mas nunca daqui. Era legal você ver um Sérgio Cardoso, você ver um Márcio 



Souza, que já usava o vocabulário local, regional. Aí você vê no palco os atores falando 

com o linguajar local, com o acento local é muito legal, você se identifica com aquilo e 

você morre de rir porque você está vendo você ali, a tua realidade... 

Howardinne: Falando sobre um político que todos conheciam. 

Francisco: Exatamente, ainda mais falando dessa figura mítica que é o Gilberto 

Mestrinho, o boto, que todo mundo, a mulherada: “Ai, foi o boto”, não tem essa 

brincadeira? Então, a gente, o público, no teatro lotado. Eu não assisti só uma vez o Boto, 

assisti outras vezes porque eu amei, enfim eu era garoto e não tinha muitas coisas para 

fazer na vida. E eu fiquei deslumbrado com a linguagem, com a cênica com a oralidade 

também, e com esse aspecto da economia de não ter muito cenário, e como também eu 

achei muito legal como o diretor em pouco tempo - parece que eles montaram em um mês 

e meio-, foi pouco porque o diretor não tinha muito tempo. Foi uma história assim. Porque 

eu conhecia algumas pessoas do elenco então a gente perguntava, muito curioso sobre a 

direção, e para mim ele fez um milagre ali, de pegar um texto e montar em um mês e 

meio, sei lá, uma coisa assim. E fez realmente um trabalho profissional, a gente via ali 

um trabalho de voz, uma coisa que a gente tem muito problema em Manaus eu sinto, até 

hoje isso, engraçado. Interessante, eu me lembro, é uma coisa que eu falo muito para os 

atores quando eu converso aqui, que eu vou assistir um espetáculo e não entendo. Não é 

para fazer uma coisa declamando, mas a gente tem que entender e quando eu fui assistir 

o Boto Tucuxi era tudo muito profissional. É a mão do diretor Dinne, é muito importante. 

O Márcio Aurélio estava vindo de São Paulo com toda uma experiência. ECA USP que 

ele é. Ele é professor né? 

Howardinne: Ele foi professor da Unicamp, está aposentado. 

Francisco: Ah tá, mas ele já era um grande nome do teatro brasileiro.  

Howardinne: Acho que ele começava a despontar quando ele veio para Manaus e depois 

começou a fazer a carreira fora também, Alemanha... 

Francisco: Heiner Muller, esse pessoal aí né. Aí eu achei realmente um espetáculo 

profissional nesse sentido de que tudo funcionava, a luz, os atores muito à vontade. Tinha 

uma atriz negra que era esposa do Stanley Whibbe, a Dayse Nascimento... Então só de 

ver uma mulher negra em cena, porque naquela época não era comum, até hoje em dia, a 

gente pouco tem atores. Me aponte algum ator negro amazonense. Negro, homem, não 

tem. 

Howardinne: O Clayson. 



Francisco: O Clayson, né, nem sabia que ele era amazonense. E mulher negra? Não tem. 

Podem ter caboclas, mas negra eu não conheço. E aí tinha aquela mulher, nossa uma negra 

em cena, então tudo ali para mim enquanto novidade anos 80, era deslumbrante né, como 

eu falei da linguagem, do linguajar manauara, a gente nem pensava nessas questões. E 

daí eu como espectador tinha essa relação com a obra, o Boto Tucuxi, mas eu ouvia falar 

muito do Márcio porque eu frequentava o sítio dos pais dele, da dona América e seu 

Jamacy, que já faleceram. Eu frequentava muito, ia quase todo domingo, devia ter meus 

nove anos. 

Howardinne: Seus pais eram amigos? 

Francisco: Meus pais, minha tia era muito amiga do seu Jamacy e da dona América. Ia 

todo domingo, era sagrado, passava de manhã e voltava só a noite. E eu via o Márcio, às 

vezes, frequentando (...) Ah e outra coisa, eu fui aluno do Ediney Azancoth, no ensino 

fundamental, em História, ele é formado em História... No ensino fundamental. Depois 

de muito tempo quando eu fui embora, eu voltei e teve um evento no Festival de Teatro 

da Amazônia e o Ediney foi convidado a dar uma palestra e eu fui lá com ele e disse: 

“Professor eu fui seu aluno, eu sou o Francisco Rider” e ele: “Eu não lembro de você 

como meu aluno, mas agora eu sei teu nome porque é teu nome artístico”, e ele: “Poxa 

Rider como é que você está?” e eu disse: “Estou bem...”. Mas ele já estava na cadeira de 

rodas. 

Howardinne: Foi nesse evento que fizeram uma homenagem para ele? 

Francisco: Foi, sim. 

Howardinne: Faleceu em 2012. 

Francisco: É um homem culto... Você foi atriz do TESC? Foi a Thais que trabalhou né?  

Howardinne: [...] E agora só voltando na questão da peça, ele ficou irritado por conta do 

espetáculo, mas depois ele adotou né, ele [Gilberto Mestrinho] ficou conhecido como o 

Boto, fizeram um jingle né, ele ficou conhecido, depois comprou essa imagem. 

Francisco: Sim, bem lembrado, boa observação. Depois houve paz né, porque eles 

ficaram inimigos, não o Márcio, mas... 

Howardinne: Tem uma matéria no jornal em que eles se encontram e aparecem... E tem 

uma foto em que eles dão as mãos... 

Francisco: É realmente parece que depois ficou mais amenizado a relação entre os dois 

ne. E depois a minha experiência de voltar. 

Howardinne: Tu foste na década de 80... quando você foi? 

Francisco: Pois é mas o Boto Tucuxi foi o último né. 



Howardinne: Sim, e nessa época já era o Teatro Saltimbanco de Combate, não sei se 

você lembra, eles já tinham se desvinculado do SESC. 

Francisco: Eu conhecia como TESC. 

Howardinne: Pois é, a sigla ainda era forte. Porque perderam o teatro, houve toda uma 

questão e tentaram ficar juntos e fizeram o Boto. Eles não queriam perder a sigla então 

ficou Teatro Saltimbanco de Combate. 

Francisco: Ah então eu acho que era isso mesmo. 

Howardinne: E depois acaba. 

Francisco: E depois acaba. E houve essa lacuna né, depois de muito tempo eles voltaram. 

Em que ano eles voltaram? 

Howardinne: 2003, vinte e um anos depois. 

Francisco: Exatamente e eu volto para Manaus em 2006, então exatamente, três anos de 

TESC nessa fase.  

Howardinne: Essa fase que passou várias pessoas, tinha um fluxo muito grande. 

Francisco: Até porque naquele momento não tinha que bater cartão, e não tinham salário 

fixo. 

Howardinne: Sim o salário veio bem depois. 

Francisco: Sim eu me lembro, acho que o salário veio em 2009, 2010... Eu sei dessas 

coisas porque Dimas, pessoas ali, a gente conversava... Ah agora vai bater [o ponto]. 

Howardinne: Aí tu voltas e vai colaborar com um espetáculo específico ou...? 

Francisco: Não, foi assim, eu mostrei no Festival de Teatro da Amazônia, eu fiz uma 

oficina que chamava de “Improvisação como arte de performance” ou performativa, mas 

na época eu acho que eu chamava de “Improvisação como arte performática”, eu vinha 

com essa ideia, muito influenciado também por ter vivido muito tempo em Nova York e 

de ter trabalhado com artistas mestres que trabalhavam muito com improvisação, mas não 

com improvisação para se criar um produto ou um espetáculo, mas improvisação 

enquanto linguagem, improvisação espetáculo, não improvisação para se trabalhar e para 

se chegar a uma obra né, porque tem vários grupos de teatro, de dança que fazem isso, 

passam dois, cinco meses improvisando bastante e o dramaturgo vai criando até que se 

faz um espetáculo coletivo. Não, esses artistas mestres com quem eu fiz wokshops, e 

trabalhei também com um desses artistas aí, eles focam na improvisação, você vai para a 

cena para improvisar. E aí vem a questão da partitura... Mas aí eu vim com essa proposta 

para o Festival de Teatro da Amazônia e na época quem era o presidente era o Michel 

Guerreiro, eu estava chegando e ele pediu que eu desse oficina, eu estava chegando e eu 



disse: “Nossa maravilha, estou doido para dar aula”. E aí Dinne, apareceram quarenta 

pessoas na oficina, lotado. E era assim a oficina falava que era para bailarinos e atores, e 

não precisava ser profissional, até esse termo aqui em Manaus é um pouco complicado 

usar essa categoria. Apareceram quarenta pessoas - e porque eu quero chegar no TESC 

né, só para contextualizar-, dessas quarenta pessoas era uma mistura de gente muito jovem 

e pessoas da terceira idade, porque eu também achava que era como... fazia tempo que eu 

estava fora do Brasil não vinha na minha cabeça... Porque assim, quando você faz uma 

oficina vem um público específico né, veio na minha cabeça que apareceriam atores 

jovens, ou bailarinos jovens e pronto e quando eu entrei no Teatro na Instalação na parte 

de cima, tem um salão imenso né, quando eu entrei naquela sala, eu falei assim para os 

monitores da SEC, tinham senhoras de uns setenta anos. Aí fiquei na minha... depois falei: 

“Fulano, essas senhoras, o que elas estão fazendo aqui?”, não era preconceito meu, 

absolutamente; “Elas vieram professor para fazer sua oficina”, “Mas nossa, eu achei que 

vinham só pessoas jovens...” e eram assim umas dez senhoras. 

Howardinne: E se interessarem pelo tema né, será que tinham algum conhecimento sobre 

teatro? 

Francisco: Não, era performance. Então, eles queriam mandar embora e eu disse: “Não 

mesmo”. Então eu conversei com elas, chamei, eram umas dez senhoras, o trabalho era 

muito físico, e eu: “Não, não estou falando que não podem fazer, estou avisando, se tiver 

algumas coisas que não dê para fazer então não façam. Mas vocês são bem vindas, e eu 

quero fazer essa mistura com esses jovens”, abri a roda, expliquei... E no final o Michel 

pediu para eu mostrar algo do que eu tinha feito, como se fosse um laboratório, e eu 

lembro que o Luís Vitalli foi assistir, do Pombal, e também o Francisco Cardoso. O teatro 

estava lotado nesse dia da apresentação, foi no final da entrega do prêmio, estava todo 

mundo lá, o Robério Braga... E era uma coisa muito experimental mesmo, sabe para a 

época, 2006, treze anos atrás para Manaus... E eu ainda estava naquela coisa, né, 

contaminado, muito vivo em mim, depois de ter ficado dez anos em outra cidade, na 

performatividade dos corpos... De que qualquer corpo pode ir para a cena, se você prepara 

corpos comuns, pedestres, todos esses conceitos do teatro, das artes contemporâneas. E 

foi deslumbrante porque todos entravam de calcinha e sutiã em um momento, ou um que 

passava pelado, e gente veja bem, isso na entrega de um prêmio, nunca aconteceu isso. 

Em Manaus não temos uma história, isso é legal que você está fazendo isso, Manaus não 

tem um crítico, um pesquisador que escreve sobre essas coisas pontuais. Porque o Michel  

veio depois falar comigo: “Rider foi deslumbrante porque as pessoas - no encerramento 



do festival de teatro-, porque você vem ver um espetáculo de algum famoso, do ator da 

Globo, e elas se chocaram com aquela coisa inusitada, daquelas senhoras, do pessoal de 

calcinha e sutiã, gente nua, gente gorda...”, tinha um menino que era imenso, e sabe virou 

uma coisa que o povo não estava acostumado. E na plateia estava além do Robério Braga 

[Secretário de Cultura] esse povo todo, eles ficaram chocados, eu lembro que passou um 

tempo e as pessoas me encontravam, o pessoal da SEC e eu estava em cena. E as pessoas 

falavam: “Nossa, você é aquele cara”, mas de tudo em tudo foi uma coisa que causou 

estranheza, mas muito legal deles terem visto. E aí na plateia estava o Francisco Carlos, 

que está em São Paulo. [...] estava o Vitalli, tinha muita gente, o Francisco Cardoso, 

estava lotado o teatro, com as pessoas que já fazem teatro há muito tempo.  

E passou um tempo o Pombal me convidou para fazer um trabalho que o Francisco Carlos 

queria “aquele cara que fez aquela coisa no Teatro Amazonas”, e o Mazzaro também 

estava e me convidou, porque todos eles ficaram deslumbrados com aquela ideia né, então 

me convidou, porque em Manaus muitas coisas experimentais já aconteciam sim, mas 

daquela forma, como eu usava, corpos comuns sem ser uma teatralidade... E era palco nu, 

então causava impacto. E aí veio essa história do Mazzaro, e aí falou para mim que ficou 

apaixonado pelo que viu, e: “Eu adoraria que você fosse lá no TESC com a gente”, e eu 

disse: “Poxa, eu topo, sou fã do Márcio, como escritor, dramaturgo...”. E fui lá para o 

TESC foi muito interessante. Nossa, não querendo ser cruel, mas eles não tinham uma 

disciplina de chegar na hora, não culpa do Márcio, não é isso, porque o Márcio pegava 

muito no pé. Porque eu assistia os ensaios, além de eu fazer o trabalho, depois eu assistia, 

eu não tinha nenhum envolvimento com a montagem... Eles estavam montando um 

espetáculo [...] Eu não sei qual era o espetáculo que eles estavam montando em paralelo, 

porque aí acabava meu trabalho e eles continuavam com a montagem. Mas eu senti isso, 

senti que faltava uma certa disciplina não de todos, mas da maioria, mas eu acho que 

também eles não estavam acostumados com essa coisa do ofício, de chegar pelo menos 

vinte minutos antes de começar, e eu cobrava muito isso. Falava: “Gente, não chega assim 

correndo, dez minutos depois, tem que chegar na hora, pelo menos quinze minutos antes”, 

então todo esse meu conceito né, de ofício, de como você lida com o ofício, de como você 

se coloca como profissional, como pesquisador. Então tudo isso a gente conversava 

muito, então para mim isso foi um choque, foi um dos aspectos que eu senti. Por exemplo, 

lembro que quando, lá no teatrinho, eu estava dando aula, e eu lembro que tinha o Medina 

o produtor, ainda é do Márcio. Porque o Márcio faz outras coisas né, de seminários e o 

Medina está sempre com ele. Então estávamos lá fazendo oficina e eu mediando e o 



Medina me passa no meio do palco, para eles eu tenho certeza que aquilo era comum, aí 

eu parei e disse: “Não faça isso, para mim esse espaço agora é sagrado, passe por fora”, 

e ele pediu desculpas e eu “tudo bem”, é que para mim causou um certo impacto, ou seja, 

eu como mediador estava trazendo o meu know how, meus conceitos de... Outra coisa, 

limpar o palco, a gente quando chega limpa o palco, porque são outras energias, tem que 

limpar o palco, passar um pano, e quem fazia isso sempre era o Robson Ney. Então tem 

isso né, de limpar, todo um ritual. O Dimas, tem uma entrevista que ele dá para o Pitiú 

Cultural que ele fala um pouco disso, que para ele foi assim... Porque fui criando ali dentro 

um ambiente muito legal. Aí tá, teve essa coisa de como se colocar no ambiente, como 

estar presente... A questão da representação, eu falava para eles assim: “Vocês não estão 

representando na minha oficina, vocês estão apresentando, vocês não estão representando 

personagens”, porque o que acontecia, eles estavam com um padrão e acostumados até 

pela formação do Cláudio Santoro, talvez, não sei, mas de representarem personagens 

para tudo. Então eu falava não, e até explicar esse conceito tinha que ter uma didática, 

uma metodologia. Como que é isso. Que é uma coisa mais do teatro performativo, você 

não representa, você apresenta suas vozes, seus desejos, mesmo quando é o Hamlet, um 

Otelo, ainda é a Dinne, com a tua voz. Então isso para eles: “Nossa, mas como é que é 

isso Rider?”. Porque eu tive essa mesma experiência no Pombal, por mais que fosse um 

texto do Francisco Carlos, eu falava: “Não, não representa, porque se não fica “teatro” e 

não o jogo cênico”. Então o que eu estava propondo era o jogo cênico, o presente, não 

criar uma historinha, não que eu tenha algo contra o teatro convencional. Não é isso 

Howardinne: Mas tem até uma coisa sobre a palavra representação, por mais que você 

vá apresentar um espetáculo, você vai estar reapresentando porque é um outro corpo, 

outro momento do dia né, tem toda uma questão. 

Francisco: E toda uma tradição desse teatro mais performativo né, que dialoga com a 

linguagem da performance. E foi uma coisa que eu senti no TESC, que toda a história de 

formação de um teatro mesmo, digamos assim, de uma escola mais convencional, mais 

tradicional, mesmo com essas montagens mais pontuais como o Boto Tucuxi, a do Nielson 

Menão, Calígula que era mais experimental do corpo, mais Grotowski, Living Theatre. 

Então eu falava para eles: “Nossa, porque quando vocês olham, você...”. E eles morriam 

de rir porque eu ficava brincando: “vocês olham assim olha (imita). Parece que tem... que 

vocês estão vendo alguma coisa, estou vendo aquela madeira, não vendo o fantasma do 

Hamlet. “Não, você olhou, olha para aquela madeira, para a pessoa que está vindo”. Para 

quebrar os padrões e claro, você consegue fazer isso né, você vai fazendo na prática dando 



exercícios, dando jogos, o objeto, por exemplo, hoje vamos trabalhar com objeto, e o 

objeto começava a virar microfone e eu dizia: “Não, não é isso”, não faz da garrafa um 

microfone, a garrafa é o que ela é. A gente não está trabalhando com esse teatro 

simbolista, que simboliza as coisas, nada contra, mas aqui não. Vamos quebrar com esses 

padrões, a garrafa é a garrafa, ela pode provocar várias coisas: a textura, o som, enfim, o 

conteúdo dela”. 

 Então essa coisa de trabalhar com o TESC foi muito antes de ser tratado na UEA, com 

professores que vieram de outro lugar. Eu trabalhei assim com o TESC e o Dimas fala 

né: “Poxa quando eu fui para a UEA você já trabalhava com a gente isso”. E por exemplo, 

eu trabalhava no aquecimento com eles yoga, eu dava aula de yoga e nunca se tinha 

trabalhado, na cidade eu não lembro de se trabalhar com yoga. Quando veio a UEA veio 

alguns professores que trabalharam com yoga, e o Dimas disse. Porque tem alguns atores 

que dizem: “Ah, mas eu nunca tinha visto yoga”. Não, o Dimas disse: “O Rider já 

trabalhava com yoga”, estás entendendo? Então foi muito bom o TESC, para mim, foi 

muito generoso do Márcio Souza, porque ele ia assistir, às vezes, minhas aulas, não 

sempre, mas ele ficava sentado. Ele: “Poxa Rider, que trabalho legal”. Estás vendo, um 

homem adulto, ele era super aberto. “Que legal o que você está fazendo com eles, estou 

adorando, muito legal”. E nós fizemos todo esse laboratório de mais ou menos dois meses, 

acho que foram dois meses. Eu estou falando da metodologia um pouco, de como eu os 

senti, eles muito receptivos. Eu sempre falo isso, dos que ficaram, porque começou 

bastante gente e dos que ficaram, que eu também sou um pouco rigoroso, não ditador, 

mas bem rigoroso, tem que chegar na hora, de preferência dez, quinze minutos antes, não 

pode sair. Palco limpo, passa uma vassoura, ali como ritual mesmo, então sou bem 

rigoroso nisso. 

E quem que estava... Eu lembro quem ficou até o final, que eu me lembro a Eliézia de 

Barros, super presente, super entendia muito, muito legal a Eliézia, Dimas Mendonça 

também maravilhoso, Daniely Peinado muito presente também, Emerson muito presente, 

esses que eu estou falando ficaram realmente ali comigo, presentes, vontade de se 

alimentar daquilo. O Denni Sales, também super presente, aí tinha na época, o Márcio 

Braz, tinha o Robson Ney também, fantástico, além de uma assessoria ali, coisa de água 

e tal, e também muito presente com o corpo, muito generoso com ele e comigo. E aí 

tiveram essas pessoas que estranharam muito talvez, mas a gente sente né, esse teatro que 

desconstruía a personagem, o que é isso né. Porque eu falo do estudo somático, e aí eu 

tive que explicar tudo o que é, mas tem que ser né. Talvez agora no curso de teatro eu não 



sei como é, não sei se no curso de teatro eles falam sobre. Mas o que é? É Feldenkrais, 

Body mind century, são técnicas que pensam o corpo uno, não é corpo e mente separados, 

mas o corpo do artista é não dicotômico cartesiano, sabe aquela ideia de corpo separado 

da mente? Como no princípio da yoga né, corpo, alma e espírito, o intérprete vai para a 

cena inteiro. É o Francisco Rider vivenciando com corpo, alma e o espírito dele, a 

presença cênica com a intuição, energia, com a sensibilidade dele. E eu trabalhava o 

estudo somático com eles, com a estrutura esquelética, levava um esqueleto e mostrava a 

estrutura, que o movimento parte das articulações, uma coisa meio Grotowskiana 

digamos assim, trabalhava a yoga, o Grotowski. Então a partir desse princípio do corpo 

estrutural, arquitetônico, a gente explorava muito a improvisação a partir desses 

princípios, gravidade, a arquitetura do ambiente, dialogar com a arquitetura do ambiente, 

então todas essas informações nós trabalhamos muito intensamente isso.  

E aí no final, nós apresentamos um trabalho chamado Nudez, que foi resultado da oficina. 

E foi esse conceito de nudez né que a gente ficou procurando o nome, dessa coisa nudez, 

porque eles estavam se despojando até tirar a roupa e ficarem nus, digamos assim. 

Daquela coisa representacional, do estado de representação sempre presente, e aí, nós 

mesmos discutindo: “Poxa, Rider que legal agora a gente sente um pouco”, o que é um 

pouco, o que você quer? É andar, andar, não, é andar fazendo um velho... Não é ruim não, 

mas não era isso que eu estava trabalhando. Andar, andar. Vou do ponto A ao ponto B 

andando, era deitar, deitar. Era me relacionar-me com Dinne, me relacionar com ela... A 

gente fez essa improvisação, performance chamada Nudez, aberta ao público. Eu lembro 

que tinha a Narda Telles, veio muita gente assistir. Pessoas também que não são do meio 

artístico e o Márcio Souza estava presente. Poxa, eles amaram. “Poxa, que legal, muito 

diferente do que a gente vê do TESC”. E eu expliquei um pouco do meu método e foi 

bem diferente. Mas o bacana Dinne, é que a abertura do Márcio Souza, eu senti,  eu disse: 

“Márcio, eu queria ouvir de você” e ele: “Nossa, mas estou super feliz com eles, eu vejo 

o resultado ali, nossa, eu não via eles fazendo isso”. 

Howardinne: E tinha uma coisa que o Márcio era mais um diretor textual, mais a visão 

de dramaturgo e você trouxe um... 

Francisco: Isso, isso. E poxa, a pessoa ter essa abertura é muito legal né. Toda aquela 

história dele, e o Mazzaro mais jovem, super deslumbrado: “Nossa, que bacana”. Mas 

também foi só até ali, depois ia ver o espetáculo e nossa, cadê aquilo? Porque é tudo é 

uma tradição mesmo né, do teatro, da trajetória. 



Howardinne: Isso foi uma das coisas que eu ouvi dos meninos das entrevistas, que vinha 

um pouco de cima para baixo o que seria montado, e talvez se acomodavam em um 

padrão. 

Francisco: Exatamente, e depois do Nudez, eles já estavam montando e eu pensei: “Meu 

Deus, mas nós fizemos um trabalho tão maravilhoso”, aí eu achei muito convencional. 

Mas você entendeu o que eu estou falando né, não um julgamento, mas uma espécie de 

crítica mesmo, reflexiva. E daí não fiz mais com eles, gostaria até de ter feito uma 

montagem mesmo com eles, com apoio do SESC, sempre as direções eram do Márcio 

Souza e do Daniel então também não ia estar me oferecendo. Não, fiz aquilo, bacana, eles 

foram super receptivos, todos eles, os atores. Ah, o Sidney também fazia parte, 

maravilhoso aquele menino, infelizmente né Manaus não comporta, não tem um mercado, 

mas aquele menino... 

Howardinne: Tem muita gente boa aqui. 

Francisco: Tem, tem a Eliézia é maravilhosa, o Dimas, a Eliézia... Tem isso mesmo. O 

mercado vai alargando e as pessoas não voltam mais. Porque não tem mercado, a família 

começa a cobrar, precisa comer, precisa pagar a moradia, depois tem filho né [...]. Fiz 

esse trabalho também de corpo no Pombal. 

Howardinne: O do Pombal foi para um espetáculo? 

Francisco: Foi, o Cavalo Bobô e a mulher que veio com o tempo, uma coisa assim o 

espetáculo. Agora com o Francisco Carlos eu fiquei com ele um mês fazendo esse 

trabalho e a direção passou para o Francisco, mas quando o Francisco Carlos desistiu e 

não fez mais, entrou o Vitalli e eu saí porque eu fui para fazer com o Francisco Carlos, 

porque me interessava a dramaturgia dele e ele também... Não que o Vitalli não fosse, 

não é isso, é maravilhoso também, mas eu queria ter essa experiência com o Francisco 

Carlos, me ligaram e “claro, lógico, eu quero fazer”, o cachê nem era uma coisa... Me 

importava e assim, vou te falar, aquele cara conhece muita coisa [...]. 

 



Entrevista com Gerson Albano. Manaus, 11 de fevereiro de 2019. Duração: 27:32. 

Gerson Albano foi ator e diretor do TESC, com participação nas três fases do grupo em momentos 

diferentes. É empresário, ator, diretor e dramaturgo. 

Gerson: Eu não entrei no Mikage, eu já estava no grupo, mas não participava do elenco. Eu estava 

por lá... Eu já entrei quando o grupo estava terminando Eles não usam black-tie, isso foi... Mikage 

Mikage...foi A Longa viagem do primata (lembrando) foi, eu já estava lá sim. 

Howardinne: Foi, Mikage, a longa viagem do primata. 

Gerson: Eu fiz Mikage. 

Howardinne: Você, antes do TESC, participava de outro grupo, como foi esse início? 

Gerson: Olha, eu começo no teatro lá na Matinha, no bairro Presidente Vargas, antiga Matinha, ainda 

hoje comumente chamam de Matinha. Era um grupo atrás da igreja, um espaço que estava disponível 

e nós éramos ginasianos nesse tempo, não sei como hoje se dá o nome disso. E a gente se reunia e 

começava, alguns escreviam uma poesia, outros pensavam em fazer cinema, e era mais teoria a 

respeito do que arte. E nós reunimos alguns ginasianos do Colégio Estadual, porque esses colegas 

moravam ao lado da igreja. “Olha lá tem um espaço”. Isso foi lá em 1965...64, 65 por aí, e nós 

começamos lá. 

Howardinne: Você acompanhava os grupos de Teatro Universitário, TUA ou GRUTA? 

Gerson: Sim, já tinha notícia do teatro universitário do meu querido companheiro Rui Brito. Eu amo 

o Rui Brito pelas ideias, foi o Rui que me ensinou a pensar politicamente.  

Howardinne: É engraçado porque o Rui fazia parte do GRUTA que era um grupo que batia de frente 

com o TESC. 

Gerson: Sim, sim, mas isso não impedia, o antagonismo que pudesse ter de ideias não impedia o 

relacionamento não. Tanto que quando eu estive diretor do Teatro Amazonas por alguns anos, eu 

consegui colocar o GRUTA e mais quase cinquenta grupos de teatro, teatro amador, mais cinquenta 

fazendo espetáculos infantis e Mostra de teatro adulto. E entre esses, o GRUTA com O Troco, que 

foi ótimo, e foi ali, eu já assistia alguma coisa do GRUTA, né.  

Mas sempre havia um interesse, a gente não consegue dizer quando começou, quando começou não 

sei, essa questão de querer fazer alguma coisa no teatro. Eu fiz música, participei de alguns festivais 

de música, inclusive no Teatro Amazonas também, fui classificado com músicas nos festivais de 

Manaus, mas o que eu queria era teatro mesmo, e cada espetáculo eu assistia mais e via uma nova 

proposta. 

Howardinne: E quando você ficou sabendo do TESC, como foi para entrar? 



Gerson: O TESC, foi que eu comecei no... O festival no TESC, foi natural, foi mesmo essa relação. 

Aqui tem um grupo de teatro, ali tem um grupo de teatro... Um via o que eu fazia, o outro via...Ttinha 

um certo “preconceitozinho” com outro grupo, mas a gente via e tal. Aquela coisa, e de repente eu 

estava no TESC, aquele teatro de lá da Matinha por várias questões, motivos acabou. Era um espaço 

da igreja, você imagina não podia fazer muita coisa, então fui para o teatro do TESC. Eu já estudava 

no Colégio Estadual, saía da aula e ia para o ensaio do TESC, então era facinho. 

Howardinne: Então, esse grupo estudava todo junto, Aldísio. a galera do Estadual... 

Gerson: Sim, Aldísio, Nielson Menão, a Ílca, Ivone Menão - a mulher do Nielson-, um par de gente, 

Custódio que ainda está por aí fazendo alguma coisa. O Ediney... não, o Ediney foi depois. 

Howardinne: Então, teu primeiro espetáculo com o grupo...? 

Gerson: O primeiro espetáculo com o grupo foi Mikage. 

Howardinne: E como foi essa experiência, o que você lembra disso? 

Gerson: Fantástica. Eu ficava apaixonado em fazer aquilo, era um teatro experimental né, de realismo 

fantástico e tal. Mas era de uma plasticidade tão grande que eu adorava fazer. Não fazia por fazer. Eu 

sentia que existia uma comunicação entre os atores e a plateia, que era o que estava acontecendo, o 

que era isso, o porquê fazer teatro, era aquela coisa experimental mesmo que acontecia entre o elenco 

e a plateia. Nesse sentido experimental porque não havia uma plateia formada em Manaus. Era uma 

coisa incipiente, é claro que Manaus já tinha um histórico de teatro, tinha o teatro do Titio Barbosa, 

mas anterior ao Titio Barbosa, o Bonates, do Teatro Escola que já tinha acontecido em 1940, por aí... 

O Gebes Medeiros... já existia história, fragmentos de história, mas isso aí foi muito pouco né. Eu 

assisti uma vez. Um brinquedo atrás da porta, mas achei muito ingênuo e eu era ingênuo, imagina. 

Eu era um menino. Era esteticamente bonito, mas eu imaginava que seria muito mais, que seria uma 

coisa a mais o teatro né (ininteligível). 

Howardinne: O Mikage tinha texto? A proposta era do Nielson Menão né? 

Gerson: Sim era dele, muito pouco, coisas soltas, existia alguma música incidental, e algumas coisas 

soltas. 

Howardinne: E vocês iam experimentando. O Nielson era muito da cena né? 

Gerson: Sim, sim, muito de cena. O Nielson não era uma questão muito fervorosa, partidária 

esquerda, direita não. O Nielson fazia propostas para o social: “Olha vocês estão enganados seja de 

direita, de esquerda, o que for, isso é realidade né, isso pelo menos poderia ser uma realidade que se 

pudesse experimentar”. Era isso mais ou menos o teatro do Nielson e eu gostava, achava fascinante 

porque incomodava. Não exatamente como o teatro Oficina, mas era um incômodo de reflexão. 

Howardinne: E aí veio As trompas do Apocalipse, em 1972, no Supermercado de Arte. 



Gerson: Sim, um texto meu inclusive, o Nielson deixa o teatro do SESC, vai para São Paulo, volta 

para a família e não tem nada, não tem nada. Eu escrevi o texto para ser apresentado com o Nielson 

porque seria uma mostra de autores do grupo, o que não aconteceu. “O que é que tem? Não tem nada, 

então vamos fazer isso”. E vamos manter o grupo unido, era alguma coisa mais ou menos, mas é isso, 

tinha muita influência do Nielson, muita influência nas Trompas do Apocalipse, e isso causou um 

“auê”, uma rivalidade né, mas não era, nós não tínhamos propostas arrojadas, era apenas para manter 

o grupo enquanto se decidia o que fazer. Era um textinho, uma coisinha de oito páginas, qualquer 

coisa assim que os atores exercitavam expressão cênica e jogavam para fora uma porção de coisas 

suas, interiores. 

Howardinne: Qual era a tua inspiração para esse texto? Tinha uma inspiração de estética, dessas 

vanguardas que estavam chegando? 

Gerson: Sim, isso acontecia muito no Rio e São Paulo nesse momento, acontecia demais né. A partir 

mesmo - eu não diria com todo o rigor no teatro Oficina-, mas o Oficina já estava nos mandando uma 

“mensagenzinha” de como fazer a coisa né e aí.... Sabe, isso aí foi bom porque trouxe a atenção. Ou 

críticas favoráveis ou desfavoráveis, preconceituosas, mas está ali, o grupo está ali, está vivendo, está 

sendo alvo de críticas, foi fantástico que eu não esperava isso, tanto que depois de umas críticas 

severíssimas que eu recebi no livro do meu amigo Márcio, que é um amigo querido sem dúvida 

alguma, mas que ele vinha de um grupo mais de teorias. Um outro contexto, eu não digo 

intelectualizado porque todos nós o somos, mas mais teórica política, um político teórico. E pronto, 

achou que aquilo era sei lá. Tanto que dois anos depois eu estava fazendo O elogio da Preguiça dele, 

que foi um espetáculo fantástico. 

Howardinne: Interessante Gerson, porque talvez esse fosse o único trabalho diferente que estava 

acontecendo perante os grupos naquele momento. Meio que o que hoje temos como performance, 

performático... Ainda não se tinha essa compreensão. 

Gerson: Isso, acho que você coloca muito bem. Hoje o que acontece quando nós assistimos algumas 

experiências fantásticas excelentes que eu assisto... nós já fazíamos ali naquele momento, um negócio 

muito mais corporal, mais interior colocado para fora, como o Nielson chamava: “Violentar o teu 

interior, sair do teu comodismo, sair do teu ninho”. E isso foi muito bom, nos punha para fora isso 

né, não tem porque reprimir. Então era isso, As trompas do Apocalipse foi exatamente assim. 

Howardinne: E eu li um trecho que está no livro da Selda e os personagens não tem nomes. 

Gerson: Não, não tem. 

Howardinne: Isso me lembra um pouco o teatro expressionista... 

Gerson: Eu tinha feito Arrabal, de onde comecei, então tinha um pouco disso. 

Howardinne: Teatro do absurdo. E ainda existe esse texto por um acaso? 



Gerson: Não, foi tão de momento mesmo, que quando terminou o espetáculo ninguém se preocupou, 

não era a proposta fazer um espetáculo para o público consumir, era um exercício mesmo. 

Howardinne: E aí depois veio Dessana. 

Gerson: Veio Calígula ou Como cansa ser romano nos trópicos, Dessana, As folias do látex, fiz 

também A bruxinha que era boa, fiz Martins Pena, tudo isso no teatro do TESC. 

Howardinne: Isso que eu acho curioso, porque veio uma série de espetáculos experimentais e depois 

veio essa proposta para criança, voltado ao público infantil. Como foi essa recepção, vocês queriam 

isso, era proposta do Nielson? 

Gerson: Não, acontece é que nós estávamos vinculados, subordinados, éramos do SESC e 

precisávamos agradar a clientela do SESC. Os filhos dos comerciários e alguma coisa tinha que ter. 

E era muito bom, era gostoso fazer teatro infantil então fizemos alguns espetáculos infantis. Era por 

uma necessidade burocrática, mas que nos enchia de prazer. 

Howardinne: E aí, nesse momento Dessana, Folias, é quando o Márcio entra. Como foi essa 

recepção do Márcio, mudou muita coisa no olhar do grupo de fazer, e aí começa essa visão mais 

politizada e teórica que o Márcio traz né, e como foi isso para você? 

Gerson: Olha o Márcio foi recebido de braços abertos, essa que é a verdade porque não havia - como 

te falei-, nós estávamos órfãos. Não existia diretor não existia nada. Tinha o Stanley Whibbe que fez 

uma ponte, entre o grupo do TESC e o Márcio, e um dia ele traz o Márcio e: “Seja bem-vindo, seja 

bem-vindo e vamos fazer né”. E nos traz um outro olhar, uma outra leitura, uma outra proposta de 

teatro que foi a princípio foi difícil para o grupo porque se impunha mais um discurso político do que 

a prática teatral, era um discurso político mesmo, eu não diria panfletário, não chegaria tanto lógico, 

mas era muito mais o discurso político, depois o mítico com Ajuricaba, mesmo Ajuricaba, mas muito 

mais Dessana, Dessana, Jurupari... foi muito mais difícil para o grupo tanto que houve uma evasão, 

muitos saíram, permaneceram outros. Eu continuei porque era o que eu queria fazer mesmo então 

vamos. Aí chega Ednelza Sahdo passa a participar já em Dessana, pertencia ao teatro Álvaro Braga, 

e mais algumas pessoas que eu convidei e acabaram indo sem o menor problema. 

Howardinne: E desses que vieram depois sempre como ator. 

Gerson: Sim, depois que eu fiz Calígula, nós tivemos mais talvez O pequeno teatro da felicidade e 

eu passei a dirigir. Peguei O elogio da preguiça, peguei A bruxinha que era boa e comecei a fazer os 

primeiros trabalhos como diretor, e aí é isso que eu quero, e fiquei como diretor. Depois uma 

remontagem de Jurupari e por aí foi. 

Howardinne: Nesse momento tinham coisas simultâneas acontecendo né? 

Gerson: Sim, comumente havia ensaio, estudo de alguma outra coisa, a posteriori. 

Howardinne: E o diálogo era coletivo? 



Gerson: Sim, sem dúvida havia. Mas a gente se intimidava muito. A grande maioria do grupo se 

intimidava demais. O teatro era muito romântico nas décadas de sessenta, setenta, tinha uma leitura 

muito romântica para o nortista. Ouvia-se falar de teatro, muitas pessoas jamais teriam ido lá pelo sul 

maravilha, então era romântico, apenas uma vontade de fazer. Então muitos chegavam a chorar, 

houve crises de choro por causa de questões: “Você não entende”, “Você é alienado”. Algumas 

pessoas saíam, outros permaneciam mais ou menos caladas, foi difícil o início. Até entender como 

foi, até o Márcio nos entender, até nós entendermos o Márcio... não foi fácil. Ficamos, ele foi recebido 

de braços abertos, ratifico isso. Mas foi difícil para cada um pessoalmente. 

Howardinne: Essa adaptação né. E quando acaba em 1982, quando o SESC tranca, você ainda 

estava? Como foi esse período? 

Gerson: Eu não estava presente nesse momento, eu me afastei por necessidades outras eu não fiquei 

nesse espetáculo, mas assisti, fui em alguns ensaios que foi um diretor de fora que veio fazer a 

montagem. E ele também não queria muita gente por perto para trabalhar, fizeram por dez dias no 

Teatro Amazonas, foi um espetáculo bonito e encerrou logo. 

Howardinne: E aí o TESC volta em 2003, você dirigiu também, e como foi essa retomada? 

Gerson: Então, nesse retorno do TESC eu já não estava mais, já era um outro grupo, como outras 

pessoas. Em 2003, eu já estava na universidade, já estava como professor, já não podia mais né. Mas 

eu fazia o que nós chamamos de grupo independente né, de teatro. E aí nós fizemos, remontamos 

Jurupari, fizemos o García Lorca, dois espetáculos do Sérgio [Cardoso], adoro esses espetáculos 

desse cara. E também com a Ednelza que eu adoro trabalhar a Ednelza como atriz. Inclusive eu quero 

fazer alguma coisa com ela, um grande espetáculo cênico com a Ednelza Sahdo, acho que nós 

merecemos... [...] O espetáculo O funeral do grande morto foi fantástico, também do Nielson que 

escreveu com o pseudônimo de Amazonina Valença, muito bom, mas muito bom. 

Howardinne: E essa nova fase? Porque você dirigiu Francisca. 

Gerson: Sim, foi um bom espetáculo que merecia ser consumido muito mais, foi um monólogo, um 

espetáculo bonito. A garota, eu devo assim muito a ela, uma atriz fantástica, então eu pensava nas 

minhas loucuras cênicas e ela fazia, então tinha um contraponto. O Dimas quem fazia um contraponto, 

e eu deixava muito claro, então tinham dois momentos. O aqui e o agora e Francisca 1700. Então 

isso acontecia, duas leituras em um monólogo, duas leituras absolutamente distantes, mas que se 

uniam. Ele cuidava da iluminação, era marcadíssimo, porque não podia né. Então ele cuidava dos 

refletores fazia a iluminação toda para a Francisca como se ele tivesse montando as lâminas coloridas. 

E fazia, então havia uma dramaticidade em dois momentos diferentes, então as pessoas ficavam 

olhando esses dois espetáculos do início ao fim.  

Howardinne: E tu chegastes a assistir os outros, acompanhar? 



Gerson: Sim, todos os espetáculos do TESC eu assisti.  

Howardinne: E olhando para esse antes e depois, como você avalia? 

Gerson: Eu acho o ator amazonense um grande ator, o ator e a atriz, potencialmente fortes, mas muda. 

As coisas mudam, o tempo muda. Durante muitos anos nós fizemos teatro para o teatro, pelo teatro, 

pela causa no Amazonas. Hoje você não consegue um ator ou uma atriz que não te pergunte quanto 

vai ser me cachê, de onde tu vais tirar dinheiro para me pagar. Então isso é difícil, e eu não vou dizer, 

não vou menosprezar porque é uma necessidade, tem que pagar pelo menos o seu ônibus. Porque não 

tem, não tem retorno de bilheteria para um grupo de teatro. Isso é papo furado. Os meus espetáculos 

eu produzi, com exceção do TESC. Mas O elogio da preguiça, por exemplo, que não saiu o dinheiro, 

eu produzi né, sempre produzi.  

Howardinne: E olhando para esse cenário você está conseguindo acompanhar o que está sendo 

produzido na cidade? 

Gerson: Agora não mais, te confesso, meu pai faleceu, eu estava na Universidade, e nós tivemos que 

assumir as coisas da família [...] Mas eu gosto de saber o que está acontecendo e tal... de vez em 

quando eu chego perto de um ensaio, de um espetáculo, mas não estou muito assíduo. 

Howardinne: Você considera que existe um antes e um depois do TESC? 

Gerson: Não considero, eu acho isso uma bobagem, são tempos, é a história, são tempos diferentes. 

Senão existiria um antes e depois do GRUTA, antes e depois do... Não existe, é uma sequência, é 

uma nova maneira de pensar, de ver, novas políticas. A questão sociocultural muda, muda porque é 

dinâmica, vamos lá, alguém vai continuar. Saudosismo não aguento, o que eu vivi estou vivendo... 

Estou em busca de um conforto familiar porque tem que viver, é uma batalha no dia a dia. Estou com 

um espetáculo da Lívia Mendes que ela fez um roteiro sobre a mãe que morreu com Alzheimer, e eu 

transformei em texto, estou pensando, ela fez um roteiro, e isso vai ser meu próximo espetáculo, com 

a Ednelza Sahdo, espero que seja um grande espetáculo. 
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Howardinne: A ideia é conversar um pouco sobre o TESC, mas antes eu estou 

começando... Fazendo um pouco do contexto para entender um pouco da situação da 

década de 1960, do teatro universitário, esses grupos que surgiram nessa época e duraram 

até um pouco mais. Isso pode se confundir com a tua própria história e você pode 

começar... 

Jorge: Na verdade, o que eu posso falar com mais propriedade é a partir de 1982, o que 

eu sei dos anteriores é pela literatura e pelas pessoas que estão vivas e que me contaram 

né, ali no final dos anos de 1960. O professor Aluísio Nogueira, que foi do grupo 

universitário de Teatro, o Marcos José... 

Howardinne: O Marcos José não consegui contato, só com o Rui Brito que está em 

Parintins. 

Jorge: O Nonato Pereira não sei se está aqui por Manaus. 

Howardinne: O Haroldo fez também? 

Jorge: É o Haroldo fez, mas não lembro qual foi a etapa que ele fez. 

Howardinne: Acho que foi o primeiro espetáculo, estava lendo no livro do Marcos José, 

acho que tinha o nome dele, na entrevista com a Selda também. 

Jorge: No Marcos José tinha o James Araújo também. 

Howardinne: A Beckinha... 

Jorge: A Beckinha, só que a Beckinha participou pouco, ela fez mais com o Álvaro 

Braga. Então é mais ou menos isso. 

Howardinne: Então pode falar de 1980 em diante. 

Jorge: Sim, para mim seria melhor. Porque em 1980, se eu for te dizer como eu imagino 

esse teatro a partir dessas referências de grandes grupos e tal... Eu acho que eu comecei 

assistindo uma peça chamada A resistível ascensão do Boto Tucuxi. Eu não lembro muito 

bem se foi no final de 82 ou início de 83, eu só lembro que... Era uma peça de classificação 

etária, e eu só entrei porque eu tinha uma tia, tia Eliane, que trabalhava no Teatro 

[Amazonas], era camareira e eu entrei por trás do teatro. E eu assisti essa peça que o 

Márcio Souza fez num período muito delicado, porque, paradoxalmente, o grupo TESC 

nos anos 1970, era um grupo que enfim, na época da ditadura militar, manteve algumas 

peças censuradas - como todos os grupos né. Mas, paradoxalmente, com a abertura 

política, estava no finalzinho o processo de abertura política no Brasil... O Gilberto 



Mestrinho volta, ele tinha sido caçado pelos militares durante o golpe de 1964, ele era 

prefeito, eleito em 1959, se eu não me engano. E aí ele retorna, foi para o exílio e tal, e 

voltou para o Amazonas, e aí ele ganhou a eleição para o Governo do Estado. Só que essa 

peça atacava diretamente o populismo. Essa A resistível ascensão do Boto Tucuxi, que 

inclusive é um título que o Márcio Souza tirou da peça do Bertolt Brecht, chamada A 

resistível ascensão de Arturo Ui, só fez mudar né: A resistível ascensão de Arturo Ui 

virou A resistível ascensão do Boto Tucuxi, que era o apelido do Gilberto. Apelido da 

época, que até minha mãe fala que era o boto e tal. Pegou o apelido. Aí no primeiro 

momento ele até não gostava, depois acabou assumindo o apelido de Boto Tucuxi. O 

Márcio que propagou esse apelido, a partir dessa obra, e essa peça que eu assisti. Eu não 

tenho muita lembrança do trabalho, em 1982 eu tinha quatorze anos, era uma peça para 

dezesseis anos, por isso que eu entrei por trás, escondido (risos).  

Então era uma peça que tratava desse populismo, dessa figura que era o Gilberto 

Mestrinho, um cacique político importante assim dessa política Amazônica. Então foi 

esse trabalho aí que me antenou para perceber o teatro como uma forma de manifestação 

com um pouco mais de apuro. Eu lembro que tinha uma coisa muito bonita no trabalho 

que era a parte de figurino, que eu achei muito interessante a parte de roupa, realmente 

uma coisa teatral, o que eu recordo do trabalho. 

Howardinne: Foi um diretor paulista, o Márcio Aurélio que dirigiu esse trabalho. 

Jorge: Pois é, depois que eu fui saber, para mim era o Márcio Souza. 

Howardinne: Ele já estava no Rio. 

Jorge: É, ele já tinha ido né... O Gilberto veio... Foi ameaçado, teve que sair do estado. 

Então é isso em 1982 [...] um tempo depois, por incrível que pareça, eu tinha feito teatro 

com o Titio Barbosa, nos anos 1970, mas teatro infantil, a gente ficava parado lá, grama, 

chocolate branco (risos), nem falava, eram peças com - às vezes-, um vinil que tocava e 

a gente ficava dublando. Aquela coisa para crianças, ele pegava crianças de oito a dez 

anos, ia para o programa dele, que fazia ao vivo na TV Baré, e era ao vivo. E foi esse o 

momento, depois eu parei. Porque não tinha muita peça também, pelo que eu lembre. E 

aí teve o Cineclube Humberto Mauro com o André Gati, no Palácio Rio Negro, anexo a 

Vila Ninita. Trabalhei um tempo com o André Gati. E foi no cineclube mais ou menos 

que me chamou atenção o teatro, que o Dori Carvalho fez uma propaganda do curso que 

ele ia dar no CAUA, no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas, do 

Hahnemann Bacelar, um curso de teatro. Eu vi um cartaz onde ele citava muitos diretores 

de cinema, diretores de teatro, citou o Meyerhold, mas citava o Eisenstein. E como eu já 



tinha um esquema no cinema, eu estava muito ligado no cinema russo. No cinema 

revolucionário russo, então era o Sergei Eisenstein, O Encouraçado Potemkin; Ivan, o 

terrível... tem muitos filmes importantes do Eisenstein, o cara que revolucionou o cinema. 

Assim como o Stanislávski revolucionou o teatro, e o próprio Meyerhold, eles se 

conheciam inclusive né, o Stanislávski, o Meyerhold, e o Eisenstein. Foi quando eu vi, 

me chamou atenção o nome do Eisenstein, fui fazer o curso com o Dori, foi quando 

realmente, a partir daí eu não parei mais no teatro. Então o curso, se não me falha a 

memória, foi em 1990, 1991, o curso, porque até então era só o esquema do cineclube. O 

Cineclube começou em 1984, 1985, e eu fiquei até esse período, e o cineclube acabou 

porque o André Gati foi para o mestrado.  Foi estudar fora, até hoje ele é professor da 

Universidade de..., mas ela não é particular, eu tenho contato com ele até hoje no 

facebook. Aí ele viajou e foi quando desativaram o cineclube Humberto Mauro, que era 

só eu né, voluntário, não ganhava nada. Ajudava ele a pegar filmes de rolo no depósito 

da Varig na cachoeirinha, onde depois a UEA fez a Faculdade de Ciência Sociais. A gente 

pegava esses filmes de rolo, na época era só rolo, era 35 mm a gente carrega os filmes e 

tal para projetar [...]. 

E aí foi isso, terminou o cineclube, entrei no grupo de teatro com o Dori e lá eu continuei 

fazendo montagens, fazendo vários tipos de trabalhos, era Brecht, eu não vou lembrar de 

todos, a gente montava muita coisa, ensaiava um mês e montava. Aí eu lembro que eu fiz 

uma montagem que eu achei muito interessante e foi aí que eu me interessei não só em 

atuar, mas dirigir e por algum motivo o Dori viajou, não lembro muito bem o que 

aconteceu, ele não estava em Manaus e eu assumi a direção do grupo, dos alunos que iam 

por lá. E eu montei O alienista, do Machado de Assis, uma adaptação do conto, e eu achei 

muito legal a experiência, e a partir daí eu fui participando de tudo quanto era esquema 

de teatro, FETAM... e fui entrando em vários momentos desse universo que é o teatro 

local. O que mais, poderia me perguntar por que são muitas as memórias. 

Howardinne: Esse trabalho de crítica tu começaste a escrever quando? 

Jorge: A primeira crítica que eu fiz foi uma crítica de um espetáculo de uma trilogia que 

a Nereide fez quando trabalhava com o Nonato, que eles trabalhavam juntos, depois eles 

romperam... Foi na Casa de Luz, ainda era o projeto chamado Demônios do Qorpo Santo, 

era Mateus e Mateusa, Relações naturais... E não lembro qual era o outro espetáculo, mas 

eram três peças do Qorpo santo, dirigidos pela Nereide, o Nonato até atuava em algumas. 

E eu fiz a primeira crítica do trabalho lá em 1992, e até hoje. Esse material eu escrevi com 

máquina eletrônica, chama-se “Luzes incandescentes na Casa de Luz”, em 1992, foi a 



primeira crítica de teatro que eu fiz, esse material está lá na casa, no acervo do Casarão 

de Ideias, do João Fernandes. [...] Eu entreguei para ele, ele fez uma vez uma exposição 

quando o Casarão era na [rua] Monsenhor Coutinho, aí eu deixei lá com ele, eu fiz a 

doação desse material, duas páginas assim, duas laudas dessa crítica, e a partir daí foi 

isso.  

Eu sempre gostei muito de escrever, desenhar também. E eu comecei a ver que havia essa 

possibilidade né, não só de assistir ao teatro, mas escrever sobre ele. Que eu lembro na 

época do cinema, quando não tinha shopping center, só tinha o Cecomiz, os cinemas eram 

no centro, eu lembro que eu ia para o cinema e eu tirava na época do jornal escrito, no 

meio de comunicação expresso, eu tirava os cartazes dos filmes que eu assistia e colocava 

a sessão e classificava. Os filmes que eu gostava, colocava cinco estrelas e os filmes que 

eu não gostava eu não colocava. Eu sempre gostei de ter o registro de alguma coisa, eu 

tinha um caderno só dos filmes que eu assistia com a data, com a sessão e essa 

classificação com as estrelinhas e um pouquinho do que eu achava do filme, um pequeno 

comentário. Então o que sempre me chamou muita atenção era de ter um registro onde as 

pessoas um tempo depois, elas pudessem ler, essa que era a minha ideia de fazer crítica. 

e realmente na época, pelo que eu recordo, se tinha crítica de teatro aqui... Talvez o Mário 

Freire fizesse, ou a própria Leyla Leong, mas como também não tinha muita produção - 

os anos noventa não foi um período assim que a gente pode chamar de muita produção 

teatral-, tinham peças... Não  teve nenhum vazio teatral, mas a produção não pode ser 

comparada com a que a gente tem hoje, ou a do comecinho do século XXI. A partir de 

2001 e 2002, a gente tem uma produção que vai aumentando no teatro, mas a que eu 

peguei nos anos 80 e 90  tinha, mas não... Até porque nem os espaços tinham muitos ainda 

né, estava naquele projeto do Robério Braga dos espaços que vão ser ampliados, a gente 

não tinha muito espaço, isso foi uma conquista da própria classe, eu considero assim, 

porque começaram a aparecer grupos em vários lugares, não só nos bairros do centro, 

mas nos bairros da periferia. Esses grupos começaram a expandir sua vontade de 

apresentar e a Secretaria só foi, digamos assim, foi facilitadora desse elemento. 

Howardinne: Tinham muitas colunas e notas que não eram assinadas, de grupos, acho 

que a Selda fala um pouco isso no livro. Tinham coisas que os grupos colocavam de 

opinião para divulgar o espetáculo quando também tinham, de vez em quando, os ataques 

também. 

Jorge: E eram coisas assim em box (hipótese), pequenas coisinhas, não era um trabalho 

de um crítico, de uma pessoa que vai, que acompanha tal grupo. Porque para mim, o 



crítico, Dinne, é o cara que está acompanhando a produção dos grupos, então ele sabe as 

características de determinados grupos, sabe quando tem uma alteração de elenco, porque 

ele vai apreciar, ele não é um eventual cara que está assistindo uma peça de teatro, é um 

cara que está presente, regularmente nessa trajetória estética de pesquisa e ele vai 

apurando o seu olhar crítico do trabalho. 

Howardinne: E ajuda o grupo. Foi muito o que o Sábato fez com o Nelson Rodrigues, 

tem um casamento ali. 

Jorge: Claro, tanto é que depois ele vai fazer toda a divisão da obra do Nelson, peças 

míticas, psicológicas, tragédias cariocas, então ele é o responsável por isso, então talvez 

seja isso que vai ser fundamental. É lógico que, guardadas as devidas proporções, não é 

o crítico que vai influenciar no trabalho de qualquer grupo, mas eu acho que o grupo toda 

vez que lê uma crítica, pelo menos em Manaus acho que é muito interessante. Aí vem o 

primeiro problema que eu me deparo aqui em Manaus que é em relação as críticas 

negativas. Então como eu vejo que há uma... Como é que eu diria, eu escrevo não para 

agradar ou desagradar ou me omitir, nada disso, mas eu penso muito no movimento como 

um todo. Já é muito difícil teatro aqui nessa cidade, as pessoas não têm o hábito cultural 

do teatro, por mais que elas digam que gostem do teatro, amem o teatro, então é uma 

parcela ínfima da população. A gente sabe disso, a gente não tem o hábito cultural teatral 

ainda que a gente já merecesse, pela qualidade dos trabalhos das pessoas que realizam 

esse tipo de atividade na cidade. Então eu estabeleci uma espécie de observação crítica 

na qual a peça pela qual eu detectava, por exemplo, “muita precariedade” que eu chamo 

assim, que são muito precárias, que eu vejo que são peças feitas a borbotões, que não tem 

um apuro mínimo possível, eu propositalmente me omito de escrever sobre a peça. 

Raramente acontece de ter uma peça realmente que me desagrade, mas eu não posso 

deixar de escrever sobre isso e aí realmente eu escrevo. Mas é muito raro acontecer. Então 

meu crivo é eu tenho que assistir pelo menos um trabalho que traga um processo estético 

que me dê um alento, me dê uma respiração mesmo de algo que eu veja que tem uma 

sinceridade na produção, que tem uma coisa de um apuro mínimo possível. Então é mais 

ou menos o que eu faço aqui em Manaus, de 1992 até hoje, 2019. 

Howardinne: Já que você tocou nesse assunto, tem a ver com não escrever sobre as peças 

infantis também? 

Jorge: Tem um pouco, até porque não sei escrever para peças infanto juvenis, alguma 

coisa assim também. Mas aí vem mais a questão justamente porque eu não teria o tempo 



possível de escrever. Mas engraçado, hoje em dia tem mais peças adultas que infantis, 

antes era o contrário. 

Então na época que eu comecei tinha muita coisa infantil, não ia dar conta. Então foi mais 

isso também, “vou priorizar o adulto que eu vou ter mais tempo de escrever”. Tem a 

questão de você ser professor e educador e tem essa coisa toda também de produzir né. 

Como sempre estou produzindo material para teatros, tanto de montagem quanto de 

assessoria, uma direção convidada, uma coisa assim, eu não tinha muito tempo então vou 

priorizar o teatro adulto eu vou escrever sobre o ator adulto, outra pessoa que escreva 

sobre teatro infantil, entendeu. Até porque eu não poderia fazer isso que eu gosto de 

comparar. Eu tenho um grupo que tem essa linha de pesquisa, o Ateliê 23, eu sei mais ou 

menos por onde está indo, a Artrupe, o Vitória-Régia... Então tem um mapeamento assim, 

um arcabouço de como os grupos vão reagindo, qual a temática que eles estão trabalhando 

agora. Exatamente por isso que quando eu escrevo, eu já sei mais ou menos assim qual 

linha eu vou traçar para escrever sobre aquele trabalho, porque eu acompanho realmente 

a trajetória do grupo. Para mim fica mais fácil.  

Talvez por isso, aí vai uma crítica minha para as pessoas daqui, é que a pessoa raramente 

acompanha o trabalho dos outros. Obviamente, se a pessoa não acompanha ela não vai 

saber escrever. Agora com essa coisa acadêmica talvez ela escreva por obrigatoriedade 

acadêmica, vai escrever uma nota, mas não porque ela gosta de escrever, porque tem que 

ter um tempo no trabalho voluntário. O Sábato Magaldi ganhava para escrever, mas eu 

não sou o Sábato Magaldi (risos), o Yan Michalski, esses grandes críticos do teatro 

brasileiro. Então é isso, como as pessoas não acompanham aí fica cada vez mais 

complicado porque você assiste uma coisa e demora para assistir outra. O grupo já está 

com outra linha de pesquisa então você perde o foco. Então eu gosto de ter uma espécie 

de foco operativo para escrever. Então, como você citou o Sábato Magaldi, um cara no 

qual eu me inspiro muito, meu livro de cabeceira que é o “Amor ao teatro”, minha bíblia,  

um livro dessa grossura que eu leio todos os dias, ou de dois em dois dias estou lendo 

uma crítica ou duas daquele livro. Está na minha cabeceira.  

Então, funciona assim comigo tem que ter uma certa regularidade. Eu sou muito teimoso 

nessa questão. Então quando não tem muita regularidade tem outra questão, a das 

temporadas né, motivo que Manaus ainda não tem muito aquela ideia de temporada. São 

poucos grupos como o Ateliê, que priorizam essa ideia da temporada, mas a maioria não, 

apresentam poucas vezes e nem consolida muito o projeto e já parte para outro entendeu. 

Fica complicado. As críticas que eu tenho feito são muitas críticas né, então... “O cabeças 



decapitadas” é o livro que eu escrevi sobre isso. Sobre essas críticas e é uma parcela 

mínima, talvez seja vinte por cento daquilo que eu já escrevi, muita coisa ficou de fora. 

[...]. 

Mas eu assisti todos os trabalhos. Teve o Boto Tucuxi e pouco tempo depois parou, o 

Márcio foi para o Rio. E aí o grupo parou. Depois ele iria assumir a Funarte lá no FHC. 

Ele foi o presidente da Funarte nos dois governos do Fernando Henrique, nos oito anos. 

Depois que ele termina o governo do Fernando Henrique é que ele volta já para assumir 

de novo o TESC. Aí nesse período eu já comecei a me aproximar. Eu lembro que ele 

lançou uma nota, uma audição para participar do TESC, eu não fui, não queria participar 

do processo, eu estava em outro momento, mas e acompanhei desde o início. Inclusive 

com o Custódio Rodrigues que foi um remanescente do TESC da primeira safra, digamos 

assim, da primeira etapa do TESC. Eu trabalhei com o Custódio no Museu Amazônico e 

ele participou de todas as etapas do TESC, inclusive essa retomada, ele fazia luz e tal. 

Depois por outras questões ele saiu [...]. Algumas coisas a gente percebe, é difícil fazer 

elementos de comparação porque a única peça do TESC da safra antiga que eu vi foi essa, 

do Boto Tucuxi. Eu tinha quatorze anos e são flashes na minha memória. [...] Então o 

TESC com essa turma nova eu acompanhei.  

Eu vi que havia uma certa... A linha de pesquisa do Márcio não mudou muito, manteve a 

ainda muito naquela questão indígena. Uma crítica muito ao que ele chama de 

neocolonialismo da região amazônica, ele manteve um certo padrão do que ele já fazia, 

então não teve muita alternância. Uma outra coisa também é um vínculo quase que direto 

com um teatro que é muito na linha do Brecht, que é um teatro mais de combate que tem 

um viés ideológico muito forte marxista como é a tradição judaica do próprio Márcio 

Souza, de trabalhar com esses temas que chamam sempre para a questão da luta de 

classes, essas coisas todas do chamado materialismo histórico. Então ele não vai para o 

pós drama, por exemplo. É outro esquema. Não interessa a ele.  

Então, talvez por isso, que o fio condutor do pensamento dessas pessoas que até são 

apreciadoras do teatro, eles não se guiam muito a trajetória da cidade, porque a cidade 

chegou em um momento que também se desvencilhou um pouco desse teatro mais 

marxista, do materialismo. Não que um teatro seja melhor que o outro, mas foi uma outra 

onda mais performática uma onda com uma oxigenação pós beckitiana que vai respingar 

nos anos 70, com o Bob Wilson, com outros caras dessa nova roupagem do teatro, que 

vai se iniciar praticamente nos anos 70 do século passado. É uma espécie de ruptura 

mesmo dessa nova roupagem. E como essas pessoas pararam, o Márcio, a Selda... 



Praticamente a maioria. A Nereide eu tenho que citar porque ela realmente estava presente 

em todas as etapas. O próprio Nonato também se ausentou muito, não entendi muito o 

porquê... Dessa novíssima geração, dessa moçada aí da UEA, que por opção não 

acompanharam... E se criou aquela espécie de “ranço”, não sei identificar, que é uma 

barreira muito forte geracional. Não é um conflito, nem uma repulsa, mas é uma falta de 

vontade de acompanhar o que ficou para trás. A moçada não acompanhou mais, não sei 

qual o motivo. Eu sempre acompanho tudo. Acompanhei Vitalli, todas as companhias de 

teatro. E claro, a parte infanto juvenil, por exemplo o GRUTEC, eu acompanhei pouca 

coisa do GRUTEC, que é o teatro cristão da periferia, do Valderes e tal. Mas são exceções 

assim. Mas eu consigo entender tanto uma parte quanto a outra. São duas propostas 

diferenciadas. São momentos diferentes em cada uma dessas etapas, é mais ou menos 

isso.  

O teatro local está muito diversificado, acho muito interessante. É óbvio que tem muitas 

coisas que ainda precisam muito avançar, essa parte de pesquisa é uma coisa, essa 

emergência de montar coisas muito rápidas, do meu ponto de vista, enfraquece muito o 

trabalho de interpretação, o próprio trabalho elementar do teatro. De você ter uma leitura 

boa do texto, de ter uma compreensão do material que você está interpretando... São 

coisas que a gente ainda está tentando superar em Manaus. Mas se eu for fazer um 

elemento comparativo do que era em 80 e 90, hoje em dia é muito melhor. Porque temos 

espaço, tem possibilidades, os grupos, quer queira quer não, têm uma linha, uma 

centralidade de operação no sentido estético, sabem muito transitar para onde vão. Têm 

pessoas responsáveis em cada um na maioria dos grupos, pelo menos eu vejo.  

Esse é o panorama desse teatro que eu vejo, desse teatro amazonense no século XXI.  Eu 

não sei até que ponto essa guerra de gerações vigora. Para mim agora está numa 

intensidade menor porque as pessoas estão envelhecendo também, ficar brigando a vida 

toda não vejo muito sentido. Apesar de ter ainda. Eu acho que as pessoas estão muito 

mais antenadas. 

Howardinne: É interessante conversar com algumas pessoas também que participaram 

dos movimentos anteriores porque essa é a expressão, uma falta de vontade ou não tenho 

mais paciência para ver qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, essa galera que está na 

universidade agora é uma galera que antes a gente sabia de onde vinha, do Cláudio 

Santoro, de trabalhos com o fulano de tal e agora é uma turma que sai do ensino médio e 

vai para o vestibular, e muitas vezes não tem a prática. E de alguma forma traz 

consequências nesse cenário diferenciado [...] 



Jorge: Como cansa ser romano nos trópicos, uma peça muito Living Theater, final dos 

anos sessenta, aquele teatro mais anárquico, mais da liberdade da expressão do corpo 

quanto da palavra, com o discurso da palavra [...] um teatro mais explosivo digamos assim 

[...]. 

E não tem como fugir disso [...]. A escrita do Márcio sobre a cidade eu chamo de muito 

“ácida”, muito depreciativa da cidade, que engraçado, na verdade coloca o elemento mais 

de responsabilidade para as pessoas do povo né (risos). Você lê, a grosso modo, não se 

responsabiliza aos grandes é mais ao caboclo, ao ribeirinho, e não dos figurões. Isso está 

muito claro no livro “A expressão amazonense, do colonialismo neocolonialismo”, o 

primeiro capítulo ele praticamente arrasa a cidade como se tivesse um bando de índios 

idiotas, chamando os caboclos que não sabem de nada. Obviamente que ele mudou depois 

de um tempo, tem que mudar, não podia sustentar um discurso depreciativo da cidade e 

fica muito chato tudo isso. Nas palestras volta e meia ele fala algo assim, como se a cidade 

tivesse culpa em tudo. A cidade que eu digo são as pessoas, os moradores, os habitantes. 

Então é um discurso mais cômodo, muito cômodo você transferir a culpa para as pessoas 

que realmente sofrem mais. E isso vale para os atores de teatro, de um teatro que fazia 

intriga com o TESC, de atores que não sabiam ler, não conseguiram passar em medicina 

nem direito e estavam fazendo teatro (risos). Eu acho que com a idade ele vai ficando 

mais calmo também. Porque as pessoas estão chegando e não tem como dizer que não há 

um trabalho consistente, nem apoiar o trabalho e dizer que é pós drama (ininteligível) 

porque as pessoas sabem se virar um pouco. 

Howardinne: Eu conversei com o Denni Sales também nesse sentido. E nessa última fase 

também tiveram várias [fases] que é o momento de 2005 até 2008, mais ou menos isso 

[...]. Porque é isso, às vezes, tem um discurso muito bem elaborado nesse sentido que eles 

queriam, e por outro lado, nem sempre as encenações conseguiam dar conta daquele 

discurso [...]. E quando você assistia as peças, você sentia alguma coisa nesse sentido? 

Jorge: Eu acho que talvez a peça que vai ser um pouquinho nesse sentido é o Carnaval 

Rabelais. É uma peça que eu vi, que eu sentia umas deficiências. Que era baseado no 

texto de François Rabelais e ele pegava trechos de elementos do mundo de Pantagruel... 

Ele fazia essas cenas... Era uma comédia desregrada, mas muito desleixada. E o próprio 

Sábados detonados que eu assisti umas duas ou três vezes, achei uma cópia muito do 

besteirol, muito mal fadada. Algumas coisas funcionavam, mas depois ficava o besteirol 

mesmo. Mas o próprio Terça Insana foi assim, funcionou até determinado momento, 

depois ficou muito chato. Então é mais ou menos isso. Dessana, Dessana também, não 



sei... Tem muitas peças que eu acho que faltaria alguma coisa. O Eretz eu já achei que 

uma tinha proposta bem interessante. O que mais... O Ajuricaba também com a direção 

do Mazzaro... Mas do conjunto, independente, o que eu achava interessante era essa ideia 

de temporada, que o TESC voltou com essa proposta para a cidade que é muito 

importante, independente das montagens que eram deficientes, e olha que eles tinham 

todo um trabalho de quatorze, quinze anos, se eu não me engano, que eles tinham um 

grupo de atores que tinham registro de carteira de trabalho, que tinham seus proventos. 

Talvez o único grupo que se mantinha dessa forma mais profissional, digamos assim, com 

direitos de seguridade para esses atores, com salário, com sede em local fixo de ensaio. 

Mas eu concordo sim, o Márcio sempre teve, no meu entendimento, sempre teve muita 

ajuda na direção, pelo que eu pude perceber, ele tinha algumas coisas que ele... Talvez, 

um trabalho que eu acho muito interessante dele que não é muito citado,  é o Marx na 

Zona, um monólogo com o Roger. Era algo muito bem feito. É só um ator (ininteligível) 

Eu achei interessante o trabalho dele e ele fez a adaptação do texto e a direção do trabalho. 

Muito bom aquele trabalho. Aí é isso.  

Outra coisa, ele tinha um grupo muito bom de colaboradores, o próprio Denni Sales 

depois se tornou um ótimo diretor e dramaturgo com as peças dele. Infelizmente não deu 

muita continuidade, essa regularidade de produção. Mas umas pessoas muito boas, o 

Emerson, o Robson, a Dani... Tinha um elenco bom, um grupo bom que realmente era 

eficaz. Um núcleo que funcionava ali [...]. 

Mas é como eu estou falando, eles estavam em um momento bom, recebiam, não estou 

dizendo que é muito ou pouco, mas sabiam que recebiam final do mês e tinha a sede né. 

E tinham um escritor que é o Márcio, é dramaturgo, então ele sabe realmente como criar. 

Já a encenação não, isso seria um outro elemento, mas que ele teve muita ajuda né, a 

Dani, o Denni Sales, o Mazzaro, então eram pessoas que estavam muito próximas a ele 

para darem esse suporte, de ele fechar a cena, trabalhar a marca, trabalhar no 

encadeamento de mais de uma cena para outra, de um lado para o outro. Até, às vezes, de 

uma estética né. Acho que talvez tenha sido o grande ponto assim, de perceber. O Márcio 

vem de uma outra geração enquanto essa moçada nova tem outras leituras de teatro. 

Howardinne: Principalmente nesse momento, quando eles entraram na faculdade esta 

percepção mudou.  

Jorge: Com certeza. Com todas as deficiências que a UEA tem, ela é muito importante, 

senão não estaria nesse nível. Porque as coisas aqui são lentas, mas lentamente se vai 

conseguindo. [...], mas é uma luta incessante. Eu sinceramente espero que melhore muito 



e que os atores sejam pagos porque não interessa só correr o chapéu e pegar um 

dinheirinho, não existe isso. Ou só o espaço estar totalmente aparelhado e o ator não estar 

ganhando nada, tendo que batalhar na bilheteria numa trajetória em que uma política de 

quase trinta anos fez as pessoas não se acostumarem a valorizar pagando o trabalho dos 

grupos. E é a manutenção do grupo, manutenção do elenco, das pessoas, dos técnicos do 

projeto que estão ligados a isso. A manutenção dos cartazes, do site, tudo exige um certo 

apoio. [...] Estou muito esperançoso, não a nível federal, mas estadual. Por exemplo, tem 

o Apolo que acabou de chegar nessa história. Eu espero que tenha recursos dessa vez que 

possam fazer com que os atores e as companhias permaneçam numa política mais de 

permanência de produção e não uma coisa eventual. Mas é uma batalha dura mesmo. E 

não vai ser rápido, eu sei que não é rápido Dinne, no teatro sempre foi assim. 

Howardinne: E, por exemplo, quando o TESC acaba 2016, fez quatorze anos, mas 

considerando a primeira etapa faria cinquenta anos [...]. Você sente essa diferença quando 

eles saem de cena?  

Jorge: Sim, tanto é que, como estou te falando, eu fui para o cinema porque não tinha 

essa ideia de grupo de teatro. Eu lembro que eu assisti um ensaio no Teatro Caixa d’água 

no ano de 1982 ou 1984, que era um texto do Plínio Marcos chamado Homens de papel. 

Eu assisti esse trabalho no Teatro Caixa d'água, ao lado do cemitério, um teatro chamado 

Álvaro Braga, que é aquela caixa d’água ao lado do Cemitério São João Batista, ali era 

um teatro de bolso, parecido com o Cleonice Alves, um teatrinho pequeno. Eles isolaram 

a parte da caixa d’água, virou uma caixa preta e colocaram quarenta pessoas no lugar. Aí 

eu assisti lá o grupo Grito de teatro, que era a Beckinha que dirigia. E o do Marcos José 

era o GRUTA. Agora eu não lembro quem dirigia aquele grupo Grito, o Plínio Valério..., 

mas eu sei que eu assisti essa peça lá, do Plínio Marcos. Mas aí não tinha, que eu lembre 

não se apresentava muitas vezes. E eu achei bem interessante que era uma peça mais, 

diria mais forte, porque era Plínio Marcos, Homens de papel. E aí depois qual foi a outra 

experiência importante nesse período... [...]. As peças de fora eram muito caras. [...] Aí 

foi quando apareceu o esquema do Cineclube Humberto Mauro apareceu e eu fiquei no 

cinema e só no comecinho dos anos 90 que teve a oportunidade no esquema do grupo 

com o Dori. Foi quando eu comecei a assistir as peças... Nonato com a Nereide, a Casa 

de Luz na Duque de Caxias, começou a aparecer grupos de teatro em vários pontos da 

cidade. Como começou a aparecer muitos grupos, a Secretaria de Cultura percebeu essa 

efervescência, digamos assim, já nos anos 90, meados dos anos 90, e começou a abrir 

espaço. E Gebes Medeiros para cá, não sei o que, [teatro] Chaminé ali... Eram espaços 



que estavam ociosos completamente. [teatro] Bonates... Era. mais ou menos isso o que 

aconteceu para o trabalho. A Casa de Luz foi muito importante nesse momento. 

Howardinne: E por que acabou? 

Jorge: Era alugado o espaço. A Nereide tinha um espaço também que hoje é um shopping 

de camelô, eu me esqueço o nome, é um estacionamento imenso. Funcionava de dia e ela 

lá fazia os ensaios da companhia, logo depois que ela saiu da Casa de Luz com o Nonato, 

no comecinho da RÃ-QI -RI.  

Howardinne: E tu tens essas críticas do TESC? 

Jorge: Tenho, estão no HD, depois ficaram algumas com o Iago [...]. Eu tenho, mas está 

bem disperso [...] Muitas das minhas críticas vão direto para o facebook e eu não salvo 

nada. O Iago quem salvava. É uma coisa de bisbilhotar meu face e ver [...]. 

O Nonato e a Nereide são duas pessoas que eu vejo que são emblemáticas para o nosso 

teatro [...].  

 

 



Entrevista com Leyla Leong. Manaus, 15 de fevereiro de 2019. Duração: 49:39. 

Leyla foi espectadora do TESC e participou do movimento teatral de Manaus. É 

jornalista, escritora e dramaturga. 

Leyla: [TES] ...Um grande esforço, foi assim uma pedra fundamental para que o teatro 

no Amazonas chegasse ao ponto que chegou hoje, que é para mim uma surpresa, a 

maneira como o teatro se enriqueceu atualmente - que eu acompanho há muito tempo. 

Howardinne: Você é escritora?  

Leyla: Meu primeiro livro foi Essa Tal de Natureza, quando escrevi, todos os livros que 

escrevo, eu penso para o teatro, sempre penso assim, na encenação daquilo que eu estou 

escrevendo. E Essa tal de Natureza eu escrevi para o teatro, mas saiu como se fosse um 

livro infanto-juvenil. Mas nessa época, as pessoas que têm a veia artística em geral 

queriam se expressar sem técnica nenhuma, foi o meu caso também. Por que eu tinha um 

grupo de teatro para crianças e era teatro de bonecos, marionetes. Aí nós montamos Essa 

tal de natureza, cheio de defeitos, agora com um tempero refinadíssimo que foi a música 

feita ao vivo pelo Aníbal Beça, e que por essas coisas, descuido da juventude, ninguém 

gravou, ele gravou numa fita talvez e manipulou o som durante a peça, ele - Aníbal Beça. 

Howardinne: Foi uma montagem que a Koya participou ou foi depois? 

Leyla: Foi outra. Não era um grupo, é que vários atores se reuniram para montar. A Koya, 

o Téo Corrêa, Jorge Bandeira, só tinha gente boa. E a maneira como eles desenvolveram 

meu texto foi uma maneira completamente deles. Todas as vezes que foi montado esse 

texto eu fiz questão de não participar de coisa nenhuma, nem de ensaios para não interferir 

em nada. E quando eu vi, foi uma surpresa que eu fiquei até assim né. Achando lindíssima. 

Depois a Teresinha Escobar que é a ilustradora do meu livro Essa tal de natureza, era 

professora de artes em Pitinga que era uma barragem, e lá tinha uma escola chamada 

Pitágoras, uma escola que trabalha com essas empresas de mineração de petróleo etc., em 

vários lugares do mundo. Ela fez uma montagem com o professor de teatro de lá. E depois 

o Douglas Rodrigues.... Lindíssimo, música ao vivo, parte da filarmônica, algo assim. 

Howardinne: E esse primeiro trabalho foi em que ano, década? 

Leyla: Ah.... Eu inclusive... Tem essas caixas cheias de arquivos de um monte coisas. 

Mas eu tenho, se tu quiseres, eu te mando via facebook, fotografo e te mando que aí tem 

as datas, se bem que no livro da Selda deve ter. Então essa foi a minha passagem pelo 

teatro.  

Howardinne: Tu tinhas quantos anos nessa época? 



Leyla: Quinhentos mil anos (risos). Tu sabes quem fazia parte do meu grupo? Por incrível 

que pareça, o Sérgio Cardoso fez algumas coisas nesse meu grupo, a Inês Daou... E o 

Sérgio fez uma participação não sei te dizer do que, mas ele participou. 

Howardinne: Como ator será? 

Leyla: Não, na cenotécnica. 

Leyla: E nós encenamos um texto que eu acho lindo que é uma lenda indígena chamada 

O mito de Arapanei, de bonecos, e nós apresentamos em várias escolas porque a gente 

queria mesmo. Na periferia, não tinha programa de governo, nada. Nós mesmos íamos 

nas escolas e apresentávamos O mito de Arapanei, linda a história.  

Howardinne: E teve um movimento de bonecos na cidade?  

Leyla: Teve o grupo da Socorro. 

Howardinne: O teu foi anterior ou foi na mesma época? 

Leyla: Olha, não me lembro porque a Socorro me convidou, mas eu participei da Viagem 

de um Barquinho, era eu, a Isa Kokaya, ela é famosíssima em Manaus. Fez parte do balé 

de Niterói se eu não me engano e ela esteve na leitura dramática que eu fui, que foi a do 

Plínio Marcos, do Nonato. 

Howardinne: Ah, eu estava lá.  

Leyla: Pois é. Estava todo mundo se preparando para assistir quando de repente teve um 

tumulto e era ela. E todo mundo em cima da Isa Kokaya. Ela ia passar um dia em Manaus, 

se apresentar, algo assim. Se eu não me engano eu tenho as fotos dela, porque essa peça 

A viagem de um Barquinho, era do Ilo Krugli e eram bonecos e atores. A Socorro, eu, o 

Juan Neves, a Isa... E era no teatrinho... Tu estás falando [no teu trabalho] do teatrinho de 

bonecos, no teatro físico? 

Howardinne: Não. 

Leyla: Ah, então tem uma informação maravilhosa que eu vou te dar. Sabe a Academia 

Amazonense de Letras? Embaixo da Academia fica um porão, você já entrou lá? Você 

entra na Academia e tem uma porta que é um porão e hoje é a biblioteca, e em cima é a 

Academia.  Embaixo era um porão e eu não sei porque esse porão estava vago, vazio, e 

eu não sei porque a Academia estava em decadência e o porão estava vago. E eu não sei 

quem arranjou, deve ter sido a Socorro Andrade, e o porão virou Teatro de bonecos. 

Tenho fotos. Era um pouco maior do que isso, a gente tinha um banheiro, um banheirinho, 

e aqui como era o teatro de bonecos, tinha “tapadeira” e o negócio acontecia por aqui 

(demonstrando com gestos), tinha entrada e saída e tal. E devia caber assim umas trinta 

cadeirinhas, mas ele funcionou uns dois ou três anos, lá que apresentamos A Viagem de 



um Barquinho. Eu não lembro o que eu fazia, mas eu acho que eu manipulava um boneco 

(...) Aí nos sentávamos no chão da calçada, tinha a porta e o teatro de bonecos. Com a 

Socorro eu tenho a maior admiração, eu vi de perto quando eu convivi com ela, depois eu 

fui assessora de imprensa do grupo dela, do Metamorfose, é a maior admiração que eu 

tenho pela Socorro. Principalmente na época em que era o próprio ator aqui [que] fazia 

um “teatro pobre”, parece que achavam que tinha que ser pobre tudo, entendeu? E a 

Socorro não, ela sempre quis, ela tem uma estética só dela, aliás muito criticada também, 

ela é uma trabalhadora, onde ela se mete ela tira o sangue, mas faz.  Então a minha 

admiração pela Socorro é essa, essa garra que ela tem. 

Howardinne: E tu acompanhaste esse movimento de meados de 60 e 70, desses grupos 

de teatro universitário que foram se formando até entrar o TESC?  

Leyla: A minha participação com o TESC é só como espectadora. Eu adoro teatro - que 

eu fazia parte, sou amiga de todos eles-, Márcio, Aldísio, são amigos de muitos anos, 

desde que eu voltei para Manaus, desde que eles começaram a aparecer eu ia prestigiar 

os espetáculos. Manaus era uma cidade que não acontecia teatro, você não tinha para onde 

ir, agora, por exemplo, nessa última leitura dramática que foi Eles não usam black-tie, eu 

fiquei entre ir para lá e um concerto de flauta e harpa no Teatro Amazonas, e tinham 

outras coisas acontecendo e eram no mesmo horário. Agora nessa época do TESC, não 

era assim, o TESC era o acontecimento do mês. E era um público que todos nós nos 

conhecíamos, tínhamos o mesmo pensamento político, você não via entrar como hoje, se 

eu for no Teatro Amazonas são poucas as pessoas que eu conheço, porque pessoas de 

várias classes sociais agora tem acesso ao Teatro Amazonas, antes não tinham. O 

amazonense não se interessava muito, ainda mais pelo teatro que era feito no TESC, que 

era uma coisa mais intelectualizada, mais politizada.  

Howardinne: Tu chegaste a ver mais peças da época do Nielson ou do Márcio? 

Leyla: Eu vi Como Cansa Ser Romano dos Trópicos, vi todas elas... 

Howardinne: O que você lembra dessas peças, algo que te marcou que você possa 

comentar? 

Leyla: Eu posso me lembrar de te mandar, porque ontem eu estive muito doente [...]. Eu 

ainda pensei em procurar as coisas do teatro e pensar no que dizer. Mas eu posso te 

mandar algo de alguma peça que tenha me intrigado mais...  

[...] Então eu telefonei para o Márcio e comentei da embaixatriz e o Márcio sabia dessa 

família, algo do prêmio Nobel.... Então o Márcio apresentou a peça especialmente para a 

embaixatriz do Senegal, para você ver o alcance da obra do Márcio. Aí assistimos a 



embaixatriz, eu, o Márcio e o motorista. Interessante uma pessoa do Senegal, mas é 

porque como eu estou te dizendo, era de uma família de escritores... o Márcio sabia o 

sobrenome, da importância desse embaixador. 

Howardinne: Como era mesmo o sobrenome? 

Leyla: (soletra) SEGHO. 

Howardinne: Aí teve a ruptura... Você acompanhou? 

Leyla: Mas também o Márcio “fez sacanagem né”, para mim ele é um misterioso, ele tem 

carreira internacional, morou muito tempo no Rio convivendo com nomes nacionais da 

cultura brasileira, no entanto, quando ele sai da Funarte ele vem para Manaus para dirigir 

o TESC, não é? Porque ali no Rio ele teria uma vida social de literatura, então para mim 

é um mistério essa vida do Márcio, ficar aqui e ir a pé da casa dele ao TESC. 

Howardinne: Deve ser uma grande paixão na vida dele, e também o grupo encenava as 

peças dele, deve ser algo assim. 

Leyla: É, tem um livro da Valer que estava por aqui, da história do TESC, que tem o 

Stanley Whibbe no Rio. O Stanley quando jovem era impressionante. Eu já vi ele já 

envelhecido uma vez que ele veio aqui em Manaus....  

Então o TESC não é muito a minha especialidade. Eu trabalhei no Teatro Amazonas na 

parte de comunicação, na assessoria, então eu conheço todo esse movimento de teatro que 

ocorreu do Teatro Amazonas, desde os pequenos grupos que sonharam em se apresentar 

no Teatro Amazonas. E nessa época, o diretor do Teatro Amazonas não podia negar, 

mesmo que fosse uma “porcaria”, sabe como é, tudo era apresentado no Teatro 

Amazonas. 

Howardinne: E teve uma época em que era muito complicado conseguir o Teatro 

Amazonas? 

Leyla: Ensaiar não se ensaiava. 

Howardinne: Até hoje é assim. E nesse período de ditadura Leyla, existia... Eram todos 

grupos amadores... O TESC teve muita censura, os textos do Márcio... 

Leyla: Por causa do Márcio, da imagem dele né, agora teatro de resistência aqui, eu não 

conheço. E dentro do panorama nacional também é chamado de teatro de resistência peças 

que foram censuradas e não é que não houve censuras, porque a ditadura não gostava de 

palavrão, mas isso não é uma resistência política, não é? A pornochanchada foi censurada 

porque era pornô, mas isso não é uma posição política que vai salvar a nação, não é sobre 

o trabalhador falando sobre os camponeses, estar mostrando o corpo. Não sei se tu és 

dessa opinião, eu até conversei com o Tenório sobre a peça do Plínio Marcos. O Plínio 



foi muito censurado, mas aquela peça Abajour Lilás, eu não vi mensagem política ali não. 

Eu vi palavrão, homossexual, prostituta... São coisas que a ditadura não gosta, mas acho 

que isso não movimenta a liberdade política. Minha opinião. Porque tem teatro que é 

político mesmo, de resistência. Por exemplo, Eles não usam black-tie, essa peça da Leyla 

Assunção. [...] Aqui, eu conheço uma peça que foi censurada, foi uma peça do Orlando 

Farias, que se apresentou no Teatro Amazonas, o texto era Debaixo do mosquiteiro, mas 

era uma coisa assim pornô. Conhece esse texto? Era um jornalista que já morreu, mas a 

peça foi muito comentada. E você tinha que apresentar para a censura, e eu vi a peça 

quando foi apresentada pela censura, quando eu trabalhava no teatro, fiquei por ali e vi.  

Howardinne: Como era? 

Leyla: Era a peça, os caras ficavam lá e iam anotando qualquer coisa.  

Howardinne: Aí no final falavam se iam... 

Leyla: Não sei se falavam direto para o Orlando ou se depois publicavam né? Não sei. 

Era muito ignorância a censura. Eu trabalhei na TV Educativa vários anos e fiz vários 

documentários, e eu lembro que fiz um que era sobre as casas abandonadas aqui em 

Manaus, e eu dizia uma frase que era assim bem poética: “As janelas eram os olhos que 

olhavam para o passado”. Eles riscaram que não estavam entendendo e que tinham que 

cortar. Era um trecho que o Isaac Amorim filmava de dentro da janela [...] eles não 

entenderam e censuraram, tinha alguma coisa ali que outras pessoas estavam entendendo, 

mas não era.  

Tu entrevistaste a Denise Vasconcelos? Ela foi do TESC, fez O Marinheiro, muito bonito. 

Era um figurino baseado no Rousseau, aquele pintor russo. Muito bonito. Eu assistia todos 

os espetáculos, porque eu gosto muito de teatro, porque os meus amigos estavam em cena, 

então era um costume assistir o TESC, mas não era para todo mundo não. Primeiro que o 

teatro era pequeno, depois porque as outras pessoas estavam ocupadas com outras coisas, 

mas não atingiu o grande público, primeiro porque o teatro era muito pequeno. 

Howardinne: Houve muitas discussões até pouco tempo atrás, que o TESC era um teatro 

elitista, mais fechado, que não era para qualquer público. 

Leyla: Era para os “iniciados”. Iniciados, era os que tinham a curiosidade e a vontade de 

entender o que estava em cena, o que o espectador normal não quer, não tem essa... Não 

faz esse sacrifício, de curtir aquela beleza, que é difícil de você entender, você tem que 

raciocinar. Tanto que nessa época do TESC, dos cineclubes de Manaus, os filmes de 

Manaus, dos filmes de arte, o barato não era tanto você assistir ao filme, o barato era após 

o filme você discutir o que o diretor queria dizer, a fotografia do filme. Eu acredito que 



era isso que fazia do TESC, o que você acabou de dizer, uma elite, mas era uma elite 

intelectual, não é? 

Howardinne: Engraçado, conversando com alguns, não sei se foi o Aldísio quem disse 

isso.... Não eram todos universitários... E aí um ou outro que não eram formados, mas 

tinham essa cabeça, acho que o próprio Aldísio encabeçava isso. 

Leyla: Aliás o teatro político que eu não assisti... Quem tu podias entrevistar era o Rui 

Brito [...]. Esse é agitado. O Mário Freire é próximo do Marcos José [...]. 

Howardinne: Tem aquele livro do Teatro Cabocão que fala do TESC. Tinha uma rixa 

com o TESC, não é? 

Leyla: Não era propriamente com o TESC era com a figura do Márcio Souza. O Márcio 

ele é muito irônico. Tem ocasiões que estou em algumas coisas que me convidam para 

falar sobre alguma coisa, e eu já falei para o Márcio: “Márcio, quando eu vejo que tu estás 

entrando eu me tremo todinha porque tu vais criticar, fazer gozação”, aí ele: “Que isso 

mulher, te admiro muito”, “Mas me dá um pavor quando você entra” (risos). Ele é muito 

irônico, não quer saber. E teve um outro teatro... Tu sabes quem fez uma peça, o Plínio 

Valério, fez uma peça que foi um sucesso, que falava dos pescadores, que era uma peça 

bem amazônica com enfoque no cara que fica com a juta batendo... Plínio Valério, o 

senador [...]. 

Teve também O pequeno teatro da felicidade que eu assisti. Tenho o cartãozinho deles, 

o flyer. Eu acho interessante falar com o Plínio. Ele é jornalista, foi até da minha turma. 

Depois que ele entrou na política e agora nessas últimas eleições ele se candidatou a 

senador e ganhou. Ele é inteligente.  

Para mim ir ao TESC era um programa. Teve um festival que até o Roberto Evangelista 

participou, o Zeca Nazaré e o Nielson Menão, fizeram tipo um desfile, uma coisa doida, 

tenho fotos disso, tenho um catálogo que tinham vários artistas e pessoas importantes 

como o Roberto Evangelista que fez uma instalação no chão... 

Howardinne: E essa última fase você acompanhou os espetáculos? De 2003 para cá.... 

Eles fizeram Ajuricaba com o Márcio Braz, depois teve Hamlet, Dessana Dessana, 

Carnaval Rabelais... 

Leyla: Dessana, Dessana, com a partitura do Adelson Santos. Eu não vi porque já tinha 

visto muitas vezes, com a Lilian de Paula.  Uma vez ela veio aqui em Manaus, na casa da 

Neide Gondim e ela foi convidada também. Ela é muito inteligente, muito culta, aí na 

saída eu disse: “Lílian vou te dar uma carona”. Ela é professora, ela foi mulher do Aldísio, 



linda ela. Teve o Sábados detonados... Estou com setenta e cinco anos, para mim é muito 

difícil estacionar o carro, era meio tarde então eu não ia.  

Leyla: E o Márcio fala sobre a dissolução do TESC? Ele é muito simpático. 

Howardinne: Eu o entrevistei, me pareceu que como ele é amigo do Tadros, ele não quis 

entrar muito nos detalhes. 

Leyla: Agora esse Tadros é Bolsonaro, mas ele é monarquista. Ele é daquele movimento 

de “volta a monarquia”. Queria que eu fizesse uma matéria sobre. Mas quando você é 

amigo você não pensa essas coisas. 

Howardinne: A justificativa foram os cortes. 

Leyla: Mas eu acho que o TESC só pagava o salário do Márcio ou pagava dos atores 

também? 

Howardinne: Recebiam um salário mínimo. Era uma verba muito pequena para manter 

o grupo. O SESC, segundo eles, a função da entidade era beneficiar a cultura para todos 

e não somente um único grupo. Então veio um discurso que aquilo não era permitido...  

Leyla: É um livro Howardinne? 

Howardinne: É uma dissertação de mestrado. [...] 

Leyla: O teatro em Manaus não é um público espontâneo, não é. Você vai assistir uma 

peça, um concerto, uma exposição de arte, quem está lá? Os artistas que estão se olhando 

e depois falando mal (risos). Então se é uma exposição de arte, só tem artistas plástico, 

se é uma peça de teatro só tem artistas, atores. E depois, o público que lota o teatro é 

quando a secretaria manda os ônibus, ou quando a peça é de graça e não tem nada para 

fazer. E não se formou uma plateia espontânea. 

Howardinne: Achas que não conseguimos? 

Leyla: Tu és amazonense?  

Howardinne: Sou. 

Leyla: A gente sempre acha que o de fora sabe mais, então não sai, não sai, não sai de 

jeito nenhum. Olha eu tenho muitas amigas, amigas dondocas, tenho amigas de todo jeito. 

Eu convido: “Vmos ao teatro?”, não vão nunca. Agora vem uma peça qualquer do Rio de 

Janeiro, uma porcaria, elas mandam mensagens, me ligam. Então é uma coisa de 

divertimento e não de cultura. Não se conseguiu fazer isso aqui. Puro entretenimento 

mesmo. Talvez um diferencial do TESC, no sentido de que, óbvio ter um teatrinho facilita 

entrar em temporada.  Hoje em dia é difícil entrar em temporada sem apoio.  

Um grupo, uma companhia com repertório que eu conheço é o Nonato do Vitória-Régia... 

o Douglas, ele tem uma persistência aquele rapaz, e olha que o Douglas foi criticado 



durante muitos e muitos anos, porque ele foi exagerado em tudo né. No Essa tal de 

Natureza foi um “desbunde”. Porque ele é exagerado, mas ele persiste. Então o que eu 

acho, a Companhia Vitória-Régia, o Douglas e o TESC... Qual é a outra que tu vês? 

Porque a Socorro entrou no serviço público né. [...] Então, infelizmente eu acho que hoje 

é a Companhia Vitória-Régia aos trancos e barrancos, o Douglas... Tu vês outro? Tinham 

uns rapazes que eram bem intelectualizados. 

Howardinne: Era a Cacos. Eles terminaram o grupo, mas o Diego retomou ano passado 

com outras pessoas e tem outro nome, Coletivo UTC. 

Leyla: E tem algumas companhias aqui em Manaus que se apresentam em pequenos 

locais, mais alternativos.  

Howardinne: Sim, tem o Ateliê 23, já tem cinco anos o espaço deles [...]. 

Leyla: Agora eu sonho no dia em que o Festival de Teatro da Amazônia vai trazer os 

nossos irmãos vizinhos... 

 

 

 

 



Entrevista com a Lílian de Paula concedida por meio eletrônico. 06 de dezembro de 

2019. Duração: 01:02:24.  

Lílian de Paula foi atriz do TESC na segunda fase. É professora da Universidade Federal 

do Espírito Santo, pesquisadora e tradutora. Desenvolve um trabalho de tradução com as 

culturas indígenas. Reside em Nova York, Estados Unidos. 

 

Lílian: [...] Eu também estudei na USP, não na ECA, na Letras. Eu fiz o meu mestrado e 

o meu doutorado aí, amo a USP. 

Howardinne:  A ideia é falar um pouco sobre as produções, o aspecto político, e também 

do processo criativo mesmo. E aí eu estou conversando com várias pessoas, estava te 

procurando há um tempo, e a Dayse fez essa ponte. 

Lílian: Ah, que bom. Eu e a Dayse nos reencontramos também recentemente, há cerca de 

um ano, depois de ficarmos muito tempo sem contato. Mas o Facebook faz isso né, a 

gente vai se encontrando. Eu estou encontrando com amigos da infância, é uma loucura 

(risos). Você nem imagina você que é novinha, como é isso para nós (risos). 

Howardinne: Seus pais eram brasileiros, mas residiam nos Estados Unidos, é isso? 

Lílian: É, eu nasci fora, nasci em Los Angeles. O Márcio não inventa tudo não (risos). O 

Márcio faz essa piada que ele era o único diretor que tinha uma atriz nascida em 

Hollywood, que veio diretamente de Hollywood (risos). Quase verdade, realmente eu 

nasci em Los Angeles. Mas sim, minha mãe nasceu em Santarém, e meu pai em Minas, 

mas cresceram no Espírito Santo. E os dois se conheceram nos Estados Unidos, casaram 

tiveram filhos... Eu voltei para o Brasil entre a idade de quatro e seis anos, depois retornei 

com quinze anos para Manaus. E aí em Manaus, meu pai que também faz teatro, ele tinha 

um grupo de teatro há quarenta anos no Espírito Santo, depois você pode checar muita 

coisa sobre o trabalho dele, o nome dele é Paulo de Paula. E ele e meu irmão fundaram 

um teatro numa vila de pescadores no Espírito Santo chamado “Barra do Jucu”. Então 

meu pai passando por Manaus, foi ele quem me levou ao TESC pela primeira vez, para 

assistir ao espetáculo O Marinheiro, de Fernando Pessoa. E aí eu me apaixonei pelo 

grupo, meu pai foi embora, mas eu fiquei no grupo. Eu não estou mais com os meus livros 

a respeito do TESC, quando eu estava em Nova York e eu fui dando, porque eu queria 

que as pessoas conhecessem sobre (risos).  

Então eu vou falar de memória, mas eu queria falar de um aspecto que talvez algumas das 

pessoas já devem ter mencionado, mas que para mim foi muito importante. Naquele 

momento, quando o TESC - eu já peguei talvez o que se chame de “segunda fase”-, que 

foi quando o Márcio Souza ingressou no grupo. E eu ingressei um pouquinho depois já 



assistindo à encenação do texto do Fernando Pessoa. Mas o que me impressionou quando 

eu comecei a participar do grupo foi justamente a parte de estudos. Nós estudávamos 

muito, nós íamos para aquele teatrinho de bolso na Henrique Martins e antes de qualquer 

espetáculo havia um seminário, e o que dizia respeito as peças ligadas a construção da 

cidade de Manaus ou a colonização da região. Então nós tivemos muitas palestras com 

pessoas que até hoje me marcaram bastante. Nós conversamos com pessoas, como por 

exemplo, eu vou citar os nomes que talvez você conheça ou que outras pessoas já tenham 

mencionado: o José Ribamar Bessa e a mulher dele, a Consuelo, a esposa dele. Os dois 

sabiam muito, ele é historiador e ela da área de línguas, mas os dois têm um conhecimento 

muito profundo sobre a região, e em diferentes ocasiões eles iam lá conversar com a gente. 

Outra pessoa foi a antropóloga americana chamada (ininteligível). Que acompanha o 

grupo de teatro desde a época da montagem Dessana, Dessana. Ela fez uma série de 

seminários falando inclusive, sobre o papel da mulher na sociedade indígena. Eram 

seminários de pessoas jovens, na época, hoje são todos autores de várias obras, mas 

quando eu me lembro, eu fico pensando: “Nossa que escola que eu tive, que privilégio 

que eu tive em crescer ali”. Naquela época eu tinha quinze, dezesseis, dezessete anos 

fazendo teatro.  

Eu casei com o poeta Aldísio Filgueiras aos dezoito anos e com vinte anos eu me tornei 

mãe e já começou a diminuir a minha participação no teatro. Quando eu tive o meu 

terceiro filho, aos vinte e cinco, eu já não estava mais participando, estava só assistindo. 

Mas participei de vários espetáculos, e como eu disse, cada um de nós teve essa formação 

que, no meu caso, me marcou tão profundamente que mais tarde já dando aula de tradução 

em Língua Inglesa, na Universidade Federal do Espírito Santo, tive contato com grupos 

indígenas da região dos Guaranis e os Tupiniquins. E me encantei de novo e comecei a 

trabalhar com a questão indígena, embora por um outro viés, esse de revitalização das 

línguas indígenas.  

Sem sombra de dúvidas, o trabalho que o TESC fez na cidade de Manaus, naquela época, 

foi revolucionário porque eu e as pessoas da cidade, da região, os participantes 

absorveram novas interpretações de quem era o indígena. Porque eu te confesso que 

quando eu cheguei em Manaus aos quinze anos, Manaus estava vivendo um momento de 

reduzir crescimento físico, com a Zona Franca. Então muita gente do interior estava vindo 

para a cidade. Tinha uma história assim, de querer derrubar a árvore, limpar a área (risos), 

que era muito forte e também o desprezo pelo passado indígena, um desconhecimento 

pelo passado. E quando o Márcio Souza montou a peça - não sei se você assistiu-, mas 



certamente deve ter lido A paixão de Ajuricaba, quando ele colocou na voz do tuxaua 

Ajuricaba, não uma língua limitada, como muitas vezes o indígena era caracterizado, o 

indígena era caracterizado falando a língua do opressor. E o Márcio, ele quis fazer com 

que a plateia percebesse que se fôssemos ouvir o Ajuricaba na língua dele, nós ouviríamos 

uma pessoa com um grande poder retórico. Lógico, ele era um líder, e os líderes se fazem 

pela persuasão, pela maneira em que conseguem convencer o outro através da palavra. 

Então ele criou uma ambientação para quem era o indígena e mais especificamente, o 

sofrimento que tantos indígenas tiveram que passar por conta de uma colonização que 

nunca é boa em nenhum lugar, nunca foi e nunca vai ser. 

Então o TESC fez esse trabalho, tinha um direcionamento, um ritmo, um empenho por 

uma mudança social e essa mudança social se pretendia através do palco que é a melhor 

maneira de você mover as pessoas, de você colocar as pessoas para se verem. 

Howardinne: Eu conversei com o Stanley recentemente e tem uma passagem em que ele 

fala que passava muito texto com você, que você tinha um sotaque na época, e ele passava 

as tardes com você passando o texto. Falou sobre a montagem infantil do Aprendiz de 

feiticeiro, que você era muito novinha quando fazia e a peça encantava muito. As crianças 

ficavam encantadas com você e faziam fila para tirar fotos. Como foi esse seu primeiro 

trabalho no grupo? 

Lílian: Realmente, o Stanley me lembrou de uma questão importante. Quando eu cheguei 

em Manaus, eu tinha um conhecimento de português porque os meus pais tentavam falar 

português em casa, você sabe que os filhos sempre acham que os pais vêm de outro 

planeta, então eu não queria falar português, eu queria falar em inglês (risos). Quando eu 

cheguei no Brasil eu fazia erros de toda sorte e eram erros estranhos porque eu não tinha 

exatamente um sotaque. O meu sotaque era diferente e os erros que eu cometia não eram 

erros comuns aos estrangeiros. Então o meu ex-marido, o poeta, ele tinha até um glossário 

das palavras que eu inventava, das que eu juntava e tal. Então o teatro me serviu muito 

nesse sentido também, pessoalmente, para eu aprender. Eu aprendi a ler num sistema que 

era totalmente falido nos Estados Unidos, não estão nem usando mais, mas na minha 

época a gente aprendia a ler memorizando palavras, tipos de palavras porque no inglês 

você não pronuncia exatamente como se escreve, como acontece no português. Então 

uma das dificuldades que eu tinha é quando as pessoas pediam para ler conforme se 

escrevia e para mim não fazia o menor sentido, porque não tinha sido assim que eu tinha 

aprendido [...]. 



Então, o Stanley e todo o grupo me ajudaram demais. As palavras que eu tinha mais 

problemas em pronunciar eram aquelas palavras que, por exemplo, estavam em inglês, 

mas que a gente tinha emprestado. Igual a cocktail, “coquetel”, quando eu ia dizer eu 

tinha que pensar muito (risos). “Hambúrguer” eu tinha quase que retreinar a minha boca 

toda. 

[...] Então, O aprendiz foi um texto delicioso de fazer, o meu pai como um homem de 

teatro, desde pequena já atravessava os palcos. Meu pai fez teatro enquanto ele dava aula 

na Universidade de Georgetown, ele dava aula de Língua e Literatura Portuguesa e 

montava espetáculos. Quando precisava de uma criança atravessando o palco eles 

jogavam os filhos. Mas o meu desespero no TESC era conseguir falar (risos). Então foi 

uma boa escola nesse sentido também, me deu..., mas, sabe quando você estuda alguma 

língua estrangeira... [...] O espanhol também é muito difícil porque a gente quer achar que 

é igual ao português e não é (risos) então você tem que torcer a sua língua bastante para 

não falar portunhol mesmo, então você sabe do que eu estou falando (risos). E teve 

mesmo esse negócio que o Stanley me lembrou, que tinham crianças mesmo que 

chamavam: “Arabela, Arabela” e me abraçavam e eu dava autógrafos (risos). 

Howardinne: Todo mundo fala que você realmente - até pelas fotos-, era uma figura 

muito bonita e uma pessoa muito bonita, que chamava a atenção. Ainda é. E você fez O 

aprendiz e depois retornou para Dessana, pelo menos acompanhando a ficha técnica seu 

nome vai aparecer em Dessana. Depois você faz O terrível ciumento com o Gerson 

Albano. Como era a condução do Márcio e a do Gerson, por exemplo, nessa peça? Ou 

outros. 

Lílian: Como diretor eu penso que eu conheci tanto o Ediney, como Gerson e o Márcio 

como diretores. O Stanley também fazia muita direção. O Gerson tinha muito cuidado em 

ajudar o ator a chegar no seu potencial. O Márcio Souza, ele dizia o que ele queria e 

deixava totalmente solto para o ator tentar encontrar o caminho. Em nenhum dos casos, 

por exemplo, sabe aquela história de ator e diretor ficarem histéricos? não existia isso no 

TESC, os diretores eram os mais assim (risos). Eu acho que eles rezavam muito para que 

os atores acertassem todas as falas e já estava bom (risos). Com certeza, quando o Márcio 

Souza ficava muito preocupado com o desempenho ele sempre chamava alguém, como a 

Socorro Santiago, que é uma pessoa maravilhosa para nos ajudar com a voz (risos). 

Quando ele sentia que os atores não estavam se movimentando, ele chamava outra pessoa 

para nos ajudar nos movimentos físicos, mas era um ambiente muito tranquilo para 

trabalhar, justamente porque a proposta ia além de vaidades pessoais. Tinha muito uma 



proposta social, de uma mudança de mentalidade, um desejo que houvesse uma mudança 

de mentalidade por meio do teatro. Que surgisse na plateia um outro olhar a respeito da 

região e dos povos que foram tão abandonados durante o período de colonização, 

infelizmente até hoje né.  

Howardinne: E teve um momento também que o SESC rompe com TESC aí vira Teatro 

Saltimbancos de Combate. Como foi esse processo do que você acompanhou, você não 

estava no Boto Tucuxi, mas você estava nesse momento de transição. 

Lílian: Não estava, é. Aliás, eu me lembro que teve épocas em que eu ficava na bilheteria 

ou na iluminação e que eu me sentia muito mais confortável do que no palco e uma das 

razões é que eu morria de medo de trocar as palavras no palco, ou da minha pronúncia. 

Era uma tensão para mim estar no palco viu, eu preferia quando eu não estava (risos). 

Depois, o último espetáculo que eu fiz foi o Dessana... A paixão de Ajuricaba... Foi 

Jurupari. E depois de Jurupari eu realmente não participei mais. Logo em seguida, cinco 

anos depois eu me separei, mudei de cidade e acompanhava só pelas notícias que os 

amigos me traziam. Então essa fase, quando houve o rompimento com o SESC eu já não 

estava mais lá e depois ouvi. O Márcio saiu, viajou para outra cidade e foi quando ele 

voltou que o grupo retomou as atividades. 

Howardinne: Sim, em 2003. Então você não chegou a assistir A resistível ascensão do 

Boto Tucuxi, você já estava longe nesse período? 

Lílian: Já. Eu assisti alguns ensaios... Foi em que ano você lembra? 

Howardinne: O Boto foi a direção do Márcio Aurélio, que foi um diretor paulista que foi 

para lá e a montagem é de 82 e o rompimento com o SESC é em 80... 

Lílian: Eu estava lá sim. Na minha casa, claro, como eu ia esquecer disso (risos). Nós 

íamos começar a construir um teatro no quintal e depois vimos que não daria certo e esse 

teatro foi transformado em uma sala de aula que eu utilizei bastante com crianças. Na 

realidade não tinha paredes, não tinha piso, nem cobertura... Sim, eu tinha me esquecido 

disso porque depois houve outro rompimento, depois que eu saí, em 90. 

Quando é o último espetáculo? [...] É o Boto Tucuxi e depois do Boto acaba e só retorna 

na verdade em 2000 e alguma coisa. E nesses 21 anos muita coisa aconteceu em Manaus, 

novos grupos... Recentemente, eu recebi um convite para traduzir dez peças para um 

Festival que aconteceria no Amazonas e foi cancelado. Aí o grupo que eu coordeno, de 

tradução, tem como proposta utilizar os estudos da tradução no cotidiano da sala de aula 

e a gente examina então objetos, uma peça teatral é um objeto maravilhoso. E duas peças 

que foram examinados pelo grupo - que nós chamamos de quinta habilidade-, porque as 



habilidades são: ler, falar, ouvir e escrever e a quinta habilidade é traduzir. E a justamente 

a quinta é que permeia todas as outras, porque quando você observa, você está traduzindo, 

quando você está lendo, você está traduzindo e quando você escreve, você está 

traduzindo. E quando você faz cinema, entrevistas você também está traduzindo. Você 

está gravando e você vai transcrever que é um ato de tradução.  

Ao traduzir a peça Ajuricaba duas peças me chamaram muito a atenção, Ajuricaba e 

Francisca, você conhece o monólogo da Maria José Silveira? [...] É um texto muito 

singelo, muito lindo e ele partiu do tema de um antropólogo que escreve sobre essa pessoa 

que existiu, a Francisca. Então, a partir de um texto teórico a Maria José traduz, ela traduz 

o texto teórico para o texto teatral e esse texto foi traduzido para o inglês e depois, dentro 

do grupo, foi traduzido para o nheengatu. A próxima etapa é esse texto sobre a Francisca 

em nheengatu para os indígenas, para eles lerem e ouvirem a história de uma pessoa que 

de fato existiu e conhecer todos os desafios que ela teve que superar na vida dela na língua 

deles. Porque, a ideia que eu sinto é que a gente precisa, e aí vem algo que nasceu naqueles 

seminários do TESC, a gente precisa conhecer o outro e o outro precisa nos conhecer, e 

a gente precisa fazer esse diálogo, que transforma cada uma das partes. Porque nessa 

discussão entre branco e indígena tem um lado muito triste que é essa coisa de dizer: “Ah, 

mas o índio não quer ser índio porque ele está usando o telefone” (risos). Então, o mesmo 

argumento eu posso dizer para o europeu: “Você não quer mais... porque não está mais 

usando essas roupas de 1500?”. As pessoas acham que os indígenas têm que ficar no 

século em que foram descobertos pelo branco e querem congelá-lo assim para a 

eternidade. Então essa ideia tão nociva, maquiavélica que a gente precisa, pelo diálogo, 

fazer com que cada vez mais os indígenas se apropriem do que existe de última ponta nas 

pesquisas, e que transformem, na maneira que eles acharem melhor, nas suas próprias 

comunidades e que sejamos transformados por isso também. Nós temos coisas a oferecer, 

eles têm também, nós temos coisas a trocar. E acreditar mais na ideia de que somos todos 

irmãos do mesmo planeta e é isso que importa [...]. 

Howardinne: E das montagens que você participou, tem alguma que foi marcante para 

você? Tanto de dificuldades como, por exemplo, a primeira aproximação com esse mundo 

indígena... Teve também o contato com a música e a dança... Algo que marca você até 

hoje? 

Lílian: O que me marcou mesmo foram os seminários. Eu me lembro que As folias do 

látex foi muito importante nesse sentido, de conhecer melhor a construção da cidade, de 

fazer uma relação do período da borracha com a Zona Franca, com o crescimento 



econômico que trouxe tanta riqueza na região, mas também as destruições que trouxe ao 

mesmo tempo né. Tem um ator que é muito querido, digo, eu não sei se ele já foi 

entrevistado, mas ele precisa ser entrevistado, que é o Moacir Bezerra. O Moacir puxava 

muito a minha orelha porque - e ele não é tão mais velho do que eu-, mas naquela época 

parecia que ele era (risos). Ele é muito exigente, muito conectado naquilo que está sendo 

o trabalho e agora eu estou entendendo porque os diretores não precisavam brigar com 

nenhum ator (risos) porque eles falavam para o Moacir. Se eu chegasse atrasada ele não 

queria saber, ele fazia uma cara tão feia que eu dizia: “Ai meu Deus” (risos). Tinha que 

levar muito a sério o trabalho e o Moacir é uma pessoa que não existe igual, ele é um 

gênio, só existe ele mesmo. Ele fala mil e uma línguas, e é um ator de mão cheia, mas ele 

pertence, deve ter sido seminarista eu não sei, ou ele foi para o colégio militar, alguma 

coisa assim (risos). Só porque ele admirava muito o Márcio que ele continuou, porque os 

atores o deixavam de cabeça arrepiada (risos) [...]. 

O Ediney foi um dos nossos professores né, ele nos ensinava muita coisa e ele cuidava da 

gente nas viagens (risos). E quanto conhecimento o Ediney tinha de cinema gente. Todas 

as montagens do Márcio têm uma mão muito segura do Ediney, nos detalhes sabe: “Ai 

vamos colocar não sei o que aqui em cima do piano”, era impressionante, sem falar como 

era impressionante as peças na casa do Ediney, era para lá que a gente ia no Parque Dez. 

Sexta-feira da Paixão tinha churrasco lá. 

Howardinne: Acho que é isso Lílian, você quer acrescentar mais alguma coisa? 

Lílian: Eu só queria dizer mais uma coisa. Que eu vi como de fato o teatro do TESC 

trouxe muita gente para o palco e depois muitos novos, porque hoje nós temos muitos 

grupos de teatro no Amazonas e muitos autores jovens. Você faz teatro? [...]. O Nonato é 

outro querido que continua fazendo trabalhos maravilhosos e tem a Nereide Santiago 

também que faz, e ela tem um grupo de teatro também, estou pensando assim grupos né, 

tem o grupo da Nereide, do Nonato... 

Não sei se você viu uma edição da peça da Nereide chamada A busca, vou te mostrar. 

(mostra a imagem) Essa peça tem uma tradução minha com aqueles dois estudantes 

daquele grupo que eu te falei, a minha ideia é devagarinho ir publicando. A próxima 

publicação gostaria que fosse de Francisca ou Ajuricaba ou os dois juntos em português, 

inglês e nheengatu. Começar um diálogo intenso, intenso não, mas da maneira como for 

possível (risos) com comunidades indígenas que fossem montar. Porque os indígenas têm 

os rituais para recontar as narrativas do passado. Então já existe essa tradição da memória. 

Aí a gente começar a receber, porque é esse o prêmio maior, depois as peças deles em 



nheengatu ou na língua que o grupo falar, para nós traduzirmos e pela tradução melhor 

conhecerem e aproximarem-se. Porque os indígenas estão fazendo cinema e parece que o 

cinema é o que mais dá liberdade a eles, pelo menos com quem eu converso, nos grupos 

que eu conheço. Esse projeto do governo, “Vídeo na mão” que saiu há quase trinta anos, 

hoje em São Paulo, há dois anos atrás nós tivemos o segundo ou terceiro festival de 

cinema indígena. É muito interessante porque mais do que o livro, tem o teatro e o cinema 

que eles estão achando como uma fórmula para resgatar muitas tradições. O que é 

interessante aqui, é que muito do cinema que eles fazem é na língua deles, então eu e você 

vamos depender de uma legenda. Eles traduzem da língua deles para o português, depois 

me passam eu traduzo para o inglês, e muitas vezes, eu tenho dúvidas nessa tradução e 

uma coisa que eles já me disseram na tradução, que o que eles falam na língua deles é só 

para eles saberem (risos). Vou dar um exemplo que eles me deram. Como é que eles 

tratam uma planta que oferece um ingrediente muito precioso a eles, por ser medicinal, 

outra razão, eles não vão dizer isso na tradução, eles vão tratar aquela planta como 

qualquer outra. Agora se você souber na língua deles, você vai saber se aquela planta é 

usada para o chá e para outras coisas. Então eu acho que isso é uma sacada muito 

interessante. “Então se você quiser mesmo nos conhecer venha conhecer a nossa língua, 

porque senão você vai conhecer aquilo que a gente decidir”. E é claro que quando a gente 

vai conhecer a língua do outro a gente acaba se apaixonando e a gente vira um pouco o 

outro né. E nós já não estamos mais preocupados se a gente vai usar aquela folha ou não. 

Nós já estamos do outro lado, mas a passagem é a língua, sem dúvidas. Eu adorei quando 

eles me falaram isso porque eu digo: “É isso mesmo” (risos) [...]. 

 



Entrevista com Márcio Aurélio. São Paulo, 16 de maio de 2019. Duração: 21:10. 

Márcio Aurélio foi diretor convidado do TESC para assumir da montagem de A resistível 

ascensão do Boto Tucuxi, na segunda fase. É professor aposentado da Unicamp do curso 

de Artes Cênicas e diretor teatral. 

Márcio: ...E aí eu fui contatado pelo Márcio Souza e o Stanley, e a minha ideia era fazer 

um trabalho técnico em cima do trabalho do ator, que o grupo era muito ativo, muito 

presente na cidade, na região toda. E o Márcio tinha acabado de escrever o Boto Tucuxi, 

e eu gostava muito da ideia de adaptar a montagem de A resistível ascensão de Arturo Ui, 

do Brecht e também do Ricardo III do Shakespeare. Então, foi um trabalho muito intenso 

no sentido de - eles não questionavam isso-, mas no sentido de uma transformação da 

linguagem porque o trabalho tinha uma linguagem, o grupo tinha uma linguagem e eu 

cheguei interferindo nessa linguagem, então isso foi bastante estimulante. Os trabalhos 

anteriores... Eu já estou falando de... 

Howardinne: Sim, tudo bem, a gente vai e volta. 

Márcio: Os trabalhos anteriores do grupo eram muito... reconhecidamente importantes, 

por causa da identidade do grupo com a comunidade. Foi muito forte para mim ver esta 

atuação porque era um grupo completamente isolado lá no Amazonas e que tinha um 

trabalho de pesquisa junto com um trabalho ideológico muito importante. 

Howardinne: Então, o Calixto e o Stanley fizeram essa ponte, mas você já conhecia o 

Márcio de coisas que ele escrevia, já tinha essa noção? 

Márcio: Sim. Já tinha informação da vida dele, e aí pude contatá-lo pessoalmente, o 

Márcio me deixou completamente à vontade. Eu cheguei em Manaus dois dias depois 

dele já ter saído. Porque ele veio para o Rio de Janeiro e eu fiquei hospedado na casa dele 

lá em Manaus, o Stanley morava perto e tinham outras pessoas que moravam por ali, 

enfim. 

Howardinne: Sim, provavelmente você ficou no Parque Dez onde morava o Aldísio, essa 

turma toda né. 

Márcio: Isso o Aldísio. 

Howardinne: E quando você fala que o grupo tinha uma linguagem e você interferiu, 

você tomou contato com essa linguagem né, porque você não tinha visto nada do grupo 

antes... Como chegou isso para você? 

Márcio: Eu tinha visto um ou outro espetáculo que tinha vindo para são Paulo, As folias 

do látex. Não me lembro exatamente... Sim, As folias do látex, Tem Piranha no Pirarucu. 



É, eu tinha essa visão que me linkava com o grupo, que é a linguagem do cabaré, a 

linguagem do teatro espontâneo e isso foi o ponto de partida do trabalho. 

Howardinne: Eles te convidaram, mas não tinham como te pagar pelo trabalho, não é 

isso? Rolou também essa questão. Você foi também por uma iniciativa sua, interesse seu. 

O grupo estava num momento delicado, eles não tinham mais o apoio do SESC.  

Márcio: Isso, tinham desocupado o espaço lá do SESC e estavam atuando direto na 

comunidade. Eu sei lá, eu falei: “Vou apostar, eu vou com tudo, eu vou pela experiência 

também”. A experiência foi muito boa, porque eu também era jovem no teatro, eu tinha 

poucos anos de carreira profissional e tinha uma atuação em São Paulo com meu grupo. 

Então, isso acabava dando uma reduzida no espaço de atuação. Foi muito forte quando 

eu comecei a falar: “Essa sequência toda nós vamos lembrar do circo, essa daqui nós 

vamos lembrar do teatro de revista, essa aqui do teatro de militância, de rua”. Então isso 

dava uma impostação para o espetáculo, que tinha, a meu ver, essa unidade muito estranha 

porque ela identificava os ambientes do espetáculo. Então, reunião dos políticos, reunião 

no cabaré, enfim, cada um tinha a sua linguagem própria. E tinha uma menina que 

dançava balé - como é que ela chama [Ida Vicenzia] tinha um apelido, esqueci o nome 

dela. Aí eu dizia: “Aqui ele encontra com as bruxas, então vamos fazer um grupo de 

bailarinas entrando na ponta, porque é o encantamento e o que isso tinha a ver com a 

história de Manaus, como é que chegam essas coisas lá e tem a sua espetacularidade. 

Howardinne: E tinha slide também? Eu vi na ficha técnica alguma coisa sobre projeção 

de slide. Eu sei que vocês trabalharam com bonecos, com bonecos grandes. Como você 

chegou nessa concepção? Tinha o boneco do Boto, as máscaras das bruxas, essa 

visualidade... 

Márcio: Na verdade é essa mistura que eu estou te falando, eu me sentia completamente 

à vontade para mexer e eles se mostravam extremamente abertos a fazer uma experiência 

tão diferente. 

Howardinne: E quanto tempo durou esse processo Márcio? Você lembra mais ou menos, 

foram três meses? quanto tempo você ficou em Manaus? 

Márcio: Acho que uns dois meses. 

Howardinne: Estreou no Teatro Amazonas, acho que ficou um mês em cartaz. 

Márcio: Foi muito bem pensando no tamanho de Manaus, o fato de ser no Teatro. De 

repente, eles saiam do SESC e enfrentavam a barra. Mas estar no Teatro fazia parte da 

performance como um todo. Não sei se você entende. As pessoas da cidade iam ver e 

tinham um diálogo muito intenso entre o espetáculo e o espaço que ele se representava. 



Dava um olhar muito crítico a própria ação das pessoas diante da situação do Boto, da 

Terezinha Graviola - que era a Terezinha Morango-, eu estou me lembrando vagamente 

(risos), tem muito mais coisas e era muito mais consequente do que isso. Mas, eles 

ficavam encantados. Eles queriam, os atores, eles queriam de toda forma me agradar, 

responder a uma expectativa minha. E acho que, levando-se em consideração a pouca 

experiência, de ambas as partes, porque eu também era muito jovem, também era muito 

arrojado de eu ir embora. As pessoas ficaram muito gratas e muito felizes pelo fato de 

terem tido a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que chegava e fazia a coisa com 

eles. Porque comigo acontecia, acontecia, chegava e tinha que render. E era muito difícil 

porque todos tinham trabalho, todos trabalhavam o dia inteiro, todos, enfim, tem essa 

coisa.  

E a gente pegava o palco do Teatro Amazonas, quando tinha uma brecha. E foi muito 

interessante, eu nunca vou me esquecer, eu estava ensaiando, de repente veio uma 

senhora: “Eu posso fechar o telão?”, e falei: “Por que?”, “É porque vem aí um grupo de 

turistas que querem ver o teatro”, e aí eu: “Abre!”, “É que eles vão entrar e vão ver o 

ensaio, eu falei: “Deixa que vejam”. Então isso quebrava um pouco a tradição que era 

tudo polido, tudo arrumado, a ideia de preparado para o ensaio. E numa dessas eu conheci 

a Roberta Beckstá, que é uma belga fotógrafa. Um dia eu estava ensaiando e ela chegou 

“Por favor, o senhor seu Márcio”, “Sim sou eu mesmo”, “Eu preciso falar com o senhor”, 

eu falei: “Diga”. “Eu estive com meu editor e meu editor pediu que eu falasse com o 

senhor”, “Acho que não é comigo acho que é com o outro Márcio”, “Mas como outro 

Márcio?”, “É, deve ser o Márcio Souza”, “Mas o senhor não está na casa número tal, 

bairro tal?”, “Estou”, “Então, pediu que procurasse pelo senhor”, eu falei “Mas por que?”, 

“Para falar sobre a cidade, falar sobre o Amazonas, para um livro que eu vou fazer sobre 

o Amazonas”, “Não, é outra pessoa, o Márcio Souza que está morando no Rio de Janeiro, 

mas se você quiser eu te recebo depois em casa, e a gente pode conversar”. Bom ela foi, 

no dia seguinte, ficamos muito amigos. Frequentei a casa dela na Bélgica várias vezes e 

enfim, apareciam essas figuras. Então, era muito comum a interferência desses 

“estrangeiros”, eu, ela, o Joãozinho da Candonga, enfim, quem quer que seja. O grupo 

tinha que ter uma abertura para dialogar com essa interferência no trabalho. Eu achava 

muito positivo isso, porque o grupo andava, o trabalho tinha resultado. 

Howardinne: Sim, e pelas críticas que eu li a respeito foi realmente um espetáculo que 

marcou, impactou muito o grupo, e a repercussão também, porque não teve uma 

divulgação, foi uma coisa que foi acontecendo, porque o grupo já estava sofrendo ali uma 



certa repressão, e também porque fez uma analogia com a figura do Boto com a do 

político que estava... 

Márcio: Naquele ano tinha eleição. 

Howardinne: Como foi essa história de remeter, ter que dar conta dessa encenação e ao 

mesmo tempo isso, foi pensado? 

Márcio: Foi. Posso falar para você, qualquer coisa é uma, como vou explicar, uma 

adaptação de um texto que é do Shakespeare, texto do Brecht, e nós estamos trabalhando 

essa interferência da linguagem do teatro. O que remete para as figuras políticas do 

estado, da cidade é o resultado da investigação, embora, na verdade, na verdade mesmo, 

todos sabiam muito bem do que estava se falando. Eles eram muito sagazes, eles tinham 

uma... Como vou dizer, uma atuação crítica tão contundente que o espetáculo animava, 

despertava a plateia para aquilo que eles viviam, e aquilo que estava tratado poeticamente. 

Não sei se estou conseguindo me explicar. Tinha medo, todo mundo tinha medo porque 

não sabia o que podia acontecer, sabíamos que estávamos sob o olhar desse universo que 

a gente estava tratando e que qualquer coisa um ajudava o outro, tinha essa cumplicidade. 

Era um espetáculo fabular, era muito bonito. Por exemplo, eu me lembro que na morte de 

uma personagem, subia o fosso da orquestra com um político fazendo discurso morto, era 

uma cena, por exemplo, que causava muita provocação porque a gente tinha coragem, 

tinha coragem de fazer esse paralelo entre a realidade e o universo do espetáculo. Muito 

legal. 

Howardinne: Você fez também a iluminação do espetáculo né? 

Márcio: Eu fiz de um tudo. 

Howardinne: É que tinha seu nome na ficha técnica lá na operação de som acho que você 

e mais alguém. Nesse tempo que você ficou em Manaus você conseguiu conhecer outro 

grupo, ter contato com alguma outra coisa que estava acontecendo ou vocês ficaram 

realmente imersos nesse processo? 

Márcio: Ficamos imersos nesse processo. Era muita coisa, era um espetáculo de muitas 

coisas. Eu me lembro, por exemplo, que a cenografia tinha uma escadaria que subia assim 

um patamar mais alto que era a faixada do Teatro Amazonas, a boca de cena, a reposição 

da boca de cena do teatro que a gente estava, eu ficava... Como se fosse um zoom. Quando 

era o cabaré (faz gestos) era aqui embaixo, quando era no teatro, aqui em cima. Tinha 

planos o espetáculo. Eu ficava muito preocupado se isso ajudaria ou não o espectador, 

mas as pessoas ficavam encantadas de ver. Se bem que eram outros tempos, não tinha 

ainda esse festival de ópera maravilhoso que acontece na cidade aonde tem encenadores 



fantásticos que fazem coisas verdadeiramente muito belas. Então era um espetáculo bem 

mais simples, bem mais modesto, mas dentro disso ele tinha esse arrojo que era de 

experimentar linguagens. Então ambientes diferentes, tratamentos diferentes. 

Howardinne: Acho que é isso. Quando você retornou para São Paulo você conseguiu ver 

alguma coisa do grupo quando eles vieram nessa última fase, contato com mais alguém? 

Márcio: Não, perdi completamente o contato, também porque a minha vida, a minha 

carreira ganhou caminhos diferentes. Falei com o Márcio algumas vezes. Ele continua 

morando em Manaus? 

Howardinne: Ele está Manaus e Rio. Ele ainda tem um apartamento lá no centro, mas 

ele e a esposa tem uma residência no Rio, mas ele disse que não consegue abrir mão do 

espaço dele em Manaus. 

Márcio: Ele é muito gente boa, é chapa mesmo. A gente não teve muito tempo de 

convivência porque a vida profissional de ambos, eram muito plenas. Mas foi um prazer, 

um grande prazer porque eu também pude me testar, eu também chegava num ambiente 

diferente, com pessoas diferentes, com níveis culturais diferentes e dá para isso uma ideia 

de unidade espetacular. Isso era muito bom. Tinham bons atores, dentro das limitações, 

eles eram bons atores, botavam para fazer e faziam com energia. Era bom, era bom, era 

muito bom. 
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Márcio Braz: O Mad Maria até hoje na Espanha é um best-seller... Na Alemanha, nos 

Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi o maior fenômeno da literatura brasileira foi o 

Mad Maria, não foi nem o Galvez, foi o Mad Maria. Hoje o Márcio é o autor brasileiro 

mais traduzido do mundo, nem Jorge Amado, nem Machado de Assis, ninguém. É o 

Galvez, o imperador do Acre, na verdade. Nem o Paulo Coelho, o Paulo Coelho tem 

aqueles nichos né, mas como romancista é o Márcio [...]. 

Howardinne: Mas podemos começar como você iniciou no TESC, na verdade você veio 

do boi bumbá, não é? 

Márcio Braz: Não, o boi veio bem depois, uma década depois. Na verdade, e eu entrei 

no teatro no dia 3 de dezembro de 2000. Eu conto essa data, embora eu já tenha feito um 

curso de teatro com o Wagner Melo em 1997, no Sólon de Lucena. O Wagner Melo tinha 

sido meu professor de educação artística e de tarde ele dava um curso de teatro para quem 

quisesse. Eu fiz o curso de teatro com o Wagner e foi a minha primeira participação no 

teatro, mas eu conto de três anos depois como a data mesmo: 3 de dezembro de 2000, às 

nove horas de um belo domingo no Clube do Trabalhador. E eu já cheguei e já entrei em 

ensaio, porque quatro dias depois, no dia 7 de dezembro de 2000, foi minha estreia com 

o espetáculo chamado O auto de Natal da transformação, que eram vários grupos do 

núcleo de Teatro popular do SESI, era um grupo de senhoras, era o grupo das crianças, e 

o grupo dos jovens, eu entrei no grupo dos jovens. Eu fazia um rei mago e a minha única 

frase era: “Vimos a sua estrela” (risos) [...].   

Eu comecei no grupo de Teatro Popular do SESI, depois a gente foi contratado, acho que 

meses depois, pelo SESI. O SESI criou dentro do Sistema Nacional, ele criou o cargo de 

ator por conta do nosso grupo de teatro, então eu fui contratado como ator e trabalhava 

diariamente com carteira assinada de trabalho, tudinho durante três anos de SESI. Nós 

fizemos quase todas as empresas do Distrito, nós fazíamos teatro empresa então foi assim 

uma experiência maluca, vários turnos, vários horários, sem contar as empresas, mas em 

muitos lugares a gente apresentou. E depois foi que eu, em 2003, o Márcio Souza tinha 

saído da Funarte em 2002. E aí em 2003, ele veio a Manaus, eu já sabia quem era o Márcio 

Souza, já tinha me apresentado para ele, Socorro... 

Howardinne: Quantos anos você tinha nessa época? 



Márcio Braz: Eu tinha vinte, em 2002 eu tinha vinte. Antes disso, o Márcio, como 

presidente da Funarte, veio lançar alguma coisa na Casa do Cinema e a Socorro Andrade 

me apresentou ele, mas foi só um: “Oi tudo bem, prazer”. Eu já sabia, já tinha lido O 

Palco Verde lá na biblioteca do SESI, então eu já sabia quem era o TESC e quem era o 

Márcio Souza. Aí quando nós... Eu estava com Daniel Mazzaro lá no bar Galvez. E aí o 

Aldísio, que era professor do Cláudio Santoro, encontrou com a gente na mesa e disse: 

“O Márcio está ali comigo numa mesa, e ele recebeu uma proposta do Tadros...”, que era 

o presidente do Sistema, da Confederação do Comércio, para retomar as atividades do 

TESC. E aí o Aldísio chamou o Daniel para ir lá na mesa e começarem a conversa. O 

Márcio era professor em Berkeley ainda, e teve uma dessas vindas dele de Berkeley que 

ele fez uma primeira reunião. Primeiro ele foi assistir o pessoal que estava se apresentando 

lá no espaço do Nonato Tavares, no Espaço Garagem, que eu acho que era na Ramos 

Ferreira, e a gente foi bater um papo com ele, ele assistiu alguma coisa lá que eu não 

lembro e depois teve um bate-papo com a gente. Eu fui de plateia também porque eu não 

fazia parte do elenco. E depois ele decidiu fazer um teste para o elenco da primeira peça 

que era A paixão de Ajuricaba. Então foi tipo trinta e cinco pessoas, sabe, dos grupos 

Metamorfose da Socorro Andrade, grupo Fantasia da Paula Andrade, grupo do Daniel 

que eu não lembro e tinha o grupo Vitória Régia do Nonato. E aí foi feito um teste com 

essas pessoas do elenco e também com outros atores que faziam parte desses grupos, mas 

que não estavam no elenco das peças né. Tinha uma menina de São Paulo que tinha vindo 

do Antunes Filho, estava por lá, enfim. Fizemos o teste e esse teste, por exemplo, do 

grupo do Daniel Mazzaro foi todo com A Dança dos fantasmas, que era um espetáculo 

que eles tinham feito, que eram com alunos do Cláudio Santoro e faziam parte meio que 

do grupo do Daniel. Então o Márcio viu a montagem lá dentro do teatrinho do SESC, 

então aí ele já viu quem era quem ali. Tiveram outras pessoas que fizeram alguns testes, 

teve a Vanessa Pimentel comigo, nós fizemos uma cena de A paixão de Ajuricaba. Aí um 

dos meninos lá fez o monólogo do Shakespeare e assim foi. E depois disso, ele definiu 

quem eram as quinze pessoas do elenco, eu acho que eram quinze, não lembro. Eu entrei 

e eu não seria o Ajuricaba, o Márcio ficou impressionado com outro ator que tinha feito 

Shakespeare e eu entrei para fazer alguma coisa. E aí depois, não sei como, não sei porque 

ele me disse que eu seria o Ajuricaba, porque o Ajuricaba na peça ele é um pouco mais 

racional, ele é o lado apolíneo da peça, o dionisíaco era o lado da Inhambu. Ele precisava 

ter um português bem falado, uma voz forte... Ele acabou definindo por aí o Ajuricaba e 

foi quando começamos os ensaios. Então ficou esse elenco, e já tinha aquela estrutura de 



músicos e tal para fazer parte da peça e os demais faziam parte da produção etc. Então 

começou por aí, a primeira montagem do retorno do TESC com A paixão de Ajuricaba, 

que como diz o Aldísio: “Foi um verdadeiro movimento teatral na cidade”. A cidade 

inteira se movimentou pela volta do TESC, a volta do Márcio Souza, os que eram contra, 

e os que eram a favor. Saímos distribuindo convites para cada grupo de teatro, tínhamos 

dez convites então foi assim “uma estreia” no Teatro Amazonas. Veio um crítico de São 

Paulo, o Macksen Luiz veio fazer a crítica, quem mais... Eu lembro que tinha na terceira 

récita - que foi num domingo se eu não me engano-, veio a viúva do Sérgio Mota que era 

ministro das comunicações, estava por Manaus e soube do Márcio, soube do TESC e foi 

assistir a gente. E várias pessoas foram. Saiu uma crítica do Omar Gusmão também, foi 

publicada no A Crítica, o Omar publicou e tenho essa crítica e a crítica do Macksen 

também tem na internet. E aí foi quando começou o TESC, de todo o tempo que eu fiquei 

no TESC, da onde eu parei de contar deram quase setecentas apresentações só de A paixão 

de Ajuricaba. Porque nós começamos de quinta à domingo e o nosso primeiro público de 

quinta-feira, porque foi sexta, sábado e domingo, uma récita no Teatro Amazonas e depois 

iniciamos uma temporada numa quinta-feira no TESC. E o nosso primeiro público foi a 

Conceição, que foi ex-atriz do TESC, que salvo engano tinha sido a Inhambu, eu não 

lembro, da primeira montagem. Eu lembro que a gente pensou que não ia ter ninguém lá 

e não teria, e ela entrou correndo gritando: “Eu cheguei”, então pronto, vamos fazer para 

Conceição e fizemos. O Custódio estava na iluminação, que tinha sido ator do grupo na 

primeira montagem. E foi aí que eu comecei no TESC, com essa peça.  

Sempre nos finais do ano a gente decidia o que fazer no ano seguinte e já no final de 2003, 

e em 2003 ainda, eu compartilhava o TESC com o SESI, eu era funcionário do SESI, e 

foi quando o Márcio me ofereceu... o TESC virou uma pessoa jurídica, e o Márcio me 

chamou para fazer parte da tesouraria, então tinha uma bolsa lá, o valor que davam eu 

não lembro quanto que era e eu ia ganhar tipo uma outra cota para fazer a tesouraria. 

Howardinne: Qual era a proposta, qual era a diferença de proposta entre os grupos SESI 

e TESC, já que ambos eram de instituição? 

Márcio Braz: Era total. Eu estava no Grupo de Teatro Popular do SESI, e eu tinha que 

cumprir oito horas de trabalho, eu saía às cinco horas e ia para o TESC. Foi quando o 

Márcio fez essa proposta para eu fazer parte da tesouraria e foi quando eu pedi demissão 

do SESI e fiquei só no TESC, com medo né, porque sei lá era o meu primeiro emprego e 

eu tinha medo de ficar desempregado, mas aí acabei ficando lá. Mas, qual era a proposta, 

o grupo de Teatro Popular do SESI - depois nós criamos um núcleo lá dentro que era a 



“Companhia de Teatro de Repertório Wagner Melo”-, e o que era a ideia, o grupo de 

Teatro Popular do SESI era um grupo mais de teatro empresa. Nós chegamos a fazer com 

esse nome algumas peças artísticas, tipo A revolta dos brinquedos, e tal. Mas, depois a 

gente criou esse grupo, “Grupo de Teatro de Repertório Wagner Melo” e passamos a fazer 

a parte artística. A parte artística era Wagner Melo e a parte de teatro empresa era com o 

SESI. E aí nessa parte artística do teatro do Wagner Melo fizemos Mundica (hipótese), 

fizemos A revolta dos brinquedos, fizemos Deu a Louca na floresta, várias peças infantis 

e fizemos ainda o Outsiders, vítimas da paixão, que era um monólogo com o Geraldo 

Langbeck, eu fazia assistência e a sonoplastia e o Wagner na direção. E aí fizemos várias 

coisinhas, mas era uma outra coisa, o Grupo de Teatro Popular do SESI tinha uma coisa 

do Wagner, de teatro popular, que era assim sensacional. Muitas das coisas que eu aprendi 

de teatro até hoje foi tudo do Wagner Melo, muita coisa. Foi quando eu ouvi falar de 

Brecht, a leitura, o estilo dramatúrgico do Wagner era em cima do teatro didático de 

Brecht, muitos dos textos você vê alguma coisa dessa influência. Tinham algumas coisas 

de Stanislávski que ele falava e a gente ia pesquisar, mas muita coisa de teatro popular 

mesmo, de palco, de você se arrumar num banheiro, se apresentar na chuva, se 

apresentar... Tudo aconteceu dentro do Teatro Popular do SESI. De chão, de auditório, de 

todo lugar, muita coisa. E dali ele ia percebendo a gente, como a gente se comportava no 

espaço e ele ia dizendo: “Olha, se você estiver se apresentando e tiver aquele grupinho 

falando sem parar, leva o espetáculo para o grupo, joga o espetáculo para lá e eles vão 

perceber”. Então todos esses macetes a gente foi aprendendo com o Wagner.  

Já no TESC era teatro bem... Foi quando a gente entendeu que o teatro tinha uma força 

de você se expressar, querer falar alguma coisa, e uma coisa que a gente aprendeu também 

- que tinha muito no SESI também, mas com o TESC era maior-, era de entender a 

sociedade mesmo, não podia ter vacilo sabe, você tinha que ter um mínimo de 

entendimento do que você estava fazendo com o teu personagem e o que está acontecendo 

no mundo. Então você podia ter falhas na sua interpretação, mas você tinha que saber que 

você tinha falhas entendeu. Você tem que saber que a tua voz não é aquilo, que teu corpo 

é aquilo, que você está fazendo não é bem aquilo, mas você tinha que ter certeza daquilo. 

Então isso era exigido muito e foi quando deu um “tchan” na gente. Então Ajuricaba foi 

nosso primeiro texto, a gente nunca tinha pego um texto denso e não entendemos coisa 

nenhuma do que estava escrito e mesmo assim a gente fazia. A gente foi entendendo 

Ajuricaba ao longo dos anos, a gente não entendia nada. E tinha uma coisa minha na 

época, que era uma vaidade de ator que era aquela coisa de jovem, sabe. Aí o pessoal 



dizendo: “Olha, a fulana está muito melhor do que você em cena, a Eliézia está te 

comendo em cena, o Roger come todo mundo”, sabe essas coisas. E eu pensava: “Eu não 

consigo fazer o que a Eliézia faz”, aí eu começava a ir para a estrutura da peça, eu já fazia 

Ciências Sociais na época, então começava a tentar entender tudo que estruturava. “Mas, 

a Eliézia se joga, a Eliézia briga, a Eliézia a mata, a Eliézia faz um monte de coisas”, a 

personagem dela é isto, e a minha é isso. O meu é intelectual mesmo sabe. Dizer frases, 

não tem muito diálogo né, o diálogo vem mais no segundo ato, aí eu fui entendendo, com 

o tempo eu fui entendendo. E hoje todo mundo já sabe, a gente também começou a 

entender o que é isso, o espetáculo é uma coisa coesa, as forças tem que estar num nível 

não tem a coisa do... Todo mundo tem que gritar, brigar para ser melhor que o outro, não 

tem. Todo mundo tem que manter a energia do espetáculo... e depois que a gente foi 

entendendo isso. E foi meio por aí a história desse início do TESC, dessas coisas que a 

gente fez no grupo, então essa era basicamente a grande diferença entre os dois grupos. 

Um era um teatro popular, que a gente aprendeu muita coisa de palco, de teatro popular, 

de decorar texto de um dia para o outro, então foi uma ralação mesmo. E TESC foi quando 

a gente percebeu a seriedade que era o teatro, o processo. A gente ensaiava durante anos, 

uma década que eu fiquei lá no grupo e ninguém sabia o que era a noite fora do TESC, 

era de segunda à sábado, com algumas vezes no domingo, a gente ensaiava. Os domingos, 

às vezes, era o Márcio que chamava para a casa dele, para a gente assistir um filme. Então 

quando ele sabia que a gente já sabia o que era Medeia - a gente já sabia o que era Medeia 

evidentemente, a gente já tinha lido antes do TESC-, ele trazia umas Medeias malucas 

para a gente ver. Tipo uma Medeia do Lars Von Trier, se eu não me engano, que era 

belíssimo. Ninguém entendia nada do que eles falavam, mas não precisava porque a gente 

já conhecia a estrutura da obra. Aí vimos o Pasolini, vimos Truffaut, víamos muitos 

documentários do Márcio... Então foi uma grande escola esse longo período no TESC.  

E os nossos trabalhos era corpo, era voz, era canto, era muito isso. O Dessana, por 

exemplo, que nós fizemos Ajuricaba e em seguida fizemos Hamlet, que foi a única peça 

nossa - desse tempo que eu fiquei pelo menos-, que foi toda certinha, que a gente fez 

ensaio com iluminação, ensaio com figurino, ensaio com... O que é uma realidade terrível 

hoje para a gente (risos) a estreia já é o teu ensaio geral. Mas naquele foi tudo certinho, 

fizemos coletiva para imprensa e tudo bonitinho, mas o resto foi tudo na “tora” e você vai 

descobrindo na temporada quer era a nossa vantagem né. Como a gente tinha um teatro, 

a gente fazia temporada então a gente ia estudando o nosso personagem, entendendo a 

peça aos poucos, até o teu corpo ter completa liberdade dentro desse cenário, aí é legal, 



aí é quando começa a brincadeira a fluir. E aí você tem tanta segurança nas coisas que 

você já arrisca e joga para o outro e o outro tem tanta segurança em ti que rebate, e aí se 

dá o jogo teatral, e aí vai brincando. As mil e uma noites foi incrível né, nessa brincadeira, 

tinha horas que a gente chegava e alterava a adaptação do Márcio: “Márcio, é o seguinte, 

quando ele falar isso eu quero falar isso”, e o Márcio: “Isso, fala”. 

Howardinne: Tinha essa liberdade? 

Márcio Braz: Tinha. E aí nós fizemos o Hamlet e o Dessana, que foi o primeiro maior 

desafio né. A gente fazia o Shakespeare, a gente já sabia que foi um desafio e tal, mas o 

outro era cantar, dançar, interpretar e fazer tudo junto e produzir tudo junto e dali foi um 

mega desafio. Mas só que a proposta no final de 2004, quando decidimos fazer Dessana 

em 2005, era outra coisa. Era fazer uma ópera rock com todas as nossas dificuldades de 

canto, o importante era expressar através do canto, e é o teu canto, é a tua voz, o que você 

tem, não tem virtuosismo “broadwayano”, nem off, off, off-broadway, o nosso era baré 

mesmo. Então a ideia era meio de atacar, de jogar, de propor, de provocar entendeu. Era 

pegar a partitura e fazer a coisa meio rock and roll com elementos daqui, de instrumentos 

daqui, com guitarra também, misturar flauta não sei do que com a guitarra, então era por 

aí a história. Só que eu não sei o que foi, que chegou depois para a gente depois a história 

da notícia de que a gente ia participar do Festival de Ópera. “Mas como né, um festival 

de ópera?”. Aí disseram: “Vai ser um festival de ópera”.  

Nessa, acabou entrando ali... O Paulo Marinho já fazia um trabalho de musicalização com 

a gente, e esse Dessana era o único que a gente tinha que chegar mais cedo, a gente 

chegava às quatro horas da tarde, aí tinha aula de musicalização com o Paulo Marinho, 

depois aula e coreografia com o Jorge Kennedy e a montagem da ópera propriamente dita. 

Então a gente começava às quatro horas e saía onze e meia, às vezes, meia noite. E como 

a gente fazia a musicalização com o Paulo, conhecia partitura, sabia o que é o compasso, 

saber identificar esse monte de coisas, foi que depois entrou o maestro Medina. E aí 

começou uma história do Medina com o Adelson, o Adelson queria porque queria fazer 

aquela partitura... Sabe, sem ser ópera rock ele queria fazer como foi feito em 2000, 

naquele concerto na sala Cecília Meireles que tem gravado, o concerto com a Amazonas 

Filarmônica lá no Rio e ele queria fazer aquela partitura.  

E ficou então essa briga, esse conflito, do próprio Márcio inclusive com o Adelson, do 

Aldísio com o Adelson, a gente com todo mundo (risos). Porque um exigia coisas da 

gente que a gente não queria, o Adelson não queria baixar uma nota. A gente fez o teste 

para ver a voz, o alcance da voz, o tamanho, qual o teu perfil de voz. O meu primeiro deu 



um barítono, e depois não sei o que já virei tenor. E aí eu fiquei junto com o Efrain fazendo 

o dessana que era o personagem título. E eu dizia: “Gente, não adianta, eu não vou 

conseguir chegar nessa nota”, aí o Adelson não abaixava nota, sabe aquela coisa? Aí foi 

entrando os macetes do Henrique Bravo, que era o nosso professor de canto, ele dizia: 

“Olha, tem coisa que é problema de composição mesmo”, então, por exemplo, tinha uma 

frase lá que era “mundo”, então se você cantar mundo era muito fechado e você não vai 

chegar na nota, então transforma o U no O, então ficava “mondo”. Então eram macetes 

assim. [...] Aí eu fui fazendo, fazendo, fazendo, aí fizemos lá a estreia Dessana assim na 

raça, foi um parto aquilo. Mas, o que era legal do Dessana que tinham vários problemas 

de canto, mas era muito forte aquilo, o próprio Gabriel Gentil, que já faleceu, que era um 

pajé, chegou ainda fazer, tem fotos disso, chegou a fazer uma pajelança lá no palco para 

a gente. E a gente fez assim na tora, e foi um espetáculo fortíssimo, até hoje eu fico vendo 

o vídeo e eu vou lembrando das sensações, da força do espetáculo. O que tem gravado foi 

o da terceira récita que foi a melhor, e olha que tem coisa bem ruim (risos). Mas era muito 

forte nosso canto, estávamos cantando com muita força na terceira récita, com tanta 

liberdade, os seios das mulheres... No primeiro dia elas estavam com problemas com os 

seios delas, algumas colocavam aquele “lib” sabe, que coisa ridícula ficar com curativo 

desses no peito. Aí o Daniel chegou lá no primeiro dia e disse: “Olha, tem um monte de 

crítico de ópera aí, se eles verem que vocês estão com esses curativos, vocês vão ser 

detonadas, tem um cara do New York Times aí”, aí elas começaram a tirar (risos). Mas 

depois, já estava todo mundo sabe... Então aqueles corpos todos, o peito nu dos homens 

e das mulheres, aquele canto querendo se expressar com alguma técnica, porque a gente 

tinha que acompanhar o andamento da orquestra, o ritmo que o maestro dava então a 

gente já sabia identificar o código, as técnicas com a visão periférica do olhar. Quando 

ele suspendia o canto aí você respirava junto com ele e (cantarola). Então a gente 

começou a sacar isso na terceira récita e por isso que foi a melhor e a gente começou a 

brincar mais e entender mais a peça. E essa peça também gerou buchicho do bem e do 

mal né (risos). Do mal sempre falando do canto que era gente, o que a gente já sabia, 

falavam dos figurinos do Óscar, mas é isso, normal em qualquer peça. Mas, ali foi uma 

grande aprendizagem. 

Howardinne: E vocês não entraram em temporada né? 

Márcio Braz: É, não entramos porque tínhamos quinze ou vinte e cinco músicos eu acho, 

e tinha sido prometido um valor para a gente fazer a temporada e esse valor acabou não 

saindo e acabou dando um problemão na parte de música, dos músicos. E eu fazia a 



tesouraria e foi pago aos músicos só o valor de três récitas, só que o que foi combinado 

com eles eram outro valor, e era um valor caso a gente fizesse vinte récitas, sei lá eu não 

lembro, uma temporada. E aí não rolou e ficou aquela coisa: “Ah, mas você me prometeu 

isso”, aí ficava. Teve um ator que o Adelson tinha chamado, o menino era até a gente boa, 

e o Adelson tinha chamado ele porque era um aluno dele para acompanhar. No meio das 

tantas, o menino tocou, e no meio das tantas queria receber também e eu disse: “Não, mas 

o Adelson falou que você ia só acompanhar”, “Não, mas eu trabalhei...”. Conclusão, o 

menino entrou com uma ação trabalhista contra a gente, eu fui lá e tal, e nós perdemos 

né, porque os meninos não querem saber, trabalhou recebe. Então teve esses imbróglios 

pós Dessana, ali teve uma leva de gente que saiu do grupo mesmo, saiu o Tiago Oliveira... 

o Mendes já não estava mais, já tinha saído, mas saiu um monte de gente. E aí daquele 

grupo de não sei quantos ficou só um núcleo, mas ainda grande, um núcleo de treze, 

quatorze pessoas talvez.  

Esse grupo é que foi para a próxima peça, que aí no final de 2005 decide-se o que fazer 

em 2006, e vamos de novo para um outro musical, As Folias do látex. Folias do látex já 

era outra linha, já era um musical mais popular, era uma coisa que agradava mais a gente. 

E era uma voz do personagem, não era uma voz do Márcio cantando (imitando) já era a 

voz do Coronel de barranco. Então tinham umas canções lindas que eu cantava e canto 

até hoje, que eram da peça, da montagem de 76, mas em 2006 tinha uma, por exemplo, 

que a gente chamou de Porto de lenha 2, o Aldísio chamava de Porto de lenha 2, que era 

a primeira música do espetáculo, que eu acho que era a primeira música que era cantada 

por mim e pela Carla (canta) “Estamos aqui amor cara a cara, língua a língua para dizer 

adeus, tem que ser assim, o amor é lindo e maltrata”. O amor é lindo e maltrata, era o 

nome da música que nós chamávamos de Porto de lenha 2, que era o Coronel de barranco 

cantando para a Amazônia. Ele explorava a Amazônia e ele cantava para ela e ela se 

engraçava para os ingleses e os franceses e eles brigavam, e entrava essa música lá que 

Amazônia era minha, eu sou teu coronel... Era essa a história. E dali foi um musical 

incrível, um cenário magnífico, era uma ideia do Daniel, mas executado pela Renata Luz 

que era uma arquiteta que tinha trabalhado com Renato Theobaldo, um cara que fez um 

cenário magnífico numa ópera, com tecidos e tal, era de São Paulo e ela também era de 

São Paulo.  

E fizemos aquele mega cenário, aquele Teatro Amazonas vazado que se transmutava em 

vários cenários e a gente mexia aquilo e nos pendurávamos e tal. Era muito bom. Quando 

abriu aquilo foi de um impacto para a gente também, de sentir o público dar aquele suspiro 



que ninguém esperava... Então foi muito legal aquilo. E em 2006, foi o ano da nossa 

primeira turnê, turnê não, foi Rio e São Paulo, turnê parece assim que a gente rodou o 

Brasil (risos) (...). Antes a gente já tinha ido para Belém em 2004, com Ajuricaba, em 

2003, não lembro. Fomos para Belém, nos apresentamos no Teatro da Paz e fizemos aqui 

em Manacapuru antes... Daí em 2006, fomos para Rio e São Paulo, foi uma mega 

operação para levar uma penca de gente e construir o cenário lá em São Paulo. Aquele 

mesmo cenário foi feito inteiro em São Paulo. Levar ia ser caríssimo. Nós levamos - a 

Renata morava aqui, mas tinham dois caras que fizeram e nós levamos para São Paulo -, 

e ficaram um tempo na casa da Renata morando lá. Tipo uns quinze dias, não sei.  E aí 

eles fizeram o cenário inteiro, e os caras lá ficaram impressionados com eles porque eles 

eram dois cabocões bem nativos daqui. O cara colocava a planta e dizia: “Olha aqui e 

tal”, e o cara sabia ler o desenho sabe. E aí fizeram tudinho, depois a Renata foi e finalizou 

a orientação todinha.  

Nós fizemos no Teatro Anchieta no SESC e dividimos com o Antunes, eles estavam 

fazendo A pedra do reino. E aí nós subimos uma vez para conhecer o Antunes, o Antunes 

já conhecia o Márcio evidentemente de vários carnavais. E aí foi muito legal. O Antunes, 

na época, já estava implicando com o pessoal da Globo, que eu lembro, eu até brinquei 

com ele, uma hora disse assim: “...Vai nos assistir, vai ter muitos atores que você gosta, 

os atores da Globo”, aí ele falou assim: “Esse rapaz está que nem um amigo meu que 

disse para o outro que tinha débito mental” (risos).  

Mas lá em São Paulo foi maravilhoso, nós ficamos uma semana ou duas, eu não lembro 

e tivemos uma meia casa. Eu fazia tesouraria então tinha uns borderôs, então foi tipo meia 

casa e foi um público bom. Muita gente foi assistir a gente em São Paulo, artistas e tal, 

uns conheciam muito o Márcio ou conheciam o TESC, o Paulo César Pereio, Regina 

Braga, Marcos Caruso, que era tudo o pessoal que conhecia, ou que tinha visto o TESC, 

ou que conheceram os atores do TESC, o Stanley Whibbe, sabe... Enfim, porque o grupo 

era um grupo importante dos anos 70 e tal, e também alguns eram amigos do Márcio. 

Então a gente fazia, eu acho, que era sexta-feira... eu acho que era quinta e sexta e o 

Antunes fazia sábado e domingo, era um negócio assim. Foi muito legal, mas o babado e 

confusão foi no Rio de Janeiro, nós saímos de São Paulo e fomos para o Rio logo em 

seguida. E no Rio era assim, em São Paulo foi tudo bonitinho, hotelzinho, o teatro com 

som, com luz e tal e deu meia casa. No Rio, a gente foi para um teatro que era na praça 

Tiradentes, que era um teatro do tempo do Dom João VI... [teatro] João Caetano, que 

completou acho que duzentos anos um tempo desses. E chegando lá, o teatro estava 



caindo aos pedaços, não tinha luz, não tinha som, não tinha nada e fomos para a Casa 

Pascoal, que era um abrigo lá de artistas. Então ficou um negócio meio maluco, e a gente 

dizia: “Gente, o teatro tem sei lá, mil e quinhentos, mil e duzentos lugares...” (...). 

Voltando, do Rio era isso e eu disse: “Gente, mil e duzentos lugares, não tem som, não 

tem luz, não tem nada, então vai ser uma tragédia”. Se em São Paulo deu meia casa, que 

lá tinha uns trezentos lugares, trezentos e trinta e deu meia casa, então aqui não vai vir 

ninguém. Menina foi um estouro o João Caetano, foi sensacional. Nós tivemos no ano de 

2006, o maior público do ano no João Caetano, era lotado, era mil e duzentos lugares e 

gente querendo cada vez mais, era muita gente. A Bárbara Heliodora chegou atrasada, 

porque uma vez no O Globo saiu nove horas o horário e estava errado, era oito horas, e 

ela chegou às nove horas, já estava no meio da peça e aí ela não assistiu. Quem falou para 

gente foi o Stanley, e ela não fez a crítica. Nós perdemos a chance de sermos detonados 

por Bárbara Heliodora (risos). Aí fizemos, casa lotada e quando nós saímos já tinham 

chegado mais notícias para a gente que o público, na semana seguinte, chegaria de 

ônibus... Porque assim, no Rio, tinha na época e ainda tem até hoje, as vans que levam as 

velhinhas da Zona Sul para os teatros, lá eles começaram a abrir umas apresentações ao 

meio-dia... Faziam uns musicais assim, sabe. E eu assisti muito, naquela época, toda vez 

que eu vou eu vejo um desses de meio-dia. E tinha muita coisa do ônibus, da van que leva 

a velhinha e não sei o quê, é isso a zona sul é também de muitos idosos. E aí chegaram os 

ônibus e as vans lotadas, os ônibus com os estudantes e as vans com as velhinhas. E aí o 

rapaz do teatro falou que durante duas semanas, sexta e sábado, chegava gente lá 

perguntando sobre As Folias do látex. E a peça que tinha lá, que era um outro musical 

chamado Aracy Cortês, a dama da Praça Tiradentes, não dava ninguém. Eu fui assistir 

duas vezes e não dava ninguém. E a produtora não entendia o porquê que a nossa peça 

dava gente e a deles não, se tinha fulana de tal, sicrano de tal, os nomes do teatro musical. 

E ela foi falar do lado do Márcio e o Márcio disse assim: “É simples, porque a peça é 

boa” (risos). Então para os estudantes também tinha a coisa do látex, que falava da 

borracha então tinham esse interesse, além da coisa de ser cantada, dançada, claro ela 

tinha uma estética. Então no Rio teve esse desbunde assim. Do dinheiro vindo da 

bilheteria, nós pagamos o som e pagamos a luz e ainda deu uns trocados lá para a gente 

dividir para os atores, se nós ficássemos ali tinha sido uma super temporada. Agora o 

teatro estava terrível, não sei se teve reforma depois, a estrutura do teatro... Tinha um 

andar lá que ninguém andava porque diziam que era assombrado. [...]  



Aí voltamos, continuamos a temporada aqui, fizemos, já tinha eu acho que uns três anos, 

o Sábados detonados que nós fazíamos também, o Ajuricaba era o carro chefe, então todo 

ano tinha A paixão de Ajuricaba né. Eu já fui todos os tipos de Ajuricaba, já fui magro, 

já fui gordo, com cabelo encaracolado, gordo de cabelo liso, magro de cabelo liso... 

Totalmente careca, com tinta de jenipapo...Tudo o que você me imaginar já fiz. Aí depois 

que eu saí do personagem eu não queria mais fazer a personagem porque o Ajuricaba 

exigia muito, tinha que chegar mais cedo, eu tinha todo um processo para fazer A paixão 

de Ajuricaba. E aí eu já comecei a não ter muito tempo porque eu fazia outras coisas na 

cidade. Aí eu passei a fazer outra personagem, eu chegava tipo com três horas de 

antecedência, mas eu poderia chegar uma hora antes. Eu acabei fazendo o Padre que quem 

fazia era o Tiago Oliveira, aí já era mais bacana, não tinha que me pintar, chegava só uma 

hora antes, fazia só um aquecimento de voz, de corpo, aquecia a emoção também 

concentrava, me vestia... 

Então já tinha o Sábado e detonados, a gente fazia dia de sexta A paixão de Ajuricaba, 

no sábado fazíamos sempre a peça do ano... Tinha o Marx na Zona também que estava 

em cartaz... Então teve um ano desses que era uma coisa meio maluca, tipo o Ajuricaba 

que era sete ou era oito horas, e depois, nove e pouco tinha Marx e depois tinha Sábados 

detonados meia noite. Era uma ralação, mas tudo é uma experiência e um aprendizado e 

outra, a gente entrou numa loucura de fazer em cada sábado quadros novos. A gente não 

aguentava fazer a peça do ano e ainda tinha que depois fazer improvisação para ver o que 

surgiria para um Detonados novo, porque era todo o sábado. E eu nem era da linha de 

frente mesmo, porque eu ficava muito cansado, eu fazia faculdade, fazia a tesouraria, 

fazia muita coisa, ainda tinham coisas na cidade que eu fazia, quem era mais ali era o 

Denni Sales, a Daniely, o Vicente... Era os linha-dura do Sábados detonados.  

Mas, eu fiz muita peça, era meio cansativo, mas tudo também foi aprendizado nas 

loucuras que a gente entrava. E depois disso nós fizemos outras coisas, fizemos As mil e 

uma noites, que também foi outra mega experiência incrível para a gente. A minha última 

coisa no TESC foi a assistência de direção e iluminação de Francisca que também foi 

uma peça linda demais que nós fizemos. E com essa nós fomos para o Festival de Teatro 

de Alta Floresta, também foi um super sucesso lá, nós fizemos uma sessão extra porque 

tinha público que dava para mais uma sessão. E aí fizemos uma outra sessão da peça. Era 

linda e era curta, eu acho que durava trinta e cinco minutos, um monólogo super 

inteligente, e no final fomos para o Festival de Teatro daqui e nós ganhamos quatro 

prêmios. Era o texto da Maria José Silveira que é escritora, que foi sócia do Márcio na 



Marco Zero e foi muito legal. Os meninos que estavam... Era o ano que o Márcio abriu o 

“veio” que é da Companhia Brasileira, eu acho que veio o Marcelo Denny em um ano, e 

ficaram impressionados né. Eu acho que foi em 2011 ou 2012, ou 2010, eu não lembro... 

E eles curtiram muito a inteligência da peça, era teatral, era super criativa, que era um 

monólogo que o Gerson Albano, o diretor, transformou numa dupla de atores e tudo se 

passava na cabeça do iluminador. Então ele imaginava a atriz que fazia a Francisca 

fazendo a peça, e em cima disso ele ia afinando a luz. E aí entrava a Francisca, então ele 

imaginava, ficava em cena com ela lá, pegava a escada, mexia, focava nela. Então 

casavam algumas coisas com as coisas dela, quando ela virava o rosto, era hora em que 

ele afinava, então tinha parte que ele tomava água e deixava e ela pegava a água e jogava 

nela, tinha uma brincadeira super inteligente. Foi uma peça super bonita.  

As mil e uma noites fizemos Acre, Rondônia, fizemos Letícia na Colômbia... Fomos para 

Tabatinga, mas não fizemos, fizemos em Letícia e não fizemos em Tabatinga porque teve 

um vendaval que acabou com a cidade. Ficou sem luz um dia inteiro lá, aí não fizemos. 

Mas em Letícia foi excelente fazer para uma outra língua e um outro público né. E eles 

riam de coisas que a gente não entendia. E depois é que a gente veio saber que as palavras 

têm outros significados.  

Eu não lembro do geral, das outras peças que a gente fez, mas para concluir, o TESC foi 

extremamente importante para cada um dos atores que passaram por lá. Foi uma grande 

escola para todo mundo, eu defini o curso que eu queria fazer por causa do TESC, eu fiz 

Ciências Sociais por conta do TESC. Eu não entendia de Ajuricaba, não entendia de 

indígena, não entendia de nada e aí eu lembro do Márcio falando: “Olha, eu fui descobrir 

a Amazônia quando eu fui morar em São Paulo”, eu disse: “Gente o que eu conheço de 

Amazônia é o mesmo que um francês sabe, que um americano sabe, e não pode, eu sou 

nativo da Amazônia”, e foi quando aquilo mexeu muito comigo e eu disse: “Vou fazer 

Ciências Sociais”. E fiz Ciências Sociais para entender um pouco do local onde eu moro, 

onde eu vivo, entender o mundo, sabe. E ter contato com a dramaturgia do mundo todo, 

filmografias que eu nunca achei que ia conhecer e conheci através do TESC, através do 

Márcio, através de ir na casa dele.  

Teve um tempo que nós fizemos umas sessões de filmes lá no TESC, toda quinta, toda 

quarta, eu não lembro. Tinha uma programação e eram vários filmes e durante, teve uma 

vez, que ele pegou três pessoas que tinham um certo maneirismo para a escrita, o Denni 

Sales, eu e a Daniely Peinado e deu um curso para a gente de roteiro. E ele tinha um 

projeto que era pegar lendas amazônicas e urbanizá-las, esse nome é terrível, mas era 



basicamente essa a ideia. E tinha a lenda do boto, a lenda da Iara e uma lenda do 

(ininteligível), que era um morcego gigante e essa lenda está no livro Moronguetá, um 

decameron indígena, do Nunes Pereira. Então cada um fazia uma proposta de um 

argumento e a partir desse argumento a gente ia desenvolver um roteiro e a ideia era fazer 

esses curtas ou médias metragens na Rede Amazônica. Na Rede Amazônica nós fizemos 

o Hamlet, que foi filmado e foi levado à tela pelo Amazon Sat. Mas aí nós filmamos lá 

no teatrinho, quando nós fizemos lá no hall do SESC, na época - que era diferente do que 

é hoje, não sei se a gente fez alguma coisa externa, mas eu acho que foi tudo lá mesmo. 

E a ideia era fazer a mesma coisa, era ter essa continuidade. E eu lembro que o argumento 

que foi escolhido foi o meu, o argumento da lenda da Iara que eu transformei num filme 

investigativo, numa cidade estranha com homens desaparecidos e que desapareciam 

sempre a cada dez anos, desde 1953, que foi o ano da grande cheia. E tinha uma história 

maluca [...]. Então teve essas coisas que foram surgindo dentro do grupo, mas toda a 

minha ideia, o alto nível de literatura que a gente teve acesso, muita gente bacana foi 

visitar a gente. O Larry Towell foi lá com a gente na época da polêmica dele com o Lula, 

o jornalista The New York Times que chamou o Lula de bêbado... E ele era o representante 

do jornal no Brasil e ele estava e foi visitar a gente. Muita gente foi, muitos artistas, o 

Matheus Nachtergaele não saía de lá do grupo quando vinha para cá [...]. Então teve muita 

gente lá legal, muito estudo, muita concentração. O Hamlet eu acho que nós lemos cinco 

ou seis versões, lemos uma tradução portuguesa enorme e esse mês agora eu reli, que eu 

estava ajeitando as minhas coisas e eu encontrei e fiquei lendo. E hoje eu sei que aquele 

texto é lindo, aquela tradução lá, mas o Márcio dizendo a gente não entendia nada. [...] E 

a coisa do Sábados detonados que foi outra escola, que a gente começou a escrever, a 

improvisar.  

Então o que eu brinco hoje com a galera é, o tempo que nós passamos no TESC, você 

pode ter cinquenta anos de teatro, mas nós temos duzentos de palco. Era todo dia 

pensando o teatro, fazendo teatro, tudo isso. A nossa visão de política pública, visão de 

mundo, visão de teatro, de música... Tudo muito sofisticado sabe. Quando nós fizemos o 

Hamlet, “vamos trabalhar o texto com a mesma falta de cerimônia em que nós 

trabalhamos com qualquer outro texto, como a gente faz Sábados detonados”, entendeu. 

Foi quando a gente foi relaxando, a gente foi entendendo. Cada peça tinha os seus 

seminários então a gente foi entendendo Shakespeare. Eu lembro que em um dos 

seminários falaram que o Shakespeare fazia teatro popular e a gente não entendia né: “O 

Shakespeare fazia Teatro popular?”. Porque a gente sempre ouve aquela coisa muito 



pomposa dos filmes e não sei o que, e a gente foi entendendo. Não, ele era um grande 

ator e diretor de teatro popular, ele fazia para o povão. E tinham coisas na peça que a 

gente ia descobrindo e achava o máximo, que em vários textos dele ele ia criando os 

personagens para o ator, para o grupo dele. Então, às vezes, o ator ficava doente, então 

ele matava a personagem. Se for pegar a Bárbara Heliodora ou algum desses estudiosos 

deve ter alguém lá explicando isso [...]. Então a gente descobria isso nesses seminários. 

Em As mil e uma noites também, a gente nunca - por isso eu digo que era escola mesmo-

, a gente nunca iria estudar o orientalismo. Então a gente leu o Eduardo Said lá, para saber 

o que é sunita, o que é xiita, qual era a ideia de morte, isso foi a Eliézia que apresentou 

junto com a Natasha... Esqueci o nome da menina, é até jornalista agora. Foram elas que 

fizeram seminários sobre a morte entre os povos muçulmanos. O que é a morte para eles, 

como é a representação de morte, aí o outro falava sobre a culinária, e o outro falava sobre 

não sei o que... E a gente ia descobrindo um pouco o que que era isso. No Ajuricaba não 

teve, no Hamlet a gente teve também. No Carnaval Rabelais também tinha. A diretora 

do Aliança Francesa na época, deu uma palestra para a gente sobre o François Rabelais e 

ela mostrou fotos, ela mesma tirava, de onde ele foi enterrado, não sei o que, então foi 

muito legal. E fora isso a gente também falava sobre o que era a França, cultura da França, 

quem era o François Rabelais... Nós íamos estudando então tudo o que eu sei até hoje do 

que era aquela briga toda de As mil e uma noites, a peça, o cenário da peça era uma grande 

tela de uma representação de guerra, tudo como se nós fôssemos figuras da noite. Era 

meio punk, umas perucas horrorosas, realmente era horroroso, tinham umas horrorosas, 

mas tinham outras simpáticas também (risos). Então era como se nós estivéssemos nos 

encontrado à meia noite no cemitério, essa era a nossa imaginação, para contar histórias 

sobre a noite [...]. Então tudo era ambientado nesse clima e com esse cenário de guerra 

atrás, então para a gente entender o telão que foi feito, o que era essa guerra... os 

seminários iam mostrando para a gente o que era e a gente foi entendendo os nomes... Por 

que um é a maioria e outro minoria, por que brigam até hoje... Por que tinha uns 

personagens que um era xiita e o outro era sunita. E a gente ia descobrindo a beleza.  

Então até hoje eu compro traduções de Hamlet, vejo quem é o tradutor e vejo quem é a 

editora, isso tudo eu aprendi no TESC. Antes eu nem me preocupava com editora, hoje 

eu vejo a editora, eu acompanho para saber se está bom, se está legal, se melhorou a linha 

editorial... Então tudo isso eu aprendi do TESC. [...] Tinham temáticas, tinham os 

seminários que a gente fazia que, às vezes, não eram ligados a peça, de um monte de 

coisas. Aí ia o Renan Freitas Pinto, o Aldísio, o professor Herbert, que era do TESC, e 



ele ia para lá falar alguma coisa. Quando nós fizemos o Carnaval Rabelais ele ficava 

acompanhando -não, foi o Hamlet-, ele ficava acompanhando uma tradução francesa, e 

ia mostrando para a gente umas curiosidades de uma língua para a outra e como que muda 

o significado quando você faz a tradução, a tradução é traição, aquela coisa. Então dali 

foi um grande aprendizado para todo mundo.  

E hoje o que eu faço no meu trabalho, hoje me voltei mais, por conta da burocracia aqui... 

Na verdade a compreensão da cidade, da coisa da política cultural, esse envolvimento que 

a gente tinha também com a cidade, com os outros grupos, com os outros autores era 

interessante. Era uma outra cidade, aquela dos anos 2000, era um outro panorama do 

teatro naquele tempo. 



Entrevista com Márcio Souza. Manaus, 10 de janeiro de 2019. Duração: 1:43:38. 

Márcio Souza foi diretor e dramaturgo nas duas últimas fases do grupo. É romancista, escritor, diretor 

teatral e, até esta entrevista, exercia o cargo de diretor do Conselho Municipal de Cultura da Prefeitura 

de Manaus. A primeira parte desta entrevista infelizmente não pode ser transcritas por questões 

técnicas. 

 

Howardinne: Você sabe onde foi parar o acervo, as coisas do Ediney antes dele morrer? 

Márcio: Olha, antes dele morrer ele me deu um acervo que ele tinha todo organizado e tal, eu tenho 

num depósito aqui - que eu já acertei de dar para o Museu Amazônico-, agora o resto que eu sei é que 

a família jogou fora tudinho... Conhece esse? (mostra alguns livros) [...].  

[mostrando os materiais] Olha, aqui tem “O palco verde”, todas as peças de teatro, tem uma outra 

edição sem ser em francês desse livro, tem uma gravação do Dessana na sala Cecília Meireles. Aqui 

tem seis vídeos de coisas do grupo. Aqui é a vinheta que passava antes das peças no Teatro Amazonas 

para dizer o que era o grupo. Aqui está o teaser de A paixão de Ajuricaba para a TV. Aqui também é 

o teaser das Mil e uma noites, é em DVD isso; aqui tem a estreia do Sábados detonados; aqui é a 

versão da segunda fase da Paixão de Ajuricaba, com o Márcio Braz. Aqui está a gravação do 

Carnaval Rabelais, que foi o ano da França no Brasil. Foi um erro pôr o nome assim, me irritava 

profundamente, dava vontade de dar uns tapas, jornalista chamava de “Rabelais” [pronuncia como se 

lê] eu devia ter posto “Carnaval de gigantes”, mais acessível. Aqui está um documentário do grande 

cineasta paulista Jaime Ferreira sobre o TESC levando O sapo Tarô-Bequê para Anori. Ele faz um 

contraponto, um grupo de paulistas filmando um anúncio de cigarro, com a nata do cinema da época, 

e o TESC levando o Sapo Taro-Bequê para Anori.  

Isso aqui foi logo que o TESC completou, no começo da segunda fase, teve essa entrevista na TV 

Universitária. Tinha uma TV Universitária aqui, antes do PC do B tomar a Universidade Federal do 

Amazonas. A coisa torna-se um empreguismo, acabou destruindo, saiu do ar e tudo. Era boa, era 

modesta e tal. Aqui já é a vinheta de 2008, sempre tinha uma vinheta que ia atualizando. Esse aí é “O 

palco verde”. Agora eu tenho uma gravação, mas eu não tenho cópias para te dar de todas as 

montagens.  

Tu ainda estás na ECA? Fica com o que tiver de ficar e o resto diz que eu deixei lá. Eu como sou ex- 

USP eu faço tudo pela USP.  

Olha, esse [DVD] aqui é a edição restaurada do Silvino Santos, pioneiro do cinema brasileiro. O 

documentário, o primeiro longa rodado no Amazonas, está completo. Aqui está uma edição do “Guia 

prático”, que nós fazíamos as oficinas e distribuíamos para os alunos como base. 

Howardinne: Vocês faziam oficinas para quem? 



Márcio: Povo do interior, não tem divisão. Avó, mãe... Isso aqui (mostra um livro) é para criança, 

que nós fazíamos para contar a história de Manaus. Isso aqui é uma antologia feita pelos professores 

da UEA - considerada uma das melhores da América Latina. Aqui tem inclusive estudos sobre o meu 

teatro.  

Howardinne: E o acervo e figurino que vocês tinham? 

Márcio: Isso tudo é do SESC, eu não sei o que eles fizeram. Eu fiquei só - lá no meu depósito -, com 

os figurinos do Fiscal federal, porque O fiscal, andamos três anos em tudo que era buraco, interior, 

São Paulo... Depois a gente fez o Eretz lá no CCSP, o melhor público que nós tivemos fora foi de São 

Paulo. Agora a peça que mais rodou e teve público foi o Marx na Zona, depois de Tem piranha foi o 

Marx na Zona. 

O Aldísio era o único que ficou do início ao fim. O Stanley teve que ir embora, ele foi demitido, era 

diretor da SUFRAMA, era engenheiro. Foi demitido sumariamente, o Mestrinho pediu para o 

Governo Federal, então ele ficou sem emprego, aí o pessoal do Ministério da Agricultura conhecia 

ele pelo TESC aí ele foi para lá. Demitido, mas não podiam demitir né, que era por concurso, então 

ele tinha um inquérito, então eles lutaram até que ele foi do Ministério da Economia, SUFRAMA, 

para o Ministério da Agricultura, mas agora ele se aposentou. Tem um escritório de contabilidade... 

não é de apoiar patrocínios.  

Ele ajudou muito o TESC, ele teve com a lei Rouanet, mas é uma lei paranoica. Quem nos ajudava 

mais era a Petrobrás até entrar a Dilma e nomear aquela “vira gola” lá, aí eles cortaram. Cortaram, 

mas continuaram, custava oitenta mil para a Petrobrás, não era para a montagem - que a gente levava 

as peças-, era para poder viajar, e para não perderem aula a gente ia de avião para Coari, Codajás, 

Tabatinga, onde tinha avião, e lá fazia as oficinas. Que o nosso objetivo não era formar ator, numa 

temporada de três ou quatro dias você não vai formar ator, atriz ou dramaturgo. Nós íamos era 

incentivar adultos que já estavam lá trabalhando a ajudar a transformá-los em uma entidade cultural 

sem fins lucrativos. A primeira coisa onde eu ia na cidade era ao tabelião da cidade, chegava lá e dizia 

assim: “Escuta, eu estou aqui e tal, sou do SESC – o SESC tem nome né-, e nós estamos incentivando 

os artistas a se profissionalizarem, quanto é que o senhor faz para regularizar uma entidade cultural 

sem fins lucrativos?”. Aí ele dizia: “Sei lá, nunca fiz, deixa eu ver aqui... oitocentos reais”. “Deixa 

por menos, quatrocentos”. Aí ia regateando, ficava por cento e cinquenta.  

Só fazia as oficinas, levava tudo o que precisava, como era o mapa, tudo. Aí quando saíamos de lá, 

inclusive quem pagava era o prefeito e eu chegava: “Não pague, que eles não vão encher o saco do 

senhor depois, vão encher o saco do Robério Braga.”  



A gente organizou um pessoal de Coari que hoje eles são os maiores produtores daquela região, fazem 

documentários e os filmes deles, que eles não tinham esse know how e custava oitenta mil por ano. 

Aí de repente, com a época da Dilma, eles diziam: “Nós não temos mais, os acionistas da Petrobrás, 

tão reclamando que esse gasto com cultura está alto”. Aí tudo bem né, nós não fomos mais lá. Aí de 

repente nós estávamos ensaiando O fiscal, não tinha estreado, chegou um pessoal lá, um monte de 

gente que veio conversar com a gente querendo fazer a mesma coisa [que a gente]: “Por que vocês 

não fazem no interior do Paraná?”, “Ah, mas é que lá não tem aventura”. “Então bem, vamos 

conversar. Deixa acabar o ensaio”. Quando acabou nós fomos para um bar, aí eu comecei a assuntar 

e perguntei: “Quanto vocês têm de dinheiro?”. “Ah nós temos oitocentos mil reais”, aí eu disse: “Tudo 

isso é? Então vá procurar a tua turma, porque nós fazíamos por dez por cento do que vocês fazem e 

eles não quiseram pagar. Então vá procurar a Petrobrás para saber, eu não vou te falar nada”. Então, 

não tem solidariedade, todo mundo do TESC se levantou e fomos embora. E mais, essa picaretagem 

da Amazônia sustentável, que só tem paranaense, foram lá, pegaram mais cem mil reais, foram para 

São Gabriel, começaram a fazer besteira, encheram a cara, a prefeitura os expulsou de lá, não fizeram 

nada, como é que eles prestaram conta? A Petrobrás aqui é gerida por Belo Horizonte, a gente se 

reportava para Belo Horizonte, às vezes, eu tinha que ir até lá fazer reunião. Eu dizia: “Olha, o 

seminário em Coari ou em Tabatinga vai começar tal dia” ou Maués aonde fosse. Vinha de Minas um 

fiscal acompanhar a gente, para eles não fazerem nada, entregaram o dinheiro e eles... Então é uma 

coisa assim né, além disso tem a discriminação nacional do Brasil. 

Howardinne: Vocês conseguiram grandes feitos apesar de tudo, desde o início o TESC conseguiu 

um destaque. 

Márcio: A primeira vez que o grupo fechou o Brasil inteiro - o Peter Brook mandou um documento 

protestando nessa época-, Fernanda Montenegro, todos os grandes do teatro brasileiro. Aqui tinha na 

biblioteca do SESC, mas aí o diretor que estava antes, que fechou o grupo, soube e pediu para ver e 

mandou tocar fogo, que tinha os telegramas todinhos. E você vai ver no “Palco Verde”, eu estava lá 

no Rio quando o grupo foi fechado, a classe teatral aqui, puxada por aquele que você citou 

comemoraram numa pizzaria. É a cabeça de um pessoal muito mal informado. Não tinha escola de 

teatro, é que “nós tomávamos todas as verbas que podiam eles ter”, quando nós não levávamos nada 

(risos), era o SESC mesmo que bancava. E nós cobrávamos entrada e depois o governo proibiu que 

o SESC cobrasse entrada, aí era de graça, mas na época, na primeira fase, cobrava-se ingresso e era 

o grupo quem recolhia a bilheteria. Chegava no fim do ano tinha a prestação de contas, em geral, era 

a Fátima Andrade, que faleceu, e o José Fernandes, que hoje mora na Bahia, é especialista de turismo 



e foi para lá. Os dois eram os tesoureiros. Tinha a prestação de contas que era uma peça de teatro né, 

virava uma peça. Acusavam o Zé Fernando - o apelido dele era Barrote, porque ele era baixinho-, de 

ladrão, de ter roubado o dinheiro, aí ele se defendia, dizia que era uma amante que explorava ele, era 

uma história cada prestação (risos). 

 E aí em geral ficava uma parte para a próxima peça que era apresentada no SESC, aí o SESC aplicava 

os três primeiros meses, o dinheiro, para ver se aumentava, aí ia devolvendo. Por exemplo, precisava 

de um tecido... aqui tinha uma loja, na época em que a Zona Franca era forte, que vendia qualquer 

tipo de tecido. O cara gostava do TESC aí a gente chegava e dizia: “Escuta, arranja um algodão que 

pareça antigo, da época grega” e ele tinha. Depois eu descobri em Nova York, perto do Distrito na 

rua 49, lojas de roupas só para teatro do século XVIII, as estamparias, as roupas que você queria dos 

gregos, o algodão perfeito, e não era caro não. Às vezes, ele dava para a gente, tinha imitação de 

peles... Era na rua Dra. Moreira a loja. Ele era paulista, adorava o grupo, fazia mais barato. Então, 

tinha essa facilidade da Zona Franca, armas né, das Mil e uma noites todas as armas compradas dessas 

lojas... Se bem que a montagem das Mil e uma noites é punk, você vai ver. 

Howardinne: Vi umas fotos. 

Márcio: A montagem fala de Bagdá, mas tem um tanque americano no palco, parece uma periferia, 

um bairro de Manaus. E as roupas todas bem punk, e a equipe aqui do Festival de Ópera, pode montar 

o que quiser, aqui não tem costureiras que fazem fantasia, tem costureiras que fazem figurinos. Só 

tem Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, aqui no Brasil. Em Belém, quando tem 

festival de ópera eles levam todas as costureiras do CDT para trabalharem lá. A cenografia e os 

figurinos de As mil e uma noites é de uma das cenógrafas do festival de ópera, quase todos. O do 

Carnaval Rabelais, é que eu queria fazer no palquinho do teatro, fazia tempo que nós não fazíamos 

nada lá, só o Sábados detonados. Então, por exemplo, coincidiu de cair no final de semana, no 

segundo dia do Festival de Ópera, só que era meia noite e o Festival já tinha acabado, então nós 

convidamos maestros, os cantores líricos todos e lotaram o teatro. E o Sábados detonados era 

“detonando o festival de ópera”, eles estavam indo fazer o Anel de libeou completos, Wagner 

completo, todos os dias uma récita. E nós fizemos em três minutos a ópera toda. E riram, mas riam, 

tinha uma audição para escolher uma Ceci e um Peri, e faziam uma ópera [...] Tinha uma versão 

pocket de Carmem da Zona, ela que trabalhava numa fábrica de dindin [sacolé] [...]. 

Pena que a gente não gravou, difícil, era caro. A obra prima feita pelo Denni Sales - que era o principal 

autor né-, era A Mãe do Prosamim, é uma mulher que explora a filha, que ganhou uma casa no 



Prosamin. Sem a menor moral, ela obriga a filha a engravidar [...] e ela tinha todas as bolsas [do 

governo] possíveis...  

As garotas de Shakespeare... Nesse DVD tem a Virgem Maria que vai até a Dra. Amazonina Braga, 

o Robson Ney quem fazia [...] depois essa personagem foi a psicanalista de todos os políticos [...]. 

O outro é uma paródia do Sabino Castelo Branco e o filho dele. Também é uma sessão inteira de 

coisas de verdade, que aconteciam na medicina, levantadas pelos atores. Teve um natal também, do 

papai Noel [...] cada papai Noel era terrível, claro, de quem era o texto? Do Denni Sales, frasquinho 

de veneno (risos) [...] Porque eles dois o Robson Ney e ele ficavam se alfinetando o tempo todo, e o 

grupo apelidou o número deles de “As bichas pocket”. Mas era umas brigas de sacanagem (risos).  

O Sábados detonados era a coisa mais divertida, o maior público que tinha, mas nós cometemos um 

erro, nós saímos do TESC para ir para o Manauara, eles queriam ganhar mais dinheiro. Mas lá, 

aqueles caras da A Crítica né, a gente que tinha que pagar no fim. Era tanto zero, tanto zero, noves 

fora nada, que era a gente que tinha que pagar no fim. Às vezes, eu tinha que pegar a van para levar 

eles em casa, acabava uma hora da manhã, duas horas. Pagava um lanche do meu bolso e a van. 

Fizemos umas três apresentações lá e depois dissemos: “Não vai dar”. Eles tinham um site de compras 

chamado “Peixe urbano”, aí eles diziam para a gente o preço que eles quisessem. Eles vendiam a 

quinze reais o ingresso, mas quando chegava na vez de prestar contas eles diziam que estavam 

vendendo e baixavam para cinco. Cinco não pagaria nem para abrir o teatro. Eu já estava chateado 

com eles porque não davam condição nenhuma, só queriam dinheiro, depois aquele teatro é horrível, 

aquilo era para ser uma loja, não tem acústica. Aquilo serve para stand up, que nos cartazes do 

Sábados detonados dizia: “Stand up free, que nem sugar free, não contém açúcar”, dizia não contém 

stand up, né, tudo esquete que eles mesmos escreviam. O que era bacana era que o elenco escrevia. 

Howardinne: Isso você sempre estimulou né, a escrita entre os atores também desde quando o Ediney 

escreveu Carapanã. 

Márcio: A Vingança do carapanã atômico. O Ediney era uma figura muito especial, muito discreto, 

muito. Morria de medo da repressão da ditadura. Lá em Campina Grande nós convivíamos com uma 

advogada dos trabalhadores rurais, ela era do Partido Comunista e os militares lá odiavam ela. Mas 

não sabíamos, era uma mulher incrível, viúva, o marido dela fiquei sabendo que morreu na tortura, 

tinha seis filhos de várias idades com esse marido. E ela adorava nos oferecer almoço, ela 

esculhambava a ditatura, e eles ficavam vigiando. No dia da premiação, que era o último dia, o Ediney 

sumiu, achei que ele tinha ido passear na cidadezinha, mas o Ediney era um pão duro, não gastava 

um centavo para economizar na viagem para o Rio - que ele ia ficar um mês lá. Ele tinha salário de 



professor né, então ele ficou a semana toda indo para o refeitório do festival, no terceiro dia a gente 

não aguentava mais aquela comida. 

Então resolveram prender o TESC, foram lá “onde é que está esse pessoal?”, estava aqui numa sala, 

era do teatro, e eles chegaram: “Quem daqui é do Teatro Experimental do TESC?”, e ele com uma 

vozinha: “Sou eu”, “Então o senhor está preso”. Passou o dia lá, não fizeram nada com ele, só 

terrorismo, chegava um cara, começava a pôr uma luva de couro e ficava olhando para ele, e quando 

foi umas seis e meia, sete horas, soltaram ele. Ele foi a pé do quartel da polícia até o teatro. E eu 

guardando o lugar dele ao meu lado, e a tarde eu fiquei sabendo da lista de premiados e ele não estava 

entre. Quando ele chegou com o olho arregalado eu disse: “Te fudestes hein”, e ele achou que eu 

estava falando da prisão, e ele perguntou se eu sabia e eu disse que sim, ele ficou puto... “Poxa, vocês 

não foram lá”. Depois é que ficamos sabendo que ele tinha sido preso. Depois comentamos: “Vamos 

lá na casa da fulana”, e ele dizia: “Eu não vou”, “Quê isso, deixa de ser covarde rapaz”, “Não, e outra 

coisa, nós temos que sair no primeiro ônibus porque se eles verem a gente aqui vão prender todo 

mundo”. Mas nós já íamos no primeiro ônibus porque a gente queria aproveitar Recife. Aí saímos às 

dezoito horas, quando o ônibus saiu em coro o pessoal: “Ediney é comunista, Ediney é comunista”. 

Ele ficou apavorado, falou: “Márcio, manda esse pessoal parar, eles vão acabar me pegando mesmo”, 

“Mas tu és comunista mesmo o que eu vou fazer?”. “Eu não sou comunista, sou religioso, eu sou 

judeu, eu frequento a sinagoga”. Eu dizia: “Deixa de ser mentiroso que não tem sinagoga em 

Manaus”. E nessa época não tinha mesmo, e ele apavorado, coitado, sempre.  

E como ele era pão duro, nós o pegamos na turnê das Folias do látex, chegamos em Brasília, já no 

final, a gente ia voltar, e marcamos uma confraternização numa churrascaria ao lado, na época era a 

melhor, e nós tínhamos combinado. E nós saímos correndo e nos escondemos. E ele haja a procurar, 

gastou quase todo o dinheiro que ele tinha para ir para o Rio, aí nós sumimos. Ele não falou mais com 

a gente, passou dois dias sem falar com a gente. E ele fazia a dona Ernestina Rio Negro, a pianista, e 

ele não fazia mais a barba, a dona Ernestina com barba e o Gerson - que contracenava com ele-, dizia: 

“Dona Ernestina, a senhora não está precisando de um barbeador, uma gilete, eu tenho um extra”, e 

ela calada a Dona Ernestina. Mas nós já tínhamos juntado dinheiro, e quando estávamos no aeroporto, 

o nosso voo saía depois, ele lá, puto da vida com a gente. Aí eu o chamei: “Ediney vem cá”, com um 

envelope para ele. “Que isso?”, “É teu dinheiro rapaz, nós só fizemos uma brincadeira, tu és pão duro 

mesmo né, osso duro de roer. Poxa Dona Ernestina entrou barbada. Eu vou procurar outro ator em 

Manaus para fazer a Dona Ernestina”, ele disse: “Não Márcio...”. Aí ele foi para o Rio de Janeiro. 



Aí outra vez eu conheci o gerente da VASP que foi aluno dele, aí professor e tal, ficava ali no 

Armando. Aí eu cheguei e falei: “Tu és aluno do Ediney né? Olha é que ele pega, compra as passagens 

da VASP e tem três anos que ele não consegue pagar, paga um mês, fica tantos sem pagar”. “Que 

isso, eu vou chamar ele”. Aí passou uns três dias e ele foi lá no teatro: “Eu quero saber quem foi o 

filho da puta que disse que eu estou devendo três anos à VASP. O gerente da VASP, eu morri de 

vergonha, me chamou para oferecer...”. 

 Em todo o meu romance tem um personagem chamado Azancoth, em todos, agora nesse último ele 

morre. No Brasileiro voador tem um rabino que foge do Marrocos num daqueles aviões primitivos, 

e Azancoth é um nome judeu que ainda existe na Espanha. Inclusive, lançamos o Brasileiro voador 

na Espanha, veio um rapaz comprar um livro numa livraria. Aí ele disse: “Esse Azancoth aqui, porque 

você colocou esse nome nesse rabino, Isso é fato?”. “Não é ficção, mas existe mesmo um Azancoth 

no Amazonas, uma família, inclusive, é de um componente do teatro”. “É mesmo é? Eu sou filho do 

Grão rabino daqui e nós somos Azancoth”. Aí eu disse: “Ediney, tem um primo teu que é Grão rabino 

lá em Alicant, uma cidade linda rapaz, ele está te convidando para ir morar lá”. “Na Espanha? Na 

Espanha não, eu quero é ir em Nova York”, “Lá deve ter um Azancoth, se tu quiseres eu arranjo”. Só 

que ele não acreditou, depois que eu falei que era verdade. Ele era muito sem vergonha.  

Ele na primeira fase terminava os ensaios, todo mundo ia para a estação, ali na Praça da Matriz, e 

tinha um café, todo francês, coberto, não tinha cadeiras, você tomava no balcão. Às vezes, eu subia a 

pé, o Stanley ia a pé, a gente ia para a casa a pé. Quando era uma e meia da manhã, não tinha ninguém, 

tudo iluminado, e o Ediney saía antes para pegar o ônibus, nós esperávamos uns vinte minutos. Aí 

nessa época já o Stanley tinha carro, o Mário Antônio tinha carro, e nós íamos para a casa dele e nos 

escondíamos, aí ele desembarcava na pista, ele ia caminhando duas quadras e quando ele abria a gente 

corria e invadia a casa dele e fazia festa, até de manhã. Aí eu falava: “Ediney é melhor tu parar com 

essas tuas orgias”, e ele dizia: “Mas tu sabes que não sou eu”. “Deixa de conversa que é tu mesmo, 

todo mundo sabe, teus vizinhos sabem, teus vizinhos todos estão sabendo. Que você parecia um 

professor tão pacato, tão honesto, que eles não sabiam que tu vivias na esbórnia”.  

No fundo ele gostava. É que nos últimos anos ele foi perdendo, ele tinha uma doença degenerativa, 

foi perdendo o movimento das pernas e tal, e ele fazia o aniversário dele na casa da cunhada dele, que 

ele já não tinha mais força. Todo ano tinha barraco na casa dele, que era feito pela ex-mulher do 

professor Renan, a Neide Gondim. Era uma pessoa maravilhosa, mas era doida e eles se separaram, 

aí o Renan já estava na terceira que ela chamava de vagabunda um, vagabunda dois e vagabunda três, 

e ela odiava. Quando ele ia lá com a vagabunda do momento ela não queria que essa atual comesse a 



mesma comida que ela tinha feito, que cada um contribuía. Mas ninguém nem ligava, mas uma vez 

ela olhou a amante e ela estava pegando o vatapá que ela tinha feito. E ela se levantou para dar 

porrada: “Eu vou fazer essa puta comer esse macarrão”, aí era o maior barraco, a gente dizia: “Ediney 

qual vai ser o barraco da vez, um aniversário sem barraco legal não existe”. E todo ano ele dizia: 

“Vamos fazer uma foto todo mundo junto aqui, pois essa foto é para vocês olharem” e ele estava 

pressentindo que ia morrer... antes do... E ele morreu nós não estávamos em Manaus, nós estávamos 

apresentando, ele ia muito, ele não pôde ir, ele estava muito... Eu achei que ele não ia durar muito. 

Nós estávamos apresentando em Presidente Figueiredo quando nos ligaram, nós íamos entrar em cena 

aí no dia seguinte nós voltamos. Estava no velório dele e eu chamei muito a atenção da família, da 

cunhada que não era judia, que ele não queria nada de cruz, nada de flores. Ele estava pedindo para a 

comunidade enterrar ele, a família. Aí estavam lá e de um lado eram as beatas da Aparecida rezando 

o terço, e do outro a turma na maior galhofa lembrando das coisas do Ediney né. Aí nós o carregamos 

até o túmulo dele. Nós atravessamos a [Avenida] Boulervard que parou tudo, e a as beatas iam 

rezando atrás, e nós dizíamos: “Tenha calma Ediney, não se revolte”. E aí nós íamos lá no cemitério, 

e meu sobrinho nunca tinha entrado num cemitério, e ele gostava muito, ele tocava lá, [TESC] fazia 

parte da Banda Podre, e aí o Daniel disse assim: “Tio, me mostre os túmulos da nossa família” e eu 

disse que sim. Demorei um pouco, já tinha acabado, mas lá na saída tinha um grupinho que eram 

amigos do Ediney lá da Aparecida, e no meio tinham umas professoras que eram católicas, aí disseram 

assim: “Poxa, o senhor esperou sair todo mundo para rezar no túmulo do seu amigo”, “Não foi isso 

não”, “Não?”. “Eu esperei todo mundo sair para cravar a estaca no peito daquele vampiro”. Aí ficaram 

todas apavoradas: “Não diga isso do seu amigo”, “Ah, vocês não sabiam não que ele era vampiro?”. 

Então, outra lenda do Ediney é que nós inventamos que ele nunca casou porque ele tinha uma noiva 

e ela morreu no dia do casamento. Então ela morreu, foi enterrada e tal, e ele guardou todas as roupas, 

todo o enxoval de noiva num baú, e tinha um baú mesmo no quarto. E todas as meninas que entravam 

[no TESC] essa história era contada sem que ele soubesse. E nós também inventamos uma namorada 

que ele tinha, que não existia também, que tinha brigado com ele porque ele cozinhava melhor que 

ela, e ela não admitia que ele cozinhasse melhor do que ela. Eles foram aos tapas e ele quebrou toda 

a coleção de Dolores Duran que ele tinha daquele tempo. Pois não é que duas das garotas, a Dayse 

Ângela e a Silene, que era uma garota de Brasília... Tinha uma recepção na casa dele e entraram no 

quarto do Ediney, abriram o baú, tiraram tudo o que tinha do baú e perguntaram: “Ediney, onde é que 

está o vestido da tua noiva?”. E ele não tinha a menor ideia do que elas estavam falando, e elas 

disseram: “Não, é que o Márcio disse que o senhor teve uma desilusão, que a sua noiva morreu no 



dia do casamento, o senhor guardou o enxoval”. “Eu não estou sabendo disso não”, “Ediney confessa, 

todo ano no aniversário do casamento tu te veste de noiva e fica olhando no espelho né”. Aí ele viu 

que era molecagem, e ele: “Vocês mexeram no baú”. “Desculpe, a gente vai guardar de novo”. “Vocês 

mexeram no baú!”. Era onde ele guardava as toalhas de cama, mesa..., mas era muito divertido 

também essa coisa interna, da amizade e tudo.  

Isso não está na história do grupo, mas é coisa muito pessoal. Agora o Ediney era nosso... primeiro 

era um cara que tinha muito teatro, era um excelente ator, depois não pôde mais que ele tinha asma, 

mas era um comediante refinadíssimo, eles montaram vários sucessos no teatro, Como Matar um 

playboy, o outro era Toda donzela tem um pai que é uma fera, o bom da comédia brasileira, que era 

o Teatro Universitário... 

Howardinne: TUA né? 

Márcio: E a gente fazia também propostas loucas para o Ediney, a gente dizia: “Ediney, você que 

brilhou com As mãos de Eurídice, vamos fazer uma encenação com quinhentos atores em cena, todos 

fazendo gestos iguais”, ele dizia: “Não me inclui nessa história não”.  

Howardinne: Ele faleceu em 2012, né? 

Márcio: Foi. Ele sofreu muito no final. Não merecia não, tinha que ter tido uma morte mais tranquila. 

Eu espero que eu vá igual a minha mãe. Minha mãe quando chegou na sexta feira, chamou o meu 

irmão e disse: “Olha, faz a conta da minha empregada porque na segunda feira eu não estou mais 

aqui”. Aí meu irmão disse: “Ela disse que não estaria mais aqui, tu convidaste ela para ir para algum 

lugar?”. Eu disse: “Não” e ficou por isso [...]. 

Então foi, primeiro, ela veio com duas tias mais ou menos da idade dela, ela era a mais velha, ela saiu 

de Alvarães, lá do rio Solimões. O meu bisavô e a minha bisavó eram - ele era chefe de polícia e ela 

era professora. E ela chegou no meu bisavô e disse: “Olha, eu não quero nenhum analfabeto aqui 

dentro dessa casa, você vai comprar uma casa lá em Manaus e eu vou levar a Floriza, a Eduarda e a 

América” – América era a minha mãe. Todas Meninas. Aí ele comprou e ela veio, de vez em quando 

meu bisavô vinha, de lá. E ali elas estudaram, fizeram até o segundo grau. Na época, era o que tinha, 

não tinha universidade, tinha faculdade de Direito, mas mulher não se interessava por isso e era 

esquisito, muito raro né. Então elas ficaram juntas até morrer, porque quando eles se casaram eles 

saíram e as duas ficaram juntas, as duas tias ficaram lá. Mas elas não se acostumavam e nem minha 

mãe se acostumava sem a Dona América. E o meu pai era uma pessoa coração sabe, então notou isso 

e foi buscar as duas. Um dia, ela chegou lá com as malas todinhas, e elas perguntaram: “O que foi, o 

que aconteceu com a casa?”. “Não, ela está lá, agora vocês decidem o que querem fazer”. Venderam 



a casa, e pronto, ficaram com a gente, o resto veio. E foi assim, foi a minha tia Floriza, de cento e oito 

anos, lúcida, depois foi a mamãe, depois foi meu irmão ano passado, e finalmente a tia Eduarda. E o 

baque né, e financeiro também. Cada cuidadora, eu contratei três, ficava o dia todo. Era mil e 

novecentos reais, cada uma, e só agora que eu consegui me livrar das dívidas que eu tinha, estava 

com fisco né. Mas é... Nós éramos pequenos, uma família de sete pessoas. 

Howardinne: Seu irmão fazia teatro também né? O Deocleciano fez teatro, não fez? 

Márcio: Fez teatro. No TUA, no Teatro Universitário e também fazia cenografia para a gente, ele era 

muito bom nisso, ele fez a cenografia do Carnaval Rabelais, era dele. Mas não tinha tempo que ele 

era jornalista, e ele dava aula também lá na UFAM. Mas ele gostava de teatro, ele ia assistir né, ele 

enchia o saco do Robson Ney, do filho dele, o Daniel, que tocava na Banda Podre. 

Howardinne: E sua mãe assistia suas peças? 

Márcio: Sim, não perdia um Sábados Detonados, e quanto mais escandaloso, quanto mais palavrão 

tinha, mais ela gostava. O Michael que era da banda também, que era oficial do exército, marido da 

Elis, levava a avó dele, ficava a Dona América e a avó na primeira fila, as duas se divertiam com as 

coisas mais sujas que nós apresentamos, as coisas mais sujas elas riam. Quando ela perdeu a visão 

ela não quis mais ir, até porque era difícil ela estar. Ela era muito... ela teve um problema no joelho, 

de cartilagem, tiraram o joelho dela, pôs uma prótese, e ela ficou perfeita. Ela já estava andando no 

segundo dia. O ortopedista que fez lá, que conhecia ela desde criança, que morava ali perto, quase 

nosso vizinho, de uma família judaica- mamãe e papai eram muito amigos dos pais dele. Tratavam 

ela com o maior cuidado, e no final ela quis ir embora, por causa da leitura. A cuidadora dela, um 

amor de pessoa, muito bem treinada e tal, mas não sabia ler. E ela dizia, “D. América, não se preocupe, 

eu vou ler para a senhora”. Aí pegava o jornal e gaguejava, e ela perdia a paciência: “Seu Márcio ela 

é muito boazinha, mas não sabe ler, é analfabeta, não dá mais porque me irrita”. Não lia mais, não 

tinha mais quem lesse. Às vezes eu lia, o Deocleciano lia, mas nem sempre a gente tinha tempo né. 

Agora minha família encolheu, só tem eu e meu irmão mais novo que é meu vizinho aqui. As minhas 

tias por parte do meu pai também todas já foram. Eu tenho só do irmão mais velho por parte do meu 

pai os sobrinhos né, filhos do Deoclécio e do meu tio que morou a vida toda no Rio de Janeiro, lá eu 

tenho duas primas e dois primos. Que ainda convivo com eles, gosto muito deles. E uma, que é a mais 

velha de todas as mulheres. Quer dizer, tem o Júlio que mora no Pará, é engenheiro, mas eu nunca 

mais o vi. Agora, a mais velha chama Márcia, ela nasceu um ano antes de mim, só que não é Márcia, 

é Marcionila, nome da minha avó. Ela odeia esse nome, agora se eu tivesse nascido nesse ano quem 

ia ganhar era eu, Marcionilo, e ela diz: “Não, meu nome é Márcia”. “Deixa de conversa, revela teu 



nome”. Ela tem uma confecção na Ilha do Governador. Eu gosto muito delas porque elas vêm passar 

as férias com a gente, sabe. O meu tio, tio José, ele era empregado de uma grande fábrica de sapatos, 

ele desenhava, inclusive ele fez muitos sapatos para a Carmem Miranda, os desenhos e a fábrica fazia. 

Aí eu achei que era lenda de família, e lá no museu da Carmem Miranda tem o nome do desenhista, 

que é o nome dele, José Bentes.  

Mas não era grande a família não, ainda bem que tem esse lado judaico do estudo, né. O estudo é 

muito importante. Meu pai não teve chance, ele queria ser engenheiro, não tinha esse curso aqui, aí o 

sócio do meu avô - meu avô tinha uma companhia de navegação, era holandês-, conseguiu uma bolsa 

para estudar na Alemanha, quando? em 1939, aí o meu pai, bem informado: “Vou para o Rio de 

Janeiro”. Foi para o Rio de Janeiro, serviu o exército e no exército ele estudou mecânica e impressão, 

ele era gráfico. 

Howardinne: Ele tinha um jornal né, ele trabalhava num jornal.  

Márcio: Ele trabalhou em todos os jornais, na Imprensa Oficial, no Jornal do Comércio, e no 

Trabalhista. No Trabalhista ele foi chefe da oficina, foi lá que eu comecei a escrever crítica de cinema, 

depois em O Jornal, com carteira assinada e salário.  

Howardinne: Tu começaste jovem, com quatorze anos. 

Márcio: Sim, pretensioso que só eu. Citando Heidegger, nem sabia direito para onde ia, mas citava 

Heidegger. Jovem é um barato né, pensa que é imortal. Eu tinha certeza que não ia acontecer nada. 

Quando eu fui preso lá do DOI-CODI, apanhei tanto que quebraram todos esses dentes aqui da frente, 

tudo é jaqueta. 

Howardinne: Você chegou a ser filiado a algum partido? Tu eras da Ala Vermelha né? 

Márcio: Que é um partido, fui filiado ao PT também, só nesses dois, chega. Na verdade, eu fiquei 

uma semana no PCdoB e fui expulso pelo João Amazonas que era o líder. Ele tinha publicado um 

documento, “União dos progressistas contra não sei o quê o imperialismo e a ditadura militar”, e eu 

era do núcleo dos estudantes universitários, dos movimentos sociais, e eles deram, antes de distribuir, 

para o nosso núcleo ler e criticar, segundo eles, para aperfeiçoar a linguagem e tal. Aí eu li e achei 

ridículo: “Lacaio de imperialismo? Ninguém sabe mais o que é lacaio, diz logo que é empregado, 

puxa saco”, Mas não era isso, eu fiz várias críticas de corpo presente para o João Amazonas. Não 

tinha uma análise sobre a ditadura, era só acusando o imperialismo americano, mas o Brasil, os 

políticos brasileiros nada né. Aí eu comecei a fazer, me apoiaram e disseram para ele reescrever. Aí 

ele encerrou a reunião na hora que tinha que encerrar, e eu já recebi a notícia: “Olha, o João Amazonas 



não gostou, você e fulano...”, fomos expulsos, eu falei: “Mas quem expulsou?”, “Ele”. Era o cara do 

comitê central. Aí eu fiquei sem partido.  

Lá na faculdade tinham dezessete correntes diferentes de esquerda, e a “direita” era o Partido 

Comunista Brasileiro. O resto ia radicalizando. Até tinha a vanguarda cósmica, que eram os 

Trotskistas que acreditavam nos ET’S e os discos voadores, já que eles estavam nesse estágio, 

acreditavam que eles já eram comunistas, então tentavam entrar em contato para ajudar aqui a 

revolução na terra. Tem essas coisas, na faculdade na Maria Antônia. Você já foi na Maria Antônia? 

Maravilha aquele prédio. Fizeram um Centro Cultural, aonde era o teatro era a biblioteca. Aquele 

pátio existia, mas tinha um muro, era interno, era para a gente ler, tinha uma cobertura, e depois mais 

adiante, quase na Dr. Vila Nova, tinha o restaurante. Aí em 68, foi queimado pelo Mackenzie, mas 

nós ganhamos a guerra. Os Mackenzistas agora se sentam no batente da Maria Antônia fumando 

maconha, enquanto os da USP estão lendo, estão debatendo no Centro Cultural. Mas eles não sabem 

mais nada.  

Agora, ano passado fez cinquenta anos. Eles me ligaram: “Olha vamos publicar de novo teu texto” - 

que eu tenho um livro sobre isso né, uma Rua na contramão [Maria Antônia, uma rua na contramão]. 

Foi publicado em 68, aí eles me ligaram, queriam que eu fosse, aí eu disse: “Me dá a passagem”, mas 

eles não tinham verba e eu fiquei com muita pena de não ter ido, mas eu também não estava bem de 

saúde. Aí fiquei triste porque eu queria rever meus amigos, meus colegas de classe estavam todos lá. 

Porque ano retrasado teve um seminário lá na Maria Antônia sobre literatura e me convidaram, e eu 

fui, era a segunda vez que eu entrava na Maria Antônia. A primeira vez fui eu e a professora Ruth 

Cardoso, nos abraçamos e choramos feito crianças de emoção. Você viu, na entrada tem um balcão, 

e tem um hall, ali era a recepção da faculdade, era aquele mesmo balcão, foi restaurado. Nós 

chamávamos de aeroporto de Pequim. Eu dizia: “Vamos nos encontrar no aeroporto de Pequim”, aí 

era lá porque tinha uns auto falantes para a ocupação, os auto falantes só tocavam música 

revolucionária e avisos: “Atenção, companheiro fulano de tal, vai haver agora reunião da Ala 

Vermelha, compareçam...” e ali não sei como não pegou fogo, pensei que tinha pegado fogo aquele... 

Depois eu voltei, ano retrasado, porque era uma semana, e eu cheguei já era o terceiro dia, falei no 

quarto dia. Eles perguntaram se eu ia aparecer lá no outro dia, e eu disse: “Olha, eu tenho uns 

compromissos, e eles disseram: “Olha, acho melhor você cancelar, tem um pessoal que quer te 

encontrar”. O pessoal era o Fernando Henrique Cardoso, que foi meu professor, e ficamos muito 

amigos, porque a mãe dele era amazonense, a mãe dele era de Itacoatiara e para completar, quando 

ela viveu aqui ela era colega de escola do meu avô, pai do meu pai. Então ela já era idosa quando eu 



era estudante lá, e ela queria que eu fosse almoçar: “Fernando, manda ele vir aqui almoçar no 

domingo”. Eu fui lá umas duas vezes, mas a última coisa que ele queria era almoçar no domingo com 

a velhinha, e não ia né, ela não sabia como se comunicar, só através do filho. Aí o Fernando disse: 

“Rapaz, tem dois domingos que tu não vais almoçar com a minha mãe, o que é que está 

acontecendo?”. “Não professor, é o seguinte...”. Aí eu punha a culpa em algum colega: “Não 

professor é que eu tive que fazer um trabalho o domingo todo”.  

Agora ele era um professor fantástico. Eu nunca tive um professor como o Fernando Henrique, Eu 

dizia: “O senhor tinha que ter sangue amazonense mesmo para ser esse intelectual, e ele tinha mesmo 

né. E ele era um cara galã, elegantíssimo e mulherengo, sempre foi. Na primeira fila da minha classe 

- éramos trinta alunos-, tinham quatro garotas muito lindas, verdadeiras modelos que se vestiam como 

na era, era a era da minissaia. Era Vânia Santana a mulher do Guarnieri, a beldade de São Paulo era 

a Renata Souza Lima, de família aristocrática de São Paulo, e tinha uma amiga nossa que era 

descendente de alemães e muito bonita também, e uma que era da elite jurídica, a Tássia Arruda 

Campos, filha do Juiz arruda Campos do panteão jurídico de São Paulo. A Tássia não, a Renata, mais 

a alemã, não me lembro o nome dela, eu consegui trazê-las para passar as férias em Manaus, 

acolhemos elas aqui. Elas ficavam na primeira fila, sozinhas, só elas, ninguém sentava mais. E a 

maioria da sala eram homens, e aí o Fernando ficava dando aula e quando elas cruzavam as pernas 

ele perdia o fio da meada: “Onde é que eu estava mesmo?”. Às vezes, ele já fazia de gozação. Era 

muito divertido, ali o nível da USP nunca mais.  

E a gente era tão apaixonado pelo curso que a gente fazia, política, sei lá. Por exemplo, esse ano ela 

deu, sei lá, Rousseau: “Professora, como vai ser ano que vem?”. Eles não repetiam leitura, cada ano 

era uma coisa diferente. Por exemplo, eu me lembro perguntando da professora Célia: “Professora 

esse ano foi Rousseau e ano que vem?”. “Não, eu estou preparando um curso de política a partir do 

olhar do Antônio Gramsci”. Aí nós não podíamos mais nos matricular porque já tínhamos feito a 

matéria, mas podia ser ouvinte. Então a gente torcia para não juntar duas matérias daquelas que a 

gente queria assistir. E nem podia fazer como optativa, mas a gente acertava com a professora, e ela 

deixava ficar aí. 

Howardinne: Mas tu não terminaste né? O curso?  

Márcio: Eu terminei sim, só não tinha feito a licenciatura. Eu terminei todas as provas, passei em 

tudo, nenhum dos meus colegas se graduou. Vários que se graduaram foram... Eu não fiz mais a 

Universidade, aí quando caiu a ditadura, o Fernando Henrique voltou do exílio né, e foi contratado, 

porque ele foi aposentado com trinta anos, ele tinha mesmo na época, só que ele foi aposentado com 



o tempo de serviço dele, era que nem ganhar trinta reais. Aí ele foi dar aula no Chile, viveu, ficou lá, 

e quando eles voltaram, um ano depois o Fernando foi eleito diretor do Departamento de Ciências 

Sociais. Nessa época eu estava no Rio. Aí ele me ligou, descobriu meu telefone e disse: “Márcio é o 

seguinte, estou reunindo uns amigos aqui que não se graduaram e estou com todos os documentos 

aqui, tens que vir no departamento do diretor para fazer toda aquela solenidade, tirar o chapéu, etc., 

e eu quero marcar com você, que nós vamos fazer toda a solenidade”. Eu já tinha publicado Galvez 

né, aí eles tinham o maior orgulho. Aí eu disse: “Professor não vou não, vamos continuar amigos, 

mas se eu me graduar eu vou acabar técnico da SUDAM, e eu quero continuar a escrever”, ele: “Bom, 

você quem sabe, está aqui à sua disposição”. E não fui. No dia que eu quiser - e não vou querer nunca, 

deve estar lá o documento porque graduação não caduca.  

E eu dei aula nas maiores universidades do mundo por ser escritor e não porque me graduei na USP. 

Claro que a USP ajudava “ele estudou na USP”, porque a USP é a USP né. Lá em Berkeley, eles 

diziam: “Foi um importante aluno da Universidade de São Paulo, da USP”. Então não é qualquer 

universidade não. Hoje não sei mais, na área de humanas acho que caiu muito [...]. 

A Medicina não era no campus, era lá na Dr. Arnaldo. Eu conhecia muito bem aquele prédio porque 

era amigo do Dr. Djalma, da Dona Maria, e o Dr. Djalma ia muito lá visitá-los. Mas logo que eu 

cheguei aqui o Dr. Djalma ia com os filhos, me convidou para ir lá visitar e eu fui. O ECAGI, “Agora 

vamos a uma sala principal” e me levou no anatômico, bom eu fiquei com cheiro de formol uns três 

dias. Pessoa morta né, aquilo não me impactou, agora a Selda passou várias noites sem dormir. A 

Selda sim, caxias, se formou, estudou, tudo direitinho. Mas nós éramos amigos desde aqui de Manaus, 

porque nosso grupo tinha rapazes e moças, não eram namorados não, era admiração intelectual. Então 

tinha eu, Renan, o Deocleciano, o Aníbal Beça, o professor Carlos Gomes do Clube da Madrugada, 

os filhos do Dr. Djalma... Nós éramos dez. Além do nosso grupo, que nos reuníamos para conversar, 

ou na casa do Dr. Djalma ou na Praça do Congresso de noite, era... Tinha a Gilma e Edith, filhas do 

Dr. Djalma, a Marilene que era mais nova, da nossa idade, aí tinha a Freida Bittencour, ela foi 

Secretária de Educação, ela que criou o programa indígena. É, a Freida foi minha primeira namorada, 

e tinha a Sônia Vieiralves que hoje mora em Paris. Tinha a Cida Pinheiro, que casou com um arquiteto 

e mora em Roraima, tinha a Selda que era muito bonita, não é essa senhora rabugenta hoje, mas 

sempre foi teimosa (risos). Eram mais ou menos umas dez garotas que a gente convivia ali. Não eram 

namoradas a única que namorei foi a Freida. E nós acabamos não levando adiante porque primeiro a 

Freida foi fazer dourorado na USP, naquele centro de pedagogia e quando ela voltou, eu fui prestar 

vestibular, e aí nós nos desencontramos.  



Howardinne: Você conheceu sua atual esposa no Rio de Janeiro? 

Márcio: Não, eu tinha outra mulher lá. Minha primeira mulher mesmo era a Ana Lúcia, estudante de 

filosofia. Eu tenho um azar que as minhas mulheres nunca gostam de Manaus. Quando eu voltei para 

Manaus porque tinha que voltar, ela não quis nem amarrada, aí acabamos. Agora eu aguento, a outra 

que está no Rio de Janeiro, a Ana Lúcia, ela é tradutora atualmente. Ela é viúva - antes ele do que eu 

né-, um jornalista e fotógrafo, foi atropelado fazendo trabalho. E ela tem uma associação com um 

colega nosso, eles têm essa empresa. Mas quase não vejo ela, faz muitos anos. Mas é, foi esses anos 

de juventude, eu a conheci na peça Roda Viva, eu a conheci na plateia. Os caras a sujaram com sangue 

de boi, que eles espirravam para todo lado, com uns fígados cheios de sangue e ela estava na primeira 

fila. E eu estava lá, mas não pegou em mim, aí ela ficou chateada, mas assistiu até o fim, depois eu a 

ajudei a se limpar. Era cedo ainda, eu comprei uma blusa de presente para ela, aí acabou né, melhor 

que depois eu descobri que ela era namorada de um amigo meu e eu não via. Porque ela era de 

filosofia, e era outro departamento então a gente não se via. E esse meu amigo era mackenzista, 

estudava também na Sociologia, ele é antropólogo, tem um livro muito bonito sobre o poder dos rios 

brasileiros. Aí a gente brinca com ele porque secretamente ele estudava na USP, por isso que ele é 

culturado.  

Mas é isso, a história assim, tudo isso não é porque eu sou sábio, é porque eu sou velho mesmo que 

nem o diabo, o diabo não é sábio porque é o diabo, mas porque é velho.  

Ela me disse: [Selda sobre o livro a respeito do TESC] “Vai ter que dividir um volume só para o 

TESC”, e eu estava acompanhando, ela me lia algumas coisas. É que nós somos muito amigos eu e a 

Selda, ela é como minha irmã só que brigamos muito também né, como bons irmãos. Porque a Selda 

não leva desaforo para casa, então eu me lembro da gente estudante, e nós íamos em todas as 

passeatas. Às vezes, a gente se encontrava lá porque não éramos do mesmo grupo. A Selda é um ano 

mais velha que eu, mais adiantada. Então nos mandaram para uma praça para chamar a atenção da 

polícia enquanto a passeata saía de outro lugar. Então eu desconfiei que era isso. A polícia começou 

a chegar e eu disse: “Selda, vamos embora que eu acho que a passeata não vai ser aqui. Tem pouca 

gente, mas eles vão carregar em cima da gente”, eu acabei de dizer e eles começaram em cima, 

porrada. Aí eu a puxei, mas ela me largou e correu para o sentido contrário. Aí a polícia veio na 

direção dela e ela virou, só que ela se embaranhou numa ticeira lá, num arbusto na praça da polícia. 

E eu me mandei né, nem olhei mais. No dia seguinte ela chega toda quebrada na faculdade, tinha 

apanhado de cassetete, arranhou o joelho... E reclamando que eu não tinha alertado ela, eu falei: 

“Selda como? Eu vi os caras, te avisei, tu correste na direção, achei que tu ias enfrentar os milicos, 



eu não ia fazer isso, tem cacete, corri”. A outra vez, estávamos fazendo manifestação na Praça da Sé, 

e as avenidas da praça de um lado desce e do outro sobe, e numa dessas em declive, vinha a cavalaria, 

e nós soltamos milhares de bolas de gude, isso derruba os cavalos, eles quebram a perna, não levantam 

mais. E quando o milico viu isso, vários cavalos, saíram loucos para matar a gente, aí eu saí correndo, 

a Selda veio correndo junto comigo, e nós subimos as ruas do lado oposto que estava, e eles correndo 

atrás da gente, eles iam nos apanhar e dar porrada na gente mesmo. Quando veio uma combi de uma 

rádio, da Bandeirantes uma coisa assim, aí os caras abriram a porta: “Vem cá, corre aqui, puxa” tal, 

aí me puxaram e a Selda... “Espera que ela vem”, e ela dizendo: “Vão embora, vão embora”, mas aí 

nós a puxamos. Se ela tivesse ficado tinha levado porrada. A outra vez numa livraria Brasiliense, aí 

eles nos tiraram da livraria, estava muito calor, e da janela nós vimos os colegas levarem porrada, 

eles vinham de um lado e de outro na rua. Bem em frente, não dava para entrar por lá. A Brasiliense 

era do Caio Prado Júnior, e ele tinha uma banca que você podia roubar os livros, todo mundo sabia. 

Todos livros ligados ao pensamento de esquerda né (risos).  Engraçado. Eu adoro São Paulo sabe, e 

eu estudei, hoje os caras são da elite. O Vefop era um clássico, colega nosso, ele foi promovido como 

professor titular porque o Fernando Henrique foi para o exílio. E ele contando que a nossa classe tinha 

uma fama horrorosa, de chata, caxias, não sei o que. Somos amigos até hoje, vários professores, ele 

já está velhinho, o Fernando, tá bem velhinho, há uns 6 meses atrás... 4 meses atrás almocei com o 

Fernando, naquele seminário que teve da Maria Antônia, ele foi lá me encontrar que a gente não se 

via há muito tempo. “Aqui tá impossível né”, ele disse: “Tem muito advogado aqui. Vamos almoçar”. 

E eu disse: “Onde?”. “Lá em casa”, que era ali perto que ele sempre morou ali perto. Eu pensei que 

ele tinha organizado, mas era só ele mesmo, na cozinha, depois o filho dele chegou, conversamos 

pouco, mas o filho dele nunca trabalhou e nunca vai precisar trabalhar na vida [...]. 

Eu fui aluno da professora Ruth, mas conhecia bem ela, quando eu estava no governo a gente fazia 

muita coisa, mas lá na faculdade ela era muito caxias, e no departamento era o professor Florestan o 

chefão, mas ela que cuidava do departamento. E nós íamos lá pegar papel para fazer panfleto, e ela 

não queria dar: “Vocês já levaram dez, não vai ter para a prova de vocês, eu não vou dar”. Aí o 

Fernando: “Ruth, dê para os rapazes depois eles devolvem, a revolução...”. “Que revolução nada 

Florestan, esses meninos ficam gastando papel, não sabem nem para quem distribuir”. Mas acabava 

dando e ria da gente, a gente levava primeiro para ela os panfletos. Eu nunca vi uma pessoa com a 

pele tão perfeita quanto a dela. Porque a professora Ruth era de classe média baixa, de Araraquara. 

Ela, o Inácio Loyola Brandão também era de Araraquara e de lá conhecia a professora Ruth, de 

infância. E ele tinha umas fotos, ela... ela era muito linda, não era uma beleza de miss.  



Eu fui aluno de alguns professores fantásticos, da Marilena Chauí, que não é essa doida maluca de 

agora que sai falando um monte de besteira, acho que ela já está ficando caduca. Mas ela era..., mas 

tinha meu colega pernambucano, o Luís Albuquerque, que era muito debochado, era da oligarquia de 

Pernambuco, ele tinha um carrão e a gente andava com ele, a Marilene dando aula, - a era da 

minissaia- nunca se esqueça disso, com joelhos perfeitos, pernas perfeitas. Aí a gente discutindo 

Deleuze, “E você Albuquerque, você do alto... não sei o que do Nordeste, o que você acha sobre 

isso?”. “Professora eu nem sei do que a senhora está falando”, “Como assim? Estava falando baixo?” 

“Não professora é que seus joelhos são hipnotizantes”, aí ela caía na gargalhada, não aguentava. 

Realmente o ensino para a gente era um prazer, além do mais à noite, além dos filmes que passavam 

na cinemateca, na Associação de Amigos, você podia ir ver o Que delícia de guerra com direção do 

Ademar Guerra no teatro Nydia Lícia, ou ver Marat Sade que estava em cartaz, ver o Oficina com a 

Vida impressa em dólares, Andorra, depois O rei da vela. O teatro lá, mesmo a Cacilda fazendo 

Esperando Godot... O teatro era em São Paulo... Eu ficava deslumbrado com aquela cidade. Tinha o 

bar chamado Riviera, mas ele perdeu uma parte para a entrada do metrô Consolação, sabe o Belas 

Artes? Do outro lado, ainda está lá, aquilo era o nosso antro, do pessoal da filosofia, da Maria Antônia 

e dos professores. A gente ia para lá, aí pedia um prato e dividia para cinco, o dono não reclamava, 

gostava da gente, e os professores também eles não ganhavam muito bem né, era o prestígio 

intelectual.  

Tinha o Lendsey, um americano de filosofia, mas de uma abstração, era muito comum dele ir almoçar 

com a mulher, esquecer que ela está lá e ir embora, ela já sabia e pagava a conta e ia embora também. 

“Eu pensei que tu estivesses em casa dormindo”, ele achava que ela estava, quando ela chegava. 

Figura assim. Tinha também o Gianot, era um desbocado, batia na mulher dele. Havia professor... O 

professor Florestan eu não fui aluno, mas o Octavio Ianni, eu fui aluno um ano, ele dando O Capital 

inteirinho, nós passamos um ano estudando O Capital. E logo que começou ele já foi falando o 

seguinte, “Olha não quero ninguém com tradução de espanhol e português, vocês se virem com a 

edição inglesa que foi revisada pelo Marx, é da editora tal. Não me apareçam aqui, melhor vocês não 

virem de mão abanando”. E eu comprei a versão inglesa, porque ele chegava, abria a edição, a 

original, e escrevia em alemão, “Aqui nós vamos estudar o capítulo sobre a acumulação primitiva, 

cap. 1”. Aí começava a citar em alemão e a gente no capítulo em inglês sabia qual era, o ano inteiro... 

Eu acho graça desses imbecis do governo Bolsonaro que falam em Marx, mas não entendem nada. 

Sem o Marx não teria a Escola de Chicago, porque o Marx foi a primeira análise interna do 

capitalismo, da máquina, ninguém tinha visto, nem Ricardo que era um financista, e a gente conhece 



a entranha do Capital. Foi uma das coisas que fascinou Howard Zinn, quando eu comecei a conversar 

com ele e a USP tinha me ensinado o que era “O capital”, ele ficou bobo, “Nossa vocês estudam 

assim?”. “Pelo menos na minha época, agora não sei”. Bom, ele conhecia profundamente o capital 

né, economia política. Era um negócio assim espetacular, era o maior prazer você estudar na USP. E 

é a única universidade do mundo que não tem camiseta, aí eu perguntei desse professor Edson 

Coutinho, “Me arranja uma camiseta da USP”, ele dizia que não tinha. “Poxa eu tenho de todas as 

universidades”. Aí quando chegou no último dia ele disse: “Isso aqui é pra ti”, eu nem abri. Depois 

encontrei um outro amigo, aí eu fiquei na casa dele - sempre fiquei-, aí eu cheguei e abri, ele mandou 

fazer uma camiseta com o nome da faculdade de Filosofia, com o nome que era na época.  

Mas eu nunca vi e olha que já dei aula, Berkeley, Harvard... nenhuma chega perto do que era a USP, 

a minha USP, talvez Berkeley, que tem o prêmio Nobel. E sabe qual o direito que tem o professor 

que ganha o prêmio Nobel? Ele pode estacionar de graça e tem uma placa como “O emérito 

professor...” etc. Na época que eu dei aula era metade português e metade catalão, e no outro andar 

era alemão e depois espanhol. Lá tinha um prêmio Nobel. Era um prédio (ininteligível), eu dei dois 

anos e fiquei sem dois anos. E fui convidado a uma cadeira de cultura brasileira, era o Visniec que 

estava lá na inauguração, aí a minha antiga diretora que era argentina, era a Cadence, que era de 

português, e disse que tinha uma surpresa. Agora alemão estava no lugar do português e catalão - que 

ninguém quer aprender-, continuamos a perder para o espanhol que são dois andares, mas português 

agora tem um andar só. Depois, me contaram atualmente que tinham mais alunos de língua portuguesa 

do que espanhol, no primeiro ano estava em ascensão, mas agora caiu... Não sei, nunca mais voltei a 

Berkeley. Na última vez meus ex-alunos ficaram lá, me fizeram um jantar com uma surpresa, eles 

queriam que eu fosse professor titular lá em Berkeley. Mas eu não gosto de dar aulas. Eu dou aula 

com os pés nas costas, mas não é uma coisa que eu goste de fazer. Bom eu dei aula na Sorbonne, o 

Porto, de Lisboa, na (ininteligível) e em Madri e em Salamanca. Dei aula na Universidade Livre de 

Berlim e na de Frankfurt, dava em inglês lá, mas inglês, francês e espanhol eu domino perfeitamente 

para dar aula. Tanto que quando eu falo espanhol castellano o pessoal acha que eu sou espanhol, pelo 

sotaque que eu falo, que inicialmente eu estudei espanhol no Dom Bosco e o meu professor era 

castellano. E o inglês, o meu professor era inglês, falava com sotaque britânico, aí uma amiga da 

mamãe, que era professora de inglês aqui no ICBEU, disse: “América, o Márcio está falando muito 

feio, o sotaque dele, põe ele lá no ICBEU para falar com sotaque direito”, aí passei a falar com sotaque 

americano. Eu fiz os três anos. Agora o inglês é uma língua mais objetiva, mais econômica, mas não 

tem a sutileza das línguas latinas. As filosofias no inglês ficam pueris, por isso os filósofos de língua 



inglesa, eles são digamos, positivistas, falam de coisas, matérias, não são metafísicos, os filósofos do 

século XVIII são todos ligados a questão social. Berkeley, aqueles filósofos... [...]. 



Entrevista com Moacir Bezerra. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019. 

Moacir, hoje se reconhece como Akamouth Ysraeli, foi ator do TESC na primeira e 

segunda fase. É ator e tradutor de textos teatrais e reside no Rio de Janeiro. Atualmente 

desenvolve uma performance solo, de textos de Fernando Pessoa. 

 

Howardinne: Teu trabalho com o teatro é bem anterior ao TESC não é Moacir, tu 

começaste no TEJOMA? 

Moacir: Foi.  

Howardinne: No Teatro Jovem de Manaus. 

Moacir: Foi não. Antes do TEJOMA eu fiz, minha estreia no teatro, teatro sério, foi no 

Teatro Escola. 

Howardinne: Ah, tu fizeste Teatro Escola? 

Moacir: Fiz, sob a direção de Gebes de Medeiros. Eu tenho impressão que foi a última 

montagem do Teatro Escola, se não foi a última deve ter sido algo assim como a 

antepenúltima. Mas deve ter sido a última montagem. Nós montamos Zero hora, de Clay 

Barandrade (hipótese), é... No elenco estavam Farias de Carvalho, você já deve ter ouvido 

falar dele, Aldemar Bonates, a Bia. 

Howardinne: Bia Palheta. 

Moacir: Sim. Essas aqui foram lá em Manaus (mostra fotos de seu solo). 

Howardinne: Sim, lá na sala que inaugurou. 

Moacir: A aventura mais recente. E eu estreei na peça como contrarregra, eu andava lá 

pelo teatro, o Gebes Medeiros sabia que eu gostava de teatro, que eu queria começar a 

fazer teatro e me chamou para fazer contrarregra. E eu fui fazer a contrarregra. E depois 

dali ele não fez mais teatro, eu acho que nós íamos montar O santo milagreiro, mas não 

havia verba para isso e o Gebes Medeiros resolveu não montar para não sacrificar o ator, 

fazer o ator não trabalhar de graça. Porque naquela época, queira ou não, ele dava um 

cachê aos atores. Não era grande coisa, mas sempre dava algo para os atores.  

Howardinne: E o Teatro Escola tinha uma coisa interessante que vocês ocupavam o 

Teatro Amazonas, era isso? Por conta do Gebes. 

Moacir: Bom, o Gebes tinha lá um conchavo com o Jorge Bonates, que era o vigia, 

administrador, porque não tinha a figura de administrador do teatro. Então o Bonates fazia 

muita coisa, inclusive pauta para espetáculos, essa coisa toda era com o Bonates, e o 

Gebes tinha lá uma política com ele e guardava o cenário do Teatro Escola lá nos espaços 

do Teatro Amazonas e o Gebes já tinha montado vários espetáculos lá e tínhamos bastante 

peças de cenários de trabalhos antigos, alguma roupa também, muitas fotografias... Eu 



acho que na época tinha lá o Alfredo Fernandes, era o administrador do Teatro 

(ininteligível), mas também não ia lá. Não dava muita opinião, deixava as pessoas 

trabalharem à vontade. E aí depois do Teatro Escola eu quis iniciar um arremedo de 

produção própria. E escrevi um texto qualquer, uma história, e nós reunimos um elenco 

sob a direção de Clauderbara e depois do trabalho pronto, por assim dizer, porque o 

trabalho em teatro nunca está pronto, sempre tem alguma coisa a tirar ou acrescentar. 

Mas, quando o trabalho chega a ser apresentável, aí se apresenta em uma sala qualquer. 

E nós apresentamos esse trabalho no Luso Sporting Clube. E esse elenco começou com 

(ininteligível). Aí eu fui convidado a fazer parte do grupo que não era TEJOMA, que o 

Rômulo Araújo era o idealizador do grupo no bairro em que nós morávamos e me chamou 

para dirigir. Aí começamos a fazer alguma coisa no teatro que era no anexo da igreja de 

lá, Santa Luzia, no prédio da igreja, atrás o anexo, e funcionava um colégio e eu acho que 

o colégio estava desativado por falta de verba, não sei o que, então nós fazíamos o teatro 

ali. Palco, iluminação, essa coisa toda. Com a ousadia ou pretensão de fazer teatro, teatro 

bom, bom teatro, em prenúncio de um teatro profissional. Mas aí, parte dos atores estava 

ali por diletantismo, outros estavam ali para namorar as meninas e o trabalho sério não 

rolava. Bom, aí a coisa vai acontecendo... 

Howardinne: Isso em que ano mais ou menos? 

Moacir: Ah isso nos anos 60... A coisa vai acontecendo, eu vou tentando aqui e acolá, 

porque eu sempre tive intenção de fazer teatro profissional, sempre. Bem feito ou mal 

feito, era o que a gente tinha, era o que a gente queria fazer, era o coração acima de 

qualquer técnica. E, apareceram cursos... Depois eu fui convidado para trabalhar em um 

grupo que estava se formando na faculdade, sob a direção de Aquiles Andrade, foi lá que 

eu conheci o Ediney, no TUA. 

Howardinne: Foi no Espião? 

Moacir: Não, O espião eu não estava no grupo ainda, O espião foi antes. Olhava o teatro 

e tal, gostei muito do Espião, mas o Ediney não estava... 

Howardinne: Mas esse que você está falando, que era com o Aquiles Andrade, era grupo 

de teatro universitário também? 

Moacir: Sim, era teatro universitário com o pessoal da faculdade. Montaram O espião, 

aliás eu gostei muito, tenho a impressão que o Márcio fez sonoplastia, algo assim.  

Howardinne: Nielson dirigiu né? 

Moacir: Foi, depois montaram Luar sob Danúbio. 

Howardinne: Que você participou. 



Moacir: Participei, eu era contrarregra. 

Howardinne: Eu queria que você falasse um pouco dessa peça do grupo Sete porque não 

tem muita coisa sobre. 

Moacir: Depois do Luar sobre o Danúbio eu fui novamente convidado pelo TEJOMA, 

que eu tinha saído porque as nossas ideias não combinavam e eles estavam montando 

Antígona. Fizeram Antígona e depois por brigas internas – política-, e um dos diretores 

de Antígona saiu, o ator também saiu, aí fui chamado também para fazer Antígona, sob 

direção de Armando Aguiar, do TEJOMA. Mas o Armando Aguiar também, muito legal 

como pessoa, mas infelizmente como profissional não tinha uma postura profissional. Ele 

queria fazer lá em Manaus, com a “cabocada” de lá, alguma coisa que fosse mais ou 

menos parecida com o que ele tinha feito na Bahia ou estava fazendo no Rio de Janeiro. 

Por ingenuidade ele queria fazer teatro sem censura. E naquela época, a censura, você 

mandava o texto através da polícia federal para Brasília, esperava um mês ou dois que o 

texto viesse de Brasília. Às vezes, o texto vinha tão cortado que era inviável. O Márcio 

mesmo teve uma peça tão censurada que não tinha como montar, toda cheia de cortes. A 

peça ficou bizarra, toda truncada, não dava para montar. 

Bom, e eu não sei o que acontece com vocês ou como acontece com vocês jovens, mas 

esse pessoal que se intitula comunista tenta sempre criar uma crise dentro do grupo para 

tirar quem não pensa como eles, e fica sozinho. Desde a revolução na Rússia, o Trotsky 

saiu porque não se dava com Stalin e Stalin conseguiu tirar todo mundo do partido... Bom, 

enfim. Então o Armando Aguiar não conseguiu montar Antígona por causa disso. Depois 

ele tentou uma outra aventura, comigo, Stanley, Mardônio Rocha e mais um outro menino 

e nós conseguimos uma sala [...] um cara nos franqueou uma sala. Armando passou um 

ano embromando com a gente e nós não conseguimos fazer nada, ele não sabia o que 

queria. Eu disse logo de cara: “Te dou um pão Armando, o queijo e a faca e tu não sabe 

fazer sanduíche”, ele ficou cuspindo fogo, não conseguiu fazer nada. Aventura vai, 

aventura vem, até que daqui do Rio mandaram um pessoal lá para Manaus fazer um curso 

de teatro. Eu fiz esse curso de teatro.  

Howardinne: Foi esse que o Nielson fez? 

Moacir: Não, o Nielson participava de um outro grupo, do SESC. Que eu ainda não 

estava no SESC. Então essa pessoa [Eduardo Cabús] foi lá, cujo nome agora me falha a 

memória, deu o curso de teatro para a gente que se manteve por seis meses, não sei. 

Stanley estava nesse curso, estava um par de gente. Começou com mais de vinte pessoas 

e terminou com quatro. Inclusive o Nielson estava fazendo parte desse grupo e ele queria 



papel de diretor né, para mim interessava atuação então peguei meu papel de ator. Aí foi 

quando o Nielson resolveu chamar o pessoal para fazer teatro, pessoal sério para fazer 

teatro para montar... Que já vinha montando várias peças no SESC. Ele tinha fechado o 

palco do SESC, então o que era palco ficou agora plateia e palco, um teatro de bolso, 

cinquenta lugares. E ele fez vários espetáculos lá de dentro, eu assisti vários. Aí ele 

escreveu uma peça intitulada... 

Howardinne: Que você participou. 

Moacir: Participava, participei. 

Howardinne: O funeral? 

Moacir: O funeral do grande morto, dirigido por ele. E é uma crítica né à política 

brasileira na época da ditadura. E depois deu um rolo, mas a gente conseguiu fazer a peça 

assim mesmo. Diziam que a peça era marxista, não sei o que, talvez até um filósofo 

entendesse o que seria uma peça marxista porque, para mim não era, eu não sei se você 

conseguiu ler o texto. 

Howardinne: Não, eu não achei. 

Moacir: A história era que, parecia coisa de Kafka, o cara resolve morrer (ininteligível) 

passar pela triagem do paraíso. Aí vem todas aquelas perguntas, tratamentos, exame de 

sangue, toda aquela burocracia do estado não é, para o cara entrar em uma repartição e 

findavam matando o cara (ininteligível). E nessa peça eu participei, tive um papel 

interessante com o Stanley. Fizemos o papel crescer. Saímos do teatro e fomos apresentar 

em outro lugar, não sei se foi no Ginásio Amazonense... E continuamos no teatro sob 

direção do Nielson Menão fazendo trabalhos, laboratórios, pesquisa, estudos. Foi daí, 

quando o Márcio chegou de São Paulo, ideia de fazer cinema, contratado pelo Marcelino 

para dirigir A Selva, e me chamou para fazer. 

Howardinne: Tu fizeste? 

Moacir: Fiz A Selva, a primeira versão eu fiz, fiz um cara que é pedófilo, ninguém sabia 

o que era pedófilo naquela época, pedófilo e, que era um seringueiro, afastado do mundo 

e da civilização etc. E como na selva era comum os machos todos copularem com os 

animais, para o seringueiro era comum copular com uma mula, uma égua, uma cabra, era 

comum isso. E eu fiz um desses caras, tem uma cena que tem um coito com uma égua. 

Eu fiz essa... Que na época era um escândalo né, fiz e acabou, não me arrependo, faria de 

novo se fosse verdade, o que é verdade, não tem problema não, eu faço. Só não faria 

coisas que ferissem meu brio. Fiz até papel de mulher no teatro, mas insinuação, nunca 



cheguei a praticar nenhum coito com mulher, ou homossexual, só insinuação, nada 

libidinoso. 

Bom, foi aí que o Márcio Souza então viu a montagem dirigida por Ediney Azancoth de 

O Marinheiro, única peça teatral escrita por Fernando Pessoa, o resto é poema, poesia, 

conto. O Márcio ficou impressionado, eu acho que naquela época, não sei se ele sabia, 

bom, o Ediney estudava, era formado em filosofia, Stanley já estava formado em 

engenharia, Mardônio Rocha já estava se formando em não sei o quê, o Custódio 

Rodrigues também fazia lá o ginásio dele, e a acho que era a Nancir, também era 

estudante. Eles fizeram teatro psicofísico. 

Howardinne: O Marinheiro que você fala né? Era a Denise Vasconcelos... 

Moacir: A Denise, estilo psicofísico, se eles tinham consciência disso eu não sei. Eu 

também não tinha consciência disso, nem sabia o que era. Eu vi uma montagem 

completamente surrealista com um texto que dizia outra coisa. Então o que é o estilo 

psicofísico? É a relação das coisas subjetivas com o estímulo físico. O que é isso? (faz 

uma ação com a caneta) e agora o que é isso? (Outra ação com a caneta imitando o 

helicóptero depois muda para um avião). Isso é um estudo psicofísico. Então o estímulo 

físico você torna uma coisa real, que não é. A segurança do espaço, isso é subjetivo, 

segurança das coisas, porque flutua naturalmente ou desafiam a força da gravidade, então 

eles estavam jogando futebol, quatro pessoas praticamente, em um espaço de talvez seis 

metros que seria com comprimento do campo, com cinco de profundidade no palco. Então 

eles falavam o texto e jogavam bola. O que tinha a ver o jogo de futebol com o texto? 

Nada. (faz novamente a ação da caneta imitando um helicóptero). O que isso tem a ver 

com um helicóptero? Mas eu posso convencer uma plateia usando isso aqui, dizendo que 

é um helicóptero e a plateia embarca. Eu não sei se você tem filhos, mas deve ter primos 

pequenos. Você naturalmente já viu seu sobrinho ou primo pequeno de até seis anos 

fazendo a brincadeira dele. Ele acredita naquilo e você até embarca e, às vezes, dá alguma 

ideia. Percebe? Ele está fazendo uma brincadeira com a imaginação dele, acreditando 

naquilo e aquilo não é real, real só na cabeça dele, mas você embarca. É empatia, então 

quando você faz uma coisa com empatia você transmite de uma forma tão profunda que 

aquela pessoa gostaria de estar fazendo também. É o teatro psicofísico. Você sabe que é 

uma fantasia, mas é uma fantasia tão gostosa que você acredita.  

E foi o que foi feito com O marinheiro, depois, nessa época eu era produtor de televisão, 

a televisão tinha recém inaugurado lá e eles precisavam de pessoas que tivessem vontade 

e coragem de trabalhar lá. Então o que você vai fazer. Você vai fazer arte, se é que eu 



posso falar arte, você tem que ser proativo, se você é reativo, você vai sentir pressão dos 

outros para ir para frente [...]. 

Bom, aí foi quando o Márcio começou a se interessar a fazer teatro, o caso dele era 

cinema, e escreveu algumas coisas e nós começamos a trabalhar com ele. Nielson Menão 

a essas alturas já tinha saído de Manaus, tinha casado, se mudado para Brasília [S]ao 

Paulo] com uma promessa de melhor emprego, melhor salário, etc. Nessa época também 

estava no elenco Calixto de Inhamuns, você deve conhecer lá de São Paulo. Uma pessoa 

muito responsável, muito proativa também, muito legal de trabalhar, um colega legal, não 

vejo defeito nele nenhum. Bom, Stanley Whibbe também muito proativo, não é lerdo e 

raciocina muito rápido. Aí o Márcio começou a escrever e nós começamos a trabalhar 

com o Márcio. Acho que a primeira peça foi ... 

Howardinne: Bom a primeira peça... Primeiro teve aquele show Espinhos do coração, e 

a primeira foi A paixão de Ajuricaba. 

Moacir: Não, não foi. A paixão de Ajuricaba foi consequência de uma sacanagem que a 

censura fez. A primeira peça não me lembro o nome dela, que a censura cortou tanto que 

era impossível fazer... Zona Franca meu amor, aí... E agora o que fazer? Se gastou 

dinheiro com produção, se gastou dinheiro com figurino, se gastou dinheiro com 

maquiagem, com não sei o que, e nós estávamos praticamente quebrados financeiramente. 

Dois dias depois ele aparece com A paixão de Ajuricaba que ele escreveu em vinte e 

quatro horas. Nós lemos, gostamos muito do texto e eu tenho a impressão de que foi 

montada em vinte dias, foi tempo recorde em teatro. Trabalhávamos em média duas horas 

por dia, reuníamos às dezoito horas, saíamos às vinte e trinta, vinte e uma horas. Que nós 

morávamos longe e tínhamos que pegar o ônibus. Eu já estava casado com uma mulher 

ciumenta, eu era apaixonado por ela, mas ela era ciumenta, a mulher me puxou muito 

para trás, muito mesmo. Mas a vontade aqui dentro era muito maior, venci essa etapa. E 

ela tinha mais ódio do teatro do que não sei do que, eu estava lá. Muito bonita era ela... O 

que ela viu nesse cara aqui? Até hoje nunca entendi, rico nunca fui, pobre de passar fome, 

feio e de pouca inteligência. Bom, aí montamos A paixão de Ajuricaba, ficou vários meses 

em cartaz, tempo recorde.  

Depois de A paixão de Ajuricaba o Márcio viu que aquela política de fazer teatro sobre 

os índios era muito boa, e ele começou a escrever sobre mitos indígenas. Ediney também 

escreveu Carapanã atômico, Márcio também escreveu Jurupari, Dessana, Tarô-Bequê, 

eu trabalhei no Taro-Bequê também. Ajuricaba, depois de um marasmo no teatro 

amazonense, depois de dez anos, Ajuricaba rompeu as regras do marasmo e saiu de 



Manaus para um festival de teatro de Campina Grande, na Paraíba. Nós saímos 

desacreditados. Não acreditavam na gente, mendigamos dinheiro aqui e acolá para 

arrumar o dinheiro e tal, conseguimos as passagens. Fomos ao Festival de Campina 

Grande, na Paraíba, promovido pelo Paschoal Carlos Magno, chegamos lá e encontramos 

muita gente de teatro. Luiza Barreto Leite, Yan Michalski, Maria José Céu, um par de 

gente, uns amigos da Ida, esposa do Márcio... Voltamos com oito prêmios que ganhamos 

do festival. 

Howardinne: Foi nesse que você ganhou como melhor ator? 

Moacir: Também. Stanley ganhou como ator principal, eu ganhei como coadjuvante. E 

esfregamos na cara do secretário de educação da época, que já tinha dito que Manaus não 

tinha cultura. Esfregamos no focinho dele no programa da Baby Rizzato (risos). Eu 

cheguei antes do elenco, que eu tinha que trabalhar, dava aula por causa da mulher 

ciumenta. E eu trabalhava no programa da Baby Rizzato fazendo um boneco, uma sátira, 

e então ela fez uma entrevista comigo, me lembro até hoje. Fazia mímica com o boneco 

e fazia a crítica por detrás dos panos. O boneco ficava fora do teatrinho eu criticando 

quem tinha que criticar dentro do texto, e fazendo a mímica com o boneco. “Didú” era o 

boneco maldito, Didú (risos). E a Baby não era de brincadeira, não sei se ainda é hoje, 

mas ela tem uma língua de viperina, quando alguém fazia uma coisa errada, não tem 

conversa com ela, ela não perdoa e eu fazendo o Didú. Aí ela me chamou para fazer uma 

entrevista: “Aí secretario Zé Maria Cabral para quem dizia que em Manaus não tem 

cultura... mostra Moacir mostra os prêmios, está aí... para quem não tem cultura como o 

senhor falou isso aqui é um prato cheio hein”. Desceu o pau nele, mas ele era cínico, 

safado, sem vergonha.  

E depois então nós começamos a fazer outras peças sobre índios, aí fizemos As folias do 

látex, e viajamos com As folias do látex, fizemos São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília... 

Foi nas Folias do Látex que eu deixei o elenco e fui cuidar da minha vida que paralelo a 

isso eu tinha montado Corpo a corpo do Oduvaldo Vianna Filho, sob direção de Aquiles 

Andrade. Que eu tinha ganhado um prêmio com um monólogo competindo com dezesseis 

grupos, ganhamos o prêmio para rodar o Brasil inteiro com a peça. Fiz, já tinha separado 

da mulher, já tinha me expulsado de casa. E eu saí o Brasil inteiro com a peça Corpo a 

corpo. Fiz em várias cidades brasileiras. 

Howardinne: Você conheceu uma pessoa também né, nas Folias. Tem uma atriz que diz 

que vocês ficaram juntos. 



Moacir: Sim, a Maria Luiza de Fávari. Eu a conheci em Campina Grande... Não, em 

Arcozelo fazendo Tarô-Bequê. E ela veio de Florianópolis com um grupo de teatro, 

fazendo também uma peça infantil. Aí nos conhecemos em Arcozelo. Ela começou a se 

aproximar, conversar comigo, era noiva, rica, estava fazendo faculdade, gostamos um do 

outro e começamos a namorar em Arcozelo. Ela voltou para Santa Catarina para terminar 

a faculdade dela. E eu voltei para Manaus para continuar meus projetos de estudos e 

trabalho.  

Nessas alturas eu já queria sair de Manaus mesmo porque eu queria e quero fazer teatro 

profissional, eu não quero fazer teatro amador. Eu queria e quero fazer cursos como tenho 

feito cursos. Eu tenho feito várias oficinas de ator, de teatro em escolas que dão oficinas 

e que me aceitam pela minha idade, estou com setenta e quatro anos de idade, então eles 

aceitam. Uma das oficinas que eu fiz só aceitavam até cinquenta anos de idade. Mas eu 

precisava fazer aquela oficina pelo seguinte, o Márcio tinha me dito que, em 2004, na 

época, ele tinha estado na Grécia, em um teatro chamado Epidauro lá na Grécia e tal e 

fizeram um convite para ele levar o grupo à Grécia,  E ele: “Olha, tem um projeto para 

nós irmos a Grécia, você que fala grego, vê se você pega o epílogo quando você fez na 

peça original, quando você estreou, (um índio que volta às suas origens). Vê se você pega 

aquilo ali em grego clássico. Eu falei: “Márcio, os gregos não falam grego clássico, falam 

grego moderno, o grego clássico eles leem e entendem, mas a pronúncia já se perdeu há 

muito tempo. Assim como se perdeu o latim” [...]. “Não, mas eles falam, estudam Homero 

desde criança...”. Aí está bom [...]. 

Eu passei uns três meses ensaiando [...]. Quando o Márcio esteve em São Paulo 

apresentando aquela peça baseada no Gogol, eu estive lá em São Paulo, e ele pediu para 

ver o ensaio em grego clássico, e eu fiz. Quer dizer, eu fiz um arremedo, espaço pequeno, 

não tinham os elementos cênicos. Ele filmou e eu disse: “Bom, quando você chegar em 

Manaus mostra para os gregos”, ele disse: “Moacir, não tem grego em Manaus que possa 

apreciar isso” [...]. Eu com o meu professor padre de grego clássico, traduzimos tudo, 

mandamos em PDF para o festival de Epidauro, mas a Grécia quebrou financeiramente. 

Eles fizeram o festival entre eles, mas não convidaram nenhum estrangeiro. Mas se 

convidarem e eu estiver vivo, o Márcio vai me chamar porque ele queria fazer uma 

montagem soberba. Ele me falou que queria fazer Ajuricaba porque já tinha feito várias 

montagens diferentes da original. Uma das montagens eu vi lá em Manaus, eu achei linda 

a montagem, bem espetacular... Quando ele me contou o que queria fazer. Você chegou 

a ver a montagem de Ajuricaba? 



Howardinne: Cheguei a ver já nos anos 2000 uma montagem lá em Manaus. 

Moacir: O que ele queria fazer era o seguinte. No final da peça quando o Ajuricaba está 

falando, tem um texto que ele fala: “Meu povo há de amar até morrer... etc.” Ele está 

falando isso saindo de cena e eu estaria entrando, sussurrando em grego clássico tudo 

aquilo e depois começaria a falar. E para que os espectadores entendessem, em cima sairia 

o subtítulo em grego moderno. Como ele me falou, era uma montagem soberba. Mas, o 

projeto ficou na gaveta. Eles montaram Ajuricaba lá em Manaus de vários estilos 

inclusive teatro Nô, o teatro Kabuki, que foi um diretor de São Paulo lá, dirigir o 

espetáculo. Eu acho que o Márcio deve ter feito umas quatro ou cinco montagens 

diferentes do original, porque veja bem, agora com mais técnica, mais aprimoramento, 

um tratamento diferente, mais profissional... Na época, a gente fez com o coração, que 

técnica a gente tinha? A gente pensava que podia fazer estilo brechtiano como a gente 

pensava que fosse Brecht. Mas estávamos fazendo Brecht? Não sei.  

Agora recentemente uma das diretoras que dirigiu o trabalho que eu levei em Manaus 

disse: “Olha Moacir você pode se basear no que você pensa, agora se será aquilo que você 

pensou realmente... Não vai acontecer”, porque nós vivemos na outra banda da costa 

d’agua salgada, nós vivemos na banda do ocidente, eles viveram no lado de lá, na Europa. 

Tempos diferentes, políticas diferentes, clima diferente, alimento diferente, tudo 

diferente. Nós estamos do lado de cá, então nós estudamos e pensamos em fazer, mas não 

sei se a gente chega lá. A gente pode chegar lá apontando para alguma coisa. E aí nós 

fizemos. Você chegou a ver o anúncio que foi posto para Fernando Pessoa? Eu acho que 

não... 

Howardinne: Deixa-me perguntar, o Mardônio Rocha já é falecido? 

Moacir: Que eu saiba não. A última noticia que eu tive dele é que ele tinha voltado a ser 

piloto do estado. [...] E eu continuo por aqui né, fazendo teatro, pesquisando. 

Howardinne: Naquela época então Moacir, só quem ganhava alguma coisa no SESC era 

quem estava na direção? 

Moacir: Era, quem estava na direção, a gente ganhava experiência (risos). Mas o 

problema é o seguinte, fora dali íamos fazer teatro aonde? Não tinha como (Mostra o 

teaser da peça que fez sobre Fernando Pessoa, Poema em linha reta) [...]. 

Aí nós continuamos, eu assisti uma peça do TESC aqui no Rio de Janeiro. Trouxeram 

Folias do látex aqui, mas não sei se trouxeram Tem Piranha no Pirarucu, esse título foi 

dado pela Ruth Escobar em São Paulo, para ver se levava a peça, mas não conseguiram 

levar porque não fecharam com o (ininteligível).  



E eu estava muito feliz, fiquei muito feliz quando soube que na volta do Márcio a Manaus 

ele fora convidado para dirigir o grupo TESC e criou uma entidade profissional ali 

pagando os atores, recebiam um cachê irrisório, mas recebiam um cachê para fazer teatro 

profissional. Mas é... 

Howardinne: Você já tinha saído quando teve o rompimento nos anos 1980, na época do 

Boto Tucuxi? 

Moacir: Sim, saí nas Folias do látex na primeira montagem.  

Howardinne: Você recebeu a notícia e já estavas longe. 

Moacir: Sim, já estava longe. O SESC deu sua contribuição com o espaço, com produção, 

com muitas coisas necessárias para o acontecimento do teatro. Mas, infelizmente há muita 

política entre eles lá dentro, “puxação de tapete”, “porque eu sou o maioral, porque eu, 

porque eu”. E aí teve gente que não suportou esse tipo de coisa. Você veja bem, um 

intelectual que chega ao nível do Márcio Souza, eu acho até que engoliu muito sapo, não 

sei se eu teria engolido tanto sapo quanto ele. E mais uma vez o grupo se desfez, e está 

em um limbo né, não sei quando volta. Aí eu pergunto, Márcio esteve ausente de Manaus 

por mais de vinte anos, alguém fez o que ele fez? Alguém tomou a tocha da olimpíada 

“eu vou fazer?”. Alguém fez? Que eu saiba não. Ninguém teve a coragem de enfrentar 

determinados percalços da vida e fazer teatro profissional como ele chegou a fazer. 

Manaus é pequena? Não sei, não vejo por aí, porque há cidades muito menores do que 

Manaus no Brasil e que o estado subsidia grupos de teatro para fazer teatro, e não fica em 

cima observando, censurando, “não pode isso, não pode aquilo”. Você vai me subsidiar, 

me patrocinar, tudo bem, agora não meta o dedo no meu trabalho. Me deixe fazer aquilo 

que eu acho que tem que ser feito, o que eu acho que tem que ser um espelho para as 

pessoas, porque teatro digestivo, teatro “mamãe eu tô aqui” todo mundo faz. Eu posso até 

fazer, ser contratado como elenco para fazer alguma coisa engraçadinha. Mas não queira 

me obrigar, ou faz isso ou faz aquilo. Me deixe fazer aquilo que eu acho que tem que ser 

feito com as pessoas. Eu não me preocupo se o espectador vai entender o que eu estou 

fazendo, eu faço. Se você não oferecer, como o consumidor daquilo que você oferece vai 

ter opção depois? [...]. Tinha uma promessa de ir a Manaus no dia primeiro de maio, dia 

do trabalhador e aniversário de cinquenta anos do TESC. Aí não houve verba, já tinha até 

arrumado passagem de avião para ir pela FAB, não houve verba então não fui [...]. 

Howardinne: E você além de ator mexe com cenografia, mexia... Fez a cenografia do 

grupo Sete. 



Moacir: Howardinne, a gente faz aquilo que quando é preciso a gente arranja um jeito de 

fazer, é preciso então a gente se mete e faz. Eu tenho licença para trabalhar como ator no 

Sindicato, contrarregra e iluminador. Contraregra até eu vou fazer agora iluminador... se 

você chega comigo e fala: “Akamouth faz iluminação para mim”, eu vou assistir o ensaio, 

vou dizer para você mais ou menos como eu penso, agora você vai ter que contratar 

técnico, eletricista... Porque veja bem, eu sou da época daquela lâmpada deste tamanho, 

que metia no spotlight, hoje a lâmpada é deste tamanho, led, voltagem completamente 

diferente. Eu sou da época que você metia uma mangueira cheia d’água com sal e fazia 

resistência. Aumentando e diminuindo a intensidade do foco, botãozinho deste tamanho, 

colocava em cima de uma caixa e fazia isso. Outra coisa, vamos meter tantos kilos de 

watt aqui dentro, temos caixa de força para isso. Vamos meter tantos refletores, temos 

caixa de força para isso, temos fio adequado para isso. Agora, você vai costurar um 

vestido para aquela moça ali, “traz”. Você tira as medidas dela, aí eu sento na máquina e 

costuro, tenho máquina de costura para fazer à minha própria liberdade. Você vai fazer 

chapéu do século tal de cartolina. “Bora”. Mede a cabeça do cidadão, altura e tal, e faz 

um chapéu. Você vai fazer uma armadura não sei o que, “faço”. Meço o cidadão, corto o 

alumínio todinho, talho... Crio a armadura. São coisas que, até pintura mesmo, você fala 

assim: “Eu preciso de uma coluna grega, uma coluna jônica para isso aqui. Vou lá meço. 

Eu fiz uma selva, foi uma peça de Pedro Amorim, uma floresta com papel de cimento 

colado, colei o pacote de cimento, eu e o Flávio Mota. Fizemos a armadura por trás, agora 

vamos pintar. E teve gente que disse que quando abriu o Teatro Amazonas pensava que 

era a pintura do Branco, artista (faz sinal de há muito tempo). Com profundidade cênica, 

com iluminação, com cores diferentes. Fizemos um trabalho muito bonito, Como surgiu 

a Noite, de Pedro Amorim. Fizemos, o cenário foi nosso, eu e o Flávio Mota. Iluminação 

também. Mas hoje, eu chamaria um profissional para fazer isso. Não pode estar em cena 

a atriz preocupada com o refletor, se está no foco ou se não está. Não pode estar 

preocupada se isso vai bater no cenário. Tem que estar preocupada com seu foco, com 

seu trabalho. As outras coisas são outros profissionais que vão criar um meio de você se 

mexer, na sua partitura, sem sombra... “Ah, você faz maquiagem?”, “Não, faço em mim. 

Você quer que eu borre você? Vou borrar, não reclame depois” (risos). Cada um no seu 

trabalho é como eu penso [...] 

Howardinne: Voltando um pouco, você conheceu o Ediney então... 

Moacir: Eu conheci o Ediney quando ele estava participando de uma montagem do TUA. 

Howardinne: Teatro Universitário do Amazonas. 



Moacir: Exatamente, é. Eu acho que eles estavam montando Toda donzela tem um pai 

que é uma fera. Porque O espião foi com o Evangelista, eu acho que o Ediney não estava 

no Espião não, a não ser que ele estivesse por detrás, nos bastidores. Agora O donzela ele 

estava. E depois disso aí... 

Howardinne: Tu estavas nessa peça? 

Moacir: Estava nos bastidores, dando pitaco e ajudando na montagem. Depois eu 

convidei o Ediney para a gente montar uma comédia Como matar um playboy. 

Howardinne: Que foi a que o Calixto fez? 

Moacir: Foi. Foi a estreia do Calixto comigo no teatro, Como matar um playboy. 

Custódio estava no elenco, a Denise, o Mardônio era o contrarregra. 

Howardinne: Eu trouxe o livro da Selda, tem a ficha técnica aqui. Aqui diz que O espião 

foi a direção do Nielson, aí depois veio (...) Acho que só para nós irmos finalizando. Você 

se arrepende de ter saído do TESC na época em que você saiu, acha que podia ter ficado 

um pouco mais? 

Moacir: Não. Não pelo seguinte, coisas ali dentro, elenco... que me deixava triste.  

Howardinne: Que é essa profissionalização que você fala? 

Moacir: Muita gente estava ali ou algumas pessoas estavam ali por diletantismo. Não era 

meu caso. E agora estou mais devagar por causa da idade etc., mas se uma pessoa me 

atrasasse no ensaio – e eu não mandava nada no elenco não-, se uma pessoa atrasasse eu 

ficava furioso. Morando do outro lado da cidade, mulher ciumenta me puxando para trás, 

jogando aquele projeto no chão, que isso não vale nada e blá-blá. Eu chego lá 

religiosamente no horário, com meu texto memorizado e minha vontade de fazer. E um 

outro vem, esfria tudo e joga um balde de água gelada. Eu sabia que lá eu jamais seria um 

profissional, eu sabia que lá não tinha escola para isso, que eu ia fazer teatro sempre na 

base do impulso, do amor para fazer, da vontade de fazer isso. Não é por aí. Uma coisa, 

Howardinne, é eu pegar um livro como esse e ler, uma outra coisa é eu estar com esse 

livro na mão e ter você como uma professora. Porque há coisas como aluno que eu passo 

por cima e não vejo, e você enquanto professora que já passou por isso, teve “N” 

experiências, conhece o que está na entrelinha, e vai me dizer: “Ô Akamouth, está escrito 

assim, mas olha daqui para cá existe uma situação assim...”. Abre a tua cabeça.  

Bom, dos professores que foram para lá e deram um curso de teatro para a gente, o que 

durou mais foi o do Eduardo Cabús. O Eduardo Cabús - que muita gente não gosta dele-

, mas eu não tenho nada contra ele. Aquele ali pegou os intelectuais da terra como Pedro 

Bacelar, professor de música... Pegou gente para fazer uma equipe não é, cada um falava, 



maestro ia lá e falava sobre música. Pedro Bacelar ia lá e falava sobre poesia. Farias de 

Carvalho ia lá e fazia uma palestra. Quer dizer, a gente tinha uma variação de 

conhecimentos, isso (ininteligível) com nosso projeto municipal (ininteligível). Uma 

escola de teatro lá, para você estudar um curso, tanto tempo, para você sair com a outorga, 

com papel e ser reconhecido? Não existia. Depois o Geisel quando esteve lá ele 

reconheceu a profissão de ator, ele ainda estava lá, ainda não era reconhecida, quer dizer, 

o ator era um marginal. 

Howardinne: Você tinha aquela carteirinha de... Tinha que ter né. 

Moacir: De prostituto. A mesma carteira que eles davam para as prostitutas eles davam 

para a gente, a mesma. Cheguei a ter uma daquela, carteira da polícia federal.  

Eu acho que eu dei um grande passo, se eu não estou ainda como eu quero, seguindo a 

minha carreira profissional aqui, ou será fora daqui, vivendo disso, talvez não chegou 

ainda a oportunidade, você nunca vai dizer ainda que eu não procurei. Eu nunca vou me 

olhar no espelho: “Eu nunca procurei, só quis”. Não, eu tenho procurado além da minha 

vontade. Onde abre a porta eu estou lá para estudar. Estou lá, quietinho, caladinho, 

tomando nota. Fazendo perguntas, se for o caso.  

No Rio de Janeiro há escolas muito boas, tem a CAL, tem a UNIRIO, Martins Pena. 

Agora, quando eu cheguei aqui eu estava casado, filho pequeno, eu tive que dar um tempo 

do teatro, cuidar de trabalhar para ganhar a vida, sustentar a família. Teve um hiato de 

mais de cinco anos. Estava fazendo teatro em paralelo, aqui nós fizemos, inclusive Pablo 

Neruda, a única peça que Pablo Neruda escreveu, eu fiz. Eu fiz uma peça da Maria Helena 

Kina Até quando, e participei de outros movimentos teatrais. Participei de algumas 

novelas como Roque Santeiro, Guerra sem fim. As oficinas do Sindicato, não fiquei 

parado, marasmado não, fiquei sempre tentando alguma coisa, tentando viver no meio da 

gente do ofício. Para a Globo eu fiz dois trabalhos e para a Record eu fiz um outro trabalho 

e fui a Manaus fazer esse projeto. E fiz, saí de Manaus no dia vinte e quatro, fiz aqui no 

dia nove, na Maçonaria, e vou fazer em outras lojas maçônicas. Porque se não há espaço 

- e não é só para mim-, se não há espaço para muitos elencos com as peças prontas, eu 

sou mais feliz porque consegui abrir espaço dentro da Maçonaria, com Fernando Pessoa 

que é pouquíssimo divulgado, popularmente, politicamente, a não ser nas faculdades de 

Letras ou Literatura. Se você falar na universidade sobre Fernando Pessoa, as pessoas 

sabem quem é, mas chama um colega ali e fala sobre Fernando Pessoa: “Quem é esse 

cara? É jogador de futebol?”. Então é por aí. 



Howardinne: Eu conversei com o Custódio e ele falou meio que a mesma coisa, ele 

tentou voltar em 2003, quando o TESC retorna, e ele disse que sentiu uma diferença muito 

grande de elenco, uma galera muito mais jovem e descompromissada. E não tinha essa 

coisa das regras do teatro mesmo e ele disse que não conseguiu acompanhar, era uma 

outra... 

Moacir: Até acompanharia. Trabalhar com jovens como trabalhei na Nossa Senhora, 

fizemos teatro dois anos com jovens, faixa etária de quarenta anos e eu com setenta. A 

gente se deu bem e eles até me pediam para fazer algumas coisas, adereços, algumas 

coisas eu fazia. Agora é aquela história, você tem vinte anos, idade para ser minha neta, 

cuida do teu serviço e eu cuido do meu. Nada de estar me convidando para sair, para 

festinha, para jantares, não sei mais para onde. Você vai com teus olhos para onde você 

quiser e me deixe ir para onde eu vou. Meu relacionamento com o pessoal de teatro é isso. 

Dificilmente eu acompanho elenco para cá, para acolá, dificilmente. É que a gente se 

comunica no teatro, fora do teatro os mundos são diferentes. Os hábitos são diferentes. 

Howardinne: Você nunca chegou naquela época a ser filiado a algum partido? 

Moacir: Não, nunca fui. Nunca fui porque quando eu participei de elenco que tinha um 

ou dois fanáticos por alguma sigla eu sentia que eles faziam tudo para afastar os outros 

naquilo que eles queriam ou iam conquistar alguém, catequisar alguém para entrar 

naquele partido. Ou então afastavam. Fui convidado para participar do PT, não tenho nada 

contra, mas o cara que me convidou para participar do PT era um cara cujo 

comportamento não combinava com o meu. [...] Sou democrata, ou eu voto em você ou 

na Aline ou na Josefa, de acordo com o seu projeto, o dela e o dela. Porque PMDB tem 

que votar em PMDB, vá para o inferno. Não sei se você conhece ou gosta dele, o Reinaldo 

Azevedo, ele era comunista. Daí quando foi na guerra das Malvinas não sei o que, os 

comunistas estavam contra a guerra e falando mal dos ingleses, e queriam, obrigaram o 

Reinaldo Azevedo a votar com eles naquela sigla, e: “Não, não tenho obrigação nenhuma 

em votar em partido, eu vou votar naquele projeto que eu acho”.  

 

 



Entrevista com Nielson Menão por meio eletrônico. 26 de setembro de 2019.  

Nielson Menão foi fundador, ator e diretor do Teatro Experimental do SESC, de 1968 a 1973 

(primeira fase). Integrou diversos grupos, além de lecionar teatro em São Paulo e em outras 

localidades. Atualmente trabalha como escritor e dramaturgo, e reside em Brasília. 

 

Nielson: [...] Acho que você se refere a umas anotações do Maurício Pollari, que era assistente 

de direção dessa montagem [Calígula]. Lembro vagamente que vi esse material há muitos anos. 

Mas, não me lembro do conteúdo. O Maurício Pollari era bem organizado, eu não. A gente se 

deu bem porque eu soltava meus delírios e ele juntava tudo e organizava direitinho.  

Howardinne: Olha só... Achava que era seu. Sim tem bastante coisa, uma síntese mesmo da 

encenação. 

Nielson: É o que estou te dizendo. Não tenho certeza, mas acho que são anotações do Maurício. 

Me lembro muito pouco do conteúdo. 

Howardinne: Achei que era você porque tinha umas anotações em primeira pessoa de um 

personagem, que acho que era você quem fazia, morria no primeiro ato, creio. 

Nielson: Ah não, era o Meréia. O Maurício mesmo. Não atuei na segunda montagem, só dirigi. 

Eu achei a primeira montagem mais perversa, muito mais do meu gosto. Bem anárquica. 

Tinham momentos que se transformavam em happening. Era uma montagem mais solta. A 

gente queria gritar, só isso e o teatro era apenas um instrumento para isso. A segunda montagem 

foi bem mais comportada, bem mais. Muito certinha para o meu gosto. Me lembro de alguns 

toques que o José Celso deu, na época, o Oficina passava por Manaus com Galileu Galilei e os 

nossos atores conviveram com os atores do Oficina. Foi interessante. 

Howardinne: Sim. Tem uma passagem no livro da Selda sobre isso, alguns atores partiram 

com o Oficina depois né. 

Nielson: Alguns não. Só o Carlos Michiles. 

Howardinne: Olha só... Muita informação interessante. E sobre esse texto, foi para a censura? 

O original? 

Nielson: Os outros não entenderam muito bem as propostas do Oficina. O Carlinhos era mais 

intelectual, lia bastante. 

Howardinne: Irmão do Aurélio Michiles que é de cinema? 

Nielson: Sim. Ele era meio que monitorado pelo Aurélio, que já vivia em São Paulo na época. 

O texto não era mais de Camus, era meu e de Aldísio. Eu acrescentava coisas nos ensaios 

conforme a reação dos atores. 

Howardinne: Essa versão mais comportada foi ideia de quem? O grupo queria isso? 



Nielson: Ideia minha e do grupo. O Aldísio não estava na segunda montagem, ele ajudava a 

levar a montagem para o lado anárquico, tínhamos também atores novos e inexperientes na 

segunda montagem. Todos muito comportados. 

Howardinne: Entendi, isso acabou gerando esse resultado que você fala. 

Nielson: Eu gostava muito de experimentar no palco, por isso o nome do grupo. Mas as 

experimentações ficavam limitadas à capacidade das pessoas com quem eu trabalhava. Poderia 

até usar uma expressão da época, a segunda montagem foi mais “careta”. O Gerson, que fazia 

Calígula na segunda montagem, vinha de um grupo que fazia um teatro bem mais comportado, 

bem mais. 

Howardinne: Sim, a construção me parece bem stanislaviskiana, não que isso seja ruim, me 

refiro às técnicas. Mas, algumas cenas, as finais, eram metateatrais. E sim, era o TEJOMA, 

teatro com vertente cristã. 

Nielson: Isso mesmo, acho que você entendeu (risos). Você está mais inteirada do que eu [...]. 

Quando eu falo careta também não vai nenhuma crítica ou preconceito nisso. Eu quis abrir o 

grupo. 

Howardinne: Sim, quando surge O funeral. 

Nielson: Por isso convidei pessoas de outros grupos, como Gerson, Claudia... Que atenderam 

prontamente e deram uma nova cara ao TESC, o Herbert... 

Howardinne: Sim, sempre vejo o nome da Claudia desde o início, ela era professora né? 

Nielson: Na época ainda não. Agora, estou relatando tudo isso de forma superficial. Vivíamos 

uma época confusa e sem referências. Difícil falar do contexto dessa época. 

Howardinne: Sim. 

Nielson: Acho que o Márcio consegue colocar um pouco disso nos livros dele quando fala do 

grupo, mas ainda não é tudo [...]. Tenho um exemplar autografado pelo Márcio: “Ao Nielson, 

que viveu um pouco desta experiência e - com sabedoria- deu no pé antes do desastre”. Márcio 

Souza. Brasília, 1984. 

Howardinne: O texto de vocês passou ileso pela censura então, embora o tema fosse espinhoso. 

Nielson: Eu teria que explicar como funcionava a censura, em Manaus na época. Era diferente 

de São Paulo e Rio. A Polícia Federal não sabia o que fazer e como fazer. Censura era algo 

novo para eles e principalmente o teatro, que não existia antes nos moldes do TESC, em 

Manaus. Eles ficavam perdidos. Na segunda montagem não tínhamos um texto censurado. Eles 

nem sabiam das apresentações. Eu sempre era chamado para depor depois da estreia. (risos). 

Howardinne: Eu sei que a primeira [Calígula] de 1969, chocou todo mundo (risos). 

Nielson: Todas chocavam. 



Howardinne: E Pastum foi censurada, pelo que tenho de registro. 

Nielson: Sim, apresentamos Pastum sem os diálogos. 

Howardinne: Eu acho essa história tão incrível. 

Nielson: Os atores falavam o texto bem baixinho no palco enquanto líamos o texto de Calígula 

no microfone escondidos nos bastidores. Foi interessante, porque eu desafiei a PF (risos). Eles 

vieram para fechar o Supermercado de Arte, na noite de estreia de Pastum. A quadra de esportes 

estava lotada. 

Howardinne: Já tentei imaginar essa peça desse jeito na minha cabeça, mas acho tão incrível 

essa sobreposição (risos). Imagino o público nesse momento. 

Nielson: Eu disse à PF: “Eu suspendo a encenação, mas os senhores vão até o palco e mandem 

o público sair”. Eles não quiseram fazer isso e entramos num acordo que encenaríamos 

Calígula. Muitas negociações tensas de última hora com o Marinho e a direção do SESC. Sabe 

quem é [Joaquim] Marinho? Morreu há pouco tempo. 

Howardinne: Ele era o quê nesse momento? 

Nielson: O Supermercado de Arte foi o SESC e a Secretaria de Turismo - acho-, onde o Marinho 

era o secretário. Tivemos muita grana para o Supermercado de Arte. Eu mesmo fui ao Rio com 

40 passagens para trazer uma montagem experimental chamada... Esqueci o nome, mas os 

atores eram todos muito loucos, sem identidade e não podiam viajar. Tive que assistir um monte 

de porcaria no Rio de última hora, e acabei levando O Arquiteto e o Imperador da Assíria, com 

José Wilker e Rubens Correa. Trouxemos todos do teatro Ipanema, costureira, passadeira, 

cozinheira (risos) e ainda sobrou passagem. 

Howardinne: Sim, não sabia que era você quem articulava, aliás, deveria saber por que consta 

que o TESC organizou a feira né. Interessante essa passagem. Nossa conversa vai render. 

Nielson: A montagem que não levei tinha Maria Ester e - como chama o ator que fazia o 

caminhoneiro Bino na TV em Carga pesada? Com direção de José Agrippino. 

Howardinne: O Stênio Garcia. 

Nielson: Era um “puta” espetáculo [Rito do amor selvagem]. Lindo, impactante e muito forte. 

Senti muito não ter conseguido. Ainda tentei fazer com que tirassem o RG, mas eram muito 

loucos (risos). Isso, Stênio. Essa década de setenta... Na época não era muito obrigatório ainda. 

A gente viajava de avião sem documento. Nesse período houve um sequestro de avião, por isso 

começaram a exigir. Eu fiquei retido no aeroporto de Brasília por causa do cabelo comprido. A 

foto da identidade era diferente (risos). 

Era uma loucura a ditadura militar no começo. Depois eles se organizaram melhor. Era uma 

coisa meio espalhafatosa. Após a estreia de O funeral, que eu escrevi com pseudônimo dizendo 



ser uma boliviana que tinha passado por Manaus e deixado o texto para nós montarmos... Se eu 

assinasse o texto não liberariam. Por isso inventei essa artimanha. 

Howardinne: Amazonina Valença. 

Nielson: No dia seguinte à estreia, fui convocado para depor na Polícia Federal. Uma jornalista 

disse em um artigo que o texto de Amazonina era marxista. Passei o dia na PF depondo. Era 

algo muito absurdo. Era a própria situação que a gente mostrava na peça. 

Fui levado à várias salas. Me lembro que me levaram numa sala onde tinha uma vitrina cheia 

de cocaína e maconha. Eles me deixaram sozinho na sala por horas. Depois de muito tempo 

veio um cara da PF e me perguntou se eu conhecia alguma coisa daquilo que estava na vitrina. 

Era um interrogatório sem pé, nem cabeça. Eu não senti medo porque ainda não tínhamos 

informações das torturas que rolavam no Sul. Fui liberado à noite, depois de dizer que não era 

marxista e que a peça era um teatro do absurdo, conforme orientações da autora. Citei Kafka, 

Sartre e outros por ironia, porque sabia que eles não tinham noção de nada que eu falava. 

Howardinne: E esse texto Nielson? Você o tem ainda? 

Nielson: Não. Não tenho nada do que escrevi na época em Manaus. 

Howardinne: Que pena. 

Nielson: Também acho (risos). Eu era muito “porra louca”. Sabe o que significa essa 

expressão? 

Howardinne: Sei (risos). 

Nielson: Virei dramaturgo por conta da censura. Nunca tinha pensado em escrever. Meu sonho 

era ser ator e no máximo diretor. Hoje tenho textos premiados graças à censura (risos). 

Howardinne: E vocês usaram ponto em algum momento? 

Nielson: Aprendendo na prática né, ainda que em um estado de exceção. Não me lembro de ter 

usado ponto. Mas chegamos a falar nisso. 

Howardinne: Tem anotado aqui em algum lugar [material de Pollari]. 

Nielson: Quando falamos sobre o ponto foi no sentido de usá-lo dentro de um contexto de 

linguagem teatral e não com a necessidade de passar o texto para o ator. Era mais no sentido de 

gozação. 

Howardinne: Entendi, se referia a cena. 

Nielson: Sim, o ponto faria parte da cena. Acho que trabalhamos com essa ideia que deve ter 

descambado para outra coisa. 

Howardinne: A segunda montagem foi só no teatrinho né? 

Nielson: Sim. 

 



Entrevista em vídeo com Nielson Menão, 18 de junho de 2020. Duração: 02:55:56.                                                                                    

Howardinne: Nielson eu queria saber, um pouco anterior a tua experiência no TESC. Eu sei 

que, por meio da Selda, você já tinha experiência em São Paulo, começou com o Mauro Rasi, 

teve uma experiência com um grupo em Presidente Prudente. Queria que você falasse um 

pouquinho dessas experiências artísticas anteriores. 

Nielson: Bom, você sabe quem é o Mauro Rasi, né? 

Howardinne: Sei, eu dei uma olhada por cima sobre quem é. 

Nielson: Foi um autor aí considerado... Ele morreu já. Nós éramos amigos em Bauru, eu sou de 

Bauru, você sabe, cidade de São Paulo. Nós fizemos – eu fiz teatro com ele e uma turma lá de 

Bauru-, e nos considerávamos atores brechtianos, porque a gente fazia um teatro engajado. Eu 

nunca tinha feito nada assim sério na vida, nem nada, então era a primeira vez que eu estava 

fazendo. Eu não conhecia nada de teatro, conhecia porque assistia e via festivais. Uma coisa 

que a gente tinha de muito bom na época eram os Festivais de Teatro Amador, você já deve ter 

ouvido falar nisso. A gente via coisas de qualidade assim que até hoje eu me lembro de coisas 

muito boas, de exemplos muito bons. Então fazíamos um teatro engajado, que a gente 

considerava brechtiano. Então para mim isso era tudo, eu achava que o teatro era isso. Aí 

quando eu terminei o colegial em Bauru, eu fui para São Paulo para fazer teatro, justamente 

fazer escola de teatro.  

Howardinne: Que foi na Emílio Fontana? 

Nielson: Fui fazer a Escola Emílio Fontana, que era uma promoção.... não era promoção... não 

era produção também, era mantido pelo TBC, ali na Major Sertório, é isso? Eu frequentava 

muito aquela zona toda ali, a Bela Vista. O Oficina ficava ali descendo e tal. Eu frequentava 

muito aquela região. Para mim abriu um mundo novo porque eu achava que teatro era aquele 

que eu fazia em Bauru, aquela coisa brechtiana, aí eu vim aprender um pouco mais sobre 

técnicas, sobre voz, sobre corpo e tudo mais. Eu fui um bom aluno de teatro, eu era muito 

dedicado, eu gostava muito. Teatro era a minha vida, eu adorava. Isso tudo contra a família, 

óbvio, minha mãe queria que eu fosse contador igual ao meu irmão, que era uma profissão que 

para ela era maravilhosa, ia me dar segurança na vida e tudo mais. E foi isso, e já terminando o 

Fontana, olha quem apareceu lá: o Timochenco Wehbi, você conheceu também. 

Howardinne: Sei. 

Nielson: Era autor de teatro, foi dramaturgo e tal. E ele queria um diretor que fosse dirigir um 

espetáculo em Presidente Prudente. Eu nunca tinha dirigido nada assim mais sério. Eu dirigia 

os exercícios da Escola, chamava a atenção pela direção, eu inovava bastante, fazia umas coisas 



diferentes e tal. Eu adorava experimentar no teatro, eu não gostava de ficar limitado a esquemas 

já prontinhos, certinhos e tudo mais, acadêmicos sabe. 

Howardinne: E só para eu entender, essa Escola qual era a linha.? Era um teatro mais... Tinha 

um tipo de linha de teatro que era aplicado lá? Um teatro mais clássico? 

Nielson: Era bem linha... Stanislávski, bem Stanislávski, rigorosamente Stanislávski. Tanto é 

que eu saía da Escola e estava em exercício vinte quatro horas entendeu (risos). Internalizando 

o personagem, e mexendo o dedo, e mexendo a mão, onde eu estivesse eu estava vivenciando 

o teatro, umas coisas que ele ensinava no livro. Depois eu conto como isso rompeu. Mas, mesmo 

dentro desse rigor todo da Escola com os debates... Eu estava no semestre B, aí as pessoas do 

semestre B dirigiam os exercícios dos alunos do A. Aí sucessivamente, os do C dirigiam os do 

B e tal. Aí, a primeira vez que eu peguei para dirigir foi uma delícia, eu não tinha vontade de 

ser diretor, eu tinha vontade de ser ator. Eu me descobri meio: “Poxa, que legal que é dirigir, 

que legal que é essa coisa, posso fazer muito melhor do que atuar”. Então a gente dirigia cenas 

assim, Shakespeare, cenas do teatro clássico, nessa etapa, depois teatro brasileiro e tudo mais. 

Mas eu gostava mais dessa fase clássica. Então eu vi que eu tinha muita vontade da 

experimentação, eu gostava muito disso no teatro, sabe, e então eu ficava assim, um pé aqui e 

outro ali, e eu ia avançando nisso. Quando eu vi, eu assisti a estreia de O rei da vela, eu tenho 

isso na minha história. Eu assisti O rei da vela sentado na escadaria do Oficina, o Caetano 

Veloso a três degraus acima de mim [...]. Quando eu vi o Oficina eu fiquei de cara, minha 

cabeça bagunçou geral, aí eu entendi: “Cara, eu posso fazer o que eu quiser no teatro, eu posso 

fazer o que eu quiser no palco”, entendeu, vai além de todas aquelas regras que eu aprendi. 

Óbvio que aquelas regras eram importantes para entender bem o teatro, mas eu posso ir muito 

mais além e tal. Tá, isso foi o que aconteceu, a estreia do Oficina foi isso aí. Aí apareceu o 

Timochenco Wehbi no Fontana – sempre aparecia, o legal da escola de teatro, única que tinha 

em São Paulo, tinha a EAD, mas a EAD ainda não pertencia a USP, ela era lá do Mesquita... 

Howardinne: Alfredo Mesquita. 

Nielson: Alfredo Mesquita, que ficava lá na Av. Tiradentes, na Pinacoteca, no prédio que tem 

lá. Então, todo mundo que precisava de gente para comercial, gente para isso, gente para aquilo, 

sabe, eles iam procurar na Escola. Era um momento bem legal da vida cultural de São Paulo, 

porque a ditadura militar ainda estava no começo, então a gente não sabia muito bem ainda o 

que era e nem eles sabiam muito bem. Nem o pessoal da censura, os militares não sabiam direito 

como fazer as coisas, então estava no começo. Isso que eu estou te falando era 66, 67, era tudo 

muito recente. Aí eu terminei o Fontana e fui para Presidente Prudente. Em Presidente Prudente, 

cara, eu ganhei uma grana, a primeira grana que eu ganhei assim, fantástica. Como era em 



Presidente Prudente? Era um grupo de burgueses lá da cidade, filha do prefeito, não sei quem 

que era presidente do grupo... Sabe assim, a maior burguesia de Presidente Prudente mesmo, o 

pessoal cheio da grana. O grupo deles eu acho que era TEP, alguma coisa assim, Teatro... sei 

lá... Teatro Estudantil Prudentino, alguma coisa assim, eu tenho um recorte de jornal dessa 

época. Aí eu iria escolher o espetáculo, tinha que ser um espetáculo grandioso, porque era muita 

gente, tinha que dar papel para todos. Eu falei: “Bom, já que tenho dinheiro - uma puta grana 

para a montagem e tudo mais-, deixa eu entregar aqui uma coisa bem ostentosa para eles”. Aí 

eu escolhi a Máquina infernal do Jean Cocteau, que nada mais é do que Édipo Rei, só que 

escrito pelo Cocteau. Cara, que legal, eu pude fazer assim... Porque eu não saía do teatro. Eu 

não saía do teatro. Eu arrumei lá um maluco para fazer a cenografia, era um artista plástico que 

inclusive eles não gostavam, porque ele usava drogas, porque ele era marginal, entendeu. Eu 

passava vinte e quatro horas com ele dentro do teatro experimentando luz, experimentando 

espaço, sabe. E é lógico que todo mundo que eu indicava e eles eram obrigados a aceitar, porque 

eles me contrataram com a seguinte condição: “Olha, nós estamos contratando, mas nós não 

podemos deixar de ganhar em primeiro lugar o Festival, porque já faz oito anos seguidos que 

nós ganhamos, por isso que estamos investindo toda a grana que a gente tem para ganhar o 

Festival mais uma vez”. Eu pude escolher os atores, eu fui para a rua escolher ator, o Édipo eu 

escolhi na rua. E aí aquela coisa, você não tem atores na mão, mas você pode fazer um 

espetáculo assim interessante e tal. Eles ganharam (risos). 

Howardinne: Era um grupo então independente que tinha uma verba ou era patrocinado por 

alguma instituição? 

Nielson: Nessa época a gente não tinha muita assistência do Estado. A gente não tinha essa 

coisa que a gente tem hoje em dia, verba da secretaria não sei do que, né... No máximo, a 

prefeitura ajudava com uma coisa aqui e outra coisa ali, entendeu. Todo o pessoal era muito 

rico, a diretoria do grupo era toda... Então era através de contribuições, de mensalidades, não 

sei o quê. Imagina, me sustentar em um hotel por três meses, sabe assim, com toda a mordomia, 

com tudo o que eu queria, além do que eles me pagavam. Então, eu podia trabalhar à vontade, 

do jeito que eu quisesse, sem ter nenhum problema. Eu saía na cidade para escolher tecido, ver 

o tecido que eu queria, comprava metros de tecido do jeito que eu queria, sem ter nenhum 

problema. Ou seja, a vida também era diferente, era mais fácil a vida, assim, economicamente. 

A gente vivia uma fase bem melhor. Eu nunca soube o que foi passar fome, passar necessidade, 

nem nada. A gente nem sabia disso também. Existia, óbvio, mas não era na proporção que existe 

hoje. Enfim, foi um trabalho bastante interessante, onde eu pude colocar tudo aquilo que eu 

achava que podia brincar, para mim era uma brincadeira muito gostosa e tal. Eles ganharam 



regionalmente, depois ganharam no estado, porque tinha a fase regional, eles ficaram em 

primeiro lugar, então ficaram satisfeitos e tudo o mais.  

Quando voltei para São Paulo com aquela grana, eu nunca tinha tido aquela grana... Eu não me 

adaptava no teatro, esse teatro. Não é bem comercial, na época a gente não chamaria de 

comercial. Tinha o teatro comercial, que fazia concessões, Tarcísio Meira, Glória Menezes, 

quer dizer, aquele teatro realmente não fazia a minha cabeça de jeito nenhum. Não me dava 

muito bem com esse pessoal. E eu já tinha ficado fascinado com o Arena, com o Arena conta 

Zumbi, que realmente foi uma revolução no teatro. Mas, eu andei frequentando o Arena, mas 

assim meio... Não é “frequentando”, de não sair de lá. Passava por ali, conhecia algumas 

pessoas e tal, e passei para fazer o... Eu acho que não foi o Tiradentes, foi o Arena conta Castro 

Alves eu acho ou eu estou confundindo... Eles fizeram Arena conta Tiradentes, depois... isso eu 

acho que foi Castro Alves [provavelmente a peça que se refere chama-se Castro Alves pede 

passagem, 1971]. Eu ia fazer o Castro Alves, justamente, Arena conta Castro Alves. Aí eu falei: 

“Cara, não é a minha”. Eu sempre fui muito inquieto, não sabia direito, não entendia. E eu falei: 

“Não é a minha essa e tal. Sabe o que eu vou fazer, vou aproveitar essa grana...”. Três meses 

depois foi o Fagundes, olha só como é que é, fui substituído. Substituído não, ele entrou e fez 

o personagem. Falei: “Quer saber, eu vou pegar essa grana...”. Eu estava lendo Rimbaud nessa 

época, então minha vida ficou despirocada da cabeça, começou a despirocar. Então foi uma 

época que entrei em contato com a contracultura né, comecei a ler todos os autores da 

contracultura que você já sabe quem são, o Allen Ginsberg, Jack Kerouac.. Eu ficava fascinado 

por esses caras. Esse poeta que te falei, o Rimbaud, por exemplo, nossa... Eu lia o dia inteiro 

esse cara, não entendia quase nada, mas eu adorava, me levava para outras... E aí também 

começou a época das drogas, drogas pesadas a gente usava, então isso foi juntando.  

Aí, eu e mais um amigo fomos na rodoviária e falou: “Cara, vamos passar o dedo assim e ver, 

onde parar o dedo a gente vai”. E parou em Foz do Iguaçu, fomos para Foz do Iguaçu, ficamos 

lá, e de Foz do Iguaçu eu já estava sofrendo alguns problemas com o pessoal da Polícia Federal, 

sabe, eles já estavam... Não era uma coisa tão pesada ainda, mas era uma coisa que já enchia o 

saco da gente. Você... de repente o cara estava atrás de você, estava te seguindo... Enfim, estava 

na cola da gente sempre. Então o que que eu fiz, pegamos um ônibus, viajamos até Foz do 

Iguaçu, de Foz do Iguaçu pensei em sair do país. Fomos para a Argentina de carona. De Foz do 

Iguaçu eu juntei com outro amigo, um boliviano, e ele falava castellano e eu não falava 

nenhuma palavra em castellano. Então quando a gente atravessou para o outro lado da 

Argentina eu joguei todos os meus documentos no rio, a gente atravessava de barca, não tinha 
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ponte ainda. Atravessei de Foz do Iguaçu para o lado da Argentina, Missiones, atravessei de 

barco e joguei toda a documentação. “Quero começar a vida neste país”.  

Na Argentina o que aconteceu, eu comecei a viajar de carona. Então eu ia encontrando com 

pessoas, uma história maravilhosa. Encontrando com pessoas de todos os tipos, de vários países 

e tudo o mais. Havia uma circulação muito grande de jovens nessa época, nas estradas sabe, 

impulsionado tanto pelo movimento hippie, quanto por essa coisa da contracultura mesmo. 

Então ficava assim, uma hora estava com um grupo, na outra semana estava com outro grupo, 

isso é, pegando carona e indo na frente, na frente... Quando eu cheguei em Córdoba, na 

Argentina, eu fiquei maravilhado com a cidade e tal, e aí eu entrei em contato com um pessoal 

da faculdade de Artes - Artes Cênicas não existia ainda-, mas a faculdade de Artes, eu fiquei 

fascinado, falei: “Que maravilha, vou ficar aqui”. Enfim, tenho outras histórias mais pesadas, 

que ainda não tinha acontecido a ditadura militar lá, o golpe militar ainda não tinha acontecido 

lá [Na Argentina aconteceram vários golpes, mas o mais violento foi o de 1976], o Brasil foi a 

primeira experiência, e aí se espalhou pelo resto da América, mas já tinha um clima que alguma 

coisa ia acontecer, óbvio, já tinha um burburinho. E aí eu fiquei com os universitários ali da 

Universidade de Córdoba e tal, e aí eu falei: “Cara, eu vou fazer essa faculdade aqui, de Artes, 

aí eu dou um jeito de...” Fiz algumas coisas de teatro com eles, coisas pequenas né. Enquanto 

eu estava lá... Mais troca de experiências mesmo, o que hoje a gente chama de oficina, nem era 

oficina que a gente falava, eu nem lembro o que a gente falava, enfim.  

Aí eu continuei a viagem, fui até o Chile e tudo o mais [...]. Mas, eu estava sem documentação, 

eu não era ninguém, eu só tinha uma tarjeta de autorização para ficar sete dias na cidade, então 

se a polícia me pegasse, alguma coisa, eles me deportavam. E era a única coisa que eu tinha, 

uma tarjeta, um papelzinho assim, me autorizando a ficar sete dias. Aí eu falei: “Cara, para eu 

ficar só como ouvinte desse curso de Artes, não me interessa muito porque eu vou passar quatro 

anos aí nisso, e em quatro anos eu não sou nada. Eu volto para o Brasil, não é (risos) -que 

inocente que eu era-, volto para o Brasil e acerto toda a minha documentação, vou ao Ministério 

da Educação, pego minha documentação e venho aqui e faço a coisa certa”. E aí foi o que eu 

fiz, voltei ao Brasil, enfim, tem um monte de histórias de como eu entrei de novo no Brasil [...]. 

Eu entrei com a mulher do Consulado que ia ao Brasil todo o fim de semana. [...] E aí voltei 

para o Brasil, e o Ministério da Educação ficava no Rio, então eu fui ao Ministério e eles não 

me deram a documentação para estudar na Argentina, eu briguei no Ministério, aí sujou, ficou 

pior a situação.  

Eu assinava uma revista, eu gostava muito do cinema russo da época, então eu tinha 

correspondência com a embaixada russa, eles me mandavam revistas, coisas de cinema e tal. E 



entre outras coisas quando eu fazia escola de teatro, eu tinha vontade de fazer Universidade 

(ininteligível) que era uma Universidade de Artes, mas a minha intenção era fazer cinema lá 

[...]. Mas aí como eu estava no Rio eu fui fazer uma visita na Embaixada, que eles eram muito 

legais, mandavam material quando eu ainda morava com os meus pais em Bauru, mandavam 

revistas, aquela coisa cultural, não era só porque era eu, mas eles faziam isso com todo mundo 

que se interessava. E eu me interessava muito, e com essa de eu visitar já estava sendo seguido, 

os caras fotografaram, o pessoal já da Polícia Federal, fotografavam eu entrando na Embaixada, 

saindo da Embaixada, aí começaram a me encher o saco: “Poxa, já não vou conseguir o 

documento mesmo né, já não vou para a Argentina e ficar legal, ficar tranquilo lá, o quê que eu 

vou fazer?”. Aí, conversando daqui e dali eu fiquei sabendo da Junta Pan-americana que descia 

lá de cima, depois da casa do chapéu, daí eu pegaria a Junta Pan-americana lá, desceria, entraria 

pelo Chile e do Chile para Córdoba. “Aí eu fico sem documentação mesmo, invento uma outra 

documentação, faço qualquer coisa”. Nessa época que eu estou te falando eu estava abraçando 

a contracultura, quer dizer, documento, coisas legais, isso tudo não me interessava, entendeu. 

Eu ainda tinha essa dubiedade, eu sempre me balançava entre fazer as coisas certas, que a 

sociedade achava certinha, ou então chutar mesmo.  

Então para eu ir para a Junta Pan-americana como eu vou? Imagine que a gente ainda não tinha, 

eu não tinha a menor noção do que era o Norte do Brasil, a menor noção. Lia de vez em quando 

nas revistas, aquela coisa da floresta amazônica sabe, a gente tinha umas informações assim. 

Estávamos em outra época, uma época de pouquíssima informação, pouquíssima. Existia mais 

um deslumbre com a coisa. Aí eu peguei um ônibus que vinha pela Transamazônica até Belém, 

essa famosa Belém-Brasília. E peguei o ônibus para Belém que foi uma outra aventura 

maravilhosa. No ônibus viajavam comigo um repórter da revista “Realidade”, que tinha subido 

no ônibus para fazer reportagem; um japonês caçador de borboletas que não falava nem 

espanhol e falava um inglês que era pior do que o meu trinta vezes, entendeu; um americano 

que estava voltando para os Estados Unidos porque ele tinha fugido para cá para não ir para a 

guerra do Vietnã. Olha a época que a gente estava vivendo, que época rica, tinha guerra do 

Vietnã nessa história toda acontecendo, então olha as pessoas com quem eu viajei. E um 

mineiro, que já era meu amigo do teatro, então foi uma coisa maravilhosa, uma coisa 

encantadora. E chegamos em Belém, nós pegamos um barco, nunca saberia que se viajava 

daquela maneira, não imaginava, todo mundo armando rede e nem rede eu tinha, todo mundo 

armando rede: “E agora o que eu faço, porque não me avisaram?”, e não sei o que. Aí nós 

viemos, levou uns sete dias até Santarém, esse barco. Aí tinha um oficial no barco e falou assim: 

“Olha eu trabalho – ficava vago de dia o quarto que ele ocupava com chuveiro e tal -, você 



ocupa de dia”. E um calor infernal que eu nunca tinha visto igual, e aí eu ficava nessa coisa, e 

a noite eu ficava acordado, mas era ótimo, era uma coisa maluca. Ao lado disso, se juntou um 

padre que estava voltando - incrível, um homem maravilhoso-, que estava voltando só para 

pegar remédio, essas coisas para levar para a tribo que ele estava. E aí a gente ficou sabendo 

desse povo onde ele vivia, ele era casado, tinha uma índia lá. Eu nem lembro mais que tribo 

que era, nós ficamos de ir com ele e tal. E tinha mais esse maluco que se juntou com a gente, e 

tinha mais uns moleques lá do Nordeste que estavam indo para o garimpo, olha que coisa rica. 

Coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, de repente eu me deparo com essas 

histórias e comecei a ficar maluco com essas histórias: “Poxa, eu também vou para o garimpo 

com esses caras e tal para ver”. E aí esses caras começaram a cantar, e eu falei: “Cara, eu vi 

uma peça chamada Morte e vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, e tem lá as excelências 

e eu sou apaixonado por aquilo: “Vocês sabem cantar isso?”. Todos sabiam cantar. E eu vim 

vivendo isso no barco, na viagem, e nós os ouvíamos, que maravilha. Essa foi a vigem até 

Santarém. [...]. E aí em Santarém eu fiquei um tempo, porque o barco ia descer um braço de 

rio, mais quinze dias, e eu: “Eu quero continuar a viagem” porque a Junta Pan-americana era 

tão longe e tal. Aí passou um navio da Marinha e eu peguei carona da Marinha Brasileira de 

Santarém a Manaus. Foi aí que eu cheguei em Manaus, conheci pessoas interessantes. Na 

verdade, um cargueiro da Marinha, não era um navio de pesquisa, nem nada. 

Howardinne: Foi nesse navio que você conheceu o Ediney? 

Nielson: Não, o Ediney já foi em Manaus. Aí quando eu cheguei em Manaus eu ainda fiquei 

uns dias no barco para comer e tal, e bom, agora tenho que ir para a cidade para ver como eu 

faço para ir daqui à Junta Pan-americana. Eu achava que tinha uma estrada de Manaus para o 

Chile lá por cima, eu não tinha a menor noção de nada. Aí eu fui descobrir que eu estava preso 

numa “ilha”. Tinha o rio Amazonas que era um mar, e atrás, acima uma floresta, e agora? Como 

eu faço com isso aqui? Como eu saio disso aqui? Aí no segundo dia, a primeira coisa que eu 

faço, eu sempre fazia, sempre me virei assim, eu chegava num lugar eu ia procurar um teatro, 

alguma coisa relacionada ao teatro, que era o que eu sabia mais ou menos fazer ou conversar 

sobre isso, né. Fui ao Teatro Amazonas, e eu arranhava o francês nessa época, aí eu consegui 

ficar de guia turístico, que eles estavam precisando de alguém que guiasse e falasse francês, 

porque inglês já tinha muito, português já tinha muito. Era a época da Zona Franca, estava 

começando então iam muitos turistas para lá, aqueles turistas meio gringos com aquelas 

sandálias, aquelas meias no meio da perna assim, havia muitos. E aí eu fiquei, pegava um 

dinheirinho nessa história ali, pegava gorjeta. Eu não sabia nada sobre o Teatro, me deram um 

panfleto lá, e eu saí falando do Teatro: “Olha essa cortina representa isso... O encontro das 



águas, não sei o que... Isso aqui é o guaraná, não sei o quê...”. E aí eu fiquei por aí, nessa história 

eu fui procurar também um lugar que tivessem estudantes, porque eu falei: “Poxa, estudante é 

mais fácil estar ligado nesse negócio de cultura, quem sabe”. Foi quando eu conheci o Roberto 

Evangelista, não sei se você já ouviu falar, o Roberto Evangelista começou a me apresentar 

pessoas na cidade e foi quando eu conheci o Aldísio logo na sequência. Aí eu fiz um concurso 

para uma refinaria de petróleo que tinha lá, como chamava... Tinha uma refinaria de petróleo 

lá. Fui trabalhar na refinaria de petróleo e era um “puta salário”, nossa... E o Aldísio, ele foi 

chamado para dar um curso de teatro no SESC e o Aldísio falou: “Cara, eu nunca fiz teatro, eu 

não sei nada disso...”, aí ele conversou comigo: “Você está afim de fazer?”, eu disse: “Olha 

Aldísio, se for para dar um curso e ficar por isso mesmo não me interessa cara, dar um curso de 

um mês, sei lá, para mim era melhor dar um curso de culinária que tem mais utilidade né. Para 

que serve um curso de um mês de teatro? E daí? Entendeu. Fazer o que com isso?”. Aí ele disse: 

“Não, mas talvez você possa fazer alguma proposta para continuar lá, entendeu”. Antes disso, 

o Roberto Evangelista me convidou para dirigir uma peça lá, foi aí que eu cheguei realmente 

fazendo alguma coisa no teatro. Eu estou variando um pouco porque são lembranças muito 

antigas... 

Howardinne: No TUA né, com O espião? 

Nielson: Era o TUA, exatamente. Eles estavam meio perdidos sem saber o que fazer, eles já 

tinham, aquela história também de ganhar festival, tinha muito dessa coisa na época, e eles já 

tinham ganhado o festival, não sei o que, não podiam perder... Uma coisa de vaidade no ar. Eu 

falei: “Eu posso propor alguma coisa mais simples?”. E eu falando disso com o Roberto 

Evangelista, porque o grupo era muito confuso, o pessoal do teatro, eles não sabiam rumo 

nenhum, enfim. E lá em Manaus também, curiosamente, a censura ainda não tinha chegado. As 

coisas que estavam acontecendo aqui no Sul não estavam acontecendo lá, era bem diferente, 

era outra realidade. Porque a distância realmente era maior, para você telefonar para lá era 

complicado, era quinze dias que você tinha que esperar na fila para conseguir telefonar, 

entendeu? Então era muito complicada a ligação com o Sul e tudo mais. Aí eu falei: “Roberto, 

eu posso fazer uma coisa?” – aí eu me lembrei dos velhos tempos de Mauro Rasi – “Tem O 

espião, do Brecht cara, eu acho que é um espetáculo que tem tudo a ver com esse momento que 

estamos vivendo, esse momento de medo, de tensão, e tudo mais”. Estava começando a chegar 

em Manaus esse ambiente assim, da época nazista, de um entregar o outro. A gente já tinha tido 

algumas passeatas, alguns protestos na rua de estudantes e tal. E aí então eu falei para o Roberto 

Evangelista e para uma menina, que é uma pena, mas eu não consigo lembrar do nome, eu acho 



que ela era do Rio, mas estava morando lá, acho que ela fazia medicina lá. Tinha medicina em 

Manaus? 

Howardinne: Acho que tinha. 

Nielson: Tinha sim, acho que tinha. E o menino foi o Carlos Michiles, era realmente um menino 

de quatorze anos. Eu sempre gostei de catar ator assim, na rua, sempre. Aí eu vi o Carlinhos e 

falei: “Poxa cara, esse moleque é o moleque da peça”. Você conhece O espião, sabe do que eu 

estou falando. 

Howardinne: Sei, foi no bar do pai dele, você o encontrou no bar do pai, uma coisa assim que 

ele conta. 

Nielson: No bar do pai dele. No bar do pai ele era balconista, sempre estava ali no balcão e tal. 

“E aí, você quer fazer teatro?”. E fizemos. E era um espetáculo muito interessante, porque eu 

tinha também, eu tinha uma... Quer dizer, o pessoal que ajudava ao redor, era um pessoal muito 

competente, eu queria fazer um espetáculo com slides, isso na época era... Ainda mais em 

Manaus, meu deus do céu. Então eu tinha assim, falavam determinada frase, congelavam no 

palco, e aí aparecia o projetor e projetava as coisas que estavam acontecendo em São Paulo, 

acho que foi 68 já isso daí, se eu não me engano. Então apareciam as passeatas e a polícia 

reprimindo e tudo mais, que o Roberto Kahané - você já ouviu falar do Roberto Kahané também 

né? 

Howardinne: Do cinema. 

Nielson: O Roberto Kahané delirou quando viu que poderia fazer essas coisas visuais na peça. 

Então foi assim um encontro muito legal, muito gostoso a ponto de deixar enciumado o cara 

que dirigia antes no TUA, entendeu. Eu não lembro o nome dele. 

Howardinne: Aquiles Andrade? 

Nielson: Aquiles, justamente. Ele não ficou meu amigo nem um pouco. Pelo contrário 

entendeu, começou a... aquelas coisas bem provincianas mesmo, é natural. Em toda cidade que 

eu chego é assim, que eu chegava era desse jeito, eu sempre era o intruso, eu sempre não fazia 

parte daquilo ali, entendeu. Então O espião fez um sucesso, você deve ter ouvido falar do 

espetáculo. A gente fez em uns lugares bem interessantes. Sabe um colégio lindo que tem em 

Manaus? Ali perto da Polícia, que tem um palco... 

Howardinne: O Colégio Estadual, que tem um coreto, uma arena. 

Nielson: Uma arena! É, mas tem andares também. 

Howardinne: Eu estudei lá. O Aldísio estudou lá. Tinha uma galera do TESC que era dali, a 

Claudia... 



Nielson: A Cláudia, o Barrote, era... Cara, que espetáculo... Um espetáculo numa noite de lua 

cheia, era aberto, o céu em cima, que espetáculo a gente fez ali. E Manaus nunca tinha visto 

uma coisa desse jeito, entendeu. Ainda mais com uma coisa tão forte como é o Brecht. E o 

Roberto estava muito bem, acho até que o Roberto ganhou algum prêmio como ator também, 

alguma coisa assim. Eu sei que a peça ganhou prêmio. Ah, o Deocleciano, irmão do Márcio.  

Howardinne: Deocleciano Bentes, irmão do Márcio. 

Nielson: Isso, irmão do Márcio, ele que ficou (ininteligível) ele que ficou... Não sei se era um 

gravador de rolo, alguma coisa assim. Fiz o meu trabalho e tal. Aí após isso daí, dessa 

experiência com O espião, foi que aconteceu do Aldísio - agora voltamos àquilo, alguém já 

falava de mim em Manaus, entendeu, por causa desse espetáculo. Aí o Aldísio, as assistentes 

sociais chamaram ele: “Aldísio, não queres dar um curso de teatro?”, aí foi que o Aldísio veio 

conversar comigo e eu fui conversar com elas e falei: “Olha, não me agrada dar um curso – isso 

que eu te falei né? – se puder ter uma continuidade, ou seja, se disso daí surgir um grupo de 

pessoas que queiram continuar fazendo teatro, para mim, eu topo, na boa e tal”. Aí não era 

oficina, falava-se curso mesmo, oficina era de automóvel de carro. Então eu dei esse curso de 

um mês, eu acho, um mês ou dois. Quando terminou o curso eu reuni o pessoal – deve ter foto 

em jornal dessa reunião -, eu falei assim: “Cara, se vocês quiserem, a partir de agora a gente 

começa a fazer um grupo de teatro aqui”. E eu como gostava muito de experimentar, isso que 

eu sempre te falei né, desde lá detrás, eu gostava muito da experimentação, de não ter regras 

rígidas para o palco. Não é porque eu não sabia, eu não era profissional. Aliás, na época não 

existia profissional, você sabe disso né, o teatro ainda não era profissão, a gente fazia porque 

fazia mesmo, mas não era profissional porque não tinha registro como profissão, tanto é que eu 

fui contratado pelo SESC depois como... Eu tenho até a carteira de trabalho da época, sei lá 

como instrutor de alguma coisa cultural, alguma coisa assim... E aí eles toparam e a primeira 

proposta que eu fiz para eles foi Eles não usam black-tie.  

Eu queria manter aquela coisa do engajamento político que não fosse um teatrinho, sei lá, igual 

se fazia em Manaus, meu deus, você sabe da história... Aqueles teatros... Enfim, eu não sei nem 

como chamar aquilo, “Maria Cachocha”, alguma coisa assim do gênero. Eu nem conhecia esse 

pessoal, na verdade, eu fui ouvir falar deles depois, “que eu estava entrando no terreno, e que 

ele já tinha dono”, umas coisas assim. Mas eu não sabia, essas pessoas eram comerciárias, a 

maioria que procurava, então você imagina o grau... 

Howardinne: Era isso o que eu ia te perguntar. Nesse curso a maioria era comerciário? Tinham 

estudantes? Eram mais jovens? 

Nielson: Eram jovens de modo geral, mas tinham comerciários sim.  



Howardinne: E você tinha quantos anos na época mais ou menos? 

Nielson: Em 1964 eu tinha vinte... Então em 1968, vinte e três. Só que vinte e três anos nessa 

época era dez anos a mais hoje em dia. O grau de informação que a gente tinha acesso e tudo 

mais... Eu estava lembrando hoje, por exemplo, hoje não, um dia desses lembrando, cara eu ia 

em livraria e eu não conseguia encontrar um único livro sobre teatro. Você vasculhava a livraria 

inteira, de cima abaixo e não existia um livro sobre teatro. Um livro que fosse. Peça de teatro 

impressa, assim em livro? Meu deus, que coisa mais complicada que era sabe. Não existia 

mesmo não, então a gente conseguia peças de teatro para ler mimeografadas, sabe o que que é 

mimeógrafo né? Aquela porcaria feita naquela máquina de álcool, rodava no álcool, aquela 

coisa toda apagada. Então nossa, naquilo passavam peças que eram proibidas na época. 

Inclusive aquela novela Roque Santeiro, ela era de uma peça do Dias Gomes, chamada O berço 

do herói. O Dias Gomes até esteve na Escola Emílio Fontana, fazendo palestras... A gente tinha 

assim, o que se chamaria hoje de seminários né. A gente tinha pessoas muito boas, esses caras 

que estavam em projeção na época e tal, esses contatos é que enriqueciam muito o curso. E aí, 

eu li O berço do herói numa cópia mimeografada porque a peça já era proibida e depois virou 

a novela Roque Santeiro, nossa eu fiquei fascinado pela peça. Bom, voltando... 

Howardinne: ...Aos comerciários, o público que fazia o curso. 

Nielson: Era um público jovem: “Está acontecendo não sei o quê e tal”, era uma época de muita 

ebulição também, sabe. Não tinha muitas opções na vida como tem hoje, então se aparecia 

alguma coisa interessante, por exemplo, como o teatro é uma coisa interessante né, então as 

pessoas procuram, se as pessoas gostam daquilo elas procuram. Hoje em dia você tem muitas 

opções, você vai fazer uma oficina aqui e o cara já foi em Harvard, o cara já foi não sei aonde 

e tem pós não sei aonde e aparecem cinco pessoas para fazer, porque tem muitas... [...]. E a 

gente foi bem claro assim em definir o que a gente queria. O que a “gente” queria, na verdade 

eu que colocava porque eles não tinham noção, eles tinham menos noção do que eu até né. Mas 

eu sabia que eu queria usar o palco para experimentação, essa era a minha questão. Eu já tinha 

visto algumas coisas como Judith Malina, Julian Beck... Nossa, eu era fascinado por essas 

coisas assim. Então eu queria algo assim nos trópicos (risos). Mas só que eu tinha que fazer um 

jogo, percebe, é óbvio que eu sabia as pessoas que estavam comigo eram pessoas, na época, a 

gente diria meio “caretas”, não eram caretas no sentido depreciativo sabe, mas eram caretas no 

sentido de que não tinham tido contato ainda com algumas coisas que eu já tinha visto pela vida 

e tudo mais. Então a gente usava esse termo careta, mas não era no sentido de humilhar, de 

rebaixar, era uma terminologia.  



E aí a primeira experiência foi Eles não usam back-tie. O Aldísio trabalhou e foi interessante 

porque aí eu fui vendo que eu não tinha atores na mão, “fui vendo”, eu já sabia disso. O que eu 

faço com essas pessoas entendeu? Então assim, para mim... E não era parecido com São Paulo, 

percebe? O acesso que a gente tinha a cultura em Manaus não era o mesmo que se tinha em São 

Paulo. Em São Paulo eu conhecia de tudo, até hoje é assim, você conhece bem São Paulo, o que 

você quiser você acha. A experiência mais maluca, que seja, se você quiser você encontra em 

São Paulo. Manaus era diferente, era muito mais simples, mas eram pessoas muito generosas, 

muito dispostas a aprender, muito dedicadas, entendeu? Nossa, era muito bom, era uma coisa 

muito família, a gente não se desgrudava, a gente não saía... Era um grupo que não se largava 

de jeito nenhum. Eu me lembro bem no dia, na noite em que a gente decidiu, foi ali naquele 

pátio, embaixo assim do SESC, tem aquela portaria, ainda não sei se está do mesmo jeito, era 

na rua Henrique Martins, se eu não me engano. Tinha essa portaria, as mesas ali, algumas 

cadeiras e na reunião a gente decidiu essas coisas: “Então é isso?”, “É isso”. “Então vamos para 

a frente”, e imediatamente eu peguei a peça Eles não usam black-tie, e falei: “É isso aqui ó, 

vamos levar isso para frente”. E aí o quê que começou a acontecer, eu comecei a aprender a 

fazer teatro, o teatro que eu procurava de repente, então era isso, era experimentando. O ator 

que eu tenho é esse. E aí? Ele não pode ser ator? Pode. Claro que pode. E aí como a gente faz 

com isso que a gente tem... E o Aldísio entendeu isso logo também, o Aldísio é que era o 

intelectual da turma assim, eu era puro delírio, era “porra louca”, a gente chamava de porra 

louca na época. Eu não racionalizava as coisas, eu queria era acabar com o sistema, essas coisas 

malucas, mas foi ótimo, foi muito bom (risos). 

Howardinne: Tanto que a montagem era, ela não era realista né, pelas fotos, todo mundo com 

a cara branca... Tinha música, umas coisas assim. 

Nielson: Imagina fazer isso naquele teatro sagrado que era o Teatro Amazonas, entendeu? 

Nossa, aquilo era um teatro que não era para qualquer um que pisava naquele palco. Tinha umas 

coisas assim. Eu me lembro muito bem que tinha uma Fundação Cultural aí, e esse cara da 

Fundação Cultural ele era totalmente contrário ao que a gente fazia ali no SESC, eu não me 

lembro o nome dele... Eu realmente não conseguia me entender com ele, eu ia muitas vezes 

conversar com ele, mas a gente não se entendia, ele achava que aquilo ali era sagrado. E eu 

também não sabia direito o que estava fazendo, entendeu. Eu estava ali com um grupo 

maravilhoso, com pessoas maravilhosas e a gente estava aproveitando aquele momento ali, 

aquela onda toda, uma coisa que eu achava que sabia fazer que era teatro. Mas Eles não usam 

black-tie foi uma experiência muito legal, que chamou muito a atenção, assim, já em Manaus... 

“O quê que é isso, o quê que é isso?”.  Nós usávamos músicas, a gente queria fazer assim uma 



imitação tropicalista da Broadway, sabe, não era essa a intenção, mas rolavam umas conversas 

meio assim entre a gente. Então é meio um musical, é meio isso, é meio aquilo... Não tinha um 

objeto de cena, não tinha um cenário, não tinha nada. Eram eles com a cara pintada e gesto. O 

texto, obviamente, a história que ia se desenrolando e gesto. Mas, o texto dito de uma forma 

diferente, não realista também, entendeu. Sabe o que eu fui ver de parecido assim, guardadas 

as devidas proporções? O jeito que o Galpão, de BH, trata o texto. Eles pegam o texto e fazem 

aquela declamação, de como era o teatro antigamente. Você já percebeu, você já viu Romeu e 

Julieta? O que você já viu do Galpão? 

Howardinne: O Romeu e Julieta não. Eu vi Os gigantes da montanha, os mais recentes, o 

Nós... 

Nielson: Os Gigantes da montanha já tem uma característica diferente ali. O Romeu e Julieta 

é bem mais assim, o texto fica bem irreal, não é dito de maneira realista, é bem pomposo, 

declamado e eu fiz meio assim, empiricamente, eu não sabia que ia dar nisso, fiz empiricamente, 

porque eles não eram bons atores então... E ficaria uma coisa falsa. Aí que eu digo para você, 

eu também comecei a aprender a fazer teatro de uma maneira diferente. Ou seja, toda aquela 

coisa rígida stanislaviskiana, da Escola Emílio Fontana, eu misturava na minha cabeça com O 

Rei da Vela, eu misturava na minha cabeça com O assassinato de Jean Paul Marrat, entendeu, 

deixa eu ver... do Ademar Guerra, com as coisas maravilhosas que eu tinha visto em São Paulo, 

uma questão da minha cabeça em ebulição, como é que eu uso isso aqui e agora.  

Eles não usam black-tie nunca foi liberado, até hoje não foi liberado pela censura, a gente 

conseguiu meio que fazer na marra, assim, entendeu, e em seguida eu propus outro espetáculo, 

eu falei: “Cara, já que a gente fez uma coisa dessas, vamos partir para Calígula”. Eu gostava 

muito de Camus, eu falei: “Vamos partir...”. E foi aí que a gente partiu para Calígula, do Albert 

Camus. Também queria uma linha assim... Aí eu fui descobrindo meio que um caminho de 

deboche sabe, essa ficou uma característica minha lá assim, com os textos que eu pegava para 

trabalhar, e com o Calígula a gente desenvolveu isso também, a gente conseguiu... 

Howardinne: E era uma edição, uma coleção da Gallimard? 

Nielson: Isso, era. 

Howardinne: Tá, eu procurei aqui para ter uma noção de quem tinha traduzido para fazer uma 

comparação, mas não achei. 

Nielson: É eu não vou saber, não tenho os textos dessa época. Quem curtia muito fazer essas 

coisas assim... Ele era maravilhoso como assistente de direção, era o Maurício Pollari, que 

morreu também né, o Maurício. Depois trabalhou na Manchete em São Paulo. 

Howardinne: Ele faleceu novo, não é? 



Nielson: Foi, foi. Eu soube que ele teve alguma coisa no coração assim, repentina. O Maurício 

era um excelente companheiro assim sabe. É o que eu estou te falando, eu tive um grupo muito 

interessante, pessoas super dedicadas, generosas. Com o Calígula eu vi que eu não poderia 

montar um clássico, obviamente, com aqueles atores que eu tinha na mão. Eles já entendiam 

melhor o eu falava por conta do Eles não usam black-tie não é. Agora Eles não usam black-tie 

foi para quebrar o gelo, vamos dizer assim, né. Você chega, pessoas que nunca tinham visto 

nada na vida, de repente se jogam no palco e como é que você faz? Então já conseguiam 

começar a entender o que eu falava. Até que nas primeiras leituras, meu deus do céu... (risos), 

leituras horrorosas, aí o Aldísio não aguentou e falou assim: “Ai, como cansa ser romano nos 

trópicos”. Aí eu falei: “É isso daí” (risos). Aí eu coloquei o nome de Calígula ou Como cansa 

ser romano nos trópicos, que aí também começou a surgir um momento tropicália no Sul e a 

gente entrou nessa. Não porque a gente quisesse imitar, entendeu, porque era um 

comportamento nosso diante da situação, diante do que estava acontecendo na época, era a 

nossa reação, entendeu, era essa. “É isso daqui” e aí partiu realmente para o deboche, aí a 

censura começou a apertar um pouco mais, qualquer coisa que se fazia era censurada e tudo 

mais, então ia tendo que procurar caminhos aqui e ali para dizer determinadas coisas né. 

Howardinne: Deixa-me te perguntar, o Calígula tinha uma interação com o público no 

momento dos cachos de bananas, tinham umas coisas... 

Nielson: Na primeira montagem. Era onde eu fazia o Calígula na primeira montagem.  

Howardinne: E eu queria saber assim de onde surgiu essa coisa da interação com o público 

porque a gente vai ter notícias disso no Roda Viva, com o Zé Celso, de 68 também, mesmo 

período. E como foi isso? 

Nielson: Já aconteciam algumas coisas em São Paulo, eu não sei agora - eu não vou me lembrar 

exatamente o nome nem nada-, mas eram umas coisas que chamavam happening, entendeu, e 

era provocar o acontecimento e blá-blá-blá, e aí o público participava disso. Então era mais ou 

menos daí que eu peguei essa ideia. Só que eu não tinha assistido isso, só tinha lido a respeito 

e falei: “Nossa, isso é maravilhoso”, entendeu. Então quando nós fomos para o Teatro 

Amazonas, a gente fez uma temporada no SESC né, ali no teatrinho do SESC que ainda era 

voltado para a quadra de esportes, percebe? Tinha toda uma história, quando tinha jogo, quando 

não tinha jogo, e podia fazer temporada, podia abrir para o público, aquela história toda. Mas, 

como nós participamos do Festival Cultural lá, foi onde esse cara da Fundação Cultural e a 

comissão julgadora, “desceram o pau na gente”, pelo o que eles viram lá. Então o que nós 

fizemos: saía um personagem, ia até a cortina com aquela - a gente usava todas as coisas que 

se tinha na Zona Franca,- então vinha um personagem que era um senador com a cara pintada 



de branco e tudo mais, e as nossas roupas eram de plástico, todas as roupas eram de plástico, aí 

ele vinha com uma sombrinha chinesa que vendia lá na Zona Franca e convidava o público para 

participar desse grande acontecimento. Eu não lembro exatamente como é que eram as palavras 

dele e tal, para vir para o palco. Aí já tinham as cadeiras certas no palco, ele subia no palco, é 

óbvio que a comissão julgadora não subiu, esse pessoal da Fundação Cultural não subiu, aí nós 

fechamos a cortina e aí “o pau come ali dentro do palco”. Aí nesse daí que tinha, que descia o 

cacho de bananas na hora do banquete, a gente sentava no colo das pessoas para conversar, 

enfim, nem eu lembro direito como a peça seguia, mas devia ser uma bosta também a peça sabe, 

não devia ser grande coisa não (risos). 

Howardinne: Eu ia te perguntar, e depois a gente pode falar sobre isso, mas essa primeira 

versão do Calígula seguia o texto? Não seguia né? Era uma adaptação mesmo. 

Nielson: Era uma adaptação. Tanto é que era dividido em atos, dos personagens mantivemos 

todos, tinha uma situação da rebelião contra Calígula, tanto é que no final tem essa cena, então 

existia essa linha só da história, entendeu. Mas, a peça não se manteve a de Camus não, nós, eu 

e o Aldísio, começamos a mexer no texto a medida em que a coisa ia se desenrolando. E no 

terceiro ato era o Festival de Cultura que era o Festival de Cultura do Amazonas, um Festival, 

que a gente faz com o pessoal no terceiro ato. Então era um deboche total, a gente acaba com o 

festival de Cultura, depois eles ficaram ensandecidos. Eu me lembro que um dos caras lá, que 

eu não sei o nome, mas eu lembro, falou assim: “Camus só pode ser mexido por alguém que 

esteja à altura de Camus”, e aí o Aldísio era jornalista, o Aldísio era muito inteligente, ele rebatia 

umas coisas no jornal, assim sabe, que deixava os caras sem ação total. Era muito gostosa essa 

disputa, essa briga com eles, com os “donos da cultura na cidade”, entendeu. 

Howardinne: Nesse Festival teve o grupo Sete também né, que era uma... 

Nielson: Eu não me lembro. Como participamos de vários Festivais, a gente queria ganhar 

algum Festival. Foi aquilo que eu te falei, para fazer nome, sei lá, era um status para a gente, e 

a grana que a gente pegaria entendeu, poderíamos repartir entre a gente, essa coisa toda. Mas, 

eu não me lembro, teve um desse menino do TUA, como é que chamava... 

Howardinne: O Ediney? 

Nielson: Não, o Aquiles. É Aquiles, o que montou o LSD e tal? 

Howardinne: Pois é, o que montou Luar sob Danúbio, era do Azancoth... 

Nielson: Ai que coisa mais boba, mais careta gente. 

Howardinne: Careta, sério? 

Nielson: Que coisa mais tosca, sabe, porque eles queriam fazer uma coisa psicodélica, mas todo 

mundo era careta, nunca nenhum deles tinha fumado um cigarro de maconha na vida, entendeu, 



eram todos uns “burguesinhos”, era um pessoal da burguesia desse grupo, entendeu? E eles 

fizeram uma coisa boba, tão boba, tão nada, sabe. É claro que eles fizeram sucesso né, tinha o 

pessoal da Universidade que eles, enfim, tinham amizade, eles eram de um grupo... Como é que 

chamava? Era não sei o que... Departamento... DEA... 

Howardinne: ICHL? 

Nielson: Essas coisas de agrupamentos estudantis e tudo mais, e eles faziam parte disso. Eu não 

queria fazer parte dessas coisas. Então eu não era nem simpático a isso e tal. Mas, eu me lembro 

de ter assistido LSD, aquilo não era nada. 

Howardinne: Mas, engraçado porque no livro da Selda, acho tem uma passagem que você 

elogia, ela cita que você fica chateado com a comissão por ter elegido este como o melhor 

espetáculo, mas que você achou muito inventiva a encenação. 

Nielson: Claro que eu tinha que falar isso para a Selda e para o Ediney (risos) tinha que ser 

diplomático (risos). Quanta coisa que eu não falei em entrevistas anteriores aí para não magoar 

o fulano e o beltrano, quantas coisas que eu não falei, sabe. Até que eu encontrei umas vezes 

aqui, essa última vez que eu encontrei esse pessoal que veio com As mil e uma noites aqui, já 

não tem mais nada a ver com o TESC, não são pessoas ligadas ao TESC... (...). 

Nielson: Então, o que eu estava falando... Eu senti o que a Selda estava querendo ouvir e falei: 

“Ah, não vou querer ficar provocando polêmica, deixa eu ficar numa boa”, e concordava meio 

que com o que ela dizia assim, enfim... Os trabalhos de Manaus naquela época eram muito 

ruins, muito ruins, eram assim ingênuos, entendeu, enfim... 

Howardinne: Acho que um resultado também de não ter uma escola de teatro né, essa coisa do 

profissional, era tudo empírico. 

Nielson: Exatamente, era tudo empírico e esses que eu falei que pertenciam a Universidade 

eram burguesinhos entendeu, que achavam que estavam, que eram assim o “supra sumo da 

intelectualidade”, da inteligência. Eu já tinha trabalhado com eles em O espião, então era óbvio 

que eu era intruso ali e não queria criar problema com as pessoas. Pelo contrário, eu ficava 

numa boa, aliás, eles falavam muito do meu trabalho e eu não ligava para isso não, eu não tinha 

muito, nunca tive essa coisa de procurar saber o que as pessoas estão falando de mim, o que 

estão pensando, assim em relação ao trabalho, entendeu. É o que eu estou te falando, era muito 

porra louca, a minha cabeça era totalmente um delírio, é óbvio que se me elogiassem eu adorava, 

achava muito bom. Quando saía coisa boa no jornal falando a meu respeito eu falava: “Uau”, 

eu achava maravilhoso (risos). Mas se alguém não gostasse eu nem ligava. Tanto é, que teve 

uma época, que foi a última montagem que eu fiz lá em Manaus, eu abri para todos os grupos, 

convidei todo mundo que quisesse participar. Não que a gente fosse o melhor, não, era muito 



no sentido de uma troca mesmo entendeu: “Vem cá, vocês querem um trabalho assim assado, 

sabem fazer isso e tal?”. Aí veio o Gerson Albano, veio a Claudia, que você já deve ter ouvido 

falar.... 

Howardinne: O Moacir... 

Nielson: O Moacir... Eram pessoas... 

Howardinne: Já que você tocou nesse assunto, porque eu conversei com o Moacir e ele tinha 

citado que foi na época de um curso do Eduardo Cabús, se eu não me engano, e parece que você 

fez, o Stanley... Foi nessa ocasião que vocês abriram para outras pessoas? 

Nielson: Isso. Com outras pessoas de outros grupos para fazer esse curso, ele nem ia acontecer. 

Você sabe já da história dele né? É um cara que diz que fez um curso na Índia, não sei o que, e 

apareceu dando curso na Universidade do Amazonas. Aí chegou lá e não tinha lugar para dar o 

curso, aí eu: “Quer saber de uma coisa, eu te dou o teatro, tá aqui, eu faço o curso também, eu 

participo do curso com você e tal”, entendeu. Mas era um cara muito ruim, muito ruim, sabe. 

Mas o que valeu assim foi juntar essas pessoas, então apareceu Gerson, Claudia, Moacir... A 

gente tinha se encontrado antes, eu não vou lembrar o nome, alguém daqueles “teatrões” que 

havia antigamente lá, eles fizeram um encontro num clube e cada um apresentava uma esquete 

e tal. É isso que eu estou te falando, era um trabalho muito ruim entendeu (risos) muito ruim. 

Cada um apresentou uma esquete e a gente não apresentou nada, àquilo não fazia a linha da 

gente, mas eu estava ali numa boa para estar com as pessoas. Numa boa mesmo, eu não tinha 

nenhuma... Sabe, como se diz, arrogância com as pessoas, nem nada não. Queria estar de boa 

com eles. Mas tinha uma mulher lá que era mais destacada assim, eu me lembro que, sabe o 

que ela apresentou? Você promove uma coisa maravilhosa num clube, com todas as pessoas 

que fazem teatro na cidade, aí você vai e apresenta: “O que você foi fazer no mato Maria 

Chiquinha”, e encena isso, o que eu vou fazer entendeu? Era uma coisa ingênua, muito boba 

sabe, meio que sem propósito. E era o pessoal que fazia teatro antigamente lá, não que eu 

achasse que eles fossem piores do que a gente nem nada, mas cara isso não é a minha, eu não 

conseguia fazer isso, não tem nada a ver comigo. 

Howardinne: E esse curso do Cabús eu acho que foi o primeiro assim, pelo que eu pesquisei, 

claro, com uma duração maior, que eu digo. Parece que foram três meses, segundo o Moacir, 

teve certificado, o Stanley comentou sobre isso. 

Nielson: É, com certificado pela Universidade, aquelas coisas solenes e tal. E quem segurou 

toda a montagem para esse Eduardo Cabús fui eu. O cara não sabia o que fazer, o cara era um 

perdido sabe, a gente fez um “puta” favor para ele. O cara não sabia o que fazer. A única coisa 

que ele falava sempre era que ele tinha feito um curso na Índia e falava da Índia. Não sei que 



curso de teatro na Índia pode ser bom, enfim, mas o que eu estava falando... Qualquer pessoa 

que viesse com diploma qualquer do Paraguai, na época já era “Oh” entendeu, já era uma coisa 

assim.  

Uma coisa que eu quero registrar aqui, é que isso eu tenho vontade de falar, assim, uma pessoa 

que além do Aldísio que óbvio, foi uma pessoa que a gente se entendeu muito bem o tempo 

todo, uma pessoa de uma generosidade incrível sabe... Foi o Ediney, eu devia ter colado mais 

no Ediney. Eu devia. Ia ser muito bom para mim, eu ia crescer muito porque o Ediney era... O 

pouco contato que eu tive com ele, cara foi assim muito enriquecedor sabe. Eu me lembro assim, 

de poucos contatos com ele, mas era muito enriquecedor. Às vezes, quando ele ia ver algum 

trabalho meu, eu tinha uma referência quando eu olhava para o rosto dele para ver como ele 

estava reagindo, entendeu. Porque ele não era um cara maldoso, ele não era... Pelo rosto dele 

eu sabia como é que o meu espetáculo estava, como o meu trabalho estava. Porque ele tinha 

uma malícia para perceber as coisas assim sabe, uma capacidade para perceber a coisa, e humor. 

Ele tinha um humor muito refinado e o meu era muito escrachado, o meu era deboche mesmo, 

o meu humor era assim, era escrachado. Isso eu aprendia com o Ediney. Hoje eu sinto muito, 

olha, se eu tivesse colado nesse cara a gente teria feito um “puta” movimento em Manaus, sabe. 

E sei lá, poderia ter durado até muito mais do que durou.  

Howardinne: Nossa, e o Ediney é uma unanimidade né, todo mundo que fala dele assim, rasga 

elogios... 

Nielson: Rasga, é da esquerda, da direita, do centro, de qualquer lugar, falou do Ediney, ele era 

uma figura assim... Quando eu estava (ininteligível) Aldísio, Ediney... O Roberto Kahané, se 

bem que o Roberto não participou com a gente como teatro, o Roberto Kahané usou muito a 

gente, mas para nós foi muito bom porque foi um aprendizado e a gente participou de uma coisa 

maravilhosa que foi um filme. A partir do Calígula que ele viu, ele disse: “Cara, isso é cinema”, 

eu falei: “Você está certo, porque o que eu quero fazer é cinema, eu sempre... A minha linha 

sempre foi assim, eu trabalhava muito o visual no palco sabe, e na época, a gente chamava até 

de expressão corporal, não sei o quê. Eu gostava de desenhar no palco, com os personagens. Eu 

tinha sempre, aliás, isso eu aprendi no Fontana também, a gente fazia uns esquemas assim, 

arquitetônicos: daqui vai para lá, vai para cá, vai para lá e aí forma um desenho assim. Então o 

Kahané quando viu falou: “Cara, isso é cinema e tudo mais”, foi aí que ele convidou a gente 

para fazer, me convidou: “E aí, você topa e tal?”, aí nós fizemos o Calígula ou Como cansa ser 

romano nos trópicos aí ficou só Como cansa ser romano nos trópicos, eu acho.  

Howardinne: O filme do Kahané você está falando? Do título? 

Nielson: O filme do Kahané, eu não lembro se ficou Calígula... 



Howardinne: é, Calígula ou Como cansa ser romano nos trópicos ou Como não sabemos nada 

de nada da vida alheia. Alguma coisa assim que a Selda coloca no livro. 

Nielson: Nada de nada da vida alheia. Eu vi o copião. Se ele fosse... Pois é, é uma pena, hoje 

em dia quem conseguir esse copião vai ser de uma raridade impressionante. 

Howardinne: Muito raridade, com certeza. 

Nielson: Eu vi o copião e estava muito bom, estava muito bom, estava muito interessante, mas 

se fosse passar para o público ele ia ser tão cortado que perderia todo o sentido. 

Howardinne: Já que você tocou nisso, eu ia te perguntar isso também, o quanto da peça tinha 

nesse filme que foi gravado e também porque eu vi umas fotos no Teatro Amazonas com vocês 

com o figurino do Calígula, porque foi gravado também com o figurino né. E eu queria saber 

se essas fotos eram do filme mesmo, meio posadas. 

Nielson: Era todo o elenco do filme, toda aquela história que a gente mostrava no palco. Era 

assim, ele teve uma ideia maravilhosa... Que as nossas roupas eram de plástico né, então a gente 

saía de dentro do rio, ali na praia da Ponta Negra, a gente saía dali de dentro e invadia a cidade, 

era muito interessante, o cara era bom, o Kahané era bom. Então essa cena na Ponta Negra, 

poxa, era de arrepiar. Então saíam todos os personagens e os personagens invadiam a cidade. 

Então, por isso nós estávamos em todos os lugares. E aí era muito improviso, o Kahané não 

tinha um roteiro, o que ele usou mais foram os personagens e mais ou menos a ideia da peça, e 

colocou no filme. Eu nem me lembro direito, não tinha um roteiro no filme, a gente chegava 

para filmar e ele dizia: “É isso, isso, isso que eu quero de vocês”. Eu me lembro, de mim e do 

Aldísio fazendo uma orgia, nós dois dentro de uma loja de eletrodomésticos de umas coisas da 

Zona Franca, entendeu (risos). E tinha liquidificador, ventilador, e todas aquelas coisas muito 

loucas, muito interessantes. O Aldísio era ótimo para trabalhar, um cara maravilhoso. Teve uma 

cena maravilhosa que eu me lembro também, que eu vinha com a - era até minha esposa na 

época, a Ivone-, sabe aquele colégio que tem lá em cima, na rua do Porto? 

Howardinne: IEA. 

Nielson: Tem um colégio maravilhoso, aliás, todos os colégios de Manaus são maravilhosos. 

Não tem umas escadarias do lado, na lateral? Pois é, a gente ficou naquela escadaria, eu e a 

Ivone vestida de Cesônia e tal, que era a mulher do Calígula né, e eu vestido de Calígula. Aí 

quando terminaram as aulas, saíam todos os estudantes e enchiam aquela escadaria, aí a gente 

começava a descer aquela avenida e o colégio inteiro atrás da gente, na rua. Cara, imagine que 

cena... Era uma cena maravilhosa. Uma pena que não tem, sei lá onde está. 

Howardinne: Então, saiu uma reportagem, acho que foi em 2016, no jornal, ele falando, uma 

reportagem do Kahané falando sobre esse filme, dizendo que ele tinha sido finalizado só que 



para recuperar o processo de áudio era muito caro, porque o material mudou, enfim. Mas, que 

o filme ia sair - isso foi em 2016-, ele prometeu que conseguiria recuperar o filme, estava 

esperando um tipo de fomento, algum tipo de ajuda. Eu tentei entrar em contato com ele, mas 

estava bem difícil a comunicação, acabei voltando para São Paulo e não consegui. Mas, quem 

sabe... 

Nielson: Ele está em Manaus? 

Howardinne: Ele está em Manaus. Continua trabalhando com filmes. 

Nielson: Com audiovisual né? A gente chama de audiovisual. Ele já tinha ganhado um prêmio 

recentemente, acho que era Zona Franca meu amor, algo assim.  

Howardinne: O Kahané? Esse texto é do Márcio né, o Zona Franca. 

Nielson: Não... Ou Zona Franca meu amor é a peça? 

Howardinne: É a peça. 

Nielson: Ah não, é outro, então não tem nada a ver. Ele já tinha ganhado um prêmio 

anteriormente, não lembro se ele ficou famoso... Ele era bom, gostei de trabalhar com ele, a 

gente se entendia sabe. Eu dava ideias e ele falava: “Fantástico e tal, não sei o quê”. Sabe quando 

você se entende? Essa coisa de arte tem uma coisa muito estranha que ou você entende ou não 

entende. Não dá para explicar para a pessoa muitas vezes o que você quer ou deixa de querer 

entendeu, ou é ou não é, e as coisas vão acontecendo muito assim, para mim, por exemplo no 

trabalho. Por isso que era difícil trabalhar num esquema de teatrão, fiz teatrão também, óbvio, 

para sobreviver, era um sofrimento, era uma bosta. Era realmente só para sobreviver. Eu 

trabalhei em Hair, assim que eu vim para São Paulo. Eu fiz televisão na Cultura assim que 

voltei para São Paulo, eu tive que fazer essas coisas. Mas, que bosta. Que saco. Porque fica 

nesse sofrimento e uma coisa que não tem nada a ver, entendeu. Mas sim, fale. 

Howardinne: Eu queria que você falasse, pontuasse alguma coisa sobre o Pastum. Tem uma 

faixa - eu sempre olho para essa foto tentando “entender”, encontrar um significado-, tem aquela 

frase do “Naça é Naça o resto é fumaça”, que era do time de futebol. 

Nielson: Era do time de futebol. 

Howardinne: Era da coisa hippie né, o Pastum, tinha um texto meio... E esse texto... Fala um 

pouco sobre essa experiência. 

Nielson: Eu vou falar disso daí. O Aldísio não gostou muito não porque era realmente uma 

grande bobagem. Mas aí, eu já tinha tido uma ideia anteriormente, mas eu não sabia como 

passar essa ideia para o teatro e tudo mais. Quando eu vi o filme Amor sublime amor, sabe qual 

é o filme que eu estou falando? Esse filme eu já vi umas vinte vezes e até hoje eu amo, que é o 

Romeu e Julieta que acontece ali nos Estados Unidos, que é a questão dos imigrantes e tudo 



mais. Eu amo aquele filme, amo aquele filme. E aí eu tentei fazer alguma coisa parecida com 

aquilo aqui no Brasil. Então eu fiz um texto que era uma bosta o texto, os caras tinham até nome 

americano, Bobby, Robbie, Tony, sabe umas coisas bobas assim? E ao mesmo tempo, era 

aquela coisa que eu tinha visto, que foi o que eu te falei da Judith Malina, de acontecerem coisas 

no palco, não tem muita consequência, sabe assim. Eram dois grupos oponentes que enfim, iam 

acontecendo coisas, mas era muito mais intrigante os acontecimentos no palco. Um dos 

acontecimentos é que em um momento eles vinham e mostravam a faixa: “Naça é Naça, o resto 

é fumaça”. Era uma coisa de provocação com a plateia, entendeu. Estava muito na moda isso. 

O Zé Celso, inclusive, trouxe isso para o Brasil, que era de provocar. A gente já estava de saco 

cheio de tudo também nessa época. Como é que você se chama mesmo? Toda hora eu confundo. 

Howardinne: Dinne. 

Nielson: Ótimo, maravilhoso. Dinne, então, eu já tinha visto umas coisas aqui, acolá. Aí foi 

uma tentativa de fazer uma coisa assim meio que psicodélica, entendeu. Uma coisa meio... Não 

é nonsense no sentido de nonsense [sem sentido], é uma coisa que na época a gente chamaria 

mesmo de uma coisa psicodélica, tanto é que a abertura é uma música inteira do Iron Butterfly, 

sabe. Eles abriam no meio... Esteticamente era uma coisa bonita, então era o que eu estava te 

falando, eu queria fazer uma coisa visualmente bonita, e que as pessoas ficassem olhando e não 

ficassem questionando muito essa coisa racionalmente entendeu? Era mais um espetáculo 

psicodélico, esse era o termo. Não tenho como te explicar melhor, na época teve muito sentido 

isso. O Aldísio já não começa a gostar muito não. Tanto é que ele já não entrou mais. Mas 

estava sempre com a gente, sempre ouvindo, entendeu, mas eu sentia. Tanto é que ele não 

participou ativamente, eu sempre gostava de construir texto com ele.  

Tanto é que o nome [Pastum] não quer dizer coisa nenhuma, sabe, nada quer dizer nada, nada, 

não tinha sentido. Então de vez em quando tinha os toques do opressor, do oprimido, mas sabe 

tudo uma coisa muito velada. Ah, e tem um dado importante que agora que estou lembrando, 

aí eu já começo a perceber que eu tenho que achar uma linguagem para driblar a censura, que 

eu não podia mais dizer as coisas claramente, entendeu. Aí então parto para o deboche e fica a 

irracionalidade total, então “dane-se”. Chega de querer dizer alguma coisa para quem quer que 

seja. E eu tive uma decepção muito grande com o povo brasileiro.  

Eu vou te contar uma coisa, que agora eu posso contar, eu nunca contei para ninguém. Eu ia 

entrar num grupo de guerrilha em Manaus. Eu encontrei com um casal que estava vindo de 

Cuba, um casal novinho, bonitinho, e eles tinham feito um treinamento em Cuba, ouviram falar 

de mim e tal e a gente se encontrou. E eu era casado na época, e eu e a Ivone tivemos uma 

primeira reunião em casa e tal, que queriam arrebanhar a gente. Eles já vinham com um 



treinamento para começar uns assaltos a banco no Sul, olha só. Nem existia assalto no banco, 

mas eu já sabia lá em Manaus que era a próxima tática (risos)... Eu achei sensacional, “é por aí 

mesmo, é isso” (risos), entendeu. Como é que eu vou conseguir dinheiro? É isso, está lá o 

dinheiro, é nosso. Na época não existia guarda, segurança na porta de banco. Você não tinha 

que entrar naquela porta rotatória, nada. Porta de banco você abria e ficava à vontade, essas 

coisas vieram por causa dos assaltos de banco que começaram a acontecer. Então eu fiquei 

fascinado, eu quero dar a minha vida pela pátria, para mim era isso, era uma causa. Achei uma 

causa maravilhosa e tal. E o que aconteceu nesse tempo, eu já estava me comunicando, já tinha 

tido vários encontros com esse casal - já deve ter morrido esse casal, um casalzinho novo que 

nem eu assim-, e aí que aconteceu a Copa do mundo, a Copa de futebol de 68, o Brasil ganhou... 

Foi em 1968 que o Brasil ganhou? Acho que foi 1968 [1970]. Aí veio aquela taça Jules Rimet, 

certo. Lembra disso? Claro que você não lembra (risos), mas deve ter ouvido falar, taça Jules 

Rimet. Aí o exército chegou lá no SESC e mandou todo mundo para fora, “Agora vou usar aqui 

a quadra para colocar a taça Jules Rimet”, eles fizeram um altar, um altar! Com escadarias, 

igual a coisa de igreja católica, aquela coisa, um altar. E lá em cima ficava a taça Jules Rimet, 

e uma coisa cara entendeu. Era a propaganda do regime militar, o futebol aliado ao regime 

militar e eu não sabia o que estava acontecendo no SESC, porque eles chegavam e faziam o que 

queriam, entendeu. Não tinha essa não, e aí chegava no SESC e tal e não podia entrar. O 

quarteirão todo fechado, e uma fila ali na Henrique Martins, que ia embora e dava a volta no 

quarteirão praticamente, as pessoas querendo ver a taça Jules Rimet, você está entendendo a 

situação? (risos). “Eu não posso entrar no meu local de trabalho? Como é que eu faço”, “Não, 

não pode entrar, somos nós e pronto”. Aí eu fiquei vendo aquele povo... Que o futebol foi muito 

usado, tanto é que eu uso isso depois, na peça do Primata, A longa viagem do primata, eu uso 

muito isso, eles usaram o futebol muito como propaganda do regime militar, na ditadura.  

Eu falei: “O quê? Eu vou dar a minha vida para esses tontos que estão nessa fila para cultuar 

uma “porra” de uma taça de futebol? Eu? Nem louco, vou fazer isso nada”. Aí caiu a ficha, 

entendeu. Aí sabe quando o cara... quando você tem uma decepção assim forte, só eu sei o que 

aconteceu comigo naquela hora, é uma coisa assim muito particular sabe, não tinha nem como 

explicar. Foi uma decepção assim retumbante. Ou seja, na verdade eu que não enxergava as 

coisas direito, eu estava ali fechado no meu mundinho do teatro e achava que o povo todo 

também estava querendo derrubar o regime, que o povo estava incomodado com a opressão, 

entendeu. Não estava coisa nenhuma, todo mundo achando maravilhoso o regime, como hoje 

fazem ainda, tem gente enaltecendo o regime militar como se tivesse sido... “Se você tivesse se 

comportado direito não teria sofrido nada”, esse tipo de argumento assim. Na época isso já 



circulava, se você era da direita nada te acontecia. Cara, foi uma decepção tão grande que você 

não faz ideia do que foi isso, da coisa horrorosa que era. Já assim, oito horas da manhã aquela 

fila assim, de dar voltas para passar, tinha todo um cordão de isolamento, sabe, toda uma pompa 

para dar importância àquilo. Claro que ninguém poderia tocar naquela taça, estava lá em cima 

do altar. Cortinas de seda [...]. Aí eu parti para essas bobagens de fazer teatro, fazer teatro para 

quê? O que que eu vou falar? O que? Para quem? Entendeu. Aí eu me perdi também, aí eu me 

perdi. Porque antes eu fazia alguma coisa, se eu queria dizer alguma coisa através do teatro, é 

porque eu ainda acreditava que existia, uma pessoa ou outra né, que estava a fim realmente de 

mudar alguma coisa. Nesse dia, realmente, nesse acontecimento foi assim, foi terrível (risos). 

Eu nunca contei isso para ninguém porque nunca teve nada a ver diretamente com as 

montagens, entendeu. Mas aí isso pode explicar muito umas as besteiras que eu fiz, como o 

caso disso que você falou, do Pastum. O Pastum não era nada e a intenção era isso mesmo, de 

não ser nada. Era zoar – hoje em dia a gente usa esse termo né-, era zoar mesmo da cara de todo 

mundo: “Vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu gosto do Iron Butterfly, eu gosto de luzes, eu 

gosto desse cenário todo meio Judith Malina e Julian Beck, eu gosto de...”. Enfim, gosto de 

provocar a pessoa então é isso, só, mais nada entendeu, totalmente o que vem depois do 

Calígula. Aí, nessa sequência... 

Howardinne: E depois você fez o Mikage. 

Nielson: Não, o Mikage é o Pastum. 

Howardinne: A longa viagem do Primata? 

Nielson: A longa viagem do Primata é uma bobagem maior ainda porque aí entra o realismo 

fantástico também, enfim. Imagina o que é uma pessoa ouvir uma faixa inteira da Yoko Ono 

com aqueles – você já ouviu alguma coisa da Yoko Ono? Ouça para você entender o que eu 

estou te falando-, porque algo assim, para arruinar com a vida das pessoas sabe, era uma 

sessão... Que eu participei dessas coisas depois assim, chamado “incalter”, eram umas coisas 

terríveis, de colocar a plateia numa situação mesmo de loucura extrema. Enquanto tocava essa 

porcaria desse lado inteiro da Yoko Ono, os caras dentro de sacos plásticos como se fossem 

fetos, entendeu, ali, se mexendo. Eu achava lindo, colocava os óculos por baixo e ficava 

brincando com essa história. É claro que eu sabia que isso não estava dizendo nada entendeu, 

mas eu não tinha mais nada para dizer. Aí no final da peça assim, que eu puxo um pouco e ainda 

caio de novo em tentação e aí pego umas coisas do Camus, da Peste e tudo mais. Acho que tem 

uma foto que eu estou em cima de um negócio de... desses negócios de gasolina, uns tambores 

de gasolina, que eu estou em cima com umas pessoas, amarrado numa corda, e aí chega alguém. 



E eles tinham uns diálogos totalmente desencontrados, mas esses diálogos eu peguei da Peste 

do Camus: “A minha casa foi requisitada”, eu me lembro só dessa frase. 

Trazia um pouco para o momento que a gente estava vivendo, aí entra a música do Roberto 

Carlos cantando Jesus Cristo, entendeu, enfim. Essas coisas assim. Mas não funcionavam como 

eu achava que iam funcionar, o povo era sem medo. 

Howardinne: É dessa época que é o Albano... Não, o Apocalipse [As trompas do apocalipse] 

é depois, ainda é da tua fase? 

Nielson: Não, o Apocalipse eu já não estou mais, aí é o Gerson. 

Howardinne: Aí vai vir a remontagem de Calígula. 

Nielson: É, aí tem uma remontagem de Calígula. Calígula era uma coisa assim meio entreato, 

tem o Gerson, tem os atores que vieram para trabalhar com a gente e aí o quê que a gente faz, 

já era uma montagem meio caretinha assim do Calígula sabe, não era aquela coisa, sei lá: “Tem 

um texto bom, está aqui um texto bom e a gente já segue e vai no Camus”. Já não é aquela coisa 

debochada, extrema..., mas aí eu já queria fazer uma coisa visualmente... eu já queria cuidar 

melhor visualmente do espetáculo, aquelas coisas que a gente tinha em mãos. É óbvio, a gente 

não tinha muito dinheiro, não tinha cenógrafo, não tinha uma iluminação boa, não tinha um 

som bom sabe, não tinha como tem hoje. Hoje você tem facilidade né. Então para você fazer 

uma iluminação você tinha que inventar coisas, sabe. Inventar mesmo, a gente não tinha. Então 

eu quis mais fazer um espetáculo assim, mais correto, mais “certinho” e tal. O Zé Celso assistiu, 

esse pessoal do Oficina assistiu esse espetáculo, que daí acho que o Márcio falou uma coisa 

totalmente sem ter noção porque ele não estava presente. É mentira dele que o Zé Celso levantou 

e mijou no palco, não tinha, isso nunca aconteceu. Só se ele teve algum encontro com o Zé 

Celso que eu não participei, mas eu nunca vi isso. O Zé Celso assistiu a montagem, eu me 

lembro bem dele conversando com os atores sabe, muito educadamente, ele não falou que era 

ruim que não sei o quê, que isso e aquilo. Ele só falou algumas coisas em termos de trabalho 

com voz. Foi aquela coisa que eu te falei, os caras não eram atores, atores a ponto de ter um 

domínio desse negócio. Como antes eu fazia essa coisa falseada no diálogo então funcionava 

né, mas esse Calígula eu resolvi fazer meio que “realistazinho” assim.  

Howardinne: Deixa-me perguntar, essa peça ela já foi apresentada no teatrinho, pelas fotos. E 

se você pudesse falar um pouco dessa construção do teatrinho. Ele tinha um nome o teatrinho 

do SESC, sempre teve esse nome? 

Nielson: O TESC, o Teatro Experimental do SESC, a gente não falava... 

Howardinne: Não, o nome do teatrinho mesmo: “Teatro...”. Uma vez eu li em algum lugar que 

era o nome de uma assistente social, mas só que ninguém chamava pelo nome. 



Nielson: Não, porque tinha uma assistente social que era muito empenhada, ela que segurava 

toda a minha barra, entendeu. Toda a loucura que eu fazia lá ela que segurava a minha onda, 

que era a Natália. Uma mulher maravilhosa, incrível. Você sabe que eles têm que prestar contas 

com o Presidente do Comércio não sei o quê, altas burocracias. Eu não tinha noção disso 

entendeu, eu não me envolvia com isso. Ela - depois eu fiquei sabendo-, ela que segurou toda 

a minha onda. 

Howardinne: Você não tinha que fazer relatório, essas coisas de...? 

Nielson: Relatório a Ivone que fazia para mim, eu não mexia com essas coisas não. Nem recorte 

de jornal, tudo que eu tenho foi porque a Ivone recortou, entendeu. Era o que eu estou te falando 

eu era “porra louca, porra louca”. Vou viver o dia de hoje e amanhã não sei o que será e nem 

quero saber (risos). Era muito desse estilo. É que a gente tenta olhar para o passado com a 

realidade que a gente tem hoje, não é? E não dá, aquilo que aconteceu só poderia ter acontecido 

naquelas circunstâncias sabe, naquilo tudo... Como eu diria assim, naquele contexto né, da 

época. Hoje em dia não é possível mais aquilo acontecer, percebe. Era um mundo que a gente 

estava vivendo, aparecendo uma coisa estranha num mundo que a gente não sabia lidar que era 

a ditadura militar, sabe, enchendo o saco da gente, ameaçando a vida da gente, a gente ainda 

não tinha (...). 

Howardinne: Estávamos falando dessa coisa da censura, da ditadura... Aí só aproveitando que 

eu li o material, as anotações do Maurício Pollari, ele era super organizado, fez as anotações e 

lá registrava um pouco do que foi o processo de vocês, falava também de uns laboratórios que 

você fazia com os atores, tanto individuais quanto em grupo. Eu achei muito interessante a ideia 

da espacialidade, pareciam passarelas, praticáveis “meio” passarelas. E se você pudesse falar 

um pouquinho sobre isso... 

Nielson: Eu não sei se foi o Calígula que a gente já inaugurou o teatro assim, o teatrinho. Eu 

pedi para elas construírem uma parede e aí virou o teatrinho, como a gente chama. 

Howardinne: De compensado, tablado? 

Nielson: A parede de compensado e tal, mas como que chama para teatro pequeno assim, para 

quarenta, cinquenta pessoas? 

Howardinne: Teatro de bolso? 

Nielson: Isso, um teatro de bolso, mas aí cada montagem que eu fazia eu podia modificar 

inteiramente, e elas financiavam isso tudo entendeu. Para a formatura mesmo do Cabús eu mexi 

em tudo, eu via marceneiro, fazia o palco do jeito que eu queria, entendeu. E no Calígula 

funcionou assim, são duas passarelas laterais, um negócio no centro, aquelas coisas, e a 



arquibancada já para quarenta pessoas. Eu acho que foi o Calígula que inaugurou o teatrinho 

sim. 

Howardinne: Tem uma matéria da década de 1970 que fala que foi a inauguração, nos anos 

70, acho que foi com essa segunda remontagem do Calígula, talvez. 

Nielson: Foi... as anotações do Maurício são da segunda remontagem. 

Howardinne: São. 

Nielson: Porque a primeira não ficou. 

Howardinne: São, inclusive tem duas personagens novas né, Preciosa e Etíope que não tinham 

na primeira montagem. 

Nielson: A Preciosa já existia no outro. 

Howardinne: Já? 

Nielson: A Preciosa era o Senador, eu não me lembro como chamava a peça, acho que na peça 

do Alberto Camus é Preciosa mesmo, que o Calígula o chama de Preciosa, agora eu não me 

lembro direito. Está muito distante para lembrar, mas tinha o Preciosa já na primeira montagem 

e eu escrevi o Etíope. Foi porque eu tinha um ator lá que não estava fazendo nada e eu precisava 

colocar, aí criei o Etíope (risos). Que não falava nada também, um menino que tinha feito um 

curso lá, era gente boa. Sabe aquela participação.... Como é que chama? 

Howardinne: Figuração? 

Nielson: É, figuração, tipo uma figuração assim (risos).  

Howardinne: Mas então teve essa ideia de laboratório, desses ensaios mais... 

Nielson: É eu fui usar aquelas coisas que eu tinha aprendido na escola, sabe, eu tenho umas 

recaídas assim, para agir de uma forma certinha e de repente eu enlouqueço de novo, eu tenho 

essas duas coisas. Uma bipolaridade até atenuada (risos). Eu sempre tive essas duas coisas 

dentro de mim assim. Entre o pai de família decente e ao mesmo tempo o cara que sai para o 

mundo sem rumo (risos). 

Howardinne: Um eterno paradoxo.  

Nielson: É, muitos conflitos assim dentro de mim.  

Howardinne: E Nielson eu não achei nenhuma montagem anterior do Camus no Brasil antes 

de vocês. Eu queria saber, você tem alguma notícia, foi a primeira montagem assim? 

Nielson: Foi, teve uma depois com o Edson Celulari, no Rio e tal, mas aí já foi uma montagem 

bem certinha, sabe, da peça, dos atores imponentes. 

Howardinne: Então vocês foram os pioneiros a montar Camus no Brasil. 

Nielson: Que não era bem Camus, o texto né. A gente sempre conversava com o Aldísio, ele 

costumava fazer entrevista comigo, mas na verdade eu nunca fiz, não fazia entrevista. Ele 



perguntava e respondia como se fosse eu. Porque tínhamos espaço no jornal, de repente estava 

na pauta lá do jornal, entendeu. Porque o TESC, foi uma coisa que chamou um pouco a atenção, 

essa parte de cultura estávamos na pauta de jornal lá. O Aldísio me ligava: “Hoje eu vou fazer 

uma entrevista com você aqui”, aí ele fazia. Então umas coisas que a gente sempre, aliás, ele 

falava umas coisas que ele ouvia eu dizer, é óbvio que ele não inventava assim do nada, não é. 

Não era uma coisa que me depreciava nenhum pouco, pelo contrário. Ele falava até melhor do 

que eu falava. Uma das coisas que eu dizia sempre era assim: “Para mim no teatro, texto é só 

um pretexto”, olha que bonito. Então eu trabalhava muito nessa linha, o texto é um pretexto 

para fazer um espetáculo acontecer. Foi muito essa coisa do Pastum, entendeu. Então eu quero 

ter liberdade de mudar o texto e tudo mais, a meu rigor, a meu critério.  

Então como eu tive que começar a escrever por causa da censura, porque eles não liberavam 

nada, Eles não usam black-tie, até hoje não foi liberado porque disseram que o Gianfrancesco 

não queria. Mentira. Nem tinha chegado na mão do Gianfrancesco, nunca. Eu vi uma vez aqui 

na gaveta do censor, aqui na Polícia Militar, aliás na Polícia Federal aqui em Brasília, uma vez 

que eu viajei para cá para ver se conseguia liberar a peça. Cara, seis meses aqui a peça, olha 

que absurdo. Então você tinha que, além de tudo, de todo o trabalho que a gente tinha, você 

tinha que fazer essas ginásticas para tentar mostrar o espetáculo, sabe. Era impossível o cara 

trabalhar, impossível. Foi por isso também que eu fui começando a... Eu só comecei a escrever 

por causa disso, nenhum texto é aprovado, diz que o autor não aprova, não sei o quê, então eu 

vou começar a escrever. Eu não tinha nenhuma vontade de escrever para teatro, nenhuma 

vontade. Queria usar o texto realmente como pretexto, como foi o caso de Calígula, o primeiro 

Calígula. Eles não usam black-tie também, é óbvio que eu cortei muito diálogo, muita coisa, 

deixei só o essencial da história, da história da traição do cara e tal, da greve, enfim. De tudo 

aconteceu.  

É que quando falamos assim parece que foram todas coisas maravilhosas e não foram, foram 

batalhas mesmo. Batalhas que deram mais certo que outras, outras não deram tão certo assim 

né. A gente era atingido por aquele objetivo que a gente gostaria. Eu ouvi muita crítica depois, 

principalmente a partir do Márcio, sem ele ter noção absoluta do que acontecia. Que a gente 

tinha que experimentar para poder apresentar o espetáculo. Mas depois que a gente fechou ali 

o teatrinho, ficou muito mais gostoso, inclusive a gente começou a funcionar como um centro 

cultural, não só de teatro, entendeu. Então começou a vir música, então tinha um dia tal da 

semana que era música..., mas uma coisa que era muito assim à vontade, não era uma coisa 

regular: “Ah, tenho um projeto agora, assim, assim”, não. O cara tinha sua música lá e queria 

vir mostrar, vinha, mostrava entendeu. Exposição de pintura, escultura... Por isso que depois 



virou o Supermercado de Arte, veio de uma linha assim. O Marinho falou: “Que legal”. No 

Supermercado de Arte teve até desfile de moda cara, daquelas lojas lá que vendiam aquelas 

roupas horrorosas dos Estados Unidos, aquela roupa americana. Fizemos um anti-desfile de 

moda, maravilhoso. Era uma namorada do... Eu tenho até a foto aqui dela, a Zilane, namorada 

do Maurício na época. Ela disse: “Eu vou fazer um anti-desfile de moda”, e fez uma coisa 

fantástica. Tudo o que a gente fazia era “anti” né, mas tinha passarela no meio da quadra, tinha 

tudo. O Supermercado de Artes foi uma coisa incrível cara. Foi incrível. Tinha... Eu vou te 

mostrar uma foto aqui dela que eu tenho aqui na parede. Não sei se vai aparecer, aparece? 

(Mostra a foto). 

Howardinne: Aparece, quem está do lado dela, você? 

Nielson: Eu abrindo o Supermercado, eu e a Zilane [...]. Eu gosto muito dessa foto. 

Howardinne: Muito boa. 

Nielson: Uma calça boca de sino abóbora, cor de laranja e a camisa... Uma camisa, não sei que 

tecido era, mas assim pelo forro, parece seda... Parecia um (ininteligível), mas foi muito legal, 

muito gostoso. 

Mas eu não sei por que que eu falei do Supermercado... Ah sim... Porque começou a ir todo 

tipo de coisa entendeu: o cara que pintava, “posso fazer uma exposição?”, “Faz”. Podia fazer 

escultura, não sei o que. “Pode mostrar?”, “Pode”. Então tinha um movimento de entra e sai, 

sabe, muito legal. Era uma movimentação... A gente não parava o dia inteiro. 

Howardinne: E o teatrinho era de vocês? 

Nielson: Era tudo nosso, entrava por ali, acontecia, até fumava maconha, subia naquela caixa 

d’água, para fumar maconha, todo mundo à vontade, entendeu (risos). E era muito legal. 

Howardinne: Nielson, depois veio O funeral né... 

Nielson: Aí teve a história que eu não aguentava mais essa coisa da censura, e tudo o que 

aparecia no meu nome. Eu, por várias vezes, fui lá na censura, nem eles sabiam o que fazer 

comigo, aí eu ficava sentado feito trouxa lá o dia inteiro, sabe. Aí de noite eles me mandavam 

embora: “Volta amanhã aqui, amanhã a gente quer conversar”. Aí eu ia lá e voltava, ficava o 

dia inteiro sentado, nossa, numa sala sem ninguém me explicar o quê que eu estava fazendo lá, 

entendeu. Eles também, acho que não sabiam direito o que fazer. Aí eu quis fazer um 

espetáculo, agora eu vou tentar lembrar, mas era uma coisa... A gente discutia muito em grupo 

sabe, as coisas não saíam só da minha cabeça, eu ouvia muito as pessoas, aliás, eu gostava. 

Ainda hoje eu gosto muito de ouvir as pessoas, acho que todo o processo de criação em equipe 

é assim, funciona muito dessa forma. É lógico que tinha a minha cabeça no final das contas que 

fechava tudo. A questão não é... Mas eu gostava muito de conversar com as pessoas e ouvir as 



pessoas. Eu tinha muita facilidade para isso. Mas, aí eu queria fazer uma peça não sendo usual, 

fazer uma coisa nova e tal. Aí o quê que eu fiz? O texto todo era de discursos políticos que a 

gente ia recolhendo. Então, não só de políticos não, mas de ministros, que eram figuras bizarras 

como hoje são, então sei lá, tinha Delfim Netto, tinha não sei mais quem e não sei mais quem, 

sempre tinham aquelas declarações oficiais que eles davam, aquelas entrevistas oficiais e que 

não diziam absolutamente nada... Numa outra realidade. Então eu fui fazendo um apanhado 

disso tudo. Todas estas falas de pessoas públicas, algumas também de fora e tudo mais. E como 

laboratório nós fomos assistir a um julgamento. É Fórum que fala aí em Manaus? Onde tem 

julgamento de presidiário e tudo mais? 

Howardinne: Sim. 

Nielson: Eu fiquei deslumbrado com tudo aquilo, aquilo era um teatro, era uma coisa de 

madeira, com um juiz em cima do trono, um advogado assim que ele chorava, ele se jogava no 

chão. Entendeu, era um garoto famoso na época e era um crime também que tinha acontecido 

de um pedófilo que matou uma criança e tudo mais e esse pedófilo também tinha um namorado 

– que não era namorado, não falava namorado na época, óbvio, usava outro termo assim-, então 

foi um julgamento que chamou muito a atenção e saía todos os dias no jornal, essa coisa, e nós 

acompanhamos. Tanto por essa parte teatral absurda, porque era um absurdo perfeito, sabe, 

você queria Kafka, tinha uma coisa dessas. Só que (ininteligível) eu não acreditava mais em 

nada. Era perfeito Kafka, perfeito. A gente ficou assim “de cara”. “Tá pronta a peça aqui dentro 

gente, é reproduzir esse ambiente lá no teatrinho e pronto, vamos em frente”. Então eu considero 

uma montagem muito feliz, eu gostei dessa montagem, das coisas que eu fiz, foi uma montagem 

muito feliz. E é uma história muito simples, aliás um cara... É Kafka, é aquela.... Qual que é a 

do Kafka... Eu acho que é O processo, me lembra muito O processo, não que eu tenha pegado 

a história do Kafka, mas me lembra, me reporta muito. Acho que é O processo, do Kafka. que 

é o Joseph K que se perde não é, na repartição, alguma coisa assim. Então é esse cara. Eu 

comecei - não podia usar os símbolos-, eu queria mostrar o Brasil absurdo que estávamos vendo, 

o absurdo do país que a gente estava vivendo né, dessa época, ajudado muito por aquele 

julgamento, que aquilo era um retrato perfeito também de tudo o que estava acontecendo. Então 

eu não podia usar os símbolos, eu não podia usar uma bandeira do Brasil, era proibido. Eu 

queria fazer em cima de uma bandeira do Brasil, que o chão todo fosse a bandeira do Brasil, ou 

pelo menos o mapa do Brasil, eu não podia. A gente não podia usar essas coisas. O máximo... 

Eu coloquei um mapa do Brasil na parede, não sei se você vê em algumas fotos, para as 

pessoas... Era o que a gente podia fazer, não tinha outro jeito. 

Howardinne: Tinha uma caveira né, dentro de uma cela, alguma coisa assim. 



Nielson: Então, era uma cela que ela descia do teto e tudo mais, era para ela ser coberta também 

com a bandeira do Brasil, mas eu falei: “Não vai, a censura não vai permitir jamais”. Porque 

esse cara anda, anda, anda por todos os lugares que mandam e no final ele é descartado. 

Entendeu, ele é um número, ele não tem nome. É um número e no final ele é descartado. Ele é 

colocado dentro dessa cela e a caveira é alguém que já passou antes dele por ali e ficou até ser 

esquecido e transformado naquilo. E aí eu quis... O quê que a gente faz? No final, ele é colocado 

ali, subiria a jaula e a gente cobriria com a bandeira do Brasil, mas como não podia usar isso, o 

quê que eu faço? Cobri com um pano cheio de flor verde e amarela, entendeu, era o máximo 

que a gente podia fazer. Percebe como a linguagem ficava toda pela metade? Você tinha que 

dizer as coisas pela metade. E quando eles cobrem essa - é tudo muito sério sabe, muito solene-

, cobrem essa jaula e ele fica esquecido lá, aí a gente servia um coquetel à plateia, patrocinado 

pela Coca-Cola (risos), é Coca-Cola, é coxinha, é coisa ali em cima dessa... termina assim O 

Funeral do grande morto. Apresentamos para operários, foi uma reação incrível. Foi incrível a 

reação. Essa eu acho que a gente fez uma temporada maior. Aí eu já estava com vontade de 

fazer teatro de novo, foi uma fase que eu tinha vontade de fazer teatro de novo, entendeu. Foi 

numa dessas que eu vi a cara do Ediney, que a gente via. Eram bancos igual aos bancos de 

igreja, dos dois lados, e as cenas aconteciam no meio e em cima, eu coloquei uma plataforma, 

um balcão assim, igual balcão de teatro, que as pessoas podiam sentar em cima, mas também 

os atores se movimentavam por ali, em cima. Cabiam quarenta pessoas também, uma coisa 

assim. Essa eu gostei de fazer porque eu só dirigi, pude dirigir. Eu tinha ator bom, que era o 

Leonel, o Calixto né. O Calixto entendia a coisa bem, a Claudia também já era uma menina 

madura, ela que fez toda a preparação corporal inclusive, do elenco. Eles entravam numa 

marcha, essa marcha de quartel como que chama? Ordem ou... (...).  

Howardinne: Elson Farias? 

Nielson: Era um cara... Ele fez questão de me conhecer pessoalmente, ficou entusiasmado, 

enfim... Foi aí também que eu conheci o pessoal da... Como chama? DCE? Departamento... Na 

época era Centro Acadêmico que chamava, conheci um cara muito bom do Centro Acadêmico 

e a gente começou a querer fazer umas coisas juntos, a partir do Funeral do grande morto que 

eu tinha que usar outro nome para poder passar pela censura [...]. 

Howardinne: As peças eram pagas ou gratuitas? 

Nielson: Eram pagas, mas assim uma coisa meio simbólica. Por exemplo, comerciário não 

pagava, só os que não eram comerciários que não tinham carteira de comerciário que pagavam, 

mas era simbólico mesmo, isso não vinha para o grupo, nem para a gente, nem sei para onde ia, 

era cobrado lá fora pelo SESC, então eu nunca me interessei não.  



Howardinne: Eu não quero tomar muito seu tempo, mas como era a relação do TESC com os 

outros grupos da época? Você chegava a ver coisas, ou... Como era essa relação? E quem era 

esse público que ia assistir vocês? Eram jovens? Vocês conseguiam atingir alguns comerciários 

ou...? 

Nielson: Olha, a gente tinha que atingir os comerciários, a gente tinha que se desdobrar para 

alcançar os comerciários porque tinha que constar depois no relatório que a gente fazia, isso era 

até meio que uma coisa rigorosa do SESC porque eles tinham que justificar esses gastos, esses 

investimentos que eles faziam no teatro. Então tinha, tinha comerciário sim que frequentava, 

era um público mais jovem, público de estudante, eu não me lembro de ter pessoas de idade.  

A minha relação com os outros grupos, que eu me lembro, eu assistia todas as coisas que eles 

faziam em Manaus eu ia ver, na boa assim sabe. Ia, aplaudia, ia lá, abraçava. Eu acho que há 

uma pequena confusão aí no livro da Selda, ela falava que o pessoal começava a olhar, que 

andava com o livro debaixo do braço... Não é da minha época não. Isso aí já são outras pessoas 

que entraram depois com o Márcio, isso era da turma dele, entendeu. Mas, da minha época, 

com esse pessoal não tinha essa arrogância não, a gente não... Eu nem estimulava isso e eles 

também não abraçavam isso sabe, não tinha nada disso não. Cara a gente viu - isso que eu falei 

para você -, hoje eu posso falar assim, eu não estou depreciando o trabalho não, mas sabe 

aquelas coisas ingênuas, pela falta de contato mesmo e pela época em si. Eu estava em São 

Paulo né, eu tinha uma referência diferente de teatro, eu vi diretores espetaculares em São Paulo, 

eles não tinham visto essas coisas. Tinham uns caras lá meio tarimbados assim, um cara que 

fazia um palhaço, que tomava conta do Teatro Amazonas, não me lembro. Eu estava sempre lá 

conversando com ele, entendeu, trocando ideia na boa.  

A lembrança que eu tenho agora é que não tinha essa arrogância, depois quando eu leio no livro 

da Selda, poxa eu acho que ela podia ter explicado isso melhor, que não era o TESC assim, esse 

da minha época. Isso já era outra coisa, nem era um teatro de experimentação, nada, não 

permanecia nessa linha. Eu vi algumas montagens do TESC logo depois que eu saí de Manaus, 

eu assisti eles no Rio, entendeu, aí vi que não tinha absolutamente nada, eles não tinham dado 

um passo em direção a nada em matéria de crescimento. A minha preocupação sempre era que 

a gente crescesse, que a gente aprendesse mais a cada montagem. Que fosse uma coisa que 

fosse boa para todo mundo sabe: “Vamos aprender uma coisa com isso aqui né, vamos melhorar 

cada vez mais esse nosso trabalho”, por isso que a gente sempre conversava em grupo, sempre. 

Se tivesse alguém que soubesse de alguma coisa eu trazia lá para dentro, para conversar com a 

gente, entendeu. Essa Cláudia mesmo, foi muito legal, ela falou sobre o trabalho físico, sobre o 

trabalho corporal e não sei o quê e tal. “Coloca aí, pega aí, faz do jeito que você quer”. Então 



tudo era bem vindo lá dentro entendeu. Não tinha essa história não. Agora, o que vem depois 

com o Márcio, são outras pessoas, ele à princípio, usa a maioria dos que ficam ali né, o caso do 

Custódio, do Barrote, o Gerson, me parece. Aí o restante são pessoas que eu nem sei onde que 

ficavam em Manaus. Aí eu vi uma montagem no Rio e aí o Márcio na verdade, se você olhar 

pela história, está aí toda, ele nunca foi diretor de teatro, muito menos dramaturgo né, mas tinha 

um grupo, uma estrutura montada ali, o que ele fez, ele começou a usar aquilo ali para divulgar 

as coisas que ele escrevia, que ele tinha como... Tanto é que eles me chamaram uma vez, eu 

encontrei com eles em Brasília, uma das montagens que eu vi também, acho que era esse Zona 

Franca meu amor, tem não sei o que do Boto Tucuxi, umas coisas assim. Eu falei: “Cara vocês 

não saem do lugar gente, pelo amor de deus, é aquele deboche que a gente fazia sem... Vamos 

crescer um pouco, porque vocês não crescem. Leiam, façam um curso, façam alguma coisa”. 

Aí eles foram falando do trabalho do Márcio, como era, aí eles: “Você dirige para a gente? 

Estamos querendo montar Jurupari, a guerra dos sexos”. Eu fiquei fascinado, a história é 

maravilhosa de Jurupari, é tudo. Eu já tive a concepção na cabeça e falei: “É isso”. Mas tem 

uma coisa, eu vou mexer no texto entendeu, que o texto é muito ruim, é muito chato para 

começar pela introdução, a introdução é assim uma fala que não sei... Posso fazer um espetáculo 

em cima disso. Aí o Márcio não topou, não autorizou, aí ficou por isso mesmo, mas eles queriam 

muito que eu voltasse a trabalhar lá. Quando eu saí de lá eu vim para o TUCA em São Paulo, 

eu fiquei sete anos no TUCA desenvolvendo um trabalho em cima de Grotowski, eu já comecei 

a ter uma outra visão de teatro bem diferente. 

Howardinne: E só para finalizar, por que você saiu? É nesse momento que você começa a rever 

as tuas vontades, do ímpeto também de sempre sair, de se movimentar, vem um pouco disso? 

Nielson: É muito por aí assim, eu não tive problema com ninguém, com nada entendeu. Sabe 

quem foi o Kito Junqueira né, ator aqui de São Paulo. A gente foi colega, éramos colegas no 

Fontana e a gente sempre tinha uma combinação entre a gente assim: “Cara, sempre quando 

você estiver em algum lugar, fazendo uma coisa interessante, não sei o quê, dá um toque”. E a 

gente sempre foi se comunicando, através de cartas, que era a forma mais usual. Aí o Kito foi 

morar com a Nilda, ela tinha acabado de sair da cadeia, tinha ficado presa na ditadura militar, 

eles estavam morando juntos, ele a ajudou. E o Kito falou: “Cara, estamos com uma proposta 

muito legal de teatro e tal, tem um autor assim, assim, assado”, eu não lembro o nome do autor, 

se eu falar o nome você vai saber quem é, você sabe tudo aí em São Paulo. Se chama Como 

somos cromossomos o nome da peça, eu não lembro o nome dele. Era um cara tão depressivo 

que pelo amor de Deus, e a peça. E aí era essa peça, são dois atores, era a Nilda, a mulher do 

Kito e o Arcanjo. E aí eles estavam fazendo lá em São Paulo, e era uma peça forte, enfim. Ele 



disse: “Cara, me leva para Manaus”. Aí eu os trouxe para Manaus, quando ele chegou em 

Manaus, aí apresentamos, fizemos uma temporada em Manaus. O Kito viu aquela coisa toda 

que era Manaus, a burocracia para se conseguir uma coisa, as coisas que não aconteciam, não 

conseguiam acontecer. São muitos detalhes que agora nem vou conseguir te contar. Mas toda a 

situação que a gente vivia em Manaus, ou seja, não existia uma classe artística, não existia um 

movimento cultural maior, entendeu, assim, para que eu pudesse estar inserido, eu estava ali 

meio bobão, meio perdido, e tal. Aí o Kito falou: “Estamos pegando o Teatro de Arena para 

administrar”. Era o Arutin, na época, que estava no Teatro de Arena e eu era fascinado pelo 

Teatro de Arena. Aí o Kito falou assim: “Olha, estamos pegando o Teatro de Arena para 

administrar, olha o que a gente pode fazer lá, vamos para lá, eu preciso de você lá e tal”, eu 

falei: “Poxa, cara...”. Em uma semana eu resolvi, voltei para São Paulo. Casado, todo 

estabelecido em Manaus, com O funeral do grande morto em carreira entendeu, e aí em uma 

semana resolvi, falei: “É, vamos embora para São Paulo”, eu sempre senti saudades de São 

Paulo. Hoje São Paulo já não é mais o que era, hoje eu não tenho vontade de ir para São Paulo, 

entendeu, está um caos. Mas São Paulo era muito boa, era uma cidade que te oferecia tudo. Te 

oferecia de tudo, principalmente nessa parte cultural né. Então, foi por isso que eu fui para o 

Arena como a gente queria, aí as coisas foram, aí já não tem como voltar para Manaus, já não 

tem volta. E eu comecei: “Cara, tem Hair”, vamos lá fazer Hair. E lá vou eu fazer Hair e... Aí 

fui para o TUCA fazer laboratório no TUCA, fiquei sete anos no TUCA. Eram todas as noites 

trabalho de laboratório a la Grotowski, entendeu, e aí minha cabeça virou totalmente para outra 

questão de teatro, outro teatro. Por isso que eu tinha vontade, quando eu comecei a ver a coisa, 

eu falei: “Cara, eu preciso voltar, dar essas coisas para esse pessoal que fez parte da minha 

vida...”. Sempre tive vontade de voltar e dar alguma coisa para eles assim, do que eu tinha 

aprendido a mais. Depois, quando eu voltei para São Paulo é que eu comecei a estudar teatro 

mais a fundo mesmo, comecei... Aí eu tive que dar aula em faculdade, eu tive que estudar 

mesmo assim, a coisa acadêmica, de livro, e pesquisa e tudo mais, para poder dar aula né. Mas, 

hoje em dia eu ainda tenho um sonho, vamos dizer, é ir a Manaus e montar O funeral do grande 

morto atualizando, para os tempos atuais. Mas, atualizando, entendeu, fazer um Funeral do 

grande morto agora assim, o que é ele agora. Eu tenho muita vontade de fazer isso. 

Howardinne: Nossa, e sempre atual né, infelizmente. 

Nielson: O Márcio sempre... Ele cortava toda a iniciativa que eles tinham de me levar para lá, 

entendeu. Às vezes, o pessoal começava a se juntar, o Barrote, o Gerson, e algumas pessoas: 

“Poxa, vamos trazer o Nielson para fazer ou dar um curso, ou ainda fazer um seminário, alguma 

coisa, fazer uma oficina, não sei o quê”, e ele sempre cortava. Essa coisa de concorrência, essa 



coisa boba sabe de... de... provincianismo mesmo. Tinha medo de que pudesse abalar a posição 

dele ali e tal. Agora se não fosse o Márcio nem estávamos conversando aqui. Ele pegou um 

grupo que a gente não tinha nenhuma pretensão de sair dali né, e ele que projetou o grupo 

realmente para fora, ele tinha essa coisa, ele tinha essa capacidade. Levou o grupo para festival 

não sei aonde, Campina Grande, aí já entrou... Tinha um projeto que os grupos viajavam pelo 

Brasil... 

Howardinne: Mambembão.  

Nielson: Isso, Mambembão. Aí tinha o Mambembão que eu assisti uma vez, eu assisti no Rio, 

outra vez eu assisti aqui em Brasília, era outra peça. Então, se não fosse ele, o TESC não teria 

essa projeção que teve. Teria ficado ali, talvez tivesse morrido ali mesmo, né, em Manaus. 

Howardinne: Com todos os atores da tua fase né, o Calixto, o próprio Stanley, o Moacir, o 

Custódio também... 

Nielson: O Custódio é desde o “zero” no teatro, desde o começo. O Custódio, eu tenho um 

carinho muito grande por ele, tenho uma vontade enorme de rever. A gente o chamava de pai, 

porque ele fez o pai no Eles não usam black-tie. 

Howardinne: É então, todos eles falam muito da tua inventividade cênica, que você era o cara 

da cena que mexia e fazia as coisas acontecerem. 

Nielson: Eles falam isso é? Que bom ouvir isso. 

Howardinne: Existe esse contraponto, acho que o que você fala em relação ao Márcio, dele 

não ser diretor, acho que até em algum momento ele acaba falando assim né, realmente a função 

de diretor dele foi meio que em consequência da função de dramaturgo. Mas aí tem esse teu 

lugar também, de diretor da cena, que nasce dessa experimentação. E eu acho que olhando 

assim, para toda a trajetória do TESC, eu acho muito... Não sei, acho que isso me levou a 

pesquisar também. Me encanta muito o movimento que o grupo fez, o primeiro caminho não 

anula o segundo, assim como o segundo não... É que tudo foi importante da forma como foi 

sabe, acho que essa primeira fase é tão rica, apesar das coisas terem sido feitas assim de modo 

empírico, mas acho que só de ter surgido desse experimentalismo... Porque é como você falou 

assim, quando eu vou ler outros grupos [de Manaus] da época, ou vou estudar um pouco mais, 

a gente não tem esse movimento, assim, que aconteceu com o TESC de alguma forma.  

Nielson: É... Eu gostaria que você falasse do Moacir, eu soube muito pouco dele. 

Howardinne: O Moacir está no Rio, nos encontramos no Rio final do ano passado em 

novembro e conversamos bastante também [...]. 

Nielson: E o quê que ele fala do TESC, da participação dele? 



Howardinne: Nossa, tem uma entrevista gigante com o Moacir. Ele fala de tudo né, desde a 

primeira fase até a fase do Márcio. Ele tem uma visão muito, às vezes, pragmática, ele tem uma 

visão do teatro muito séria, ele leva muito a sério, tanto que até hoje ele está no meio, então ele 

fala um pouco disso na história, ele levou bem a sério [...]. 

Nielson: É, verdade. O Moacir estava muito bem no Funeral do grande morto, ele estava muito 

bem, e ele era muito disciplinado, podia botar o desafio que fosse para ele fazer, ele encarava. 

Howardinne: Ah, ele falou uma coisa Nielson. Agora eu não lembro se foi o Custódio ou o 

Moacir, que falou que na época do Calígula você tinha dado um personagem, e aí pouco tempo 

depois você trocou de personagem e aí não estava funcionando e você falou alguma coisa para 

ele e ele foi para o camarim. Ele pensou até em desistir de fazer, mas ele pensou: Não, é um 

desafio para mim”, aí ele voltou, e fez de novo a cena e você falou: “É, esse o caminho”. Ele 

comenta sobre isso assim, que marcou muito ele. Foi o Custódio né? 

Nielson: O Moacir não participou do Calígula. Foi o Custódio. O Custódio era assim mesmo, 

nossa relação era..., mas eu tinha muita afeição por ele, ele era uma pessoa muito afetuosa, 

frequentava a minha casa, não saía de casa, sabe. Era uma coisa muito grudada assim. Você 

sabe que quando eu me casei, nós ficamos três dias na rua, eu e o grupo, comemorando na rua. 

Bêbados, sentados na sarjeta das calçadas de Manaus, comemorando três dias e três noites. E o 

Custódio era parte, era uma loucura. Mas é o que eu estava te falando, era uma relação com o 

grupo carnal. A gente não se desgrudava, a gente sentia falta das pessoas, sabe. Queríamos estar 

juntos, então por isso que era uma coisa assim, e o que eu tinha que dizer para os atores eu dizia, 

eu não enganava, não enrolava, eu não mentia para eles. Falava: “Cara, a gente quer chegar 

nisso aqui, na perfeição, então para você chegar nisso daqui, “foda-se” sabe, vai o ego para 

longe e vamos em frente, vamos ver como é que a gente chega nisso sabe, trabalha, trabalha, 

trabalha, eu também não sei e a gente chega junto”. Então era uma coisa muito assim, era 

repartido realmente. O grupo era nosso, era da gente, isso era uma fase né.  

Já no Funeral não tinha tanto isso porque eram pessoas novas, tinha muita gente nova e que 

não tinham vivido, vivenciado tudo aquilo com a gente. Então não tinha esse afeto. Mas, o que 

eu me lembro do TESC, sempre com a lembrança que eu tenho do TESC, na minha época, era 

o afeto, havia isso nas pessoas. Eu era muito afetuoso, eu era muito carente, sempre fui muito 

carente então talvez por isso as pessoas que se identificavam com isso também gostavam desse 

tipo de coisa. Então, a gente se abraçava muito, a gente se sentia bem em estarmos juntos, enfim. 

Era muito legal. Eu sabia a vida deles todos, os problemas deles todos, mas sem ser aquela coisa 

paternalista porque eu também era novo, entendeu. E era muito assim, a recomendação era 

“foda-se” (risos), porque óbvio que eles tinham problemas com pai, com mãe, com coisa 



(ininteligível). Os mais jovens, o pai e a mãe estavam ali. Os pais eram os primeiros a assistirem 

as estreias e viam aquelas loucuras, imagina, os filhos metidos naquelas loucuras, imagina. 

Agora que eu estou me tocando disso assim, porque os jovens que eu formei, depois que eu saí 

de Manaus, aqui em Brasília, pessoalmente, foi que eu fui perceber essa coisa. Eu fiquei com 

um grupo em Planaltina que também tinha essa ligação igual a Manaus e tal, mas aí eu fui ver 

que os pais cobravam que os filhos tivessem que seguir uma profissão, tinham que pensar na 

vida, e aquilo não ia levar a lugar nenhum entendeu. Eu fiz uma montagem do Apocalipse aqui, 

em Planaltina que ficou na história da cidade, de Brasília e tudo mais. Uma coisa assim de uns 

quarenta alunos em cena, muito naquela linha também do Funeral, são coisas picadas assim, 

não é uma história, uma peça nem nada, é a trajetória de um cara dentro de uma sociedade assim 

vai indo. O pai, a mãe, a religião, a escola, a droga, só que não uma história realista... Uma 

coisa que era muito legal a experiência. A molecada fazia pai e mãe virem e seguram. Isso 

acontecia em Manaus só que naquela época parece que a vida era mais fácil para nós, sabe. Não 

tínhamos as dificuldades que a gente tem hoje, desemprego, essa loucura toda. A molecada está 

no ensino médio, pai e mãe já estão cobrando o futuro deles entendeu, ficam na cola do que vai 

ser, o que não vai ser, não é? A gente até entende. 

Howardinne: Existia um tempo maior para se dedicar ao teatro né, praticar esse teatro amador. 

Nielson: Muito, verdade, existia isso [...]. Mas pergunte o que você quiser. 

Howardinne: Você pode comentar bem por cima assim, vocês chegaram a fazer peças infantis. 

Nielson: Foi. 

Howardinne: E isso surgiu, imagino que tenha surgido de uma demanda também do próprio 

SESC enquanto clientela. 

Nielson: Foi uma ideia minha, eu sempre gostei de teatro para criança e o Maurício queria 

experimentar a direção. E aí nós criamos... o... acho que era A árvore que andava, alguma coisa 

assim. 

Howardinne: A árvore que andava. 

Nielson: E a gente queria que aquele teatro estivesse funcionando sem parar entendeu, que fosse 

24 horas funcionando, não parasse. Então foi isso, o Maurício queria dirigir: “Então está bem, 

vamos montar aqui uma parte infantil, se quiser eu faço uma supervisão por cima”. Mas eu não 

precisei fazer nada, talentosíssimo. Eu fiz o cenário, o cenário fui eu quem deu a ideia e realizei 

o cenário assim, era uma floresta e tal, e fizemos com uns cordões pendurados do teto e jornais 

amarrados, você jogava uma luz verde que ficava uma floresta, porque eu gostava de brincar 

com essas coisas. 

Howardinne: Teve Maria Clara Machado também que vocês fizeram. 



Nielson: Qual foi? 

Howardinne: Teve A bruxinha que era boa, que foi do Pollari também. 

Nielson: Ah. É realmente eu lembro. 

Howardinne: Aprendiz de Feiticeiro é dessa época também? 

Nielson: Esse eu não me lembro. 

Howardinne: Ah não, foi depois. Mas teve o seu, do Edgar Von Phulf. 

Nielson: O do Edgard Von Phulf e A Bruxinha. A Bruxinha eu acompanhei mais ele, ele tinha 

um bom gosto musical assim: “Aqui entra tal coisa, tal coisa”, “Perfeito”. Eu me lembro dessa... 

Era muito gostoso o jeito que a gente trabalhava, era uma coisa de perto, juntos assim.  

Howardinne: Bem coletivo né, pelo que você está falando, estilo coletivo teatral, uma coisa 

mais compartilhada. 

Nielson: É, era bem isso. Era como eu te falei, todo mundo se sentia dono, não tinha um dono, 

uma cabeça pensante e o resto era discípulo. Não tinha essa coisa realmente e se eu sentisse que 

pudesse pintar, eu sempre tive ojeriza a isso, de estar em posição assim de liderança. Eu nunca 

gostei disso. Eu tinha problema com autoridade, talvez seja isso. Por isso, eu sempre odiei 

autoridade: pai, diretor, essas coisas assim né. Nunca gostei e falei: “Não deve ser bom para as 

pessoas também”. Quando eu estudei num seminário tinha um padre que era o diretor da coisa. 

Cara, era muito difícil conversar com ele, eu me lembro que já vem daí essa coisa sabe. Eu não 

conseguia aceitar o cara como minha autoridade, entendeu, que estivesse acima de mim. Então 

eu acho que isso me ajudou muito na vida, a me relacionar com as pessoas, com grupos e tal, 

foi bem legal. Teve uma outra escola – depois eu comecei a trabalhar muito mais em escolas 

aqui-, tentava fazer um trabalho diferenciado. Eu fiz um trabalho muito legal no EMEI aqui, eu 

montei já... Aí já é um autor aí de São Paulo, o José de Abreu, montei O auto da paixão... 

(ininteligível), que foi muito legal, na escola. Eu tenho umas ideias boas ainda para teatro 

(risos).  

Eu queria fazer lá em Manaus, eu gostaria de ir a Manaus encontrar com esses que estão vivos, 

eu sei de alguns que morreram, que eu sinto muito, pessoas que eu gostava, que eu curtia muito. 

Mas eu tenho vontade de voltar, reencontrar as pessoas, dar um abraço quando puder dar abraço, 

agora não (risos). E refazer e trazer O funeral do grande morto para agora sabe, é perfeito, é 

perfeito, ele transcende... É que eu não tenho o texto, eu não tenho texto nenhum daquela época, 

eu acho que ninguém tem. Eu até gostaria de ver ou ter esse texto do Funeral para saber se é 

isso tudo que eu estou te falando entendeu, se eu consegui conectar esses discursos. Eu me 

lembro, de noite eu sempre trazia para o pessoal um jornal - que era jornal que usávamos na 

época-, eu trazia a notícia e falava assim: “Olha essa declaração aqui” eu me lembro uma do 



Delfim Netto, sabe aquelas coisas mentirosas que até hoje... O discurso político, o discurso do 

homem público, te fazendo de trouxa numa realidade totalmente absurda... Então eu me lembro, 

eu levava de noite e falava assim: “O que vocês acham deste discurso?”. Então, é a história de 

um indivíduo que entra numa repartição porque foi chamado, não sabe por que foi chamado, 

ele quer saber. E aí lá dentro, ele vai encontrando em cada lugar que ele chega, ele vai 

encontrando alguém que fala algumas coisas para ele, umas coisas absurdas entendeu. Sobre 

imposto de renda e vários assuntos. Eu me lembro muito de O Processo, aliás eu acho que eu 

tive como referência O Processo, do Kafka para fazer isso. 

Howardinne: Legal, acho que é isso. Tem alguma coisa que você queira comentar? 

Nielson: Não, acho que eu falei até demais menina, não sei nem se você vai aproveitar muita 

coisa (risos). 

Howardinne: Com certeza vou. O Stanley falou muito bem de você assim. Elogiou de certa 

forma essa iniciativa de recupera [...] Ele acha muito importante essa primeira fase do TESC, 

ele diz que você foi uma figura central para as coisas acontecerem, e terem chegado onde 

chegaram. Enfim, só para registrar isso também. 

Nielson: Que legal [...]. 

 

Entrevista via chamada de vídeo, 15 de julho de 2020. Duração: 47:10. 

Nielson: O Oficina passou uma ou duas semanas em Manaus e tivemos uma relação 

enriquecedora. O palco do TESC foi cedido para guardarem os figurinos do Oficina. O Galileu 

Galilei foi apresentado na quadra de esportes do SESC. A proposta de montagem do grupo foi 

totalmente diferente de São Paulo. O projeto de “viagem pela viagem” foi muito interessante, 

inovador e de um aprendizado extraordinário para nós de teatro. José Celso assistiu a segunda 

montagem de Calígula, gostou e fez críticas bem fundamentadas de vários aspectos da 

montagem, como o trabalho de voz etc., coisas técnicas. Alguns ficaram deslumbrados com o 

convívio, outros não, o que é natural. Alguns resolveram que iriam para São Paulo atrás do 

Oficina, achei normal. Alguns defenderam o trabalho do Oficina com ênfase, o que achei 

natural. Jovens que só tinham a mim como referência e de repente aparece alguém “melhor e 

mais ousado” é natural que façam escolhas. O Oficina relatou experiências muito interessantes 

da viagem pelo Brasil. Foram a lugares onde nunca nenhum grupo de teatro havia passado. 

Faziam apresentações nas ruas, nas pontes, nas igrejas... Foi num desses encontros com o grupo 

que aprendi a usar Betume da Judeia [derivado do petróleo, serve para revestimentos e pinturas] 

no material de cena (risos). 



Betume da Judéia. Você escurece a madeira e não reflete a luz. 

Howardinne: Sobre o curso do Cabús, não sei se foi você quem mencionou em uma das nossas 

conversas ou se foi o Moacir ou o Stanley, que também virou um filme que foi rodado em uma 

cidade próxima... E teve a montagem no Teatro Amazonas, segundo a ficha técnica que você 

me mandou... 

Nielson: Olha, você tocou num ponto que quase ninguém sabe disso. Não, não foi no Teatro 

Amazonas, foi no TESC. Essa história do Cabús é uma coisa meio estranha, porque de repente, 

do nada, aparece a Universidade de Manaus [sic] aparece com esse cara lá, assim, do nada. Não 

tinha público, não tinha divulgação, não tinha local para realizar o curso, entendeu. E aí, ele era 

meio arrogante também. Pelo menos era a lembrança que eu tenho, eu não sei se eu também era 

arrogante, e não dávamos uma bicada boa. Mas aí eu pensei: “Pode ser uma boa para mim 

também, porque aí eu coloco o pessoal do TESC todo para fazer o curso, aí ele vai ter clientela. 

E foi nessa história que vieram, e aí estava naquela coisa da gente fazendo campanha para ter 

outros atores dos outros grupos, aquela história toda né, convidando outros atores de outros 

grupos e tal. E pronto, então fazemos uma coisa só. E aí veio a Claudia, veio o Herbert e não 

sei mais quem e veio o Areosa, era o filho de um governador na época [...]. Então esse Areosa 

era filho do governador e era um rapaz bonito e eu também era razoavelmente bonito na época, 

bem feitinho. E aí o Cabús colocou eu e ele para filmarmos pelados num igarapé, eu e ele numa 

tarde inteira. Eu e ele, não tinha mais ninguém, era eu e o Areosa lutando no igarapé (risos). 

Acho que era alguma piração do Cabús, entendeu. Eu sou louco para ver esse filme, eu nunca 

vi esse filme. Essa é a história do filme, não tinha filme nenhum da coisa do curso nem nada 

não. Ele não tinha local para dar o curso e eu cedi o teatro do TESC, foi muito bom para mim, 

porque eu tive um curso lá na mão e eu podia trazer quem eu quisesse. E eu mesmo fiz o curso 

também. 

Howardinne: Mas a apresentação final não foi lá no Teatro Amazonas então? 

Nielson: Não, foi lá no TESC mesmo... Agora você me pegou, desculpa, eu não me lembro. 

Howardinne: Você tinha me mandado um e-mail há um tempo que tinha a ficha técnica e 

estava anotado de caneta duas datas, “em agosto de 1971, T.A”,  o T.A. eu acho que é o Teatro 

Amazonas, que talvez possam ser as datas que foram apresentados os resultados, a montagem.  

Nielson: Agora eu não sei, porque como as aulas e os ensaios eram feitos no teatro do TESC, 

eu não tenho lembrança inclusive dessa apresentação, não tenho nenhuma lembrança dessa 

apresentação. Mas sei que teve, teve entrega de certificado, essa coisa toda. Isso teve realmente, 

e o filme era isso que eu estou te contando. Ele pegou eu e o Areosa e ficávamos lutando no 



igarapé, pelados, com dois bastões e tal, e caía para lá e caía para cá. E só nós três também. Eu 

era meio ingênuo, meio tonto. 

Então eu pedi para falar com você para alguns esclarecimentos [...]. Eu selecionei algumas 

coisas para você em uma ordem cronológica, e fui aproveitando também para ir dando uma 

olhada, ver o que tinha de relevância, o que não tinha tanto, o que já aparece em outros lugares 

que você não precisa ter isso. E, nisso daí eu fui vendo alguma coisa. Para você, esses negócios 

vão ser muito mais interessantes porque eles vão ser fidedignos, mais do que essas coisas que 

a gente fica tentando recordar. Está lá, eles foram registrados no momento. Eu estava vendo as 

declarações e tudo mais [...]. Além de sermos marinheiros de primeira viagem de tudo o que a 

gente estava fazendo, acompanhava a gente essa questão da ditadura militar, isso era pesado. 

Quem estava vivendo nessa época sabe que foi difícil passarmos por isso, entendeu. Bom, uma 

das coisas foi aquilo que o Kahané falou na entrevista [TV Educativa], que o nome surgiu 

daquilo e tudo mais [nesta entrevista, Kahané afirmou que o título da peça partiu do filme]. Não 

foi. Foi num ensaio, os meninos não sabiam ler, eram meninos simples, sabe, comerciários, não 

sabiam ler, mal tinha o ginasial ou o que quer que seja. Então, a única pessoa assim de fora - de 

fora que eu digo assim, sem mim que era do SESC-, era o Aldísio, porque o Aldísio era um 

intelectual, um jornalista e tudo mais. E aí na leitura já do Eles não usam black-tie, eu vi que 

não dava para fazer aquele teatro que eu tinha na minha cabeça, aquela referência que eu tinha 

em São Paulo, foi ali que começou a cair a ficha entendeu: “Eu estou em outro lugar e eu preciso 

entender onde é que eu estou”, não dá, essas pessoas nunca tinham visto uma peça na vida, 

teatro na vida. Tudo o que eles sabiam de teatro era o que eu falava, entendeu. Então por isso 

no Eles não usam black tie, eu parti para a farsa, entendeu, foi assim, cortando o texto, nada de 

aprofundar a personagem, trabalhar a personagem, que eles não tinham essa condição. Por que 

chamou a atenção de algumas pessoas? Por causa da linguagem. E nem tanto pelo acabamento 

da peça, deus me livre, o acabamento devia ser muito ruim. Se for olhar os dias de hoje assim, 

o tanto que a gente já evoluiu no teatro... Nossa, o acabamento devia ser péssimo sabe, em todos 

os sentidos. E aí na sequência do Calígula, o Camus era um autor que era meu ídolo, eu sempre 

amei o Camus. Eu já tinha lido as obras dele todas e quando eu vi Calígula eu falei: “Cara, que 

legal, vai dar um “puta” espetáculo”, sempre nessa linha de fazer a coisa melhor possível, 

entendeu. Aí já na primeira leitura os caras não conseguiam ler, imagina, muito mais difícil do 

que o Gianfrancesco Guarnieri, porque [Calígula] era uma linguagem muito mais pomposa e 

uma tradução do francês. Aí o Aldísio já impaciente e irritado grita isso no ensaio: “Ai como 

cansa ser romano nos trópicos”, mas assim impaciente mesmo sabe. Eu entendi, falei: “Poxa, 

isso é um toque, realmente não tem como fazer isso, vamos ver outro caminho”.  



Então essas coisas é que iam me apontando um caminho que eu poderia tomar como diretor. Aí 

minha referência toda era São Paulo, as coisas que eu tinha visto em São Paulo. Eu tinha visto 

espetáculos incríveis que marcaram a minha vida assim. Eu falei: “Poxa, isso não vai ser 

possível fazer aqui”, isso eu me lembro bem, essa sensação está presente em mim até hoje. Eu 

me lembro: “Cara, que teatro eu posso fazer com essas pessoas?”. Essa foi a minha linha toda 

entendeu, e aí, a partir daí eu fui em busca de uma linguagem. Eu tentava mais era isso sabe, 

encontrar uma linguagem própria com aquelas pessoas que eu tinha ali comigo, mas do que 

uma preocupação com texto ou qualquer coisa. Para mim, texto poderia ser qualquer um nessa 

época, o negócio para mim era daquilo ali fazer um espetáculo. O Aldísio até colocava, muitas 

vezes, nas entrevistas dele, que eu dizia que o texto era um pretexto para poder fazer um 

espetáculo. Ele sempre colocava isso.  

Então é isso aí. Então eu estava lendo o livro da Selda [...]. São dois livros, “O TESC nos 

bastidores da lenda” e o “Cenário de Memórias”, eu acho que você deve ter os dois. Eu estava 

folheando esse livro hoje para poder conversar com você, porque de repente algumas coisas 

que eu vou falar são desnecessárias. Aí eu me lembrei de umas coisas, a Selda, ela inclusive 

coloca esse papo de “Ai como cansa ser romano nos trópicos” e aí ela enfeita um pouco mais, 

que o Aldísio teria dito: “Ai nós não temos imperadores, nós temos ditadores...” não existiu isso 

(risos). 

Howardinne: Sempre me perguntei isso também. 

Nielson: É, sabe, não existiu. Mas aí eu entendo uma coisa, dando uma olhada assim no livro 

dela, ela fez o livro com o Márcio. 

Howardinne: Não, com o Ediney, não foi? 

Nielson: Com o Márcio. O Márcio é quem deu... Ela até fala no começo, ela agradece ao Márcio 

no começo, depois você dá uma olhada para você ver. Em julho o Nielson Menão... Ela coloca 

um depoimento lá, eu não lembro, mas é capaz de ser meu mesmo, inclusive porque está tão 

mal escrito. Mas ela fala, eu não vou achar agora, mas enfim. Quando ela veio me entrevistar 

aqui em Brasília, não foi uma entrevista, ela não queria saber da história do TESC, ela só queria 

um depoimento, então o livro estava praticamente pronto, entendeu. Ela queria um depoimento 

meu, então não tinha o que colocar na minha conta então ela começou a colocar um monte de 

coisas, uma delas foi o elogio ao LSD, aquilo não foi nada. Foi um monte de lâmpadas 

vermelhas, azuis e amarelas piscando, entendeu, um pessoal meio provinciano que nunca tinha 

visto coisa nenhuma em teatro, “oh” sabe, achava que aquele pisca-pisca poderia ser... Parecia 

árvore de natal, entendeu, umas coisas assim, enfim. Isso aí para esclarecer essas coisas. Então 

essa a história do Como cansa é isso daí. Aí eu chamei o Aldísio de lado, entendi bem a 



colocação dele, era um problema que eu também tinha: “E aí, o que eu faço agora?” aí nós dois 

conversamos e falamos: “Cara, então vamos reescrever esse texto”. Foi daí que surgiu a ideia 

entendeu. A gente reescreveu o texto a partir das coisas que poderiam ir acontecendo durante 

os ensaios. Então eu trabalhava com exercícios, como improvisações e tudo mais, essas técnicas 

que você conhece de teatro, e dali fechava o texto. Tanto é que o último ato é o Festival de 

Cultura lá do Teatro Amazonas, e a gente detonou mesmo. Eles ficaram com ódio da gente, 

ódio mortal. Outra coisa é que... Ah, eu te mandei também nos jornais, aparecem o nome dos 

caras que iam lá para julgar. Eles não subiram no palco, eles não assistiram o espetáculo porque 

nós fechamos a cortina. Na hora em que o personagem convidava o público para ir ao palco, 

quando todos estão dentro aí fechávamos a cortina (risos). Quem tivesse ficado, que foi o caso 

deles – eles ficavam escondidos no Teatro Amazonas naqueles... 

Howardinne: Camarotes. 

Nielson: É, aqueles camarotes, eles ficavam escondidos lá, na obscuridade. Eles não foram para 

o palco, eles não assistiram, não tiveram coragem, isso aí é outra coisa. O que mais eu queria 

me lembrar para te dizer [...]. Mas o jornal era a coisa da época, todo mundo lia jornal, era ótimo 

isso, estávamos todos os dias no jornal, o TESC estava todos os dias no jornal, mesmo quando 

não tinha nada para fazer, eles ficavam inventando coisas. O Aldísio trabalhava no jornal e, às 

vezes, ele falava assim: “Nielson, a pauta aqui está o TESC o que eu faço? Vou fazer uma 

entrevista com você aqui, está bem?”. Aí ele fazia a entrevista comigo. Aquela do trucidamento, 

“diretor Nielson explica trucidamento” aquela ele fez assim, eu não respondi nada para ele, ele 

que fez lá no jornal, entendeu. E a gente se dava muito bem, era ótimo, o meu relacionamento 

com o Aldísio, ele era uma pessoa maravilhosa. Eu convivi com pessoas incríveis ali. Bom, o 

que mais. 

Howardinne: Esse manuscrito, que é o manuscrito que está junto com as anotações do 

Maurício Pollari, é justamente dessa remontagem de Calígula, que está datilografada e tal... 

Essa versão do texto é a mesma da de 1969 ou é diferente? 

Nielson: Eu não vou poder te responder com precisão total, mas o texto original do Camus não 

era, com certeza. Isso com certeza. Porque era impossível montar Calígula com aquela equipe, 

entendeu, com pessoas novas começando a fazer teatro e nunca tinham nem ouvido falar de 

Camus, então era meio complicado. Eu tentava trazer para eles as minhas ideias de um jeito que 

eles pudessem entender, sempre. Sempre eu ia ao encontro deles, não tentar fazer entender uma 

coisa que era impossível para eles, pela formação que eles tinham e tudo mais. Uma outra coisa 

que eu vi aqui no livro da Selda também, que é bom desmentir. É que fala logo no começo que 



teve um Festival, você deve ler isso e você vai lembrar. E apresentaram A bicicleta do 

condenado - é do Arrabal A bicicleta do condenado? 

Howardinne: É do Arrabal. 

Nielson: Eu só não lembro, mas eu acho que era Arrabal, que o Gerson fazia parte. 

Howardinne: Que era do TEJOMA. 

Nielson: Aí foi desagradável porque nós éramos um “grupo de intelectuais”, e até coloca entre 

aspas isso, que nós éramos um grupo de intelectuais, nós fizemos uma montagem não sei o 

que... Isso não aconteceu. Que “grupo de intelectuais” que eu tinha gente? Com aqueles 

meninos, quem era intelectual era o Aldísio só e mais ninguém. Então ela coloca isso como se 

a gente tivesse... Que foi muito desagradável... Tem uma página aí. Essa história eu sei de onde 

veio, mas enfim, sabe, não veio da realidade que eu lembro. E eu não costumava - quando eu 

ia ver as coisas no Teatro Amazonas-, comentar coisas assim porque eu era uma referência para 

os meninos que estavam assistindo aquilo, entendeu. Então ficava chato e eu queria era 

conquistar o pessoal de Manaus, os outros grupos, os outros atores, eu jamais iria fazer uma 

coisa dessas, entendeu. No meu íntimo eu até podia achar que a coisa era uma porcaria, uma 

droga, mas eu não manifestava isso quando eu estava com o grupo, com os meninos do TESC, 

e eu sempre procurava levá-los aqui e ali para eles assistirem as peças que passavam por lá. 

Bom, então é isso, outra coisa que lembrei, o Calígula - se pintar mais alguma coisa por aí você 

me pergunta e eu te falo-, agora, era o que eu queria te dizer, O funeral do grande morto eu 

finalmente tinha descoberto um início de uma linguagem que poderia surgir dali, sabe. Porque 

até então eu só trabalhava com deboche, então era muito fácil, deboche é uma coisa muito fácil 

no palco, sabe, você não tem como fazer então resolve com deboche. Uma das características 

de todas as nossas montagens era o deboche. Calígula, Eles não usam black-tie, Pastum... Todas 

as montagens que passaram por ali tinham em comum essa característica muito forte né, 

também porque a situação que estávamos vivendo, é como eu te falei, como a gente faz? Então 

essa era uma característica. Com O funeral do grande morto eu começo a descobrir um caminho 

no teatro. O Aldísio não estava com a gente, na verdade o Aldísio só participou do Calígula, 

mais nada. Não, desculpa, do Calígula e do Black-tie. Não era a dele ser ator nem nada, ele 

queria mais saber de música, de poesia, entendeu. Ele estava sempre com a gente, mas não 

envolvido no trabalho inteiramente... E como ele era muito amigo, ele divulgava assim 

generosamente no A Notícia, onde ele trabalhava, tivemos sorte de ter isso né, porque divulgou 

bastante a gente em Manaus. Mas aí essa foi a característica do Funeral do grande morto, tanto 

é que foi o maior sucesso de público, eu acertei naquilo que eu pretendia sabe. Eu falei: “Eu 

quero facilitar para o público, mas também quero dizer isso, e isso, isso, isso...”. Você vai ver, 



como eu te falei na conversa anterior, você vai ver um artigo do Farias de Carvalho, que era um 

jornalista da época, então eu estou te mandando esse recorte de jornal. O Farias pegou a coisa 

em cheio sabe, foi um jornalista que pegou mesmo o que era. Era isso que era, era essa a 

intenção da montagem, os outros comentários de outros jornalistas... Também não eram críticos 

de teatro, não tinham formação para isso, era tudo muito amador né, então não dava para você 

exigir isso das pessoas, mas esse Farias de Carvalho acertou em cheio na crítica. É, no que a 

gente pode chamar de crítica, enfim. Tanto é, que nós tivemos o maior público até então, o 

público vinha com facilidade. A gente se apresentou em alguns bairros de Manaus, um deles 

inclusive eu nunca vi ninguém citar em lugar nenhum, o Carlinhos talvez – O Carlinhos que eu 

falo é o Carlos Michiles-, o Carlinhos talvez lembre disso. Nós apresentamos numa igreja 

pequena, tinha um lugar chamado São Jorge. 

Howardinne: É um bairro. 

Nielson: São Jorge, mas ele era meio deserto esse bairro, não era uma coisa grande entendeu. 

A gente se apresentou dentro da igreja com a Polícia Federal cercando a igreja. Olha que legal, 

muito interessante essa apresentação. Essa também eu tenho uma lembrança boa porque eles 

não podiam entrar na igreja, eu não sei se você sabe disso. Tinha uma coisa de “o poder da 

igreja”, então não podia entrar, por isso que aqui no Sul quando tinham os protestos dos 

estudantes, eles corriam para dentro das igrejas, e as cavalarias só chegavam até a porta das 

igrejas. Eles se dispersavam pelas ruas, com os protestos, saía cada grupo numa rua, mas se 

estavam perto de uma praça que tinha uma igreja, eles corriam para dentro da igreja, e aí as 

cavalarias paravam na porta, não tinham como entrar. Em São Jorge eu me lembrei disso 

também, falei: “Quero ver um cara desses entrar aqui” (risos). Eu confiava muito nessa coisa. 

E foi uma delícia, imagina você fazer com “a coisa”, com a realidade ali fora. Porque O espião 

era um espetáculo legal para o momento, sabe. Ele falava do momento como nenhum outro 

espetáculo que fizemos. As pessoas entendiam bem o que era aquilo.  

Bom, aí voltando então para O funeral, porque eu vim embora né. Não falo muito isso. Eu não 

tive problema nenhum com o SESC, não tive problema nenhum com as pessoas. Crise a gente 

tinha sempre, mas era uma crise que lidávamos juntos, sabe. Sabíamos lidar, quem que não 

vivia em crise? Teatro é isso, sempre foi. Para mim sempre foi isso e é o resultado dessa crise 

que a gente consegue fazer arte. A arte é outsider, ela surge de uma crise, do conflito, dessa 

coisa toda. Eu tinha isso na minha cabeça, sabia de disso. Tanto é que quando estávamos muito 

sossegados eu provocava. O que era o laboratório? Era provocar uma crise na cabeça do ator 

para ele tentar resolver aquilo. Eu me lembro dos laboratórios que eu fazia com o Gerson, 

quando ele fazia o Calígula, eu o deixava doido, mas enfim, a gente se saía bem e resolvia legal.  



Então, o que aconteceu, eu levei o Kito Junqueira, ele era um ator de São Paulo que nessa época 

estava fazendo – já estava dentro da classe teatral-, fazendo sucesso... 

Howardinne: Nielson é “Kito Junqueira?”. Foi um que faleceu ano passado? 

Nielson: Isso, esse daí, Pizano. O nome dele era Heráclito Gomes Pizano. 

Howardinne: Eu queria confirmar se era a mesma pessoa. 

Nielson: [...] Tanto é que eu voltei junto com eles, foi tudo muito rápido assim. Eu devo ter 

ficado ainda em Manaus uns quinze dias, porque primeiro o Kito foi para fazer a produção do 

espetáculo, divulgação, aquela coisa toda. Aí voltou para São Paulo, depois de uns quinze dias 

ele voltou para a apresentação da peça. Então nesses quinze dias que eu fiquei me arrumando 

para ir embora, o pessoal – É DCE que fala? 

Howardinne: O Diretório Acadêmico. 

Nielson: É, DCE. É que na ditadura militar mudou o nome, mas tinha um outro nome... O 

Diretório Acadêmico, eu conheci um presidente de um Diretório Acadêmico e era um pessoal 

super politizado. Não eram os mesmos do TUA, daquelas burguesinhas cheias de dedo 

entendeu, “ai, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo”. Aí fiquei apaixonado, agora que eu 

vou conhecer esses caras, olha quanta coisa não dava para fazer? Os caras me abriram as portas, 

eles tinham jornal, a faculdade de Direito e não sei mais o quê. Eles queriam que eu ficasse e 

apresentasse aquele espetáculo assim sem parar, entendeu. O funeral. E aí, eu ficava assim... 

Nesses dias finais que eu fiquei em Manaus, eu me encontrava com o cara que era presidente 

lá do DCE, ficava com ele de manhã até de noite conversando e ele tentando ainda me segurar 

em Manaus, mas já estava tudo pronto para ir embora. Já tinha desfeito os vínculos com o 

SESC, enfim, eu tinha que ir embora, não tinha mais jeito. Mas, você vê como as coisas 

acontecem né, que loucura que é. Minha vida foi toda marcada assim, eu planto uma semente, 

quando vai frutificar eu vou embora, parece que não acaba um negócio desses (risos). Em 

Vitória, no Espírito Santo, foi a mesma coisa. A mesma coisa, eu consegui implantar um 

trabalho no Espírito Santo, quando ia começar a crescer eu saí fora, eu voltei para Brasília, 

umas coisas assim, malucas.  

Então, por isso que eu, às vezes, quando eu falo do Funeral do grande morto, é como se eu 

tivesse deixado alguma coisa inacabada sabe? Eu tenho essa sensação comigo, um débito que 

eu tenho com esses caras que trabalharam comigo ao longo dos anos, quando de repente estamos 

encontrando uma linguagem... E nessa altura já tinham pessoas excelentes, não que os outros 

não fossem, anteriormente, mas já tinham pessoas mais adultas, mais maduras como o Stanley, 

o próprio Calixto que estava chegando, imagina o quanto eu ia aprender com essas pessoas... A 

Claudia que fez a expressão corporal do Funeral. A Claudia era casada com um jornalista gente 



boa demais. Então quando eu encontro um caminho para a coisa, com esse pessoal todo na 

minha mão eu resolvo sair fora e foi meio assim, uma espécie de uma coisa que eu carrego 

comigo. Eu tenho que voltar lá e refazer isso, é claro que não são as mesmas pessoas, quem não 

morreu está velho e podre (risos) sem força para fazer as coisas – a gente envelheceu bastante, 

Dinne, só um parêntese (risos) [...]. Mas é isso que eu queria te falar do Funeral, no Funeral 

eu já... Finalmente eu falei: “É esse o caminho”, entendeu. É esse o caminho.  

Agora do Márcio, eu quero falar um pouco do Márcio porque a Selda - eu não sei se ela saiu 

com uma impressão que eu tinha raiva do Márcio-, eu não tenho raiva nenhuma dele, não tenho 

nada dele, não sinto nada por ele e tudo mais. Eu estava vendo aqui que ele tentou montar uma 

peça no TUA e depois eu li uma outra coisa dele também, o Kahané fala isso numa entrevista, 

que o Márcio estava sofrendo com a repressão em São Paulo e foi embora para o Amazonas e 

tal. Mentira. O Márcio trabalhava na Boca do Lixo, em São Paulo, com cinema. Então quando 

ele frequentava o Kahané, ele mostrava os filmes. Sabe o que é Boca do Lixo? É um 

movimento... 

Howardinne: De cinema. 

Nielson: Você sabe o que é então, não preciso nem te explicar. Era tipo um pornô... 

Howardinne: Pornochanchada? 

Nielson: Não chegava a ser pornochanchada, era um pornô, mas assim cult, essa é a definição 

que eu posso te dar agora. Ou seja, como é feito por intelectual então não é um pornô para 

qualquer operário, é um pornô chique, com mensagem, com coisas assim, mais metido a besta. 

Então, eu cheguei a ver uns filminhos dele, algumas cenas eu não tenho mais condições de 

julgar hoje em dia porque eu não lembro. Então ele não estava se dando bem com isso lá em 

São Paulo, tanto é que no Eles não usam black-tie, ele não assistiu, a primeira montagem de 

Calígula não assistiu, eu acho que a segunda também não, Pastum também não. Eu me lembro 

do Márcio já no Funeral do grande morto, entendeu, e ele ia para assistir e ficava sempre para 

se esconder, tipo se escondendo de mim assim. Ele se achava intelectual e achava que eu era 

um cara medíocre, e tinha até razão nisso, mas tudo bem. Então ele me tratava com certo 

desprezo assim, então procurava não se aproximar de mim, isso aconteceu comigo em outras 

cidades que eu passei também, e eu entendia. Poxa, o cara é daqui, tem um trabalho, escreve, 

escreve bem e tal e consegue mobilizar algumas pessoas e tudo mais, e eu que estou fazendo 

sucesso? Eu entendo isso, eu estava sendo como um intruso ali. Isso aconteceu em Vitória, no 

Espírito Santo, entendeu, com as pessoas que já faziam teatro ali nos anos 70. Eu cheguei e 

todos eles ficaram meio de olho atravessado comigo, todos os lugares por onde eu passei foi 

desse jeito.  



Então era essa a minha razão com o Márcio, eu nunca encontrei com ele sozinho, sempre estava 

eu, ele e o Kahané, o Renan sabe, sempre os quatro e ele sempre mostrando, tentando mostrar 

os trabalhos dele e tudo mais. E esse foi o nosso contato, então eu nunca conversei com ele 

quando eu estava aí [Manaus] sobre a peça que ele tinha assistido... Chegava aos meus ouvidos 

que ele torcia o nariz quando via entendeu, enfim. Eram coisas que chegavam a mim, mas eu 

não me preocupava, você sabe que quando você vai para o palco você está sujeito a isso, tem 

gente que gosta, que não gosta, enfim. Tem gente que critica, elogia, a gente sabe como 

funciona, então, não me afetava dessa forma. E tem até um fato (risos) que esse é engraçado. 

Quando ele... Ah eu tive algum contato com ele através do Marinho, do DEPRO, quando ele 

estava chegando em Manaus. Eu não sei se de volta e tal, porque eu vi aqui [referindo-se ao 

livro “Tesc - nos bastidores da lenda”] que no TUA ele tinha tentado montar no ano anterior, 

em 1967, Zona Franca meu amor, eu não sabia dessa história, mas eu sei que para mim ele 

tinha chegado de São Paulo, na época que eu o conheci, que foi através do Marinho. E uma vez 

estávamos eu e ele sozinhos na sala do Marinho, ele me abriu um cartaz de cinema e estava 

escrito neste cartaz de cinema: Rio de sangue. Este Rio de sangue, nada mais é, com um 

desenho... Aqueles cartazes de antigamente, parecia aqueles cartazes grandes antigos de teatro, 

Rio de sangue era de um autor conhecido daí de Manaus que muita gente fala, mas eu não vou 

lembrar... Era um cara conhecidíssimo aí, e nesse cartaz estava meu nome para atuar como ator. 

O meu nome e o da Ivone, o nome não sei mais de quem... E ele falou assim: “Olha, esse projeto 

eu estou com tudo pronto para filmar e tal, o DEPRO vai entrar nessa e tal...”. Aí eu olhei aquilo 

e eu não topei, e eu falei: “Poxa Márcio, eu estou mais voltado para o teatro mesmo, não estou 

interessado nisso, vai tomar meu tempo...”, algo assim. Ou seja, não topei porque não me 

agradou, enfim. Esse Rio de sangue depois virou Galvez, imperador do Acre, eu acho que ele 

filmou, se eu não me engano. 

Howardinne: Eu tinha lido em algum lugar que tinha inspirado O Ajuricaba, que ele escreveu, 

tinha uma inspiração com o Rio de sangue, mas eu não sei também por que não tive notícias. 

Nielson: Faz sentido porque Ajuricaba é aquele que se joga do barco né para dentro do rio 

Amazonas, é uma história bonita à beça. Então, é isso aí que aconteceu, os meus encontros com 

ele. Isso para tentar esclarecer isso que, às vezes, parece que há uma rixa, uma disputa ou 

alguma coisa assim. E eu não sinto absolutamente nada, nem mágoa, nem que ele tenha feito 

algum mal para mim em algum dia, nada, embora ele tenha, por exemplo, eu acho que te contei 

– digitei errado no Messenger dia desses-, que os meninos quando passaram por Brasília, com 

Tem Piranha no Pirarucu, eu acho, eu já estava fazendo no TUCA em São Paulo, aquele 

trabalho com Grotowski, eu trabalhei cinco anos ali... Sete anos nessa linha de Grotowski, 



laboratório todas as noites. E aí, eles pediram uma reunião comigo em Brasília, acho que foi 

em 1979. E eles estavam com o Tem Piranha no Pirarucu, e eles estavam hospedados no SESC, 

a reunião foi até no SESC, mas só estavam assim: Custódio, Barrote, esses caras que tinham 

sido meus amigos lá no TESC e nos considerávamos muito. E aí eles me falaram como é que 

funcionava o grupo, que era muito diferente, é natural essas comparações. Um cara que 

conduzia de um jeito e de repente entra outro, e tem outra linha de conduta... E eles reclamavam, 

falavam que o Márcio já chegava com as decisões prontas nas reuniões, diferente de mim, a 

gente discutia tudo e resolvia junto em equipe e que o Márcio não aceitava a ideia de ninguém 

e etc. E que eles não sentiam que estavam evoluindo como atores, e eles queriam crescer como 

atores, e eles sentiam que o Márcio estava usando o TESC para se promover, escrever só peças 

dele, principalmente naquela fase de “índios e Ajuricabas”, e não sei o quê. Todas as peças que 

saíram por aí pelo Mambembão eram os textos dele. E aí eles falaram: “Olha, tem Jurupari, a 

guerra dos sexos”, que eles já tinham me dado antes para eu ler e eu falei: “Cara, a história é 

muito boa” e eu como estava nessa linha do Grotowski, eu falei: “Isso aqui dava uma 

montagem...”. Eu viajei na montagem, nossa, já está pronta na minha cabeça a montagem, só 

que: “Eu preciso cortar um pouco de texto, tem excesso de texto que não precisa, mas topo sim 

e tal, tranquilo. E aí quando vocês chegarem em Manaus vocês me dão a resposta”. E depois 

eles me deram a resposta que o Márcio não tinha topado que eu dirigisse a peça. Esse é outro 

fato que eu queria esclarecer também, que não está em lugar nenhum, que não está escrito em 

lugar nenhum, que aconteceu assim, talvez esclareça algumas coisas nessas histórias todas, 

quem sabe. Mas eu adorei a história de Jurupari, eu viajei noites e noites, eu estava com o 

desenho pronto na minha cabeça. É linda aquela história. A de Ajuricaba também é uma história 

belíssima, dá um espetáculo muito bonito. É isso Dinne o que eu queria te esclarecer. 

 

 



Entrevista com Nonato Tavares. Manaus, 20 de janeiro de 2019. Duração: 43:03. 

Nonato participou de alguns trabalhos com o TESC como ator e aderecista. É ator, diretor, 

cenógrafo, iluminador, trabalha com o audiovisual e é fundador da Companhia Vitória-

Régia. 

 

Howardinne: Se você quiser começar pelo começo, porque eu sei que sua história é 

gigante então fique à vontade.  

Nonato: Na verdade, eu comecei a me envolver com o teatro sem ter muita noção do que 

seria isso, mais por uma animação mesmo de comunidade, que eu morava no Morro da 

Liberdade. Nós tínhamos um grupo que era um grupo de jovens e era lá que eu me 

enquadrava. Os meus amigos participavam desse grupo de jovens e nós começamos a nos 

juntar e pensar em encenações para o dia das mães, o final de ano... 

Howardinne: Isso em que ano mais ou menos? 

Nonato: Isso foi nos anos 70, no início dos anos 70, bem no início mesmo. E eu comecei 

a me envolver com a comunidade, a gente tinha lá um jornalzinho e escrevíamos nesse 

jornal sobre os assuntos da comunidade mesmo e eram notícias bem curtas e tudo mais. 

E fomos encontrando com esse clube de jovens e o que eu gostava mais de fazer eram as 

encenações, era A paixão de Cristo, Auto de Natal, esse tipo de coisa. E sempre ligadas à 

igreja, ao Centro social, então era o movimento que tinha ali. Era uma forma da gente 

conviver com a “curuminzada”, fazer bingo para construir o Centro Social e tudo mais. E 

nesse ínterim eu comecei a fazer Escola técnica e lá não tinha teatro, mas tinha um 

auditório maravilhoso e a gente fazia outras peças também, de fora inclusive. Mas, eu fui 

transferido para o Colégio Estadual e lá tinha a educação artística e você podia optar por 

teatro, era opcional. E tinha uma professora que era a Claudia Nascimento, que dava aula 

de teatro e eu optei por teatro. Eu ficava e fui me envolvendo. Ela falava assim: “Olha, 

vocês precisam ver o que está acontecendo na cidade”. 

Howardinne: Até então você não tinha muito contato. 

Nonato: Só nos bairros né, e eram coisas que a gente fazia sem ter muita noção do que 

seria o teatro, do que era o teatro. E foi aí que a gente, que eu comecei a ver as peças que 

estavam acontecendo na cidade, que ela recomendava, que ela foi integrante do TESC. E 

aí eu fui ver as peças do TESC e tal, a primeira peça que eu fui ver do grupo foi O aprendiz 

de feiticeiro que estava em temporada aos finais de semana. E nesse Aprendiz de 

feiticeiro... Eu fiquei fascinado pela peça né, que eu via atores ali muito bons, encenando 

e eu fiquei fã do grupo, fã daqueles talentos ali que eu via: “Nossa, como os caras são 

bons mesmo, são atores e tudo mais”. Eu comecei a me interessar e aquilo foi me 



incentivando a me aproximar mais do teatro. E ela me chamou depois para fazer uma peça 

de teatro que ela estava fazendo para circular pelas escolas, um projeto à parte da escola, 

do Colégio Estadual. E eu fui me envolvendo e eu acho que eu fiquei tão fascinado pelo 

Aprendiz de feiticeiro, da Maria Clara Machado - que era essa montagem que eles estavam 

em cartaz -, Lílian de Paula que fazia a Arabela, ela era uma maravilhosa atriz e nova 

ainda, o Custódio Rodrigues fazia O aprendiz... 

Howardinne: Tinha o Ediney? 

Nonato: O Ediney ajudou na direção. Ele fazia direção junto com o Stanley Whibbe. E 

tinha o Bob de Paula que era irmão da Lílian, que fazia o vilão, um ator genial. O Moacir 

Bezerra que fazia o doutor Uranus né, fazia um cientista maluco... Então eram atores 

maravilhosos e assim, era o primeiro espetáculo profissional que eu vi, mas eles não se 

achavam profissionais, mas eram profissionais, que era bem elaborado, com figurino, 

iluminação... E a partir daí eles pararam com a temporada, e foi o momento em que - 

sempre fiquei em contato com eles, com o grupo-, e eu resolvi montar essa peça na 

comunidade. E lá eu montei fazendo o doutor Uranos, que eu era um dos mais velhos do 

grupo e nós ensaiamos isso e pedimos apoio do TESC com figurino e tal, com alguns 

objetos né que a gente podia fazer lá na comunidade. Eles cederam, abriram, nós levamos 

algumas coisas e outras nós improvisamos lá, que não precisava ser igual, e na estreia nós 

convidamos o grupo para ir assistir a gente, lá no Centro Social da Liberdade. E eles 

foram e o Centro Social lotou, na época era um cruzeiro, uma coisa assim que a gente 

cobrava né, que era uma ajuda mesmo, um preço simbólico, mas que ajudava nas 

atividades lá da Associação. Eu lembro que o público... foram mais de trezentas pessoas, 

eles [TESC] ficaram impressionados de como nós conseguimos levar aquele público né 

e segurar aquele público, gente jovem, novos, e eles ficaram muito... Instigou também, 

chamou atenção do Márcio. Foi do grupo: O Ediney, Gerson Albano, o Aldísio Filgueiras, 

todo esse povo foi assistir a gente. E eles convidaram depois, umas três ou quatro pessoas 

do grupo, maiores, nem maiores, mas os mais velhos, que naquela época tinham quinze, 

dezesseis, dezessete anos, convidando-os para uma nova montagem que eles iam fazer. E 

eu fui para lá para o TESC e eles ensaiavam de noite e foi quando eu entrei para fazer O 

terrível capitão do mato, uma peça do Martins Pena, uma comédia que eles iam fazer 

para apresentar em bairros e tudo mais e no teatrinho do TESC. 

 Então foi esse o meu puxão assim sabe, eu digo que foi escola, tem gente que não gosta 

dessa palavra escola, mas foi porque foi aí que eu conheci. Eu um garoto de periferia e 

tudo mais, convivia com universitários, com professores, como o Ediney que lecionava e 



tudo mais. A maioria das pessoas faziam faculdade, outros já tinham concluído, então 

para mim foi um aprendizado muito legal, essa coisa da disciplina, de horário e foi um 

início muito legal para mim, instigante. E a partir daí vieram festivais, eu fui participando. 

Mas ainda participei de poucas peças né como ator. Montamos O capitão do mato que eu 

fazia o soldado, mas entrava no final e tudo mais e dava a mesma importância que se 

fosse um protagonista, por exemplo.  

Howardinne: Quem dirigiu esse? 

Nonato: Foi o Gerson Albano, O capitão do mato, ele dirigiu e acabou interpretando 

também. E esse foi o início desse contato com o TESC, e depois fui vendo outros, e na 

época também - que para mim foi uma das maiores alegrias que o teatro me deu-, eu vinha 

assistindo os ensaios da cantata teatral amazônica chamada Dessana, Dessana, eu assistia 

esses ensaios e assistia os ensaios do Tarô-Bequê também. E a minha maior alegria foi 

participar desse momento, do Márcio me chamar para substituir um ator, logo no início, 

antes da estreia para substituir o Bob de Paula, que ele era brancão, americano... Então o 

Márcio criou outro personagem para o Bob e me deu o papel de indígena, no coro do 

Dessana, Dessana. Isso para mim foi a maior alegria que eu tive no teatro, ser chamado 

para participar desse elenco. E fui, eu sabia as músicas, porque eu curtia tanto e assistia 

tantos ensaios, ficava só no gargarejo ali no ensaio. Então foi bem legal esse primeiro 

momento, participar do Dessana, Dessana foi uma coisa assim fantástica sabe, essa 

experiência assim. A narrativa indígena, uma mitologia indígena, o mito da criação dos 

Dessana e para mim foi muito... 

Howardinne: Dizem que foi a montagem mais cara na época né, do grupo, tinha músico, 

tinha banda... 

Nonato: É, isso a primeira né, em 1975, eu participei dessa primeira de 75, não a do 

Festival de ópera, que depois montaram já nos anos 2000, eu acredito... Tinha gente que 

assistia os ensaios direto e gravava, algumas pessoas, amigos do Márcio né, amigos do 

grupo na verdade. Tinham aqueles intelectuais que circulavam no grupo, nos ensaios, nos 

encontros. Então foi uma coisa assim, foi uma efervescência, foi um momento muito 

importante para mim e eu acho que para o movimento em Manaus de teatro também foi 

uma efervescência nesse período né, período de ditadura militar, dificuldades, então a 

gente... Isso instigava a gente a se encontrar mais, a levar a coisa mais a sério, arranjar 

meios de conseguir fazer as coisas. Isso instigava de certa forma né. E nesse momento aí 

eu cheguei a fazer também, a operar a luz de As Folias do látex, a primeira montagem, 

que o desenho da luz era do Custódio Rodrigues que trabalhava também como ator e eu 



operava, então eu viajei com eles operando a luz também. Isso tudo vai dando experiência 

para você né, que você vai aprendendo, e eu fui aprendendo dentro do teatro outras 

funções, fui conhecendo outras funções, essa parte da cenografia... Eu era um cara que eu 

tinha uma certa disponibilidade, eu acabei aprendendo assim com o Bezerra a fazer 

máscaras, que também era um homem de sete instrumentos né. Era um ator de sete 

instrumentos, ele fazia cenário, fazia muita coisa, ele entendia de figurinos de... das artes 

plásticas dentro do teatro. E aí eu fui pegando também informações, conhecimento, 

ajudava ele a fazer máscaras e tudo mais, então isso para mim deu um leque, me abriu 

possibilidades dentro do teatro né. De conhecer outras funções importantíssimas para o 

teatro, que para muita gente... Não enxerga essas funções quem está meio de fora. Então 

lá dentro do teatro, quando a gente sente essa necessidade, que a gente percebe a 

importância de outras funções que ajudam a fazer uma obra de arte, o que é um 

espetáculo...  

Howardinne: Tu chegaste a conhecer o Nielson, o primeiro diretor? 

Nonato: Olha, eu me encontrei com ele, mas naquela época não. Quando eu cheguei no 

grupo ele já tinha saído, foi quando entrou o Márcio Souza. Já estava o Márcio. 

Howardinne: E com outros grupos da época, o GRUTA... o pessoal que fazia teatro de 

estudantes, anterior até ao TESC, mas tiveram alguns que... Você chegou a conhecer? 

Nonato: Conhecia todos, eu era um cara que mesmo com o TESC, eu tinha mais 

disponibilidade né, então eu flutuava nos outros grupos, eu flutuava no Aliança Francesa, 

por exemplo, que eles só se reuniam aos sábados, sábado à tarde né, e às vezes, emendava 

até um pouco à noite. Mas eu participei também do grupo da Aliança Francesa, que era 

só aos sábados e participei de outros grupos também, como o de Cultura Popular, do 

Álvaro Braga, convivi com o Álvaro. Eles criticavam muito o teatro do TESC. Eu era 

amigo também do pessoal do GRUTA, muito não de frequentar muitos ensaios, porque 

eles também eram um pouco fechados, era um grupo que eles eram muito políticos, muito 

politizados, ligados à universidade né, mas eu era amigo desse povo também. Eu 

transitava no meio de todos eles. 

Howardinne: De onde você acha que surgiu esse conflito entre GRUTA e TESC, porque 

eu acho interessante também entender essas vozes dissonantes, de onde vem isso, de onde 

surgiu? 

Nonato: Mas, é porque a gente trabalha com a vaidade, o ator tem muito ego e o ego é 

muito inflamado nessa categoria sabe, são raros os que passam por cima disso e não 

aparecem com essa coisa né, pega essa coisa da vaidade e tudo mais. Então a gente 



trabalha com isso, faz parte né, mas era uma implicância assim um pouco... Era uma coisa 

meio ranzinza de um para o outro, mas era uma coisa muito saudável. Eu nunca vi o 

pessoal do TESC falando mal do GRUTA, eu nunca vi o pessoal do GRUTA falando mal 

do TESC, eles falavam em mesa de bar e tal, que eles achavam muito elitista porque o 

outro era totalmente avesso a isso né... O TESC era muito centrado ali no centro, naquele 

espaço, então podia parecer uma coisa mais elitista. Mas na época o TESC fazia viagem 

para o interior, para o Careiro, para local que não era... que não tinha teatro... Era em 

barracão, galpão, adaptava os espaços, estás entendendo, eram igrejas recém-formadas, 

ou em construção levantando poeira quando pisavam. Os atores pulavam e levantava 

poeira... Então tudo isso era, quem conviveu não vê esse elitismo, essa pompa né na 

história. Mas eu vejo como uma coisa saudável hoje sabe, e na época eu transitava mesmo 

e não vi muito essa coisa, mas existia vaidade entre um grupo e outro. Mas, hoje eu vejo 

como uma coisa muito saudável até para instigar, produzir sabe, instigavam a produzir 

mais que o outro, ver a estética sabe, melhorar, havia uma certa rivalidade, realmente 

existia.  

Howardinne: E o que te levou a querer dirigir o Sapo depois que você saiu do TESC? 

Nonato: Eu saí do TESC, eu viajei, eu acabei indo para o Rio procurando outras coisas. 

Eu passei um tempo no grupo e depois comecei a procurar outros horizontes, outras 

histórias e saí. E não dava para mim quando voltasse aqui, voltasse para o TESC. Então, 

eu já fiquei amigo, ficava assistindo os espetáculos e também ficava vendo outros grupos 

de fora, “legal tem o TESC, o grupo deles, mas vamos trabalhar mais na periferia”. Eu 

sou um cara que tem um pé na periferia, alma da periferia, então eu ia buscar outras 

alternativas né. Legal ver um que está fazendo aqui enquanto o outro está ali, enquanto o 

outro está aqui, enquanto o outro está lá. E vivia meio que solto, as pessoas me chamavam 

para fazer trabalhos, e sempre montar coisas que a gente estava pensando na época sabe, 

ideias nossas né, não montar projetos dos outros. É legal, mas a gente tinha ansiedades de 

montar coisas que a gente pensava. Questionar coisas na época que tinha a ver muito com 

uma coisa pessoal, que era trabalhar sobre esse tema, “eu quero fazer isso”, coisas bem 

simples não era assim uma superprodução porque não tinha condições na época da gente 

fazer uma coisa muito... Era um teatro que era pobre no visual, mas rico em termos de 

propostas, de ideias.  

Então eu tive um grupo lá no Morro da Liberdade, digo, eu tive uns dois grupos que 

mudavam de nome. Quando a gente achava que não estava conseguindo apoio naquele 

órgão a gente achava que era o nome, que as pessoas já estavam associando a alguma 



coisa, então a gente mudava, criava outro nome de grupo. Era “Tororei no Tororó”, só 

para disfarçar sabe, na época da repressão, “Liberdade”, que era lá do Morro da 

Liberdade, e a gente ia mudando. E eu trabalhava com a Beckinha também, que foi 

sempre uma desgarrada, ela nunca teve um grupo assim... Ela criou o “Emergência” e 

depois vieram outros grupos também, mas ela era sempre mais “porra louca”, e com esse 

povo eu me identificava mais. Eu trabalhei com o Álvaro Braga, na época, a gente 

ensaiava no Teatro Amazonas, a gente tinha um teatro para ensaiar, era amigo do Pedro 

Amorim e tinha acesso realmente ao teatro. Tinha essa concorrência toda, tinha essa 

dificuldade para você se apresentar. Então foi mais ou menos por aí, eu comecei a criar 

grupos, começamos como Oficina de Arte, tinha o grupo... Já era a Companhia Vitória-

Régia, mas criamos esse espaço aqui na rua da Instalação, em cima daquela Fábrica 

Progresso e embaixo uma casa de umbanda e nós alugávamos a parte de cima e lá a gente 

abriu como Oficina de artes, e tinha um movimento ali. Depois voltamos a ensaiar o 

Dessana Dessana, com a Lena de Sá, com um grupo novo de pessoas, Mário Freire, 

Fernanda... E aí a gente pegava esse povo mais solto, desgarrado de grupo né para fazer 

essas montagens.  

Aí eu viajei para São Paulo e foi lá que eu levei o nome de “Companhia Vitória-Régia”, 

é inspirado na peça do Márcio Souza, nas Folias do látex, que tem um grupo mambembe 

lá que é: “Companhia Vitória-Régia apresenta um número cheio de chistes e...” que 

apresenta a peça e tal, então eu peguei esse nome inspirado aí nessa companhia, por isso 

eu coloquei Companhia Vitória-Régia. E lá em São Paulo, viajei para lá, me interessou 

montar uma coisa que falasse da Amazônia, da mitologia, desse universo amazônico e da 

mitologia indígena que fosse uma coisa acessível a eles também. E o Sapo tem essa 

sensibilidade, ele é um mito indígena e tem um pretexto, ele agrega a mitologia grega, ele 

tem referências né, a mitologia grega, o mito de Eurídice, Orfeu, então ele é muito atual, 

a peça tem essa roupagem. Então eu resolvi montar o Sapo para começar, e tinha ideia de 

desenvolver mais trabalhos com essa temática, mas comecei com o Sapo. E lá eu produzi 

essa peça, um cara desconhecido de Manaus e tudo mais. Fiz minha base na periferia em 

Santo André, dei aula para criança em Santo André no Centro Cultural Infantil de Santo 

André, aula de teatro de bonecos, de máscara, para criança de oito a doze anos. E o 

trabalho começou a aparecer lá também, eu conheci pessoas interessantes, aí foi quando 

eu vi que eu podia montar esse trabalho lá, sem querer ser uma coisa grandiosa, mas fazer 

um trabalho. Conheci algumas pessoas que me indicaram atores e tinha gente que falava 

assim: “Você vai investir uma grana do seu trampo para produzir um espetáculo sem fazer 



um investimento pesado, sem conseguir um ator de televisão, um ator conhecido que leve 

o elenco, que leve a peça, que tenha uma publicidade para levar público?”. Eu falei: “Não, 

eu vou para o outro lado, eu não vou por aí”. Eu não tinha nem condições de contratar um 

ator global, um ator que estivesse na mídia né. Aí eu peguei e fiz o contrário, tinha muitos 

amigos, a gente conversava muito e lá eu assistia muito o Antunes filho, assistia as 

montagens dele, achava gênio, acho ainda né, geniais assim, o que ele fazia no palco 

vazio... E os atores iam criando história, a história sendo contada e os atores fazendo 

acontecer, pegando cenários, carregando e a coisa acontecendo. Gostei disso e chamei... 

E vi que tinha o ator que fez o Macunaíma, que tinha saído, tinha brigado com o Antunes, 

o Antunes era ranzinza também (risos), levava os atores no cabresto, não sei como está 

agora. Era operário mesmo, boia fria, os atores do Antunes, eu cheguei a conhecer um 

pouquinho esses bastidores também. Aí eu vi que o cara tinha saído, o cara era bom, eu 

tinha gostado dele como ator, genial e ele tinha saído mesmo, brigado com o mestre e eu 

falei: “É agora”. Aí eu o chamei, através de um outro amigo em comum que a gente tinha 

e chamei o cara para trabalhar, ele veio e topou. Foi pago para dirigir então a produção 

que eu gastei foi mais de pagar o diretor né. E eu consegui pela Cooperativa, já estava 

filiado pela Cooperativa Paulista de Teatro, a gente já tinha o teatro para ensaiar, e para 

fazer uma oficina atrás do teatro, que tinha uma área para fazer, onde tinha essa oficina 

de adereços (...). E a Cooperativa ela vinha de uma proposta de que ela agregava as 

pessoas a alguns grupos de teatro em São Paulo, mas ela aceitava proposta de projetos 

mais de formação, de oficinas, de textos... Então você tinha que vir com uma proposta 

dessas para chegar. Então eu vim pela Companhia com a proposta de dar uma oficina de 

cenografia a partir do texto do Márcio Souza, então a gente começou por aí, o mote 

principal dessa montagem.  

Aí deu um pessoal novo, de estudantes da ECA, da EAD... das pessoas que estavam 

estudando teatro né, esse era o meu foco, com alunos. Tinham pessoas recém formadas e 

pessoas que estavam se formando também, que estavam na escola ainda e que queriam, 

que tinha uma energia, um fogo para se colocar no mercado, então falei assim: “É esse aí 

que eu quero”. E eu tive muita sorte que eu consegui reunir esse grupo de pessoas e a 

gente montou, e o Darci querendo se colocar no mercado como diretor, o Darci 

Figueiredo. É tanto, que quando a gente estreou, a crítica, eles colocaram assim: 

“Finalmente o Antunes filho chega ao teatro infantil”. Que eram as mesmas ideias da 

galera que era seguidor do cara. E foi muito legal porque a gente, coincidentemente, 

tínhamos lá no João Caetano, que era um teatro administrado pela prefeitura, lá na Vila 



Mariana... A gente já estava com essa oficina e nos inscrevemos para montar a peça, e a 

montagem como resultado dessa oficina de cenografia. O Darci veio dirigindo esses 

atores novos que estavam saindo e a gente foi surpreendido com a encenação. Ah, eu ia 

falar uma coisa e esqueci, nós tivemos a sorte também, que teve um período que estava o 

“Ornitorrinco”, do Cacá Rosset e da Rosi Campos, aquela monstra sagrada que é a Rosi 

Campos como atriz, ela é teatral né. E eles estavam ensaiando o Ubu rei e com o palco 

vazio. Na época o teatro infantil fazia o proscênio para frente, atrás do palco era da peça 

principal, da montagem adulta. O infantil só pegava uma rebarba, não podia mexer na 

luz, não podia desafinar a luz, era todo um contrato que tinha. E a gente não, nós 

chegamos rompendo com isso também, nós usamos o teatro todo aberto, não tinha nem a 

vestimenta do teatro, então era tudo escuro, aparecia o urdimento do teatro todo, quer 

dizer, o que já estava lá para montagem do Ubu. Então nós chegamos a estar no mesmo 

período com o espetáculo infantil, então até nisso nós demos sorte de estar nessa 

montagem ao mesmo tempo com o Ornitorrinco. Eles faziam às vinte e uma horas da 

noite e nós fazíamos às dezessete horas. E aí surpreendeu mesmo sabe, vários fatores 

coincidiram para a gente fazer um sucesso que ninguém esperava, indicações de 

prêmios... não era isso que a gente buscava, a gente buscava fazer um grande espetáculo 

com todos ali, ensaiamos muito. Intensivamente ensaio, ensaio, ensaio... Busquei, 

também investir, tendo aula com o Klaus Vianna, com fonoaudióloga... (Ininteligível).  

Então tudo isso foram os ingredientes que fizeram dessa montagem o que ela foi, que a 

gente fala que é uma montagem antológica... Era para ficar um mês e nós ficamos dois 

meses e meio no João Caetano, de outubro a novembro e uma parte de dezembro. Aí nós 

fomos para o Teatro Municipal de Santo André e no ano seguinte, nós já entramos nas 

férias do teatro Ruth Escobar. Ainda deu para a gente alugar um teatro profissional com 

peso né, do resultado que a gente tinha de muitas indicações. 

Howardinne: Isso foi em que ano mais ou menos Nonato? 

Nonato: Foi em 1985, aí é em 1986 nós fizemos essa temporada no Ruth Escobar e a 

partir daí eu achei que, ledo engano, que já estava bom, e eu já podia vir aqui para Manaus 

e dizer: “Olha agora me apoiem aqui né”, que eu ia conseguir apoio em Manaus. O que 

eu queria era vir trabalhar aqui, com pessoas daqui, pois eu já tinha outro entendimento 

da mitologia e tal. E era isso que eu queria, eu queria contribuir com a minha praia, a 

minha casa, Manaus minha cidade, aí eu vim para cá. Eu sou assim sabe, tenho essa coisa 

da ideologia mesmo, eu tenho e vou continuar com isso e é isso que me segura.  



Aí vim para cá e tive muitas dificuldades, encontrei tudo do mesmo jeito né. É claro que 

abriu um pouquinho mais, as pessoas começaram acreditar mais porque elas já viram que 

eu fui indicado, ganhei prêmio lá... Então acreditaram um pouquinho mais. Tive um 

amigo que fez a produção aqui em Manaus também, o Mauri Marcos e a gente entrou no 

Cecomiz, que o Teatro Amazonas estava em reforma e ficou não sei por quantos anos em 

reforma. Entramos no Cecomiz e fizemos a primeira montagem. Eu trouxe o Darci 

Ribeiro lá de São Paulo para fazer essa montagem aqui também. Fomos para Rio Branco 

e tudo mais. Fiquei dezenove anos com a peça sempre em repertório, conseguiu a maior 

idade (risos). Comecei fazendo o sapo e depois fui fazer o Kanhamé, fiz o Urubu rei... Aí 

já dirigi a peça também porque eu já tinha conhecimento da obra, já sabia na palma da 

mão. Essa foi uma encenação que marcou muito a minha vida, que se confunde com o 

Sapo (risos).  

Howardinne: E quando o TESC voltou em 2003, você acompanhou? O que você achou 

dessa nova fase? 

Nonato: Olha, o Márcio saiu da Funarte retorna para Manaus né, e antes da Funarte ele 

ficou morando no Rio e ele volta para Manaus e reinicia o grupo. Eu achei isso muito 

interessante porque das pessoas antigas do TESC - não tinha ninguém mais fazendo teatro 

né, só eu que estava-, o Custódio já estava ligado mais ao Museu, os outros já tinham 

seguido outras as profissões, suas carreiras, moravam fora: uma mora em Israel, outro 

mora não sei aonde, um mora nos Estados Unidos... A Lílian de Paula e tal. E foi legal 

porque por ser muito amigo do Aldísio e o Aldísio estava dando aula no Cláudio Santoro, 

ele traz a coruminzada toda do Cláudio Santoro, então deu uma reciclada né e para as 

pessoas que estavam saindo do Cláudio Santoro foi uma experiência também. Ter contato 

com o Márcio, com a pesquisa, os encaminhamentos do Márcio que é um cara que tem o 

material, um conhecimento, pode não ter técnica de direção, de interpretação, de não sei 

o quê. Mas isso aí as pessoas que estão incomodadas elas vão atrás disso, o importante é 

o cara ter um caminho, dar um norte para o elenco, encaminhar o seu elenco e ele tem 

isso, fazia isso com maestria. E foi isso, eu achei muito legal, ele me chamou para 

trabalhar com eles, eu vi que como ator... Eu podia contribuir mais com eles na técnica, 

na cenografia do Ajuricaba. Depois eu fazia adereços de outros espetáculos, sempre 

acompanhei eles. 

Howardinne: Aí novamente o fim em 2003... Agora uma visão pessoal sua. Porque eu 

acho que de grupos que já têm uma trajetória há muito tempo, ou Vitória-Régia... Aí 



poucos que ficaram disso tudo, dessa leva toda. Muita gente surgindo agora da faculdade, 

e como você avalia um pouco o cenário de agora, teatral? 

Nonato: Hoje eu não estou acompanhando muito porque tem gente nova, tem grupos 

novos, eu vejo uma outra... (...). Infelizmente eu não posso dizer porque eu tenho ficado 

muito tempo fora também, nesses anos tive um trabalho no Alto Rio Negro, estive no 

Acre, eu parei pouco aqui. Mas tem grupos que tem uma linguagem nova que estão 

produzindo e eu não acompanho. Eu vejo um aqui e outro ali, mas no geral, eu não tenho 

muita propriedade para falar sabe, o que está acontecendo agora. Mas, eu acho que é esse 

momento mesmo, o momento político que estamos passando também não é fácil, mas eu 

acredito no teatro, eu acho que o teatro tem formas de ser. As pessoas falam: “Ah, o teatro 

vai perder para televisão e não sei o quê”, não vai porque o teatro é diferente de tudo, tem 

uma fórmula diferente, tem outros interesses... 

Howardinne: Uma última pergunta. Muitas pessoas falam que o Márcio não era diretor 

e ele teve muitos assistentes e tal. Como você percebe isso? 

Nonato: Olha, o Márcio é um cara que ele ouve muito, ele sempre reúne as pessoas e bate 

um papo, e se alguém tem alguma ideia interessante ele agrega e coloca em discussão e 

coloca em xeque, é um cara muito aberto. Ele não é um cara que tem uma formação como 

diretor, que tem essa segurança, vai muito do ator de se virar, é uma forma também 

interessante de dirigir. Com o tempo, o ator vai se virando, vai mostrando o caminho sabe 

e a pessoa sente essa dificuldade e corre atrás, e é um jeito interessante. Eu também acho, 

e ele assume isso quando ele faz grandes trabalhos, quando ele tem uma assistência do 

lado assim boa, como na época do Daniel Mazzaro. O Daniel enxergava muito, ele tinha 

umas ideias, uma loucura, e o Márcio já é mais “centradão”, já o Daniel dava umas 

loucuras assim... Ele ia na onda, e gostava de experimentar na cena, eu acho isso. Porque 

na época em que eu estava tinha o Ediney que tinha uma noção de direção muito grande, 

ele codirigia também as peças e fazia um jogo muito interessante ali com o Márcio, quase 

que em todas as outras peças eles tiveram isso, ele fazia essa codireção. 



Entrevista com Robson Ney. Manaus, 05 de fev. de 2019. Duração: 36:04. 

Robson Ney foi ator do TESC na última fase, assumindo no último espetáculo do grupo 

a assistência de direção. Formado em Teatro, é ator e professor teatral no Liceu de Artes 

e Ofícios Cláudio Santoro. Participa do Diretório de Pesquisa Tabihuni (UEA). 

 

Robson Ney: Tudo começou realmente em 2003 com o TESC né. Eu entrei no Cláudio 

Santoro em 2002, e a intenção do Cláudio Santoro, na época, era formar um núcleo de 

teatro como o CDA - Companhia de Dança do Amazonas. A ideia era formar um núcleo 

de teatro, isso em 2002. Quando foi em 2003, deu uma parada o Cláudio Santoro e foi 

justamente quando o Márcio retornava para Manaus, e estava cheio de alunos parados 

né... A Secretaria, com mudança de governo, deu uma parada de seis meses e foi a época 

em que o Márcio chamou esses alunos para fazer uma loucura experimental que foi A 

paixão de Ajuricaba. E a partir daí foram várias pessoas para fazer essa leitura, e todos 

os dias a gente via um pouco sobre A paixão de Ajuricaba e o Márcio comentava.  

E no fim do processo dessa leitura o Márcio resolveu dizer que ia montar. O Márcio 

sempre foi um diretor ainda... Nessa época, ele ainda vem com uma cabeça muito de 68, 

daquela época ainda e tal, as coisas mudaram, era um outro contexto, era uma outra 

história. Ele estava lidando com jovens, adolescentes que não sabia nem o que estavam 

fazendo, não sabiam nem o que era A paixão de Ajuricaba, nem quem era Márcio Souza, 

e a gente caiu de paraquedas dentro de um contexto cultural muito grande, sem saber onde 

a gente estava se metendo na época. E para quem já tinha uma vivência mais avançada 

como a Vanessa, o James... Essas pessoas que fizeram a leitura né, e esse pessoal já tinha 

outros compromissos, o Mendes... o Roger já estava no Metamorfose. Só estávamos no 

Cláudio Santoro e não fazíamos nada, só a Trupe e mais nada. E aí, a partir disso, foi 

sendo um processo natural, o pessoal foi faltando porque tinham seus compromissos e o 

Márcio foi... 

Howardinne: Não teve audição, nada? 

Robson: Não, foi através da leitura que ele foi selecionado as pessoas. E aí foi um 

processo mesmo natural nesse sentido, quem ia fazer o quê, através dessas leituras. E a 

coisa foi acontecendo. E aí você é um aluno de teatro do Cláudio Santoro, a tua vivência 

de teatro – falando por mim-, era dentro de uma igreja fazendo, preparando liturgia, essas 

coisas. Eu não sabia nem o que era teatro (ininteligível) essa linguagem mais efervescente 

né. E para mim foi um choque e até hoje eu busco tentar entender o que era o coro de 

Ajuricaba (risos). Eu fiz o coro por um bom tempo e depois, com a saída de vários 

membros do grupo, eu ainda cheguei a fazer o carmelita e o manaú, que a gente acabou 



modificando as personagens. Foi numa época em que o TESC deu uma enxugada, foi um 

processo natural mesmo, natural no sentido de brigas internas também, nesse sentido. Que 

o Márcio pela palavra experimental, sempre acabava colocando pessoas dentro do grupo 

para compor, e estava entrando numa época que a gente queria uma bolsa para passagem, 

alimentação, porque a gente tinha necessidades, você estava todas as noites de segunda à 

sábado, para trabalhar de segunda à sábado. Eu lembro que nós estreamos no Teatro 

Amazonas, depois entramos em temporada no SESC, de quinta à domingo. Você não 

tinha como... era uma questão muito pessoal para a gente.  

Howardinne: Você está falando do Ajuricaba? 

Robson: Do Ajuricaba, isso em 2003 ainda. Aí de vez em quando o Márcio tirava 

dinheiro do bolso dele para passagem essas coisas, até ele entrar com o projeto para que 

o SESC pudesse dar uma ajuda de custo nesse sentido. Acho que foi em 2004 ou 2005... 

E aí, eu acho que o Márcio estava tão louco, que ele sai de um texto como é o Ajuricaba, 

nesse sentido da poesia e do dramático, o belo e o feio, e vai para o Hamlet, foi uma 

loucura. Muitos ali não tinham entendido o que era o Hamlet. Então foi muito louco, ainda 

estávamos em A paixão de Ajuricaba quando o Márcio vem com Hamlet. E aí ele vem 

com a história do Sábados detonados e a gente pirou o cabeção. 

Howardinne: Isso tudo entre 2003 e 2004? 

Robson: Isso tudo entre 2003 e 2004, e em 2004 ainda ele resolveu fazer o Marx na Zona 

com o Roger. Aí nós estávamos com quatro peças em cartaz. Na quinta a gente 

apresentava o Marx, na sexta era Ajuricaba, no sábado era, à meia-noite - mas antes às 

oito horas era Hamlet-, e a gente tinha menos de uma hora porque meia noite era Sábados 

Detonados. Tudo foi uma loucura né. Mas nós tentamos absorver e tudo mais, mas em 

compensação foi desgastante. A gente não estudou a fundo, o Márcio deu algumas 

oficinas, ele chamou o Daniel para dar oficinas e trabalhar essa questão do... O Tenório 

Telles deu oficina, o Aldísio deu oficina, que foi explicado por uma semana né, falar sobre 

a questão indígena, sobre os povos do século XVIII, por aí foi. E a gente aprendeu muito 

nesse sentido. Mas aí o Márcio não se conteve e resolveu participar do Festival de Ópera, 

em 2005 com o Dessana. E foi o estopim. E aí eu comecei a me rebelar nesse sentido, 

porque eu sentia que as coisas... Todo ano era um espetáculo e as coisas foram muito 

rápidas, a gente tinha que assimilar e tinha realmente a questão de dinheiro, de passagem, 

sabe... E a gente apresentando e mais ensaiando de segunda a sábado. Ainda mais o 

Sábados detonados que você tinha que ficar ensaiando e ensaiando para o espetáculo 

principal... Então nesse sentido, por um lado, foi quando a gente tomou um choque de 



realidade, mas por outro, foi cruel. Eu penso assim, eu passei a estudar, assimilar e 

absorver melhor esses conteúdos quando começou a faculdade. Que até então todo ano 

tinha espetáculo, a gente se dedicava a estudar aquele espetáculo. 

Howardinne: Mas, ao mesmo tempo existia um tempo de preparação para aquele 

espetáculo, os três meses de ensaio... 

Robson: Sempre tivemos ensaio de mesa nesse sentido, sempre teve esse tempo. A gente 

nunca estreava um espetáculo no primeiro semestre, a gente sempre estreava no segundo. 

No primeiro semestre a gente ficava apresentando o que já estava pronto. Por exemplo, 

no texto de Hamlet, funcionava assim: a gente apresentava Ajuricaba, quinta e sexta - se 

eu não me engano-, e no sábado a gente ensaiava Hamlet e assim a gente ficava. E quando 

Hamlet estreou no segundo semestre de 2004, foi aí que começou a confusão porque logo 

em seguida veio o Detonados, foi nesse sentido. Mas sempre foi assim a nossa estrutura 

no TESC, a gente tinha as leituras de mesa, depois passávamos para os ensaios e depois 

a apresentação.  

Howardinne: E como era o processo de encenação, ia para o estudo de mesa, e depois ia 

marcando no palco? 

Robson: Conforme a gente ia fazendo a leitura de mesa, automaticamente ia surgindo. O 

Márcio já tinha mais ou menos, porque no TESC sempre funcionou assim, o Márcio era 

quem dizia quem ia fazer cada personagem, ele já sabia quem ia fazer o quê. A gente não 

experimentava fazer esse ou aquele para ver se a gente se encaixava, ele já dava o 

personagem. A gente fazia essas leituras só para experimentar, mas a gente já sabia quem 

ia ficar com cada personagem. Sempre foi assim dentro do grupo. E aí de uns três anos 

para cá é que nós começamos a bater mais de frente com ele nesse sentido, dizer que a 

gente queria experimentar outras coisas, de não ser tão óbvio e por aí foi.  

O lado bom de toda essa história foi o conhecimento cultural gigantesco que o Márcio 

tinha e passava para a gente, tudo o que a gente perguntava para o Márcio ele respondia 

sim, e a gente nem perguntava muita coisa porque a gente não tinha essa bagagem. Mas 

é isso que eu estou te falando, a gente não tinha esse conhecimento, ele não estava lidando 

com atores de faculdade (ininteligível). E a época era outra [sobre a primeira fase de 

Souza no TESC], de ditadura militar, então eram cabeças diferentes. Quando a gente 

começou a se impor, foi quando o Márcio começou a tentar entender que a coisa era 

completamente diferente.  

Howardinne: Mas ele era aberto nesse sentido? 



Robson: Sim, por exemplo, ele por muito tempo... Uma qualificação que o Daniel tem o 

que o Márcio não tem, é que o Daniel é diretor de ator, e o Márcio não é diretor de ator. 

O Márcio ele dirige o espetáculo como um todo. Então tu entravas, fazia a tua e ele dizia: 

“Ah, nesse momento você falou assim, assim, assado... vais ter que repensar o que tu 

estavas falando, mas segue, pode seguir”. Ele não te instigava: “Por que tu estás fazendo 

assim? Tenta fazer diferente”. O Daniel instigava a gente a pensar nessa questão do ator 

e da atriz, como a gente ia fazer isso. O Márcio não, ele começou a pensar desse jeito 

quando ele me chamou para ser assistente de direção dele, que aí a coisa foi... Teve o 

Carnaval Rabelais, depois As mil e uma noites... Aí eu não participei do Nelson, das 

Rodrigueanas, que eu estava na faculdade, enlouquecendo (ininteligível).  

O fiscal federal foi o nosso penúltimo trabalho porque o último era para ter sido o Tartufo, 

em véspera de estrear com figurino pronto, aconteceu tudo. Cancelou tudo num dia, já 

estava tudo pronto, foi uma loucura. Mas foi aí que ele me chamou para fazer assistência 

de direção para ele, no Fiscal, eu sendo o personagem principal e fui. Eu falei: “Não 

Márcio, bora repensar, bora refazer...”. Foi um ganho muito grande para a gente porque 

como a faculdade veio nesse período, ela começa a abrir as nossas mentes né, a 

repensarmos as nossas atitudes, no que estávamos fazendo. E mesmo antes disso, Dinne, 

eu fui muito inquieto, e às vezes, eu brigava com o Márcio e não foi uma ou duas vezes 

não, eram brigas homéricas porque eu sempre fui de sair do TESC - durante o período do 

TESC-, e fazer outras coisas. Fui trabalhar com a Socorro, fui trabalhar com o Nonato... 

Tudo para experimentar outras coisas, porque eu já estava cansado da caixa. Agora 

imagina uma coisa que você gosta de fazer e você está cansado. Porque tinha uma época 

que nós íamos ver outros trabalhos e ... que a gente já estava enlouquecido, porque a gente 

tentou trazer o pós contemporâneo: “Não, nós somos um grupo de teatro do texto, o nosso 

teatro é assim...”.  

E aí foi essa história, e nisso todo mundo foi saindo, foi se afastando porque não estava, 

não estava... A gente tentou um outro texto, não sei se foi numa época em que a gente 

estava lendo (ininteligível). “Porque que a gente tinha sempre que montar as peças dele?”, 

nesse sentido. E se a gente for parar para pensar realmente, a maioria eram peças dele 

(risos). E falavam para a gente: “Até quando vocês vão ficar montando peças do Márcio? 

vocês são grandes atores, grandes atrizes, precisamos experimentar outras coisas, não sei, 

deem uma sacolejada no grupo”. Ainda mais porque nós éramos um grupo e tinha essas 

questões internas de grupo né, por exemplo, eu comecei a... a primeira pessoa que eu fiz 

amizade no grupo, algo muito bacana, foi o Efrain, foi logo no início. Cada um tinha o 



seu núcleo, eu me lembro como se fosse hoje né, o Emerson com o Sidney... Então tinham 

esses núcleos. Foi com o tempo mesmo, foi com a convivência que a gente começou a 

gostar um do outro, mas até então não era assim não.  

Então eu acho que todo o grupo é assim né, com o tempo vai... E mesmo assim, depois 

de muitos anos as desavenças e discordâncias eram muito grandes ainda assim. 

(ininteligível). O Dimas sempre foi pacífico demais. O Dimas veio começar a abrir a boca 

para falar, porque muitas das vezes nas reuniões eu fui um: “Por que tu não te colocas? 

Quem cala consente”. Ele não falava nada e depois a gente se questionava: “Por que tu 

não falaste?”, “Tu precisas cara, tu és artista”. A gente tinha essas coisas assim sabe, a 

gente precisava ajudar meio que o outro de entrar num acordo né. Porque o grupo estava 

indo, todo ano tinha um trabalho para fazer, a gente não parava por nada e a gente não 

podia faltar porque se você faltasse era o mundo que caía em cima do grupo. E o Márcio 

não entendia, ele morava atrás no SESC, a casa dele, dobrava a esquina e estava no SESC. 

A gente ia de ônibus... Saía todo dia daqui para a zona leste, indo para lá, era complicado. 

E quando demoliram o teatrinho, jogaram a gente lá para o Balneário e eu já estava na 

faculdade, alguns já estavam e eu: “Como é que é? Vou sair daqui da faculdade seis horas 

para estar às sete horas com esse trânsito?”. Foi aí que as coisas começaram a acontecer, 

que a gente começou a bater o pé, nesse sentido.  

Assim, todo o grupo tem as suas flores e os seus espinhos. As flores foi o conhecimento, 

se hoje eu estou formado, terminei as duas graduações na faculdade e tudo mais, eu 

agradeço ao Márcio. Isso eu não posso dizer para ninguém, porque foi ele quem me 

incentivou... [Márcio] “Não, você vai fazer”, “O que eu vou fazer?”. Aí quando o Efrain 

passou: “Eu passei”, nossa, a gente foi para pizzaria comemorar e tudo mais e [ele] não 

concluiu. E no ano seguinte o Márcio: “Tu vais fazer”, e eu: “Ai, não Márcio”, porque na 

época, eu não tinha noção do que era fazer uma faculdade. Agora tu entendes? Eu não 

tinha noção do que era estar dentro de um grupo como o TESC. Eu não tinha essa noção. 

Então eu acho que o erro do Márcio, nesse sentido, não foi ter feito uma preparação antes 

com esses atores. Eu acho que o grande erro dele foi ter dado A paixão de Ajuricaba para 

a gente de início assim “pow”, entende, “bora lá fazer”. É um texto complexo, é um texto 

difícil. A Eliézia sofreu muito para compor a Inhambu, nossa como aquela menina sofreu. 

O Márcio não, já tinha feito o processo de faculdade, o entendimento já ele era... Os 

únicos que tinham formação era eu, a Dani que estava terminando a faculdade de Dança 

e o Emerson que tinha acabado de entrar. O restante não tinha faculdade, não tinha nada. 

Aí tu imaginas a complexidade da coisa. Hoje eu não cometo o mesmo erro com os meus 



alunos do Cláudio Santoro, eu até falei para eles hoje, quem está na iniciação não tem que 

apresentar um trabalho em cima do outro não. Se eu achar que eles estão preparados, eles 

apresentam, senão, eles não apresentam. Já o laboratório não, já passaram por um ano 

inteiro de iniciação e já estão preparados, mas a iniciação não. Porque eu vejo um reflexo 

desses alunos no que eu passei no TESC nesse sentido. Então os espinhos para mim são 

isso, são esses momentos assim, que é termos sido jogados numa efervescência cultural 

sem estarmos preparados para aquilo. As flores são as coisas boas, são os ensinamentos. 

Tinham dias que a gente nem ensaiava, a gente ia ensaiar e começava a puxar assunto 

(risos). “Márcio, fala disso”. Sempre foi assim. E a gente puxava assunto e acabava 

ficando interessante... acabava levando para um outro contexto e ficava muito 

interessante. Então, a gente aprendeu muito assim. O mais difícil foi aprender a conviver 

com as diferenças. 

Howardinne: Você estava falando do Daniel né. O Daniel já dava aula no Cláudio 

Santoro antes, ele tinha uma pegada... E o Márcio nunca foi diretor - nem na primeira 

fase-, assim, teve a formação... O lado dele sempre foi outro, veio da literatura e a 

experiência do cinema e tal. Ao mesmo tempo, o Daniel contribuiu muito, também houve 

uma confusão dessa questão de estar e não estar no grupo. Assim, vocês não conseguiam 

embarcar nem numa linha e nem em outra. 

Robson: Ele começava um processo e sumia e ele deixava tudo para o Márcio, e como o 

Márcio não entendia o que ele queria “dos papo cabeça dele”, começava o processo da 

forma que ele achava que era. O Daniel não aparecia a gente ficava nessa. E teve um dia 

que a gente fez uma reunião, infelizmente o Daniel não estava nessa reunião, e a gente 

descascou assim, e teve gente que foi a favor do Daniel porque ele não estava lá para se 

defender, e teve gente que simplesmente assim... As brigas homéricas quando começaram 

a acontecer, foi quando nós começamos a ter entendimento do que nós estávamos 

fazendo. Por exemplo, eu entrei na faculdade em 2011, de 2003 até 2010, veja aí, os anos 

que eu tive que aprender na marra, sem saber o que era isso, sem saber o que era aquilo... 

E conhecendo outros diretores, sabe... Foi nesse sentido, então eu briguei com o Márcio 

várias vezes nesse sentido, porque ele não queria que eu pegasse outros trabalhos fora, 

que a gente fosse exclusivo do TESC. “Mas por que essa exclusividade com o TESC, 

Márcio? A bolsa que o TESC me paga não paga minha conta de água, não paga minha 

conta de luz”. Quem me segurou a fazer teatro por um bom tempo foi a Trupe da Alegria, 

e quando a Trupe acabou eu entrei no Jovem Cidadão. Foram esses trabalhos, de certa 

forma, recebendo um cachê em dinheiro, que me ajudaram a estar no TESC, porque eu 



acreditava no TESC. Mas nem todo mundo teve a mesma paciência e foram procurar 

outras coisas. Até que no final ficaram só os seis sobreviventes (risos). 

Howardinne: E lembro que teve aquele processo seletivo em 2012, 2013... Que 

finalmente vocês tiveram de fato um processo, porque antes era meio... A Dani falando 

que vocês estavam numa situação que não era exatamente legal, mas depois vocês 

passaram de fato a serem funcionários direitinho. 

Robson: Foi, isso foi... Eu costumo dizer que eu tenho um ser de luz que me acompanha 

e me rege para me fazer pensar em certas coisas. Porque quando o Márcio falou que nós 

iríamos sair do processo de contrato para sermos carteira assinada, automaticamente 

“Opa, vão aprisionar a gente”. E dentro do SESC eu conhecia a política interna: “Não vai 

dar certo” e o Márcio: “Não, vai ser bom para vocês”. O Márcio sempre colocava tudo lá 

em cima... Enchia a gente de esperança nos olhos, mas não era assim que aconteceu a 

coisa e foi dito e certo. Tanto que o SESC começou a querer animação, que nós éramos 

funcionários do SESC. “Mas pode falar para fulano que a gente não está aqui para fazer 

animação não, o objetivo do TESC é outro, o que é isso? vão querer assinar nossa carteira 

para isso?”. Aí quando entrou o ponto, antes era na folha né, e o negócio ficou sério, 

quando entrou o ponto foi que o negócio... Como é que você é um artista, está lá ensaiando 

e você não pode, por exemplo, participar de um festival de teatro, participar de uma 

coisa... Não podia, porque a gente tinha que trabalhar toda noite lá para bater o ponto. A 

gente tinha que bater na entrada, sete horas, e na saída. Tanto é que, no Festival de Teatro 

nós éramos liberados, mas saía da nossa conta. A gente não assistia, por muitos e muitos 

anos, a gente não assistiu o Festival de Teatro, quando a gente assistiu foi porque a gente 

burlou sistema. A gente vinha, batia, conversava com o Márcio e ia ver o festival e depois 

voltava para bater. Mas, a gente sabe que isso não é legal, a gente era o trabalhador, mas 

a gente precisava fazer isso porque tinham espetáculos que a gente queria ver, e o Márcio 

dizia que todo o espetáculo em cartaz não era bom, só o espetáculo do TESC que prestava 

né, assim (risos). Então, o Márcio infelizmente tinha essa visão muito equivocada. 

Mas então foi isso né, não foi... Às vezes, você pode imaginar assim, que o TESC foi um 

grupo muito legal, de um relacionamento de flores, aquilo outro, mas quem conviveu ali, 

a maioria das pessoas, saíram brigadas com o grupo, nesse sentido. Hoje em dia, as 

pessoas se cruzam e se veem, e esqueceram isso, mas foram meio que brigadas nesse 

sentido. Até porque começaram a ver a sua arte meio que aprisionada, e eu fui um que 

não aguentei.  



Mas há males que vem para o bem né, quando a gente soube da notícia do... No dia que 

a gente foi receber um desconto que teve no nosso grande salário, que estava tudo certo 

para a gente receber esse dinheiro, e quando a gente chegou lá era a demissão. Eu me 

lembro como se fosse hoje, o Aldenir falando, dando todo aquele discurso e não sei o 

que... “Já terminou? Onde é que eu assino? Eu olhei assim para ele e falei: “Há males que 

vem para o bem”. Ele arregalou os olhos, me olhou assim... eu disse: “Muito obrigado e 

tenha um bom dia” e me retirei. Eu também já estava num estado assim... O Márcio 

também não estava indo para os ensaios, eu tinha assumido a direção totalmente do 

Tartufo... Problemas com a mãe, tinha um problema na visão dele também, então ele não 

estava mais em condições realmente de... estava muito estressante né. Mas, ainda assim 

não rolava.  

Eu lembro que na época eu discuti muito sério com o Sidney, porque o Sidney foi 

discípulo do Daniel, faltava sem dar justificativas. E eu o chamei na frente de todo mundo: 

“Eu estou fazendo teatro...” e no dia seguinte ele foi lá pedir demissão. 

Howardinne: Ele foi o primeiro? 

Robson: Foi o primeiro a sair. 

Aí passou uns quatro meses depois disso, que a gente foi reformular o Tartufo para ver 

como a gente ia fazer né. Foi quando aconteceu o lance das demissões. Foi isso, foi o 

primeiro a sair. E ele riu de tudo o que aconteceu, e eu falei: “Mas não sei porque você 

está rindo”, mas hoje a gente se fala né. A gente briga e tudo mais, mas depois a gente 

olha para trás... Hoje em dia a gente se fala. E foi essa questão, entende. 

Howardinne: E você acha que faltou esse “abraço” do SESC em relação ao TESC? Dessa 

relação de fato? porque eu achava, durante muito tempo, que era a mesma relação que o 

Antunes filho tinha no SESC São Paulo, mas não é a mesma relação. Tanto que o Antunes 

foi um outro tipo de processo né. E aí conversando hoje com o Roger também... E eu vejo 

que justamente essa coisa de bater o ponto... Ou seja, não existia uma sensibilidade para 

o fato de termos um grupo de teatro, esse grupo de teatro levar o nome do SESC para o 

Brasil inteiro, para a França também. Muita coisa parece que não encaixa. 

Robson: Faltou. Uma vez eu fui na administração quando ainda era aqui na unidade do 

centro, na Henrique Martins, e eu sempre fui um cara muito observador e na lousa que 

tinha lá estava assim: “Que aqui era de dança, artes visuais, de música” e o teatro estava 

vazio, era como se nós não existíssemos. Aí saí de lá, fui fazer não sei o que, e falei para 

o Márcio e o Márcio levou na esportiva: “Não liga para isso não, não sei o que”, eu falei: 

“É, faz tempo que nós somos um grupo fantasma mesmo, não é?”. Então o Márcio sempre 



foi um cara que jogava, vira e mexe ele jogava uma “chavecada”, jogava uma indireta. E 

ele jogava as xavecadas dele, indiretas e aí ficava por isso mesmo. Estava tudo bem, 

estava tudo lindo.  

Eu vou até entrar numa questão assim, que é uma questão minha, pessoal né. Eu fico me 

perguntando, às vezes, o Márcio com o conhecimento que ele tem, com o nome que ele 

construiu e tudo mais, ele não foi capaz de brigar pelo grupo, nesse sentido, entende. 

Depois, eu até discuti com os meninos porque eles achavam que o Márcio estava de 

complô com o Robson para demitir a gente. E eu falei: “Não gente”, eu não queria 

acreditar, como eu não acredito até hoje que não teve isso, dele ser o responsável. Eu acho 

que foi sacanagem do SESC mesmo, porque a gente viu que não foi só a gente que foi 

demitido. Enquanto estava tendo a demissão, vários funcionários... A gente via chamarem 

o fulano da mesa assim, ir lá na salinha não sei de onde, a gente via a pessoa saindo 

chorando né, que não esperava, foi trabalhar normalmente... E o maior erro foi esse 

pessoal não ter recebido aviso prévio de demissão. E a gente ficou numa questão... 

(ininteligível). E aí é isso que eu te falei, o Márcio com todo o potencial dele, eu acho que 

sei lá, alguma assinatura do Márcio poderia ter sabe. E depois vir com um discurso frágil, 

um discurso assim que a gente ficava olhando... Não, tem alguma coisa errada. Porque 

por mais que ele estivesse cansado, não quisesse mais, dissesse. Custava ele chegar com 

a gente e falar: “Gente, eu não quero mais, tem alguém aqui que esteja apto a levar o 

grupo para frente ou coisa parecida, eu dou o suporte”, entende. Mas aí ele se prendeu 

nesse esquema desde 68 e não largou mais disso. Poucas foram as vezes que a gente 

conseguiu conversar com o Márcio e convencer ele de alguma coisa, nesse sentido, de 

ver um espetáculo, da gente fazer coisas diferentes.  

O Sábados detonados com o tempo começou a ter uma nova cara porque a gente tomou 

conta do Sábados, então não era mais ele que dirigia, era o Denni, era eu, era a Dani, era 

todo mundo. E os textos que mais funcionavam eram os textos do Denni, porque os textos 

do Márcio sempre foram textos maçantes. Então a gente tinha que ser muito bom ator 

para segurar o texto, segurar a galera. Porque vinham aqueles bifes enormes... “Meu Deus 

do céu, onde é que eu errei senhor” (risos). Né, então era cruel, muito cruel nesse sentido. 

Até conseguir adaptar o novo, eu acho que até hoje, assim nesse sentido né, eu nem vou 

recriminar ele por isso porque ele viveu uma época que era assim e depois que ele saiu 

daqui passou muito tempo ainda lá, vivenciando outras coisas e ele, diferentemente de 

outros autores que permitiram o novo e tudo mais, o Márcio não se permitiu. Infelizmente, 

nesse sentido. Não estou aqui desmerecendo. 



Howardinne: Mas é engraçado que eu vejo que ele não é o único dessa geração sabe. 

Conversando com o próprio Aldísio também. As pessoas parecem que cansaram de 

acompanhar assim, eu até entendo por uma série de fatores... Agora esse lance do SESC... 

Eu lembro quando acabou, aí no ano que acabou eu acho que o Dimas foi para São Paulo. 

Eu sei que eu encontrei com o Dimas em São Paulo: “Como assim acabou?”, “É, não sei 

o que”. Mas assim, conversando com o Zeudi, conversando com o próprio Márcio e 

conversando com outras pessoas também, com a Camila que ficou muito tempo ali 

dentro... Eu também acredito que não teve nada a ver com o Márcio sabe, porque até onde 

eu sei foi uma decisão... [...]. Enfim, eu acho que foi uma soma de fatores, se poderia ter 

ido atrás ou não poderia, eu também não sei nem se posso afirmar isso. Mas conversando 

com o Márcio eu percebo que ele tem muita paixão pelo que foi antes. Ele não desmereceu 

as duas gerações e nem colocou em questões de ser melhor ou pior, nada disso. Mas o 

que eu fico... É que nada justifica tirar um grupo que já estava há tanto tempo na luta e na 

batalha como a justificativa de dizer que aquela grana vai servir para fazer um projeto x, 

que vai pegar outros grupos... Isso é a coisa mais ridícula. 

Robson: Para o SESC é bem absurdo.  

Howardinne: E aí é louco né porque foi uma escola, passaram os melhores - na minha 

opinião-, os melhores atores que a gente tem assim passaram pelo TESC [...]. A gente não 

tinha temporada antes do TESC, a gente não tinha uma coisa de ensaiar de segunda à 

sábado, a gente não tinha uma sistematização disso, viagens para o interior, projetos na 

periferia... Eu sei que foi tudo também, claro, cada um teve as suas dificuldades, mais no 

âmbito geral, isso para outro grupo ter de alguma forma, vocês foram um diferencial, não 

tem como negar isso. 

Robson: Com certeza, isso é fato. Foram muitas as contribuições. Não, foi o Márcio né, 

com as atitudes dele, as viagens foi algo assim surpreendente para nós, “A gente vai levar 

o espetáculo para tal estado, para tal lugar...”. Ele sempre dava força e tudo mais, sempre 

correu atrás de patrocínio nesse sentido. E a gente fica - pelo menos eu-, sou grato a muita 

coisa, pelo que eu aprendi, pelo que eu vi acontecer nesses quinzes anos de grupo. 

Howardinne: Foram quinze anos de grupo? 

Robson: Eu conto quinze, mas eu acho que foram quatorze (risos). De 2003 a 2016, eu 

sou ruim de matemática. Em 2013, dez...2014, 2015... Treze anos. Foi em agosto de 2016. 



Entrevista com Roger Barbosa. Manaus, 05 de fev. de 2019. Duração: 1:03:59. 

Roger Barbosa foi ator do TESC na última fase. É ator, diretor, produtor cultural, 

professor, proprietário e gestor da Interarte, escola teatral em Manaus. 

 

Howardinne: Você entrou com esse grupo de 2003? 

Roger: Foi.  

Howardinne: Que era com aquela turma da Socorro, do Nonato, da Paula... 

Roger: É, foi nessa levada quando a Socorro falou que o TESC estava sendo reorganizado 

aí eu já me interessei, eu já sabia um pouquinho do TESC, porque eu fiz um curso um 

tempo atrás com o Chico Cardoso, de direção, e ele citou o TESC e eu já fiquei 

interessado. E quando ela falou que ia se reorganizar, eu fiquei todo empolgado, eu fui 

com toda a consciência de que era um grupo mega importante, que o Márcio Souza tinha 

sido o presidente da Funarte... Então na minha cabeça era tipo assim, um patamar super 

profissional, ia ser uma alavancada na minha carreira, eu ia ter uma grande oportunidade 

(risos). Era, porque eu fazia teatro infantil, eu vinha do teatro da igreja né, da igreja 

Presbiteriana, entrei no Metamorfose e fiz vários cursos livres antes, em São Paulo, Rio 

e tudo. Eu já tinha feito curso técnico em Artes Cênicas, eu já tinha concluído. E aí eu fui 

com essa garra, e eu lembro que não teve nem teste na verdade, eles esperavam teste, mas 

não teve. A gente foi chegando, foi tendo rodas de conversa, leituras, acho que de 

Ajuricaba... Um pouquinho da proposta do TESC e o primeiro espetáculo foi Ajuricaba, 

se eu não me engano.  

E aí eu peguei um personagem legal que era o Comandante português, fui dirigido pelo 

Márcio e eu gosto muito da experiência de ter sido dirigido pelo Márcio, porque ele tem 

um conhecimento muito vasto da cultura, ele sabe pontuar todo o conceito filosófico da 

obra, contextualizando. Ele sabe estabelecer um panorama para o ator muito bem. Na 

direção de ator ele já é... vai aproveitando o que você vai trazendo né, a proposta vem do 

ator com o texto e você vai fazendo e ele vai dando pequenos direcionamentos. Então é 

muito do processo de repetir, repetir, repetir, e você vai se encontrando, se apropriando 

do personagem. Uma direção também que eu gosto, não é uma direção que vai 

construindo, questionando muito, que vai querer mudar a proposta o tempo inteiro, não 

teve muito isso no processo. 

 O grupo era muito legal, era um grupo de atores, todo mundo muito jovem, todo mundo 

querendo fazer, querendo ter um grupo de teatro, ter um lugar para ensaiar fixo, um teatro 

- que era o teatrinho. Era muito importante, tinha um peso muito grande, para mim tinha 

pelo menos, em saber que todos os dias a gente ia para lá e tinha ensaio, você tem um 



compromisso, um horário, era muito bom poder dizer assim: “Não, eu tenho ensaio”. Era 

uma companhia com um cronograma estabelecido muito profissional e a gente era carente 

disso né. No Metamorfose a gente ensaiava no horário que dava... Era mais uma 

companhia que fazia também produção e tal. E no Metamorfose tinha gente que 

trabalhava em outras coisas, estudava, então o horário era sempre ajustado. E lá no TESC 

não, o horário era esse, quem se adaptar, se adapta, quem não, não fica. Isso para mim era 

legal. E aí veio Ajuricaba, a minha experiência com teatro adulto era bem pouca, eu vinha 

do teatro infantil, de uma série de espetáculos de teatro infantil, um monte né. Às vezes: 

“Cara, como eu fazia teatro, como era bom fazer”. E era quase uma produção em série 

né, fazia, fazia, fazia. E aí era teatro adulto, uma pegada muito mais de pensar o que você 

está fazendo entendeu, era um outro campo muito bom no Ajuricaba. Depois do 

Ajuricaba, eu fiz Marx na Zona que era um monólogo. 

Howardinne: O Hamlet você não fez? 

Roger: Fiz uma substituição para o Mendes quando ele teve que viajar, eu fiz o rei 

Cláudio por um período curto que era até o Festival de Teatro da Amazônia, no Festival 

eu tive que fazer porque o Mendes não estava. Então eu fiz, não sei, umas oito 

apresentações eu acho, como rei Cláudio, mas não participei do processo, estava pronto 

o trabalho aí o Márcio disse: “Olha, eu preciso que você faça, o Mendes vai viajar e tal”. 

Aí eu já tinha assistido a peça algumas vezes, peguei o texto e encaixei na marcação que 

já existia. Mas, o processo de criação não foi tão abrangente.  

Então, Ajuricaba foi um processo longo de trabalho, de pesquisa, de entender quem era o 

personagem, o que ele representava no contexto que o Márcio queria falar, quer era 

opressor né... Aí depois veio o Dessana, Dessana, que eu fiz também, foi bem traumático 

(risos). 

Howardinne: Todo mundo fala dessa montagem. 

Roger: Fala? E eu vou falar para você o porquê, era um musical, e eu nunca tinha feito. 

Eu tenho muito bloqueio para cantar, era uma coisa até que eu queria resolver. E eu estou 

numa escola que tem professor de canto, e todo dia ele chega: “Quando é que tu vais 

estudar canto”, eu digo: “Vou”. Mas eu nunca tenho tempo. Eu preciso para desbloquear 

algo, porque o professor de canto fala que todo mundo pode cantar, todo mundo pode, 

então se você tem saúde vocal você pode cantar, você só precisa entender como funciona. 

E eu tenho bloqueio talvez de muito jovem, alguma coisa aconteceu que eu não gosto, eu 

não... É uma área que não me atrai. Quando foi o Dessana, eu disse: “Não, vou ter que 

enfrentar este medo, vou ter que encarar”. Eu estava decidido que eu não ia retroceder, 



que eu ia fazer, se me deixassem fazer eu ia fazer. E aí a gente ensaiava e foi muito legal. 

Eu lembro que tinha um maestro que foi o primeiro maestro convidado, foi o maestro... 

Depois a gente pode pesquisar, ele era do coral, ele fez o teste com a gente né, eu fui lá 

com ele no teclado. E depois desse teste ele falou que eu não ia fazer mais, aí eu fiquei 

consciente de que eu era muito ruim e tinha que ser um doido para querer pegar né (risos) 

porque era uma obra com orquestra e tal. Aí veio o Medina e o Paulo Marinho trabalhar 

com a gente preparação vocal. E a gente meteu a cara e foi, foi, foi... Aí o Medina e o 

Paulo Marinho começaram a fazer algumas adaptações, baixar a nota, mexer na partitura. 

Porque a gente talvez não tivesse preparo para alcançar certas notas. Até onde eu sei, o 

que chegou para mim foi que o Adelson brecou essas mudanças um tempo antes da 

estreia. Aí: “Não, vão ter que cantar as notas originais da partitura”. Aí todo mundo ficou 

assim: “Como é que pode, não sei o que”, mas foi. Quando eu tive um solo, que era o 

Avô-do-Mundo o meu personagem, na hora de falar, para mim eu estava bem seguro com 

o personagem e tudo, mas cantar... E aí eu fiz, mas eu sei que não foi bom, mas eu meti a 

cara e fiz e não me arrependo. Mas, não foi o resultado bom por ser um musical e com a 

orquestra dentro de um Festival de Ópera. Então foi pesado ali, foi bem pesado, entre 

mortos e feridos salvaram-se todos. Mas, foi pesado porque a classe musical não aceitava 

muito que os atores fizessem porque eles queriam fazer, que era uma obra para cantores, 

mas nós fizemos e no Teatro do SESC, que não era teatro era o... era quadra que 

transformaram, adaptaram para a obra. Então até o local mesmo foi na quadra. Foi na 

quadra do SESC com microfone e tudo, aquela loucura né, na quadra a acústica era 

totalmente diferente do que é um teatro. E a orquestra lá, toda montada e fizemos. Foi 

uma récita só.  

Howardinne: Foram três, que até o Márcio Braz dividiu personagem com ele [Efrain]. 

Roger: É. Olha só fiquei tão traumatizada que eu quero reduzir a uma (risos). Mas eu fiz 

todas, a gente fez e tal e até o maestro falou para mim assim, o Medina: “Foi melhor hoje, 

você semitonou toda a música, então ninguém percebeu qual era o tom certo, mas você 

não variou” (risos). Porque fui seguindo uma linha, que não era a nota, mas era próxima 

e eu não variei, eu fui na errada o tempo inteiro então não ficou tão feio para as pessoas 

que são leigas, mas eu vendo o vídeo de hoje... Ficou para história porque nunca mais eu 

faço isso (risos). Mas aí está, o Ajuricaba eu gostava muito de fazer. 

Howardinne: Só um parêntese. E como foi para você fazer o Dessana e o Ajuricaba? 

Tinha a questão indígena e aí para interpretação tinha alguma indicação ou surgiu alguma 

coisa de vocês? Esse tema era distante, era próximo? 



Roger: Olha, tivemos muito laboratório de corpo com o Kennedy no Dessana, a gente 

teve muitas conversas sobre a cultura indígena, o que era o mito dessana, por que ele 

surgiu, como foi a luta para escrever, para o Márcio transcrever o mito da tribo dessana 

para o português... Veio um pajé na estreia e falou com a gente, um pajé dessana e teve 

essa aproximação intelectual. A interpretação, ela não teve o trabalho de pensar esse índio 

no corpo do ator, ou então de pensar no texto como seria falado. Não, o Márcio não optou 

por ter nenhum traço de sotaque regionalista, nada disso. E todos os personagens, eram 

personagens míticos né, eram seres criadores, era o ser humano crescendo, então a gente 

ficou muito livre nessa expressão. O que a gente trabalhou nas coreografias e no 

personagem, por exemplo, o Avô-do-Mundo, foi criado a partir da força desse 

personagem que era uma força criadora, que era o masculino na criação. Tinha a Avó-do-

Mundo, de onde surgiu tudo né, tinha muita essa preparação do que o personagem é e 

como eu ator vou expressar esse personagem. E o Márcio e o Daniel - que era o assistente 

de direção-, ficavam dizendo: “Está legal, experimenta isso, vai pôr isso, experimenta 

subir e fazer lá em cima, depois tu desse para sentir mais esse poder e tal”. Então era mais 

essa abordagem da direção. E o resultado foi legal, só cantando que é uma questão minha, 

não é nem questão do grupo era uma questão minha também. E eles são loucos porque 

pegaram um grupo que não canta, assim alguns cantavam até, tinha um Fred que já 

cantava em uma banda de rock, mas, a maioria não, e vamos fazer e foi, e aconteceu. Aí 

veio o Marx na Zona que é um monólogo, que é um texto maravilhoso, um trabalho muito 

bom e o Márcio me chamou para fazer um monólogo, eu e ele. 

Howardinne: Como foi nesse momento, teve o Dessana antes do Marx tinha muita gente 

e depois essa opção para ter um monólogo, e os outros atores ajudavam? 

Roger: Não, eu não tenho a mínima ideia porque que o Márcio me escolheu porque ele 

só falou assim, me convidou para fazer - tem uma coisa, ele queria que a Socorro Andrade 

fosse assistente de direção dele. “Eu não quero não Márcio”, eu falei para ele. “Se for eu 

não quero fazer, porque a Socorro já é minha diretora há muito tempo e eu não quero”, 

eu queria algo novo, e é um monólogo, eu nunca tinha feito nada. Aí ele falou: “Tá bom”. 

Aí ele chamou o Mendes para ser assistente de direção dele, que foi maravilhoso. Porque 

o Mendes tem uma pegada mais física do personagem e o Márcio mais intelectual, então 

foi um casamento ali que eu me dei muito bem com a direção deles. Aí Dinne, eu acho 

até que foi o primeiro monólogo do TESC. Depois teve Francisca. 

Howardinne: É, depois tiveram, mas eu acho que foi o primeiro. 



Roger: Foi o primeiro. E numa época em que monólogo não estava tendo muita 

montagem de monólogos, em Manaus então... Então eu fiquei pensando assim, claro, que 

nessa época, a gente vai ficando mais maduro né, mas eu sempre dizia sim para tudo: 

“Faço, vamos” e eu falei: “Sim”, eu nem titubeei. O cara acredita em mim então eu vou 

acreditar junto. Só que quando eu cheguei em casa, a minha mãe... Eu disse assim: “Mãe, 

eu vou fazer um monólogo”, a minha mãe disse: “Faz não, eu já vi muito ator que se 

queima muito fazendo monólogo e é muito difícil, não faz agora não...”. Aí eu fiquei... 

minha mãe me trouxe o peso que era fazer um monólogo porque eu também, para mim, 

era mais um Branca de Neve, “vamos fazer, eu faço”. Era mais um trabalho. “Caraca, eu 

vou ler o texto pelo menos”, eram não sei quantas páginas, mas era muito texto. Dava 

uma hora e dez, uma hora e quinze de espetáculo. Aí quando eu olhei assim eu fiquei na 

dúvida, eu falei com o Márcio e o Márcio: “Não, vamos tentar, a gente não tem data para 

estrear, vamos fazendo, vamos fazendo”. E aí ele me deixou num estado mais confortável, 

ele disponibilizou o tempo para isso né. Vamos ensaiar eu, você e o Mendes, tal dia, tal 

hora... Então foi muito bom.  

A direção era assim, o Márcio Souza dava todo o panorama histórico, ele me localizava 

dos lugares por onde o Marx andou. O Márcio era muito legal, ele descrevia a biblioteca 

como era, o banco que o Marx sentou naquela cena em que eu estava narrando, então ele 

trazia todo esse ambiente. E o Mendes ficava me provocando no corpo né, na voz, nas 

emoções do personagem. O Mendes ia para o palco, o Mendes é muito físico e aí ele tinha 

coisas até que ele fazia e eu não concordava, a gente briga sempre, ficava eu e o Mendes, 

a gente brigava sempre. A gente é muito amigo, mas a gente discorda de quase tudo na 

vida (risos). Então, na direção foi muito rico por causa disso, tinham coisas que eu não 

queria fazer e ele dizia: “Não, você vai fazer se não funcionar você tira”. Aí eu fazia. “E 

aí?”, “Ficou muito bom”, e ficava no espetáculo. Foi uma direção assim, foi melhor do 

que Ajuricaba, o trabalho do Márcio com o Mendes. 

Howardinne: E você foi produtor também dessa peça? 

Roger: Da peça?  Não. 

Howardinne: A Dani também tinha falado: “O Roger também produziu, também foi o 

produtor”. Porque foi a peça que mais ganhou prêmios né, vocês viajaram... 

Roger: Não. Eu acho que eu sou produtor por natureza, então eu ajudei a pesquisar a 

peruca, pesquisar a roupa... O processo era muito interessante porque o Márcio tinha toda 

uma ideia de cenografia, quando a gente foi fazendo, ele foi tirando. Ia ter projeção, ia ter 

uma série de coisas que em cada ensaio iam acontecendo. Com um mês de ensaio ele 



dizia: “Roger não vai ter projeção mais não”, “Por que?”, “Porque não precisa”. “Roger, 

não vai ter a estante não”, “Por que?”, “Porque não precisa”. “Não vai ter o cabideiro 

não”, “Por que?”, “Por que não precisa” (risos). No espetáculo ficou só o que eu ensaiava, 

que era uma mesma cadeira. Ele falou: “Vai ser isso, pano vermelho no fundo e luz”. Para 

mim era muito bom ter projeção, porque ia dar uma dinâmica no trabalho. Quando foi 

para estrear, eu ouvi muito burburinho de pessoas torcendo contra. Não acreditavam que 

eu ia fazer um monólogo do Karl Marx né, que eu era jovem, eu sou velho, mais né, 

porque eu era jovem. E aí veio muito essa pressão, eu comecei a me incomodar um pouco 

porque eu vi que pessoas iam ver o ensaio, que era aberto, muitas pessoas de fora também 

do grupo... Sempre teve muito apoio, era um pessoal assim muito jovem que nem se dá 

conta do que está acontecendo o monólogo né: “Vai ensaiar Roger? Bom ensaio, tchau”, 

não teve esse... O Márcio Braz tinha uma noção melhor, ele sempre foi de ler muito mais, 

por ser um ator que lê melhor o texto, está mais antenado, mas ele me deu muita... Ele 

ficava torcendo muito positivamente. Mas aí tiveram figuras que... e aquilo me 

incomodou muito, começou a me dar um certo receio de fazer o trabalho. Eu sabia que 

não ia ser para o grande público, que não ia ser o campeão de bilheteria. Ia vir a classe 

(risos). Aí o Márcio foi um gênio que falou assim: “Vamos estrear em Belém”, cara me 

deu um alívio. “Nossa, eu vou estrear em Belém”, depois só com o grupo, que todo mundo 

ia apresentar A paixão de Ajuricaba no Teatro da Paz, e no outro dia estrear Marx na 

Zona lá também. Eu lembro que eu fiquei muito feliz e parece que me deu muito ânimo 

assim: “Poxa, vou para uma plateia que não tem preconceitos, que não sabe quem eu sou, 

do meu trabalho, nem de onde eu vim”. Porque existe um preconceito contra o 

Metamorfose né, os atores tinham assim... E aí fomos estrear em Belém, então foi muito 

legal a estreia em Belém, foi muito bem recebida, foi num lugar que era aberto então tinha 

a plateia sentada aqui, e tinham os skatistas que pararam de brincar de skate e sentavam 

na arquibancada para assistir ao espetáculo. E vieram falar com a gente depois que 

adoraram o espetáculo. Depois o Márcio falou assim: “Você viu Roger? Até os skatistas 

pararam para assistir ao espetáculo todo”, aí foi quando a gente teve consciência da força 

do espetáculo, porque a gente não tinha.  

Como professor de teatro e diretor eu acho assim, que o ator é o grande responsável por 

essa clareza do texto. Para mim não interessa a linguagem, não interessa se é arcaica, se 

é moderna, se é um personagem histórico, se é político. Para mim, o ator tem que se 

apropriar tão bem, dar tanta humanidade para o que está fazendo, que isso alcance o 

público. Se não alcançou é porque o ator não fez o trabalho dele bem. Eu sou dessa 



opinião. Claro, que você tem aquelas pessoas que não vão gostar, mas percentualmente 

você tem que ter uma maioria que entenda, que não goste, mas que pelo menos entenda. 

“Ah, não gostei porque eu não concordo com essa filosofia, esse pensamento político, 

mas eu entendi”. Então foi difícil, memorizar o texto foi muito difícil. Entender as 

emoções do personagem, porque eu entendi que eu era capitalista demais para o meu 

gosto, quando eu entendi a proposta do Márcio que não era comunismo simplesmente, 

não era uma coisa tão rasa, era uma coisa mais profunda. Aí era um pai que perdeu, ele 

viu o filho morrendo né, um filho, por questões financeiras morreu porque ele ficou 

doente pelo frio, porque o apartamento que eles moravam era horrível, pobres, não tinham 

como se proteger do frio, não tinham como comprar remédio, se alimentar bem. Então 

esses sentimentos eram muito fortes assim e longe de mim. E aí foi um processo muito 

grande para encontrar essas emoções eu não abria mão disso. Eu vi uma montagem, eu vi 

um professor lá de São Paulo no vídeo que o Márcio mostrou fazendo o Marx né, e ele 

optou por fazer uma coisa totalmente palestra. Ele não usou figurino e tal. Aí eu disse 

assim: “Cara, como a gente foi assertivo porque a gente resolveu fazer o Marx, barba, 

com cabelo”. Tem uma foto dele que eu reproduzi a maquiagem, eu tinha essa foto no 

camarim e o Márcio dizia assim, quando eu comecei a fazer sem a roupa ainda, o Márcio 

dizia que o meu olhar estava o olhar da foto, porque foi assim, de dentro para fora. Eu 

fazia o Marx, meu olhar abaixava e o Márcio falou isso depois né: “Tu vais fazer e o teu 

olhar ficará igual ao da foto que tu colocaste na cabeceira”.  

Então foi uma criação muito legal e o Márcio foi um diretor para mim especial e parece 

que foi para aquele momento que ele estava ali, preparado para dirigir o Marx, eu fazendo. 

Porque ele dava todo o panorama e o Mendes entrou. Era como se o Márcio desse todo o 

aparato intelectual, me obrigasse a aprender e a rever conceitos, rever teorias, entender a 

história do Marx, e o Mendes vinha com o teatro físico, que para mim também não é uma 

área que eu tenha facilidade. Já a palavra eu tenho facilidade, sempre tive. E as emoções 

eu não abria mão de dar humanidade para o Marx, eu construía esses sentimentos, eu 

sentia a emoção aflorar na hora do espetáculo. Eu não queria abrir mão disso, porque pelo 

Márcio ficava no intelectual e como eu domino a palavra eu faria, mas como eu queria 

me emocionar, eu queria ter lágrima, eu queria que o público respirasse junto comigo na 

hora. Então eu na minha busca interior, com o Mendes provocando e o Márcio me dando 

todo o aparato intelectual e me dando segurança... ele dizia: “Vou tirar a projeção, que 

você não precisa”, eu digo: “Poxa, se o cara está falando eu vou acreditar né”. E foi esse 

o processo. E a gente fazia, em todos os lugares que eu fiz, fui bem recebido, todos os 



lugares. Era incrível. Quando a gente ganhou, infelizmente, eu viajei e o Márcio não foi 

comigo. Era um festival de monólogos. E eu ganhei melhor espetáculo, fui indicado a 

melhor ator e ganhamos melhor maquiagem. E eu lembro que teve muita discussão, nos 

debates e tal, e na noite anterior, teve um espetáculo - até conheci ele depois, fiquei amigo 

dele-, que era um espetáculo totalmente físico. Era um monólogo muito físico assim, tinha 

muito uso de escalada, de corpo... teatro físico a partir do corpo. E aí a discussão toda do 

debate dele foi: “Maravilhoso, a gente tem que entender que o teatro está mudando, que 

o teatro moderno é isso”, aí eu: “Caraca, amanhã eu venho só com a palavra”, na minha 

cabeça né, amanhã é só palavra (risos). Tem corpo, mas é o Marx naquele formato. Aí 

quando eu apresentei esse ator, que eu esqueci o nome dele, falou assim: “Roger, que 

noite linda, como teatro não se fecha em nada, ele não é uma caixa, como ontem a gente 

achava uma coisa e hoje você provou outra coisa com o teu espetáculo, que tem lugar 

para todos os estilos, todos os formatos, desde que seja verdadeiro”. E aí estava entre nós 

os prêmios né, e terminou o Marx levando. E aí depois a gente ganhou em Rezende como 

melhor ator, que não era de monólogo, era misto E eu ganhei como melhor ator. Depois 

fui indicado em Pindamonhangaba como melhor ator, melhor maquiagem e não ganhei, 

porque aconteceu uma coisa lá, em Pindamonhangaba.  

No teatro, a entrada do público era na frente do palco. No espetáculo, entrou um grupo de 

uns seis, oito estudantes, eles estavam assistindo e eles começaram a bagunçar no teatro, 

a desrespeitar, não era uma pessoa que... Aí começaram a fazer arruaça e o público 

começou a ficar “xiii, xiii” ... E eu fazendo espetáculo. De repente entrou um segurança 

pela porta, que é na frente do palco, e foi tirar esses meninos do teatro. Imagina a 

movimentação, saindo, fazendo arruaça e eu fazendo o espetáculo. “Paro ou continuo?”. 

Amiga, não tinha maturidade artística para eu parar o espetáculo, eu continuei. E aí os 

guardas tirando eles na frente do palco, saindo e eu no Marx que é um espetáculo que, 

como eu tenho essa questão da emoção, se precisasse ser técnico eu consigo fazer o 

espetáculo, mas para eu me realizar como ator eu tenho que estar concentrado na emoção 

do personagem né. E aí quebrou totalmente, me quebrou, me desestruturou assim de uma 

forma que eu terminei o espetáculo assim sofrendo,  racionalmente e me dando, tentando 

me concentrar e tentando  fazer com que o time do espetáculo funcionasse na técnica, 

porque eu não estava mais concentrado emocionalmente. Aí quando foi no debate - até 

tem escrito essas críticas-, o Domingos de Oliveira era um dos críticos. Foi o Domingos 

de Oliveira? Eu não sei, tenho que pegar depois. Mas ele falou que não gostava de 

monólogos, mas que eu consegui fazê-lo entender o espetáculo, mas o jurado falou assim: 



“Você transpareceu que você se quebrou com a questão dos estudantes”, aí o jurado disse 

que eu deveria ter parado, sair do palco, deixaria resolverem, voltava e começava de novo. 

Eu deveria ter feito isso, mas eu não tinha maturidade para fazer isso. Para mim, era um 

festival, era tudo muito sério, tinha que acontecer, eu tinha que dar o meu jeito. Mas é 

uma possibilidade, eu aprendi uma grande lição, que no caso desses o ator tem a 

possibilidade de dizer: “Não, eu vou recomeçar, desculpem, mas aconteceu”. A plateia ia 

gostar porque a plateia perdeu muita coisa porque estava nessa..., mas foi um fato do 

Marx.  

Depois fizemos no Rio de Janeiro, pelos SESC’s da periferia do Rio, Duque de Caxias e 

foi muito legal, muito legal porque tinha o teatro lotado e o público saía e queria falar 

comigo, todo mundo queria falar comigo. Todas as sessões que eu fiz em São Paulo e no 

Rio tinha gente esperando depois para conversar sobre espetáculo: “Como você criou 

isso?”. “Cara, eu adorei o que esse cara fala porque é isso mesmo, a gente vive oprimido”. 

Falava de opressão, falava do capitalismo como uma forma que não funciona né, que 

causava a desigualdade social, que falava muito sobre a diferença em Londres, dos bairros 

ricos e dos bairros pobres. O que é o Brasil sem saneamento, então o povo se identificava 

muito, a periferia então... Ficava nisso, tanto que a gente fez num lugar no Rio, que era 

uma serra, um lugar pequeno, super elitizado sabe, e não teve a pegada que teve na 

periferia, as pessoas gostaram, mas não dialogaram com a ideia. Aí depois veio... A gente 

fazia e era uma loucura, mas era muito bom, porque a gente fazia o Ajuricaba no mesmo 

dia, terminava e fazia o Marx, às dez horas. 

Howardinne: Nossa, aí nessa época tinha o Sábado detonados? 

Roger: Tinha, depois apareceu nesse período. Tinha o Sábados detonados, que eu nunca 

participava porque eu não tinha energia para fazer mais espetáculos, e eu fazia o Livro 

Vivo sábado de manhã, às vezes, infantil à tarde. Aí o Ajuricaba, e terminava com o Marx. 

Howardinne: Você ainda estava no Metamorfose, era tranquilo estar em outro grupo? 

Roger: Tranquilo porque a Socorro tinha uma boa relação com o Márcio, talvez se não 

tivesse teriam alguns problemas, mas foi tranquilo. E aí esses três espetáculos, quatro com 

Hamlet, que eu fiz uma participação que eu gostei de fazer. Acontece que era muito legal 

a ideia de... Eu não peguei a fase de ter a remuneração, eu saí antes. Mas quando eu soube 

eu digo: “Cara, tá aí, mais um passo importante para o artista que ia ter um trabalho com 

ensaio remunerado”. 

Howardinne: Vocês iam na raça, e era bilheteria? 



Roger: É, não ganhava nada. Era bilheteria. Era na raça, a gente fazia teatro porque ator 

faz teatro né. Se ninguém te convida, tu vais dar um jeito de fazer de alguma forma, é 

uma profissão desgraçada. Aí a gente tinha público, eu acho que a gente ficou três anos 

fazendo Marx, eu acho. Eu sou péssimo de datas Dinne, mas eu acho que foram três anos.  

Howardinne: Vocês viajaram para o interior? 

Roger: Sim, eu fiz Manacapuru que foi outra experiência maluca, mas assim porque era 

um público totalmente de estudantes, e eu cheguei lá, viajei eu tinha essa consciência, que 

o Marx exigia muito e eu tinha que estar descansado. E como a gente viajou de madrugada 

eu cheguei muito cansado, e eu falei para o Medina que era o produtor: “Medina, eu queria 

descansar, dormir um pouco para dar estar de noite”, “Tá, tem um hotel”. Aí eu fui para 

o hotel. Só que no hotel era um carpete horroroso e as cortinas cheias de ácaro e eu acordei 

totalmente congestionado do nariz, toda essa área aqui né. Eu: “Caraca, vou fazer”. Aí 

acontecendo espetáculo, eu estava muito concentrado e tem uma cena que eu sempre 

chorava nessa cena, que era a dos filhos e aí veio a coriza assim sabe, e eu estava com o 

lenço, e o lenço não estava mais dando vencimento (risos). Tinha horas que eu estava 

com aquela barba postiça e aquele bigode, teve uma hora que eu não senti que a coriza 

veio aqui né, sabe aquele branco... (risos). Ainda bem que era branca né, não era verde. 

Aí eu vi os meninos da frente rindo aí eu percebi, quando eu percebi eu puxei o lenço, 

quando eu olhei, eu virei para a plateia e falei assim: “Viajem de lá para cá para vocês 

verem”. Aí o pessoal morria de rir, era mudança climática cara, e eu estava brincando 

com isso. Mas foi bem legal em Manacapuru, mas foi o único interior que a gente foi. 

Fizemos no Itaú Cultural, na Paulista que foi bem legal. Pena que o Márcio não ia para 

essas viagens, só narrava para ele depois porque a experiência era incrível. Porque a gente 

chegou lá e era um feriadão, era um teatro sei lá, de quatrocentos lugares. Aí o pessoal da 

produção falou assim: “Roger, em São Paulo o pessoal viaja muito então não fica triste 

se vier pouca gente, não é por causa do espetáculo, é porque é feriadão. Mas se num teatro 

de cinquenta lugares quando dava vinte eu já ficava feliz em Manaus. Aí fui fazendo 

como eu sempre faço. Aí deu meia casa, achei o máximo, achei maravilhoso, a plateia 

vibrante e tal. Aí foi um professor meu de teatro que foi o Toninho do Vale, não sei se 

você conheceu. O Toninho ligou aqui, ele veio em Manaus algumas vezes. Ele foi assistir 

e ficou encantado, o Vendramini também, que foi o meu professor de direção que era da 

USP, fez um projeto aqui em Manaus e veio dar aula aqui e eu passei no projeto e fui 

aluno dele. E ele virou o meu tutor. 

Howardinne: Ele foi meu professor também, no Célia Helena.  



Roger: Sério? E ele foi uma pessoa muito importante na minha carreira, muito 

importante, porque ele veio, deu uma semana de oficinas, de curso aqui pela USP, eu fiz 

e a gente ficou amigo. E ele, não sei porque cargas d’água, a gente teve uma ligação muito 

forte. E aí ele começou a me indicar livros, cursos. Eu fui para São Paulo, ficava no 

apartamento dele, e ele me deu muitos livros, que ele tinha uma biblioteca gigante. E foi 

uma pessoa que me abriu muito a mente para o estudo, para aprofundar nas teorias, 

entendeu, foi uma pessoa muito importante. E ele foi assistir. E aí no segundo dia do Itaú 

Cultural - eram três noites-, lotou que colocaram cinquenta cadeiras extras. No terceiro 

dia, voltaram mais de cem pessoas para casa. O Tiago Oliveira e a Carla viajaram comigo 

para São Paulo, que eram os produtores. E aí eles contavam para mim: “Roger, tu não 

tens ideia de como está a fila na Paulista”, “Cara que legal”. Então foi boca-a-boca que 

foi provocando tudo isso. Tanto que depois um produtor queria me levar para São Paulo 

para fazer temporada, mas aí não rolou e não sei nem porquê. Acho que eu também não 

fui com garra porque eu também tinha uma vida aqui.  

Ah, e nesse período também do Marx lá, o Antônio Araújo do Teatro da Vertigem, um 

belo dia me chamou para jantar, através do Vendramini, e me convidou para fazer uma 

vivência no grupo dele. Aí eu não fui porquê... eu era idiota (risos). É, eu não fui não 

porque eu não sabia da importância do Vertigem, mas eu tinha uma vida muito enraizada 

em Manaus, de trabalho mesmo. Quando você não tem muita coisa é muito bom ser 

desprendido, quando você ainda não cria raízes. E quando você cria raízes, você cria 

dívidas. Então eu tinha empresa, eu tinha imposto para pagar. Eu tinha funcionária, uma 

estrutura aqui que eu não tinha como abandonar, eu não tinha nenhum sócio que pudesse 

tomar conta para mim na época. Era eu e eu. Então eu dizia não, porque eu sabia que eu 

não tinha como sobreviver só disso e sabia que se eu parasse meu trabalho aqui, naquele 

momento, para retomar seria muito difícil. Então para mim, Manaus é o meu lugar. Eu 

podia sair e voltar, mas não estabelecer uma vida lá fora por causa disso. Por isso quando 

tem aluno meu aqui que tem dezesseis, dezoito anos e quer sair eu digo: “Vá, a hora é 

agora, se tem que ir é agora, você não criou raízes, você não criou laços, não estabeleceu 

dependência nesse lugar”. É possível abandonar tudo, mas não é fácil. Eu não tive esse...  

Mas aí, foi muito importante o Marx por toda essa maturidade que me trouxe, por todas 

as experiências e a confiança do Márcio no meu trabalho que foi primordial assim. 

Quando o diretor acredita e te passa confiança e tu fazes no palco e está muito bom, você 

vai criando né, vai estufando o peito, o pintinho vai virando galo, vai com essa vontade 

de abraçar e enfrentar o mundo. Não interessava quem estava na plateia ou quem não 



estava porque eu fazia o meu trabalho, que o Márcio Souza e o Mendes disseram que está 

bom então eu ia com toda a garra.  

Ajuricaba foi muito legal fazer também. O Ajuricaba a gente teve também... Era muito 

importante o Ajuricaba porque falava de um herói amazônico, isso foi muito trabalhado 

no grupo. E tínhamos esse lado de ir contra alguma coisa maior do que você e você não 

ceder. Só que na época eu não tinha nada para lutar contra, e sabia disso. Eu não enxergava 

nada que eu pudesse lutar contra, naquele contexto político. Eu não sabia se eu não era 

politizado ou se eu não via também ninguém ser. Eu não via também o grupo nisso, sabe, 

porque o que pesava no Ajuricaba para mim era essa questão de ter um herói amazônico, 

um herói da nossa história, claro, romanceado porque também não foi tudo aquilo, lógico, 

mas é importante ter essas referências na arte. E também a questão do opressor e do 

oprimido né, que era o meu personagem, o comandante português, a relação com a 

Inhambu que era a personagem feminina. Então era muito mais na questão social, do 

cidadão, das relações do que contra um sistema, contra uma linha de pensamento político, 

na minha cabeça nunca foi. E o Marx também, para mim era uma questão de questionar 

o capitalismo como sistema que estava transformando as pessoas em coisas. Então para 

mim era muito mais um relacionamento interpessoal ali, de cidadão em relação um ao 

outro e ao dinheiro do que um sistema de governo. Hoje, com o nosso panorama político, 

com todos os acontecimentos que vieram depois, esses espetáculos têm outro peso e outra 

importância. Se fosse montar hoje eu iria já com uma consciência e ressaltaria talvez no 

trabalho, pontos mais provocadores. Porque o trabalho tem, na minha cabeça, nessa época 

não teve esse cunho político como teve, como ele fez na primeira leva de atores do TESC, 

que era da ditadura etc.  

Howardinne: E a primeira geração estava em peso na plateia. 

Roger: Estava em peso na plateia. E isso foi muito legal, ter o Aldísio, conhecer pessoas 

e tal. Teve uma menina, a Dayse [Conceição] que veio, mora em Paris, Europa, que veio 

assistir. Esse encontro foi muito legal, emocionante porque você sabe que vai estar no 

mesmo lugar que eles no futuro. Hoje eu me vejo muito, quando eu vejo o novo elenco 

do Metamorfose eu me vejo nesse papel né: “Poxa eu já passei por aí, eu já vi esse 

formato”, que o grupo existe ainda né. Então eu tinha essa consciência também quando 

encontrava essas pessoas. 

Howardinne: E para sair? O Marx foi teu último trabalho? 

Roger: Foi, eu saí porque o meu trabalho me absorveu muito, a produtora. Eu estava 

dando aula de teatro, sempre dei aula de teatro, mas começou a me absorver mais. E aí eu 



vi que não tinha como me dedicar cem por cento. Aí eu digo: “Não, eu não vou fazer 

porque eu não vou fazer bem, vou estar com a minha cabeça a mil”. E começou a 

acontecer isso mesmo, eu ia para o ensaio e minha cabeça estava preocupada porque eu 

tinha que escrever um texto para entregar na sexta-feira para o cliente, porque eu tinha 

que... Sei lá, reunião no outro dia cedo e eu estava ensaiando até tal hora. Então eu via 

que a minha cabeça não estava mais dentro do trabalho. Tanto é que o TESC foi o último, 

último não, mas a penúltima experiência como ator, porque depois eu só fiz o De salto 

alto, que o Mendes dirigiu. Era um texto meu com produção da Artcena que agora é 

Interarte, e o Mendes dirigiu, a produção já estava pronta e aí eu consegui, mas foi o 

último. E é o que me faz muita falta, estar no palco, porque eu sou ator, em primeiro lugar 

eu sou ator, professor por consequência, porque eu amo dar aula e produtor por 

necessidade.  

Então me faz muita falta ter um lugar como o TESC foi, de ter um palco que era nosso, 

de você chegar na sua casa, chegar lá e colocar sua bolsa no lugar que era o da sua bolsa, 

encontrar as pessoas que você conhece, todo mundo, e ir para o ensaio que é o momento 

de experimentar, de descobrir... Isso tudo faz uma falta desgraçada. E eu só tive isso no 

TESC. No Metamorfose era muito rápido, montava um espetáculo hoje e para semana 

que vem já tinha outro para montar. A gente tinha oito espetáculos na mala, aí sábado tira 

um espetáculo da mala, faz, domingo já é um outro espetáculo, é outra personagem, faz. 

De manhã um espetáculo, de tarde era outro, era uma fase maravilhosa né. Eu lembro que 

tinha um sábado em que eu fiz biblioteca infantil tipo oito horas da manhã, que era um 

projeto aonde as crianças iam e não sei o quê. Aí estava fazendo o Livro Vivo, duas 

sessões de manhã no teatro Palácio Rio Negro, à tarde infantil, aí Ajuricaba às sete horas 

e o Marx às dez horas. Então foram seis espetáculos por dia. Cinco diferentes em seis 

sessões e a gente dava conta. Mas no Metamorfose era sete e oito. Faz, tá aqui e tal. E no 

TESC não, a gente respirava, a gente teve três meses para montar Ajuricaba, eu tive três 

meses para montar o Marx, aí eu digo: “Isso é que eu gosto, isso é que é teatro, isso é que 

legal”. E eu não recebia um real (risos). E aí a estrutura do TESC com o Márcio... Não 

tinha apoio né do SESC, tinha um lugar para ensaiar. 

Howardinne: Não tinha uma verba de produção, essas coisas? 

Roger: Devia ter uma verba de produção, mas não chegava na gente. Mas eu lembro que 

não tinha uma instituição por trás. Quando a gente viajou para São Paulo, para o Itaú 

Cultural principalmente, a gente viajou sem verba. 

Howardinne: Vocês que foram atrás? 



Roger: Não, disseram que teria verba né, mas aí a verba eu acho que chegou no segundo 

ou no terceiro dia, eu não lembro, e foi uma temporada longa, foi Rio e São Paulo, a gente 

fez de uma vez só. Em São Paulo, a gente fez SESC, fizemos SESC Ipiranga, uns SESC’s 

bem legais. E eu lembro que o dinheiro não chegou na minha conta e eu dizia: “Medina, 

a gente está sem dinheiro”, e o Medina: “Não, mas o SESC não liberou e tal”. E eu por 

ter empresa eu tinha dinheiro né, e os meninos não tinham, mas eu custeei tudo e aí depois 

me reembolsaram. Mas e se eu não tivesse dinheiro? Então o TESC não teve esse aparato 

do SESC assim, como uma instituição que é o SESC. Era para ter um aparato muito maior, 

porque lá tem um administrativo forte, lá tem um financeiro organizado, então a gente era 

um grupo do SESC, então... O Márcio era diretor do grupo, mas essa estrutura 

administrativa a gente não via acontecendo. E amigos meus que fazem SESC em São 

Paulo, como o SESC é organizado... como o SESC é uma produtora dentro de São Paulo 

né, cultural [...]. E o SESC é uma Secretaria de Cultura em São Paulo e em Manaus não 

é, isso era percebido nessas coisas administrativas. Porque se fosse um outro elenco talvez 

nem topasse fazer.  

E depois que eles acabaram com o TESC, e os meninos falaram que foi sem justificativa, 

sem dizer: “Olha em tal data a gente vai acabar por causa disso, disso e daquilo”, 

acabaram e ponto. Aí o artista é visto como nada. Então isso é muito triste assim, da 

importância que o TESC tem, que o Márcio Souza tem para cultura amazonense, para a 

literatura amazonense, nacional e mundial, não ter esse aparato, esse interesse que ele 

continue fazendo né. É muito, muito triste. Aquele teatrinho, olha o estado daquele 

teatrinho eu não sei nem se existe ainda no SESC. Olha a história dele, quantos 

espetáculos foram feitos lá. A gente fazia o Marx todo sábado, tinha Ajuricaba, tinha 

Marx, e tinha Sábado detonados. E depois entrou Hamlet, era uma temporada, em Manaus 

nunca teve isso, e não teve nunca mais. Só o TESC que fez temporada. 

Howardinne: Verdade né, depois que acabou, o que ficou né, assim. 

Roger: Não teve nem antes nem depois, de ficar três anos fazendo um espetáculo, todo 

sábado eu estava lá. Eu fiz Marx na Zona para cinco pessoas, mas eu fiz, e o Márcio dizia: 

“Olha só, se vier uma pessoa ou duas pessoas a gente pede desculpa e fala para vir no 

próximo sábado” (risos). Mas se viesse cinco pessoas a gente fazia o espetáculo, e as 

pessoas sabiam que todo sábado ia ter aquele espetáculo lá. E ia professor, às vezes, 

assistir e se encantava, organizava a turma de alunos para levar no sábado, fulano avisava 

para o amigo que haveria no outro sábado. Quer dizer, havia uma temporada em que as 

pessoas podiam ter o boca a boca, indicar e assistir. Isso era um fato que eu acho que era 



muito importante do TESC, sabe, resistir com temporada. Porque só assim que você 

forma público e a gente formou um público. Sábados detonados por ser comédia e ser 

dinâmico e eram esquetes que mudavam, tinha público certeiro. Era meia noite, no centro 

de Manaus que é um lugar inóspito, violento e que o povo tem medo do centro à noite, e 

o povo ia. Tudo bem que no teatrinho só cabiam cinquenta pessoas, mas era público né. 

E eu tinha essa noção assim, eu acho que o TESC me trouxe uma ideia de que mesmo um 

teatro de cinquenta lugares, se dessem só vinte pessoas e as vinte pessoas saíssem assim: 

“Meu Deus que trabalho lindo, que maravilha, parabéns não sei o que”, foi cem por cento 

de sucesso. Então era sucesso né. Depois eu vi uma entrevista da Regina Casé, no Jô 

Soares falando do trabalho do Trombone, do grupo deles, em que ela falava isso, que 

quando ela ficou famosa na novela: “Eu já era famosa, eu já tinha sucesso porque quem 

me via gostava, o que muda é que agora milhares e milhões de pessoas me veem”. Então 

o TESC teve muito sucesso no que ele fez, um trabalho de resistência que poderia ter 

continuado se o SESC tivesse abraçado, poderia ter trazido muitos benefícios para 

Manaus, muitos. De formação de público, de bons textos sendo encenados.... 

Howardinne: Fica alguma crítica? 

Roger: A crítica que eu faço é ao SESC mesmo sabe, como instituição. O Márcio eu não 

sei enxergá-lo como administrador, eu o enxergo como um intelectual, que é dramaturgo 

e é do teatro, mas eu não o vejo como um produtor, como administrador. Eu não via isso 

no Márcio, uma coisa que tinha que ter na instituição. Aí veio o Medina, que ajudou 

bastante, mas o menino não podia pegar o que não dava para ele, então eu acho que o 

SESC aqui em Manaus perdeu muito de não saber aproveitar esse momento com o TESC. 

Que o momento é agora, o Márcio está vivo né, mas não souberam aproveitar. Com um 

custo irrisório, a gente não ganhava nada. Os meninos quando passaram a ganhar era um 

salário mínimo eu acho. Quer dizer, o custo disso para uma instituição. E depois que eu 

saí, eu sei que o TESC ficou ainda mais atuante indo para periferias, indo para colégios, 

foi muito mais atuante. Quando eu entrei, o período que eu passei era muito no teatrinho 

ali né, o nosso núcleo ali, o público ia até lá. E eu viajei com o Marx e com o Ajuricaba 

para Belém, mas o Marx foi o que mais viajou mesmo, o que mais fez fora temporada. 

Então o que fica é uma gratidão, é uma experiência maravilhosa, é um aprendizado, é um 

orgulho de fazer parte dessa história, é muito orgulho de ter feito parte. E a crítica é ao 

SESC, de não ter abraçado o TESC, não ter continuado com ele, não ter fomentado ali 

um celeiro cultural que ia começar a ferver, ia sair muita coisa boa para a cidade. Porque 

até o centro poderia ter movimentado ali, continuado porque há uma tentativa e aí querem 



mudar uma história em cinco anos? Não muda. Isso é um trabalho a longo prazo né, de 

persistência. Aí saem atores, entrariam outros atores... É, uma escola.  

E o TESC quando ele vem, quando eu cheguei no TESC e entendi a história do TESC, 

que eu fui entender um pouco, pesquisar mais, saber que a Ednelza fez parte também, 

Zezinho Corrêa... Saber que os espetáculos eram ousados para a época, que eles foram 

censurados e aí ver: “Nossa, que coragem, que legal”. Porque na minha cabeça não tinha, 

estávamos num ambiente muito morno, muito acomodado, e não tinha efervescência né. 

E foi legal porque eles fizeram um papel importante numa época em que precisava ser 

feito e a gente fez um papel importante na época em que precisava ser feito em termos de 

Cultura. Olha os atores: Efrain, Eliézia, Márcio Braz, Daniely Peinado, eu, Mendes... 

Onde é que a gente estaria se não fosse o TESC? Quer dizer eu já estava... Talvez eu era 

o mais velho dos meninos... Talvez não, eu era, eu fui professor deles no Cláudio Santoro. 

Eu já tinha um trabalho digamos assim né, mas os meninos não tinham para onde fazer 

teatro, se não fosse o TESC, a Daniely não estava dando aula na UEA. O Robson Ney 

não estava vivendo de teatro hoje, formado pela UEA, o Emerson... Todos eles que 

continuaram não teriam tido esse momento para afirmar a sua profissão. Sem o TESC 

isso não teria acontecido, eu tenho plena convicção, não teria acontecido, eles iam para 

outras áreas, eles iam sobreviver, procurar caminhos para sobreviver. Então essa 

importância do TESC ninguém tira. E o teatro fica tão forte na cultura do povo que eu 

encontro hoje pessoas que viram o Marx na Zona, que viram o Ajuricaba e comentam o 

espetáculo. Olha que impacto que a gente tem na vida das pessoas, não é.  

Howardinne: É, o motivo deu estar aqui também. 

Roger: É, fazendo uma estrada em cima disso. É lógico que a UEA é um momento muito 

importante hoje para história do teatro no Amazonas e eu acredito que as coisas vão se... 

O ateliê 23 com o Taciano, é um trabalho muito bom ali. Você vê um pouco de TESC ali 

também.  

Howardinne: O próprio Taciano falou que era louco para fazer parte do TESC só que 

ninguém o chamava (risos). E ele falou que essa coisa de ensaiar todos os dias ele se 

inspirou no TESC, que antes não tinha: “Ah, eu me inspirei em vocês, nesse rigor” e levou 

isso para o seu grupo. 

Roger: Olha aí, influência forte né. Hoje eu fico feliz quando eu vejo o Ateliê 23, quando 

eu vejo o Casarão de Ideias, embora seja uma outra proposta, diferente. O Douglas não 

tem mais aquele espaço dele né? O Clowtidiano, que é Aninha, o Jean... Maravilhoso esse 

movimento que é de resistência cara, é o TESC hoje, fazendo seu trabalho ali, às vezes, 



sem apoio de ninguém, sem projeto aprovado ainda e vai embora. Claro que isso tem que 

mudar, a gente tem que aprender a viver da arte, ganhar dinheiro com arte porque eu sou 

dessa linha de trabalho. A escola, a nossa missão é arte para a vida, sempre com a 

consciência da nossa importância para a vida das pessoas que passam por aqui, a mudança 

de vida que elas têm, as crianças, adolescentes..., mas é outra pegada. Aqui, só vinte por 

cento quer ser ator, oitenta por cento vem aqui por outros motivos que a arte vem 

encaminhar, vem resolver, vem ser terapêutica na vida deles. E os trabalhos que eu faço 

no teatro a gente tem que pensar em remuneração, em vender ingresso, a gente tem que 

viver da nossa arte, porque senão vai viver toda a vida chorando miséria, não dá né.  

E uma das coisas que nem tem a ver com o TESC, mas tem a ver com quando eu decidi 

ser ator eu não sabia nada, eu fazia teatro na igreja. E quando eu decidi ser ator quando 

eu tinha doze anos - não, nove anos de idade-, quando eu vi uma peça de teatro, eu 

descobri que eu queria fazer aquilo. No interior do Rio Grande do Norte. Aí quando eu 

cheguei aqui eu fui para uma reunião da classe teatral, eu nem era da classe, eu era 

espectador, era público. E aí eu fui na igreja e tal, “Não, eu quero fazer teatro, vou 

procurar um curso”. Fui para uma reunião da classe teatral que foi do SESC. Eu cheguei 

lá, eu vi pessoas que eu via no palco, que eu assistia todas as peças que tinham, eu assistia. 

Eu acho que eu acabei um namoro por causa disso, porque todo final de semana eu queria 

ver a mesma peça que estava em cartaz, era Metamorfose, era Nonato Tavares... E aí eu 

vi a classe toda brigando por uma verba da Funarte, uma verba que para mim não era 

muita coisa. Eu vi as pessoas brigando, se digladiando. E eu vi atores do palco que tinham 

mais idade que eu indo para casa de ônibus, nada errado em andar de ônibus, mas eu digo: 

“Caraca, nessa idade eu já quero ter um apartamento, eu quero ter um carro, eu quero ter 

minha independência”. Aí eu decidi não mais fazer teatro. Saí de lá decidido a não querer. 

Aí uma amiga minha falou assim: “Roger, você está jovem ainda, tenta um ano, e você 

analisa e vê”. Sei lá, eu tinha vinte. Eu disse: “Vou fazer isso então”. Aí quando eu fiz 

isso, foi quando aconteceu um monte de coisas, mas eu não queria viver de um trabalho 

que não me desse o mínimo para viver e aí eu decidi que eu não ia ser assim. Foi quando 

a minha cabeça foi: “Vou querer isso, vou querer aquilo”. Aí o TESC veio para me dar 

uma estrutura para eu ser ator, como eu queria ser, de ter horário para ensaiar, de ter o 

diretor, de ter leitura de textos para você discutir e saber que vai montar aquele texto e 

você já aprendeu com aquele texto. Quando Dessana teve preparador vocal, preparador 

corporal, aí eu entendi que é outra coisa.  



Então o TESC fortaleceu na minha escolha de teatro, de fortalecer mais ainda que 

precisamos ser mais empreendedores, eu acho, tem que fomentar mais as maneiras de 

sobreviver e viver da arte. Que eu gosto muito quando eu vejo algumas companhias 

montando projetos, ganhando verbas ou então conseguindo conquistar público no teatro, 

bilheteria... Que eu acho que isso todo mundo ganha. O público que vai ver a tua peça, 

hoje esse público vai ver, mas se tiver outra peça ele vai ver também porque ele está 

criando o hábito de pagar ingresso para ver teatro. E o TESC era pago, tinha ingresso 

vendido barato, não sei quanto era, mas era. Então uma pessoa ia lá e pagava do próprio 

bolso o dinheiro para poder entrar, então isso é uma coisa importante do TESC né, era 

pago. Numa época em que a Secretaria de Cultura dava tudo de graça, tudo era de graça 

[...] Ah eu acho que eu falei muito. Tem alguma coisa mais? 

Howardinne: Não, eu ia te perguntar também como você enxerga esse fim, o cenário 

atual dos grupos, mas eu acho que foi tudo.  



Entrevista com Rui Brito. Manaus, 08 de junho de 2019. Duração: 01:29:16. 

Rui Brito foi integrante do GRUTA como ator, assistente de direção e encenador. 

Desenvolve trabalhos teatrais em Parintins, onde reside atualmente. 

 

Rui: No nosso tempo aqui a gente tinha uma militância, hoje eu não sei, eu não conheço 

o pessoal, eu não conheço quase ninguém do pessoal do teatro daqui [Manaus]. Conheço 

aquele pessoal das antigas, Geraldo, o próprio Bandeira que eu conheci lá em Parintins, 

ele foi o professor do meu filho. Mas conheço pouca gente ainda que está fazendo teatro 

aqui. Eu mesmo estou tentando, fazendo aos trancos e barrancos lá, porque lá também é 

muito difícil, a prioridade lá é o Boi. 

Howardinne: Eu já morei um ano em Parintins quando era criança. Mas que legal, mora 

há muito tempo lá? 

Rui: Olha eu fui dar aula na Universidade em 1992, mas eu saí daqui na verdade em 90, 

fui daqui para Itacoatiara, fiquei quase dois anos lá, fiquei de 90, aí em outubro de 92 eu 

fui para lá e estou até hoje [...]. Você tem o [livro] “Teatro Cabocão” né? 

Howardinne: Tenho. 

Rui: Então vou me reportar depois daquela fase do “Teatro Cabocão”, que foi quando o 

Marcos José saiu do grupo e nós ficamos com o nome GRUTA, tinha uma série de 

divergências políticas na época, aí a gente resolveu tocar o grupo. Eu ainda tenho uma 

amizade muito grande pelo Marcos, eu tenho uma admiração muito grande, apesar de 

quase não vê-lo, tem uns dois anos que não o vejo, mas a gente batalhou muito juntos 

para conseguir fazer teatro, parece que não, mas para quem está morando aqui é muito 

difícil. Se lá em Parintins é difícil imagine aqui, quando você se propõe a fazer um teatro 

popular, porque a gente sempre fez. No período do Marcos, a gente só levou mesmo para 

o Teatro Amazonas o Édipo Rei, do Jean Cocteau. 

Howardinne: Eu achei inclusive uma foto, duas fotos, estava lá “GRUTA”, no arquivo 

do Teatro. Por que não tem registro né? 

Rui: É, porque o Marcos que ficou com todas as fotos. Um dia, entrou um ladrão lá na 

casa dele e levou tudo. Não sei qual a intenção, mas levou outras coisas. Levou violão, 

gravações em fita cassete, que naquele tempo era fita, todas as gravações das trilhas da 

peça, ele levou fotos, levou tudo. A gente quase não tem registro, quem deve ter registro 

é o Guto, que eu falei com ele no dia do velório do Vitalli. Eu nem fui no velório [...]. 

Howardinne: Guto? 



Rui: Guto Rodrigues. Um que é compositor, que tem o Guto que é bailarino, o que você 

deve conhecer [...]. 

Howardinne: Uma dúvida que eu fico em relação ao início de fato do grupo. Porque no 

livro ele conta que vocês já tinham essa vontade de ter um grupo antes do GRUTA. Aí 

nasce de fato na Universidade. Tem o grupo “A classe”, que está ali no meio, como 

aconteceu? 

Rui: É o seguinte, a gente começou mesmo... A gente vinha tentando, acho que ele não 

cita no livro, umas peças que ele escrevia para as festas juninas, era algo bem crítico aí. 

Eu acho que ele começou mesmo nesse período. Eu não sei se no livro ele se reporta a 

isso, não lembro, ficou até em casa. Mas a gente começou, eu estudava lá no IEA - 

Instituto de Educação do Amazonas, fazia o magistério, ele também. Aí a gente tentou lá 

aquele Dimensão, mas destruíram o cenário, destruíram tudo. Ele fala isso no livro. E aí 

GRUTA mesmo... Estávamos na Universidade, entrei também na Universidade, fiz o 

mesmo curso que ele [Filosofia], entrei um ano depois. Aí a gente começou a ter mais 

contato lá. A primeira peça do grupo mesmo foi O natal na praça, do Henri Gheon, eu 

não estava no grupo ainda, eu estava nesse “A Classe”, eu que dirigia. Depois, a gente 

entrou e foi com O novo Otelo e tudo que começou para nós no GRUTA. 

 O GRUTA mesmo começou como GRUTA no Conservatório com a peça O natal na 

praça. Estreou ali na igreja de São Raimundo, aí depois saímos fazendo outras 

apresentações. Primeira peça. Aí O novo Otelo já tivemos mais o contato com a 

Universidade, com a direção da Universidade, a reitoria, aí eles cediam a combi para ir e 

deixar. O Natal na praça já teve, mas depois foi um negócio mais oficial no Novo Otelo 

a combi da Universidade pegava todo mundo, deixava nas casas, porque era noite, sempre 

a noite. Estreamos ali no Colégio Brasileiro. Eu morava ali na Rotary, jogava muita bola 

no Colégio Brasileiro.  

Howardinne: Então esse “A classe”, era um grupo à parte? 

Rui: É, um grupo que eu trabalhava com adolescentes. A gente montou, era um pessoal 

da igreja Batista, a minha família, meus pais, mais a minha mãe, frequentavam a igreja 

Batista, morava aqui no Tarumã, quase esquina com a Getúlio Vargas. Aí tinham uns 

primos meus, amigos dos meus primos que eram da igreja. Aí eles estavam fazendo uma 

peça de um grupo de adolescentes lá, e me chamaram para dar uma olhada, eu fui lá, dei 

uns toques, eles deram algumas mexidas. Estrearam e foi muito legal e eles não quiseram 

parar. Foi aí que eu sugeri: “Vamos montar o Qati papa ovo”, não sei se tu conheces o 

texto, que a gente fez uma adaptação que na hora o autor faz as crianças serem dedo duro 



e acusarem o Qati, e a gente introduziu um personagem que era o corvo, que era da 

federal, um agente secreto e tal. Aí depois, levamos essa peça diversas vezes, levávamos, 

parávamos alguns meses, entrava gente nova. Até que surgiu a questão em 73, 74, a 

questão no Novo Otelo e fomos para lá entendeu. Eu era universitário, mas a galera não. 

Howardinne: Aí tinha o Nonato Pereira, Mário Freire... 

Rui: É, essa galera já foi depois do grupo do Marcos. O Nonato Pereira estreou depois no 

Natal da praça, agora o Luís Marreiro foi depois do GRUTA mesmo, na primeira fase 

com o Marcos José. Ele fez Pés descalços no asfalto quente, que foi inclusive o cartaz da 

Bernadete Andrade. Ela era fantástica e ela fez até o cartaz. E o Luís Marreiro participou 

dessa, mas também participou do Troco. O Luís Marreiro começou acho que com O 

troco... Não, com Édipo Rei. Porque não é o Édipo do Henri Gheon, é uma adaptação, um 

negócio muito mais político até. Mas isso aí tá tudo no livro. Aí rolavam muitas 

polêmicas. Eles estavam terminando a temporada do Pés descalços no asfalto quente, 

texto do Marcos José. Estreou no Teatro Amazonas, no programa Bolsa Trabalho Arte, 

era da Universidade. Aí estreamos lá no Teatro Amazonas e depois eles ficaram levando, 

nós já estávamos saindo do grupo. E aí nós - não sei se você ouviu falar do Alejandro 

Vedoti, marido da Ângela Cavalcante. O Vedoti é um mímico e bonequeiro e a gente já 

tinha contato com ele porque participavam desses congressos de teatro ele e ela, e a gente 

já tinha todos esses contatos com ele. A gente fez o contato e ele veio fazer uma oficina 

que foi até no... O Teatro Amazonas estava em construção [reforma] e funcionava ali na 

Ramos Ferreira, depois do buraco do pinto. Aí o Vedoti veio e fez uma oficina, aí já era 

eu, o Lizardo, a minha ex-mulher a Lene que faleceu, e outros aí. Fizemos uma oficina 

com bonecos gigantes e montamos, fizemos uma adaptação daquele texto do Boal Não 

tem imperialismo no Brasil, não sei se você conhece. Essa peça ela consta naquele livro, 

é uma das esquetes daquele A revolução na América do Sul, do Augusto Boal, só que nós 

fizemos uma adaptação como Independência ou mute aí era um boneco grande, era aquele 

que tudo que o brasileiro vai usufruir, vai atravessar a rua ele paga, luz e tal, vai subir no 

elevador e paga. Aí tinha o meu filho - nesse tempo ele tinha três anos -, lá em Porto 

Velho, que a gente fez uma temporada em Porto Velho também, aí os dois filhos da Nádia 

que faleceu, filha do ex-governador daqui, Plínio Coelho, eles também estavam na peça. 

Faziam contraregragem lá, aí nós estreamos aqui nessa praça mesmo e fomos para Porto 

Velho com apoio de um companheiro lá que era do grupo da consciência negra de lá 

chamado “Cabeça de nego”, aí ele era o coordenador de comunicação e ele foi nosso 

colega daqui da Universidade, que fazia comunicação. Eu concluÍ aqui nesse ICHL velho, 



aqui da Ramos Ferreira, eu nunca estudei lá no campus. Aí fizemos contato com ele e ele 

garantiu toda a infra lá, alimentação, transporte, só hospedagem que a minha ex-mulher 

estava morando lá com minha filha, então fiquei eu, a Lene naquele tempo minha atual 

mulher e meu filho, e um pessoal ficou lá na sede do PT.  

Foi uma experiência legal, ficamos um tempão lá. Depois a gente foi para Coari, ajudar 

uma chapa de esquerda, fomos ajudar na campanha, depois voltamos e fomos para Porto 

Velho, ajudamos os candidatos progressistas e ficamos lá mais de vinte dias, fomos de 

ônibus, acho que foi uma das últimas viagens de ônibus, em 1988. Horrível a estrada, 

toda esburacada, aí quando nós voltamos resolvemos montar uma peça que chamava Ai 

que saudade da saúva, do Plínio Marcos, que é sobre a questão da entrega da Amazônia 

e tal, e essa daí nós levamos em um congresso de reconstrução da UNE, em 1989, era em 

cena o Guto Rodrigues e o Luís Marreiro. Levamos no congresso da UNE, levamos por 

aqui também pela estrada, parava o ônibus e íamos numa cidade lá, que nós voltamos de 

ônibus até Belém e de lá nós íamos de avião. Aí foi isso, levamos bastante dessa peça. 

Porque o problema com o Marcos era o seguinte, uma das grandes discordâncias era que, 

para ele, a peça estava pronta, ele estreava e não fazia muita questão de apresentar. Ele 

era aquele cara que as peças que a gente apresentava mais, que foi O Troco e o Novo 

Otelo, a gente que forçou a maior barra, corremos atrás da Universidade e tal. Quando a 

gente aprontava uma peça a gente levava muito né. Aí depois, a Bernadete Andrade fez 

uma oficina de bonecos com a gente, aí tem um professor da Universidade daqui que 

agora está na UNIRIO, o Ribamar Bessa, trabalha com a questão indígena. O Ribamar 

Bessa a gente conversava muito na Universidade e tal e ele fez a adaptação de uma peça 

de bonecos para a gente, o nome da peça... era de um mexicano Litsarbens (hipótese), a 

gente montou com o título A incrível luta de peteleco contra o diabo nas portas do 

inferno. Era um diabo que aparecia e era uma peça que tanto podia ser levada para 

crianças quanto para adultos. Era um tema político, o diabo aparecia fazendo medo, 

depois o diabo é desmascarado e tal, com duração de trinta minutos. A Berna deu uma 

oficina de bonecos e fizemos os bonecos, a segunda experiência de bonecos da gente, aí 

levamos muito nas escolas, no Distrito Industrial, foi bastante mobilizada aquela peça, 

campanha para o passe único, onde dava estávamos levando com o movimento popular. 

Howardinne: Vocês eram filiados? 

Rui: Eu nesse tempo, a maioria do pessoal que estava no GRUTA, era filiada no PCB né, 

aí com a queda do muro de Berlim, o PCB tirou o socialismo do programa e nós saímos, 

ficamos um tempo fora e fomos depois para o PCdoB. Fui dirigente estadual do PCdoB, 



fiquei até três anos atrás, mas saí por causa de uma discordância, que um candidato lá não 

tinha cumprido o acordo que tinha feito com a gente e não teve jeito. O Eron foi lá, 

Vanessa foi lá, mas não teve jeito, saíram cinquenta pessoas do PCdoB, acabou 

praticamente lá em Parintins. Era militância nossa que a gente fazia no teatro. Israel 

bombardeava a Faixa de gaza e a gente fazia aquela mobilização, a gente tinha muita 

penetração nos grêmios estudantis lá e nos próprios diretórios estudantis da UEA e da 

UFAM lá, aí saí, estou sem partido. Não que eu não esteja militando né, ainda estou 

militando só que sem partido. Porque quando entrei no PCB, entrei em 71, período que 

estava... até 75, ainda morreu gente do partido, difícil até dizer de que partido a gente era. 

Howardinne: Tinham muitas correntes de esquerda na época, não é? 

Rui: É, aqui até que não tinham muitas, mas tinha mais o PCdoB, naquele tempo não 

tinha PT, era mais o PCB e o PCdoB. Se rivalizavam nas eleições do DCE.  

E aí, o Peteleco foi uma grande experiência para nós, nós levamos para Belém com o 

Bolsa Trabalho Arte, apresentamos naquele teatro Waldemar Henrique ao lado do Teatro 

da Paz. Depois fomos para Recife, foi eu, a Berna e o Luís Marreiro, ficamos um tempo 

lá, depois o pessoal voltou. Aí voltamos e continuamos com a peça, entramos numa 

Mostra de Teatro no Teatro Amazonas, importante é que a gente estudava muito no grupo. 

A gente se reunia muito não só para ensaiar, mas para estudar. Aí a gente voltou e resolveu 

montar uma peça chamada - fizemos uma adaptação-, A terra dos meninos pelados, que 

é um texto do Graciliano Ramos, e também, mas isso daí já tinha mais uma dificuldade, 

a gente estreou no Teatro Amazonas, mas tinha uma dificuldade de cenário, de 

iluminação. Antes disso, a gente montou uma peça, era um poema meu chamado Para 

Lume, sobre a questão da guerrilha aqui do continente. Lume é o nome da minha filha 

mais velha. Montamos e trabalhamos, ensaiamos muito essa peça, apesar de ser um 

poema foi o trabalho que a gente mais ensaiou. Estreamos também no Teatro Amazonas, 

em um Festival de poesia falada, a gente fez o encerramento e depois ficamos levando.  

Howardinne: Vocês foram até que ano? 

Rui: Olha a gente foi até 90, que foi quando eu fui para Itacoatiara. Eu já estava cheio 

daqui de Manaus, eu era professor concursado e recebi uma proposta para trabalhar lá 

com teatro, aí eu fui lá, montamos um grupo, ganhamos até prêmio, um grupo chamado 

“Itacoateatro”, aí fiquei lá até metade de 92. Teve o seminário de revisão crítica aqui, pela 

Federação de Teatro, promovido pelo Governo do Estado, aí a gente fez os municípios 

polos, da cidade polos, mas eu já estava morando em Itacoatiara nesse tempo. Aí me 

mandaram ir para Parintins eu e o Djalma Cosmos, um bailarino que morreu 



recentemente. nós ficamos e fizemos uma oficina lá, que seria já um “brot” do grupo que 

a gente tinha, chamado “Jovem palco do povo”, que montamos lá. “Palco do povo” era o 

grupo de teatro do Piscator, aquele teatrólogo alemão que influenciou muito Brecht. Aí 

ficamos lá, apresentamos duas do Não tem imperialismo no Brasil no encerramento, no 

seminário lá e uma peça do Augusto Boal, uma peça que é Grande prêmio Brasil, a 

corrida do salário mínimo contra a inflação, a gente montou lá. Aí já ficou um pessoal 

mobilizado, a Marilene Correa estava lá, junto com o Marcos Bastos, estou até hoje lá. 

Mas aí esse Para Lume ainda tem um texto que a gente montou também, é isso aí, esse 

Para Lume foi o último, mas também o Peteleco a gente nunca deixou de levar, porque 

aqui quando a gente... O Stanley Whibbe foi o primeiro presidente porque tem a 

Confenata, não sei se ainda existe a Confenata até hoje, Confederação Nacional de Teatro. 

Pois é, naquele tempo existia a Confenata e veio um cara dirigente lá, e se criou a 

representação da Confenata aqui e eu fui representante. Depois, organizamos, os grupos, 

inclusive no interior né, e aí fizemos o primeiro congresso aqui e o Stanley Whibbe foi o 

presidente, ficou na presidência aqui, aí realizamos um evento aqui fantástico. Tanto no 

mandato do Stanley quanto no meu, que foi em seguida, a gente realizou o circuito da 

periferia. Pegávamos todos os grupos que tinham espetáculos prontos ou por aprontar e 

sábado e domingo a gente colocava esses grupos nos caminhões do Distrito, que o Stanley 

era funcionário do Distrito, da Suframa né, de uma transportadora. A gente colocava o 

equipamento, o pessoal ia de manhã... Chegou a ter espetáculo em nove lugares assim, 

bairros da cidade, em centro social... E só encerrava o circuito quando todos os grupos 

tivessem passado por todos os lugares, sábado e domingo. Foi fantástico isso aí. 

Howardinne: Em que período foi isso? 

Rui: Foi no período de 75, eu ainda estava no... 76. Aí a gente realizou esse circuito da 

periferia por três anos. Nós como presidentes da Federação, que tinha uma diretoria com 

uns caras legais, a gente levou “Semana contra a censura”, porque no período que a gente 

fazia teatro aqui tinha que mandar o texto para a censura né. Uma das divergências que 

tivemos aqui com o Marcos José: “Nós não vamos mais levar texto para a censura... Que 

eu não quero ser interrompido no meio do espetáculo...” e isso foi um dos motivos que a 

gente não estava mais querendo dar essa moral para a censura, poxa a gente levava os 

textos e voltava todo... esse Novo Otelo, que é um texto de século XIX, a primeira parte 

que era até eu, um personagem que eu fazia, um monólogo, eles tiraram toda a primeira 

parte. Aí O troco poxa, a gente colocava algumas músicas de sustentação das cenas e eles 

tiravam diversas, inclusive Pesadelo do Paulo César Pinheiro. Esse período de censura 



foi terrível aqui para a arte brasileira. E, a gente fez uma “Semana contra a censura”, que 

foi uma semana de debates, de leitura de peças proibidas. 

Howardinne: E isso acontecia onde? 

Rui: Aqui, na Confederação de Teatro. Fizemos ali onde é a Academia Amazonense de 

Letras, ali na Ramos Ferreira. E quando estávamos na Federação, transformamos aquele 

térreo num teatro de bonecos, fazia muitas apresentações lá e depois é que nós fizemos 

essa Semana contra a censura. 

Howardinne: E ninguém da censura apareceu? 

Rui: Não, a gente divulgava, mas ninguém aparecia, ou se apareceu ninguém sabia. A 

gente tinha uma parceria muito grande também com o CENESC, ligado a arquidiocese, a 

gente sempre apresentava as peças lá. O Peteleco apresentamos lá, diversas peças. Uma 

vez até que veio o casal (ininteligível), Dom Pedro casal Dáliga (hipótese), fez um 

encontro com os alunos, o pessoal ali da comunidade e como estávamos do lado, 

chamaram a gente. O Conservatório ensaiava lá que era ali onde é o DCE da UFAM, na 

Joaquim Nabuco, perto do Colégio Nossa Senhora do Dorotéia ali. Tinha essa interação 

com o movimento social, o movimento popular.  

Howardinne: Era o que a gente chamaria de um teatro de agitprop, teatro de agitação e 

propaganda? 

Rui: É, exatamente, teatro de agitprop. Aí levávamos também muitas poesias em 

atividades assim. Na campanha do... A primeira campanha, o primeiro companheiro a 

governador, que foi até o Gilberto Mestrinho, era contra o candidato da ditadura. Aí a 

gente montou uma peça também Eleição não se ganha com o coração, a gente montou 

com palanque mesmo.  

Howardinne: E essa relação no grupo, o Marcos José era o diretor. Você não tinha muito 

interesse na direção? 

Rui: Eu sempre trabalhei, ajudei a direção, fui assistente de direção. Porque o Marcos, 

ele era um cara muito mais capacitado do que eu e isso daí eu reconhecia entendeu. Poxa, 

eu praticamente comecei a mexer com o teatro influenciado pelo Marcos, mesmo fora do 

GRUTA né, quando eu comecei, eu comecei muito influenciado pelo Marcos, a gente foi 

vizinho duas vezes. Meus pais moravam aqui na Getúlio Vargas e o Marcos morou 

primeiro ali, depois mais lá em cima. Teve muita influência, morei lá desde 1966 e o 

Marcos já morava lá. Ele é da minha idade, nasceu no mesmo ano e no mesmo mês que 

eu, só que nasceu dois dias depois de mim. E a gente... Muita batalha nós. 

Howardinne: Mas era ao mesmo tempo um trabalho muito coletivo né? 



Rui: Era muito coletivo. Muita gente dava ideia, e outra coisa, o Marcos era um cara tão 

criativo, que nós estávamos com a peça toda preparada, toda pronta praticamente e no 

outro dia, outro diretor iria ensaiar né, iria apresentar. E o Marcos: “Ah, vamos mudar 

aqui, acolá...” e mudava tudo, praticamente tudo. O pessoal ficava muito grilado, eu não, 

eu via que aquilo era um exercício criativo, a gente trabalhou muito dessa forma aí. Por 

isso que nosso período de ensaio, às vezes, se encompridava, durava até cinco meses 

assim. 

Howardinne: E tinha uma questão que ele coloca no grupo, talvez ideológica, de não 

apresentar em palco italiano, como o Teatro Amazonas também. 

Rui: É, o Teatro Amazonas foi essa peça que eu te falei aí, O novo Otelo estreamos no 

Brasileiro, primeiro foi o Édipo Rei, porque também foram em funções aí né, o Édipo Rei 

eu não lembro o que foi, mas o Pés descalços foi a questão do Bolsa Trabalho Arte. 

Howardinne: Vocês tinham que dar uma contrapartida, algo assim. 

Rui: Exatamente. E quem estreou era o pessoal da Universidade, quem era do Bolsa era 

o Luís Marreiro, que tem um tempão que não o vejo. Incrível, no dia que o Vitalli morreu, 

eu fui ao Palácio Rio Negro, o corpo ainda não tinha chegado e eu reencontrei pessoas 

que há mais de vinte anos eu não via. Eu venho aqui e tal, fazer uma coisa ou outra. 

Quando eu era da direção do PCdoB, eu vinha muito aqui, mas a Beckinha, por exemplo, 

tinha um tempão que eu não via a Beckinha, o Guto também, fazia um tempão, há seis 

anos quando meu filho morreu, da minha atual mulher. Eu vim aqui um dia na greve dos 

bancários, aí o Guto me pegou, fomos para lá um dia, mas tinha um monte de gente que 

eu não via, o Marquinhos, aquele escritor. Agora o Marcos está com um grupo né, eu até 

ia assistir a uma peça com ele, que eles levaram ali na UEA, no centro da Normal 

Superior, ali perto do Shopping. Eu cheguei muito cedo lá, disseram que não ia ter 

apresentação. Depois fui lá na UTAM, estava com o meu cunhado, não era lá, depois 

voltei para lá e confirmaram que não ia ter nada. Depois voltei para casa e ele ligou e 

disse: “Rui nós chegamos aqui cara, estamos te esperando aqui”, e eu disse: “Rapaz eu já 

fui aí duas vezes...” (risos). Era uma peça sobre a questão da escola sem partido, do 

Marcos. 

Howardinne: E ele continua com esse trabalho nas periferias? 

Rui: Continua. Está há um tempão com esse trabalho aí. O pessoal ligado a igreja católica 

também, pastorais populares da igreja. 

Howardinne: Eu vi um site... 

Rui: Afinsofhia? Pois é, o Marcos participa desse site aí, escreve nesse site. 



Howardinne: Porque me parece que são várias coisas juntas, tem uma coisa da 

psicanálise... 

Rui: É, o Marcos ele é um estudioso da psicanálise, da psiquiatria, ele estudou Filosofia, 

mas sempre gostou disso. A mulher dele é médica né, então ele também teve muito acesso 

a essas coisas, o filho dele faz Psicologia. 

Howardinne: Isso era uma coisa que eu ia perguntar, porque no livro ele fala que tinham 

coisas que vocês aplicavam em cena: Focault, fenomenologia... Ele vai colocando uns 

termos. Como isso se dava? 

Rui: Se dava assim, na própria prática né, da teoria. Por exemplo, fazíamos exercícios 

psicofísicos, isso era uma das principais marcas do grupo, a gente... E Brecht também. A 

gente fez uma peça A exceção e a regra, que foi uma peça que o pessoal não entendeu 

muito né, que também foi  uma experiência, porque todo Brecht normalmente que eu 

assisti aqui - aqui pouca coisa, mais no Rio e São Paulo-, mas era um Brecht teatro 

aristotélico. Naquela do ator entrar na personagem, um negócio meio louco do 

Stanislávski, “o eu do personagem corre em paralelo com o eu do ator”. Nós já 

radicalizamos e tentamos mesmo a experiência do método brecthiano, que na verdade o 

Brecht ele trabalhou muito, pesquisou muito para criar esse sistema dele, ele pesquisou 

muito o teatro oriental, Nô e outras formas de teatro. Ele chegou ao distanciamento, que 

é o método dele, ele chegou a partir dessas leituras, reflexões sobre o teatro oriental [...]. 

O Ediney era do TUA, faleceu. O movimento teatral aqui ele teve muitas marchas e 

contramarchas, por exemplo, a gente nunca ligou muito para o Teatro Amazonas, a gente 

não tem nada contra quem adora se apresentar lá. Eu vejo, não sei, acho que hoje até 

piorou, vivem muito dos hormônios do aparelho do estado e quando a fonte secar aqui eu 

nem sei como vai ser, aliás já houve uns cortes, acabaram com o Ministério da Cultura. 

E eu não sei como o movimento vai conseguir sobreviver e acho que vai ter que partir 

para uma experiência popular né, porque experiência popular não é popularesca, a gente 

tinha levado o sindicato, tinha a ver com a vida das pessoas, com a luta das pessoas. Agora 

não adianta você levar, porque o Guarnieri dizia: “O ator que não tem consciência política 

é um bobo da corte”. Então a gente sempre colocou isso como uma coisa lapidar para nós, 

porque não adianta estarmos nos divertindo, afastando os problemas do povo com a nossa 

arte, mas a nossa arte tem que radicalizar com os problemas do povo, tem que mostrar. 

Então a gente trabalhou isso, quando a gente entrou na federação o movimento era muito 

reacionário. Por isso que a gente conseguiu muita coisa falando da censura, uma coisa 

que todo mundo tinha que levar o texto, o pessoal tinha muito medo de falar de censura. 



Agora a Federação do Teatro acabou quando em um congresso eles elegeram o Márcio 

Souza, um dos poucos cargos que ele não tinha ocupado e ele abandonou o cargo, a 

Federação, que praticamente acabou ali. Ele era um cara que fazia teatro, mas não estava 

interessado no movimento teatral, ele estava interessado no grupo dele, está entendendo. 

Eu trabalhava, estudava, a gente começava a ensaiar lá no Conservatório depois das dez 

horas, que era quando todo mundo começava a chegar e trabalhava para caramba. Teve 

período que eu fazia uma disciplina na faculdade [...] fiquei um período todo assim, mas 

nunca deixei de fazer teatro. Foi lamentável o que aconteceu, o Marcos ter na época - que 

a gente tinha divergências com o Márcio Souza-, mas é porque também ele pegou a 

presidência com o Stanley trabalhando por ele, ele venceu por unanimidade, eu votei nele. 

Mas, eu já sabia que dali não ia ter grandes consequências, ali a Federação acabou, porque 

mesmo sem a Confenata aqui podia ter uma federação forte, que a Federação nem sei 

como que está, quem é a diretoria [...]. 

Howardinne: Você falou do Dimensão que foi a primeira experiência de vocês, foi início 

dos anos 70? 

Rui: Foi, foi em 72, eu estudava no IEA, eu e ele, não estávamos nem na faculdade. 

Howardinne: Mas o GRUTA começou mesmo em qual ano? 

Rui: Começou com o Gheon, 73, acho que o Marcos saiu da... em 72 do IEA, deve ter 

sido esse período que foi a destruição lá do cenário. Eu saí do IEA em 73, fizemos 

magistério, aí fez vestibular de Filosofia, ele foi um ano antes de mim... 

Howardinne: Aí vocês chegaram a apresentar Lágrimas de brinquedo também? 

Rui: Não, foi o Marcos que apresentou, já foi uma experiência antes do Dimensão, foi 

um texto com um pessoal do SESI, é que o Marcos trabalhou um tempo no SESI dando 

teatro lá. 

Howardinne: Tinha um grupo chamado Decisão, que surgiu na UA, com a Nereide. Ia 

te perguntar se era da mesma época. Mas eu acho que não. 

Rui: Acho que não. Sei que Decisão é uma peça do Brecht né. 

Howardinne: É, mas a proposta deles, eles montavam poemas, montaram Cecília 

Meireles, Inconfidência, algo assim. 

Rui: Ah, acho que foi a Nereide que montou mesmo O romanceiro da inconfidência, eu 

até assisti. Acho que foi ela que montou mesmo. 

Howardinne: Aí tinha muita poesia e música. 

Rui: Exatamente, eu lembro. Acho que esse Romanceiro da Inconfidência estava com 

esse trabalho, a Nereide. 



Howardinne: Vocês tiveram contato com o Nielson Menão? 

Rui: Ele era do TESC antes do Márcio né, naquele período ali. 

Howardinne: Eu tinha lido alguma coisa sobre o Nielson em relação... mas eu queria que 

você comentasse sobre essa relação GRUTA  e TESC, porque tem gente que fala que 

havia divergências, mas que todos andavam juntos, já outros falam que não, que 

realmente tinham posições diferentes. 

Rui: É assim cara, a gente sempre foi, desde até antes do GRUTA, a gente sempre teve 

uma posição anti burguesa, a gente achava que o pessoal do TESC era um pessoal burguês 

classe média e assumia isso como classe. Eu também nasci numa família classe média, 

meu pai era odontólogo, o Marco Aurélio, o pai dele, era funcionário da SEFAZ, todo 

mundo tinha mais ou menos um..., mas a gente se suicidou como classe, a gente não... 

Para nós, fazer teatro não era um negócio de sair do trabalho e ir lá fazer teatro. Para nós 

era uma questão visceral e era o que o movimento pedia naquele período, era o que o 

movimento popular pedia. A gente sabia do risco que a gente corria, estava morrendo 

gente ainda. E naquele tempo eu era o único lá do grupo que era filiado no partido de 

esquerda, naquele tempo do GRUTA, filiado ao PCB, desde 90 quando fui para 

Itacoatiara. Com a queda do muro de Berlim, fim dos países do leste europeu aí muita 

gente começou a fazer uma autocrítica sobre isso.  

Outra coisa, a questão do TESC ele monopolizava, como eles tinham mais contato com 

o SNT, eles sempre eram os convidados para encontros nacionais, para apresentação e a 

gente sempre tinha uma peça no repertório. Essa peça do Édipo rei foi uma experiência 

importantíssima e essa peça deveria ter sido mostrada muito mais e fora daqui. Essa peça, 

para mim, é uma peça importante do teatro regional, o Asfalto quente também, que 

naquele mesmo período, poderia ter corrido o Brasil com apresentação. O Márcio ele não 

é um encenador, ele escreve para o teatro, mas não é encenador como o Marcos José. O 

Marcos José é muito mais encenador do que ele. Na verdade ele não é encenador, porque 

em um palco como aquele do TESC, para organizar a cena é muito mais fácil, agora ele... 

era divergência... não que fosse quebrar pau por isso, tanto que, foram perguntar do 

Márcio - que era presidente da Federação-, mobilizaram a Folha de São Paulo, e 

perguntaram do Márcio: “Você queria o Teatro Amazonas para a Federação de Teatro?”, 

“Não, eu queria para o meu grupo”. O cara falar uma coisa dessas é outra coisa né, 

enquanto tinha gente levando porrada aí, sendo assassinado, até o cara lá de Parintins 

Tomazinho Meireles, foi um militante que morreu na tortura. O Luís Marreiro, nosso 

integrante, é cunhado dele, o Tomazinho, foi casado com a irmã dele, com a Miriam que 



era jornalista. Então os caras foram ocupar a Superintendência de Teatro, o Márcio Souza, 

o Aldísio, Joaquim Marinho, por isso que... Essa do Joaquim Marinho que morreu agora, 

todo mundo fazendo... Eu sei quem são os caras. Eu nunca teria tido coragem de servir a 

ditadura e depois aparecer como um grande bem feitor da cultura, um bom gestor. Se a 

ditadura foi a maior inimiga da cultura, estás entendendo? Então, a nossa divergência com 

eles sempre foi essa, dos caras serem oportunistas, oportunismo dos caras. A gente teve 

a chance de fazer um teatro mais culinário aí, mas a gente sempre se colocou nessa 

questão do combate. Nunca... Eles faziam um teatro aparentemente amazônico, mas a 

prática pessoal deles era outra, estás entendendo? A nossa divergência sempre foi essa, o 

caráter burguês do teatro deles. Eles poderiam fazer teatro em qualquer daquelas salas lá 

do Rio de Janeiro, aquelas salas da burguesia, que a burguesia vai se divertir. São Paulo... 

Não pela qualidade do teatro, mas pelo comprometimento deles com o status quo.  

E eu lá em Parintins agora, eu montei algumas coisas lá também. Por último eu montei o 

Ariano Suassuna, Rico avarento, montei com um grupo lá que a gente está tentando.  

Porque o problema de Parintins é o seguinte, eu trabalhei três anos no Boi, fazia a cênica 

do Boi, mas o problema lá de Parintins, dos atores lá é que eles não gostam de ensaiar. O 

nosso grupo lá é muito reduzido porque é o pessoal que aceita ficar um tempão ensaiando, 

repetindo cena. Eu, desisti de muitos dos trabalhos lá porque teatro sem ensaio não existe 

cara. Aí eu montei O rico avarento no interior, tem uma comunidade lá na Vila Amazônia 

chamada “Açaí”, eu ia todos os dias de ônibus numa estrada toda esburacada, o ônibus... 

Com buraco no chão assim e ficamos ensaiando lá com os atores de lá mesmo, daquela 

região. Tinham atores que nem sabiam ler o texto, a gente alfabetizou os caras para 

conseguirem ler o texto. Tivemos muitas dificuldades, mas o que me deixa “grilado” é 

gente que tem mais condições de fazer teatro e não faz [...]. 

Howardinne: Tem um momento em que o grupo finalmente é regularizado pela 

Universidade, mas parece que é o momento em que o grupo se desmantela? 

Rui: É, foi, porque o seguinte, como era um grupo dialético, a gente sempre tinha 

divergências, mas ia superando, aí não deu mais. Já encheu, já deu para todo mundo. 

Ninguém brigou, ninguém quebrou pau de discussão assim. A discussão era aquela 

mesma de sempre. Mas uma das coisas que eu adquiri lá no GRUTA foi que comecei a 

fumar. Eu não fumava. Eu fui fumar ensaiando uma parada, a gente saía e o povo todo 

fumava, o Luís... Aí eu já pegava um cigarro e passei a fumar ali. 

Howardinne: E vocês fizeram - você e o Marcos-, fizeram duas oficinas no Teatro 

Amazonas, não é? 



Rui: Fizemos Édipo e Pés descalços. E nós nesse período fizemos A terra dos meninos 

pelados, Para Lume, e montamos a... Peteleco também lá, levamos para a Mostra. 

Howardinne: Tem uma peça que é Faça alguma coisa pelo coelho, bicho que não é 

GRUTA, mas é da mesma época. 

Rui: É, o Marcos montou esse texto com o Paulo Graça, que era professor da 

Universidade, é um texto também do Pedro Porfírio Faça alguma coisa pelo coelho, 

bicho, o Marcos montou esse texto mesmo. Eu acho que ainda foi com o pessoal do SESI 

também. 

Howardinne: Sim e tem uma coisa que eu não achei também. Por exemplo, no livro ele 

fala que vocês tinham um lema que era mais ou menos de fazer teatro ao encontro do 

povo... 

Rui: Certo. 

Howardinne: E que vocês tinham contato com um casal Oto Buchesbaum e a Florence, 

mas eu não achei nenhum registro sobre esse casal. 

Rui: Eu também cara, tenho procurado, mas eu inclusive estive com eles lá em 

Copacabana, estive com eles, passei o dia na casa deles conversando com eles. Eu também 

não encontrei nenhum registro deles. Mas realmente nós fomos, nosso grupo fazia parte, 

era “Teatro de encontro ao povo”. Nosso grupo fazia parte desse movimento que era um 

movimento nacional que inclusive tinha uma publicação impressa e tudo.  Mas tinha o 

Oto e a Florence Buchesbaum. Poxa, já devem estar de osso branco, já eram idosos, eu 

fui lá acho que na década de 70, início de 70, eu fui lá. 

Howardinne: Mas eles faziam um teatro militante também? Como foi? 

Rui: Também, mas era mais um teatro de rua, teatro de sindicato, mas não 

necessariamente um teatro de militância político social. Podiam fazer, mas desde que 

fosse uma aproximação com o povo, não necessariamente político, mas eles eram os caras 

politizados. 

Howardinne: E como vocês se conheceram, entraram em contato? Eles chegaram a vir 

aqui? Não né? 

Rui: Não. Eu conheci porque eu acho que em um “Jornal Movimento” acho... 

Resistência... Que teve na ditadura eu vi alguma referência a eles, uma pequena entrevista 

e deixavam um endereço para contato. Aí eu escrevi para eles e começamos a nos 

corresponder. Mandaram inclusive textos para a gente. Eles moravam em uma daquelas 

transversais da Av. Atlântica no Rio. 



Howardinne: Quando o Marcos José sai do grupo, existe uma diferença na forma de 

lidar? A Beckinha falou uma coisa que você pode confirmar ou refutar, que ele era uma 

pessoa criativa, um bom encenador, mas que não aceitava críticas. E aí como era? Para 

ele era mais importante o processo do que a apresentação. E quando ele sai, o que muda? 

Rui: Bom, primeiro não concordo com a Beckinha, que ele não aceitava críticas. Primeiro 

que, a gente não poderia ter ficado tanto tempo juntos assim com ele manejando os cordéis 

ali sem ouvir nenhuma crítica. Claro que tinha muita crítica, inclusive do resultado dos 

trabalhos, a gente trocava muito em relação a isso, escolha de músicas, por exemplo. O 

troco, todas as cenas eram sustentadas por uma música, todas as cenas. Essa cena, desse 

processo, o Marcos nunca participou, quem fez foi o Luís Marreiro e o Marcos Aurélio 

que foram pesquisar músicas que se adequassem mais ali. E o Marcos, era uma pessoa 

que a gente estava conversando todo o tempo. A mulher dele era professora da minha ex-

mulher que é médica e a mulher dele é médica. Então o Marcos era um cara que ouvia 

muito. Agora esse processo, que interessava mais a construção cênica para ele, sabe a 

perseguição ali de uma perfeição do movimento da fala? Ou seja, mais do processo em si 

do que a apresentação. Mas isso aí de que ele seria um cara autoritário... A Beckinha, eu 

nem sei se ela participou de alguma encenação do GRUTA. 

Howardinne: Acho que depois teve O pessoal da Barca... 

Rui: O pessoal da barca foi o grupo que o Marcos começou a trabalhar de novo que foi o 

Mário Freire... 

Howardinne: Acho que nesse que ela entrou e teve esse contato. 

Rui: Pois é, porque no GRUTA ela não entrou. O Marcos Aurélio foi marido dela um 

tempo, viveu com ela um tempo, morreu de câncer. Era meu primo, começou lá no 

Mutação que foi antes da Classe. Aí a Beckinha viveu um tempo com ele, aí o Marcos 

Aurélio foi para o Rio, apareceu um câncer nele e ele veio morrer em Manaus. Foi mais 

trágico para ele porque ele começou... Bom a gente fazia seminário sobre Marxismo, aí 

ele, quando apareceu o câncer, ele fazia dança lá em uma academia da Rússia. E ele foi 

morar com duas tias minhas que eram fundamentalistas né, evangélicas. Aí ele, dizendo 

que elas o levavam para a igreja, para orar e ele teve uma aparente melhora. Veio para 

Manaus e começou a pregar nas igrejas, na Presbiteriana, até comigo, eu ia visitá-lo, e ele 

querendo pregar para mim. “Cara se você começar com essa conversa eu vou embora 

porque você sabe que para mim isso não cola”. Aí ele começava a relembrar os tempos 

de teatro. Mas a morte dele foi terrível cara. Ele era o melhor ator que eu já conheci, um 

cara que buscava a perfeição, começou a fazer dança, era fundamental naquela peça do 



Jean Cocteau, era fundamental ali, tinha dança, tinham movimentos mais cênicos, mas 

sem fala. E abstratos... e ele trabalhou muito isso também. 

Howardinne: A inspiração de vocês vinha também de outros grupos, por exemplo o 

Arena? Tinha alguma influência? 

Rui: Olha, eu tinha lido mais sobre o Arena e o Oficina do que o Marcos né. O Marcos 

era a inspiração mesmo da questão da política e depois esse foi um dos motivos da gente 

até se afastar, a gente tinha essas razões políticas. Ele montava um trabalho e queria 

apresentar dois ou três dias e a gente queria esgotar aquele trabalho para poder tirar 

proveito, do público tirar proveito daquilo. Mas foi uma experiência. 

Howardinne: Saldos positivos, negativos desse momento no GRUTA... Durou bastante 

até porque antigamente os grupos, pelo que eu li, eram muito efêmeros.  

Rui: Sim, a gente teve até uma longevidade aqui, porque é o seguinte, para tudo a gente 

faz uma autocrítica. Então a autocrítica que a gente faz é não ter ido mais na radicalidade, 

de ter vacilado, de não ter sido mais radical do que a gente já foi. Até que a gente 

aproveitou movimentos populares que a gente ia. Mas a gente deveria sempre... Tinham 

vezes que tinha... Por isso que o Peteleco a gente montou para o grupo, porque 

modificavam os bonequeiros, mas sempre aparecia uma oportunidade de levar, para o 

sindicato, movimento estudantil. Mas tinham períodos assim que a gente não tinha um 

repertório, tinham períodos que a gente via a história passando e não tinha um repertório. 

Se tivesse um repertório, uma peça engajada a gente poderia ter feito muito mais pelo 

movimento, democratizado muito mais as relações aqui. E outra coisa, da minha parte 

assim, tiveram períodos que eu me tornei inábil com o pessoal de teatro que não tinha 

aquela compreensão e eu quis também muito “tratorar” e tal, fazer algumas atividades 

que estavam muito adiante do entendimento deles, eles não tinham passado pelo processo 

que eu passei, estás entendendo. Então eu acho que a gente perdeu muito a oportunidade 

de politizar, muito por nossa intolerância, minha e do Marcos, de politizar e acho que a 

nossa maior autocrítica é essa. Porque não é fácil fazer uma autocrítica de que você errou. 

Pouca gente gosta de dizer que errou. 

Howardinne: Grupos como vocês na época, eram só vocês que tinham esse trabalho de... 

que eu digo assim, por exemplo, que Manaus tinha uma tradição de palco italiano, molde 

mais aristotélico [...] E talvez esse cuidado com o texto, a mensagem, ele vai surgindo 

com esses grupos, pegando o livro da Selda a gente vai entendendo....  

Rui: Hoje eu vejo que, por exemplo, tem mais gente com uma concepção política mais 

avançada do que naquele período - no meu período-, porque eu ainda continuo nele, mas 



em Parintins. Mas, hoje tem mais gente, esse pessoal tem entendimento, mas não é 

orgânico, nós éramos poucos, mas éramos orgânicos. Hoje, tem a Beckinha, não sei se 

está fazendo teatro. Tem o Nonato que naquele tempo era atrasado, mas amadureceu, teve 

aquele seminário que eu achei fantástico, aquele ciclo de leituras lá [Leituras de 

resistência promovido pela Cia. Vitória-Régia] [...]. Hoje tem mais gente, tem o Rodrigo 

filho da Beckinha, também é um cara que tem umas posições boas e um pessoal que eu 

conheço de facebook, mas naquele tempo era praticamente nós contra todos. Mesmo 

acabando a ditadura, o teatro sempre ficou na mão dos aparelhos teatrais, sempre ficaram 

na mão desse pessoal egresso da ditadura, Sérgio Cardoso... Permaneceu até em um 

período muito... O Sérgio chegou antes do Robério Braga, ele era o segundo, teve o Tito 

Lindoso, filho da Socorro Dutra, tinha uma relação boa com ele, por incrível que pareça. 

Hoje tem um pessoal que até a gente detecta uma posição de esquerda, mas é inorgânico, 

porque se fosse orgânico, teria modificado muita coisa. Essa Federação de Teatro, por 

exemplo, vejo de longe, mas só quando aparece o Festival aí. Por exemplo, lá em Porto 

Velho, lá o movimento é muito mais vivo, pulsa mais, e lá eles sempre tiveram um 

governo muito reacionário [...]. Aqui eu não sei, acho que é a maldição do Teatro 

Amazonas [...] Mesmo quando o pessoal ficou fazendo O novo Otelo, o Mutação ainda 

continuou, teve o Qati papa ovo... 

Howardinne: Era em paralelo? 

Rui: Ainda ficou um tempo lá, mas levou muito trabalho, esse Qati papa ovo também 

teve uma importância muito grande em levar para as escolas. Estava omitindo, foi o 

GRUTA, mas já... Fala o período aí, foi com o Paulo Graça, morreu.  



Entrevista com Selda Vale. Manaus, 08 de janeiro de 2019. Duração: 1:11:14. 

Selda Vale da Costa foi espectadora e importante colaboradora do TESC. É escritora de 

livros pioneiros sobre a encenação amazonense e sobre a trajetória do TESC, também é 

pesquisadora das áreas de cinema e teatro, e professora da Universidade Federal do 

Amazonas. 

 

Selda: As peças do Márcio, as encenações do GRUTA eu acho que eram as que sofriam 

mais censura, processo de cortes, de impedimentos e tal. 

Howardinne: Você chegou a acompanhar, ver coisas do GRUTA? 

Selda: Duas ou três vezes principalmente quando... Porque eles se criam lá na 

Universidade né, o Marcos José é da Filosofia, ele é filósofo, dava aula lá. Então eu vi 

uma ou duas peças dele, depois, já agora nos anos 80 e tanto, eles foram se apresentar lá 

na ADOR (Associação dos professores) que eu pertenço, lá no sindicato que eu pertenço, 

dos docentes da Universidade, por causa das eleições que ia ter. E eles são 

engraçadíssimos, eles são brechtianos né, totalmente Brecht, então são cartazes, eles 

encenam na rua, falam com as pessoas – chama agora de interativo falar com as pessoas-

, mas é Brecht. Basicamente teatro épico né, o teatro político do Brecht. Mas eles 

chegaram a fazer O auto da barca do inferno do Gil Vicente. Fizeram, aí andavam com 

a barca de um lado para o outro num caminhão e foram chamados de “O pessoal da barca”. 

O nome deles, GRUTA, por muito tempo passou a ser chamado O pessoal da barca. O 

Marcos sempre ia para os bairros né, a encenação dele era nos bairros, nas ruas, na 

periferia... [sobre livro Teatro Cabocão] Você morre de rir do jeito que ele escreve, eu 

gosto. 

Howardinne: Por que teve essa polarização entre o TESC e GRUTA? Por que surgiu isso 

de “teatro burguês” para o TESC? 

Selda: Tem algumas coisas que são manifestações das próprias dificuldades que os 

grupos tinham. O TESC era, vamos dizer, acolhido pelo SESC, tinha um lugar para ficar, 

ninguém tinha um lugar, nenhum grupo de teatro tinha um lugar para ficar. O Teatro 

Amazonas mal se podia usar, era muito difícil. Eles tinham onde encenar o dia inteiro. 

Depois o Márcio virou funcionário do SESC, recebia pelo SESC, já nessa última fase 

todos eles tinham bolsa, tipo um salariozinho, todos os oito atores, uma coisa assim. Os 

outros grupos não tinham isso, isso é uma das coisas que diferencia um teatro mais 

assim... com possibilidades maiores.  

O TESC chegou uma época a fazer um convênio com o MOBRAL - a gente tinha ódio 

do MOBRAL-, para ir para o interior para fazer trabalho. Então isso também era uma 



forma de dizer: “É, vocês estão ligados com o órgão né, que a gente não concorda e tal”. 

Bom, quem tem esse tipo de visão não são pessoas que tenham um tipo de teatro também, 

pode ser só o Marcos José ou talvez até o... Não, o Zemaria sempre gostou do TESC, o 

Jorge Bandeira também tem suas críticas, mas a maior parte, não sei... Nonato Tavares 

saiu do TESC, foi fazer um outro tipo de trabalho. Nereide acho que não tem esse tipo de 

crítica, pode ter diferença na forma de pensar o teatro, é, mas é outra que eu acho que é 

uma autora mesmo teatral, no sentido de encenação de linguagem e tudo, teatral. Mas se 

você olhar os demais grupos, eram grupos de jovens que encenavam um dia, daqui a meio 

ano já estavam com outro grupo... O que eles queriam, era estar em palco, mostrar o 

corpo, como dizia o Zezinho. O Zezinho não queria mais ouvir indígena, ele ficava 

deitado assim, eu me lembro bem, e o Padre Casimiro falando dos mitos e tudo dos 

dessana, ele dizia: “Eu passei quatro anos lá na Escola do Rio de Janeiro, na Martins Pena, 

e agora eu nem posso mais mostrar meu corpo no palco, fazer meu trabalho”. Quer dizer... 

Então é, eu acho que a maior parte dos demais queria estar no palco, queria encenar, se 

mostrar. A consciência crítica, nesse nível que você está falando, sem menosprezar o 

trabalho artístico que faziam quase todos né. O Nonato que tem cabeça, ficou junto com 

o Patrick e criaram a Oficina da Luz, também, acho que era assim que chamava, Casa da 

Luz. Tinha a oficina do Patrick. Tinha um grupo de bonecos, o pessoal do teatro de 

bonecos com a Leyla, com a menina... Eram muito interessantes também, mas no sentido 

de colocar a capacidade de expressão na rua, para fazer uma interação com as pessoas. O 

próprio Metamorfose - que eu gostava muito da Socorro-, que eu considerava um teatro 

infantil mais trabalhado, mais pensado, eu acho que ela mesma encenou tantas peças, ela 

tinha um cuidado técnico, um cuidado da cenografia, não era assim uma coisa 

atrapalhada. Mas eu não me lembro de a Socorro ter críticas, aliás ela sempre se deu com 

o TESC. 

A Fátima e a Bernadete estavam lá. Bom, eu acho que essas críticas que podem ter até 

uma base, alguém né, esse acolhimento do SESC, esse aconchego que o SESC deu para 

o TESC facilitou muito a vida deles. Grande parte das pessoas que faziam parte do TESC 

eram - tirando o Kiko que era lá do Distrito-, a Ednelza Sahdo [...] quer nem saber, quer 

é estar em palco... Fez a do García Lorca. O que mais... Os demais eram Aldísio, jornalista 

cabeça, o Márcio, o Stanley que era uma cabeça também, o próprio Ediney, um filósofo, 

professor, quem mais que estava lá... sei lá, essas pessoas que dirigiam mesmo o TESC 

com o Márcio.  



Essas pessoas eram de um nível diferente, a área de atuação deles era mais no nível 

intelectual, era por isso, e a maior parte dos demais grupos não. Tirando os meninos que 

eram estudantes, a maior parte, era tudo teatro amador, acho que o teatro mais sério era 

quando a Nereide começou a fazer Qrpo Santo, isso lá nos anos 90, porque antes ela fez 

Relações naturais, mas não tinha muito... 

Howardinne: Quando você acha que o TESC passa de teatro amador para profissional? 

Selda: É, eu não sei se tem essa divisão, porque eles já começaram lá no SESC, desde o 

começo. Inclusive você sabe que a FETAM, ela começou como FETEAM (Federação de 

Teatro Amador) depois foi tirando, tirando até ficar só teatro, justamente porque a palavra 

amador diminuía muito o que os grupos andavam tentando fazer. É evidente que eles não 

eram profissionais, por esse ponto de vista o único profissional que eu conheço, tirando 

o Márcio que vivia disso, porque o outro era jornalista, o Márcio também né, era escritor, 

a renda vinha mais dos livros logo no começo, do que qualquer outra coisa de teatro. 

Porque, às vezes, dava um dinheirinho, dava para dividir para as despesas, ninguém ficava 

rico. O Herbert era estudante, o outro era professor, quer dizer, tirando isso, acho que o 

único cara que se dedicou só a isso era o Nonato, ele é um profissional do teatro. O grupo 

dele não era teatro profissional nesse sentido porque muda de grupo, vai para um, vai pra 

outro. Acho que o teatro profissional forma um grupo como o TBC, Maria Della Costa, 

sabe, forma grupos que têm repertório como o TESC. Então realmente a gente pode dizer 

que o TESC era um grupo profissional, por algumas características, porque dedicava-se 

a isso, não variava, embora alguns atores fizessem parte de outros grupos, mas tinha um 

núcleo permanente. 

Howardinne: Era difícil de conseguir o Teatro Amazonas, mas muitas peças eram 

encenadas lá, como era para se conseguir? 

Selda: Era na quadra que a gente viu, a gente nunca esquece, todo mundo lembra dessa 

época, quando o Zé Wilker veio com o Ivan, O arquiteto e o imperador da Assíria né, foi 

tão forte essa visita deles aqui. Mas o Calígula foi lá também eu acho [...] Calígula de 

Camus, quem deu esse nome foi o Aldísio maluco, eles estavam cansados e: “Como cansa 

ser romano nos trópicos” (risos), aí ficou..., mas antes do Calígula teve Black-tie. [...] O 

teatro [Teatro Amazonas] ficou fechado muito tempo para reforma. E até 68, o teatro 

ainda era do grupo, vamos dizer, usurpado pelo grupo Teatro Amazonense de Amadores, 

até 68 ainda fizeram uma peça lá, depois foi quando fechou, de 1944 a 1968. Depois, 

como chamava o nome do bendito do diretor que era advogado... O Gebes. Nós os 

entrevistamos, a turma toda, já morreu a metade. E aí eles tomavam conta um pouco desse 



teatro, até 68 e tal. Depois disso, até o governo militar, o teatro era meio aberto - até o 

governo militar que eu digo é anos 70.  

Para nós aqui, o governo militar começa em 1970. Depois parece que para a inauguração, 

sofre um fechamento, aí vem inaugura... A gente não podia nem entrar no teatro, era um 

inferno, não tinha visitação, não tinha nada. Então eu me lembro que quando voltei, em 

1969 da graduação da USP, fui dar aula lá no fim do mundo, no Educandos, à noite, aí 

eram filhos de operários, prostitutas. Um dia eu os levei para ver o Teatro Amazonas, 

ficaram bestificados, eu não sei como eu consegui. Porque depois a Socorro fez o Livro 

Vivo, depois na Av. Sete de Setembro, e depois no Seringal. Ainda fui acompanhar lá no 

Teatro Amazonas. 

Enfim, o Teatro Amazonas ficava relativamente fechado e o pessoal dizia que era só para 

grupos tipo o TESC, que realmente tinha facilidade de conseguir o Teatro. Por exemplo, 

em 74, eu vi Ajuricaba no Teatro Amazonas com a minha mãe, foi quando... 75 aliás, em 

74 não estava aqui. Ela chorava – portuguesa-, então foi um espetáculo belíssimo que eles 

fizeram no Teatro Amazonas, foi forte a encenação. Então eu acho que não era para 

qualquer mequetrefe que abriam o Teatro, tinham restrições para os grupos. 

Howardinne: Como você avalia a relação entre TESC e SESC? O TESC fazia várias 

críticas ao capital e ao mesmo tempo era acolhido por essa instituição, e também há essa 

ruptura em 1982, quando tem esse hiato e depois retorna. 

Selda: Se você pegar o Antunes em São Paulo, ele nunca foi um grande revolucionário 

do ponto de vista político, mas ele revolucionou o teatro, mas é funcionário do SESC há 

uns quinhentos mil anos né. [...] Fez circulação lá no Rio de Janeiro, eles ficavam no hotel 

do SESC, eles ficavam na colônia de férias do SESC, ACM... Mas eles tinham o SESC 

como suporte a nível nacional [...] Mas a questão da instituição em si, não é tão forte 

quanto, às vezes, as posturas pessoais. Aqui no SESC, por exemplo, teve um período que 

ele foi muito dinâmico para essas coisas culturais, música, teatro, passamos filmes... Eu 

trabalhei a vida inteira nesse SESC sem ganhar um centavo. Era muito movimentado, 

tinha bandeirantes, lobismo, meus irmãos pequenos todos foram, isso nos anos 60. Então 

tinham algumas assistentes sociais que eu conheci né, que não eram cabeça ruim, o SESC 

abria espaço para essas coisas todas, então como o TESC foi criado. 

 Eles falam que não sabiam o que era aquilo e deram o nome de experimental, que cobria 

tudo o que era possível, romano, italiano... Então tinha gente lá no SESC, e eu gostava 

dessa molecada que andava por lá, tudo de dezesseis anos, o Herbert ainda estava fazendo 

colegial, então ficava animado. Só que o que levou depois, em 82, a fechar, foi uma 



“brigaiada” que você deve saber né, não sei até que ponto o Gilberto Mestrinho teve a ver 

com isso, porque um dos caras que dirigia a Federação do Comércio era amicíssimo do 

Márcio, então a gente acha que o governador teve mais força por causa do Boto Tucuxi, 

mas sinceramente não sei, o Márcio é quem pode te contar melhor.  

Agora, o SESC aqui em Roraima tinha mais força que a Secretaria de Cultura, eu fui lá e 

é bem forte. Em Belém nem tanto, mas lá em Roraima o trabalho do SESC ele 

praticamente acolhe todas as atividades, cinema, que nem lá em São Paulo... O SESI, 

teatro, cinema nem tanto, mas principalmente teatrão, música era muito forte, eles tinham 

um poder político, econômico muito forte. Não sei no Nordeste. Mas aqui era muito forte, 

tinha curso de pintura né... 

O Márcio quando tentou justificar a saída deles agora dizendo que foi o próprio SESC 

Nacional mediante crise, que disse que eles iam fechar tudo relativo à cultura, quer dizer, 

e o Antunes lá? Vai fechar também? Continua, não sei se está com dificuldades ou não, 

mas eu sei que a parte da cultura e do esporte ia acabar. Foi isso que ele justificou. Tiraram 

a bolsa dos meninos, acusaram o Márcio de ter feito isso, mas ele: “Eu também fiquei 

sem salário, sem nada”. Então eu acho que era uma relação que fazia bem aos dois lados. 

O SESC sempre quis aparecer como uma instituição não só de comerciantes, mas cultural, 

sempre teve interesse, de ter essa pegada bastante cultural nesse sentido, financiou grupos 

para gravações... E tem muito a ver com a direção local, pessoas lá dentro que ajudam 

[...]. 

Mas eu acho que essa relação interessava aos dois. E o SESC ter um grupo como em São 

Paulo, São Paulo sempre foi muito referência para os grupos de teatro, os outros SESC’s, 

o Rio nem tanto, e depois de Macunaíma então ele ficou famosíssimo em nível nacional, 

o SESC foi lá para cima, com o Cacá, que eu vi, eles vieram para cá para Manaus, mas 

eu vi lá em São Paulo. Isso deu uma força para os SESC’s regionais. Embora aqui no 

SESC eu acho que tenham muitas coisas e as pessoas sejam simpáticas, mas não tem 

ousadia. Vem muita coisa de fora [...] Agora conseguiram fazer uns espetáculos ali 

naquela quadra que é horrível, ainda fui lá assistir com o Ediney outras vezes. Então eu 

sentia uma falta de fazer coisas com ousadia, diferentes, ficavam muito domesticamente 

olhando o umbigo, parecia menina de colégio de freira fazendo bordados. É, tirando São 

Paulo que tem, eu não sei o que mais, lá tem SESC em todo canto de São Paulo, Pinheiros, 

Consolação, tem o cinema o melhor de São Paulo, é uma força muito grande, o comércio 

lá é forte.  



Aqui eu tenho a impressão que não só os comerciantes foram para as cucuias, mas 

também a Zona Franca, o Distrito Industrial, - que não tem mais Zona Franca, que agora 

é o Polo, o PIN, o Polo Industrial de Manaus-, e não contribui grande coisa. Uma vez eu 

fui lá na Zona Franca com o Tadros, tenho ódio, nos tratou muito mal para a I Mostra de 

Filmes etnográficos que íamos fazer... 

Howardinne: Tem uma coisa que você diz no livro que poucos grupos eram 

independentes, todos era ligados a uma instituição, igreja, etc., e você coloca o TUA e o 

TESC como exceção, mas eles também eram vinculados, e o GRUTA? 

Selda: É, independente no sentido de que, autonomia talvez, das peças, autonomia nas 

escolhas, talvez nesse sentido né, porque ninguém é independente. Se a gente for olhar 

bem não tem nenhum grupo independente do ponto de vista financeiro, de precisar não 

precisar de local, de precisar de uma divulgação, de se submeter a certas coisas e tal. Mas, 

em termos de escolha o TUA, foi naquele tempo, isso também teve muita influência do 

Ediney porque o Ediney foi do TUA né, ele falava bastante isso. Porque eu fui fazer essa 

pesquisa com ele obrigada por ele, de certa forma. Porque eu pesquisava cinema e ele 

dizia que cinema já estava coberto e precisava se falar de teatro [...].  

Howardinne: O La Chunga originou As folias, não é isso? 

Selda- É. O La chunga é sobre o cabaré chinelo, é o texto que está nas Folias, 

praticamente é o que está nas Folias. O Márcio diz que foi, é esse que ele diz que foi o 

espírito não sei de que, que diz que ditou para ele, uma brincadeira. 

Howardinne: Como que você avalia a primeira e a última fase do TESC? 

Selda: Ah, você nem deve me perguntar isso, eu sou saudosa da primeira fase né, a 

segunda eu acho assim, o Márcio deu um de paizão e a meninada fez o que fez. Tem uns 

atores e atrizes muito bons, eu gosto muito deles, o Ney, tem vários, Dimas, o outro 

menino também ... Como atores eles, às vezes, reclamavam que faltava pulso do Márcio, 

eles queriam ser dirigidos. O Sábados detonados, eu fui assistir alguns ainda no café, já 

não tinha mais o teatrinho né. Eu acho assim, tinham algumas coisas muito inteligentes, 

mas outras eram muito só gozação, brincadeira, estar em palco, encenar. Porque depois 

começa, em 2004 com Dessana Dessana, ópera, depois Ajuricaba de novo... O Folias já 

foi diferente, tinha um móbile que girava, que não tinha antes - você não viu, né, o Folias 

-, eles fizeram de um jeito que... Nas Folias é que tem o Stradelli, o Ediney que fazia na 

primeira, na segunda não tem mais, tem também essa cena, tudinho. Eles fizeram Piranha 

de novo? [...].  



Mas o Marx na Zona eu achei mais ou menos. O Eretz Amazônia, não gostei, de repente 

o Márcio virou judeu. Brinco com ele sobre isso. Eu acho que eles iam encenar o Rabelais, 

eu vi a peça lá nesse Café dos Artistas que é uma droga para teatro, e eu vi com eles... 

Howardinne: E fizeram também a adaptação do Gogol né? 

Selda: É, mas ali não é Márcio né, é... não estou dizendo que não é a peça dele, é do 

Gogol. Sim, mas “quinhentas mil gente” fizeram isso no cinema e tudo, essa história do 

inspetor geral que chega e tudo, aí é confundido com um carinha, essa história. Eles 

fizeram, tentaram fazer com coisas locais, com aquele cara de Coari, virou uma comédia 

assim meio “escrachadinha”, eu não gosto tanto. Acho que tem mérito, tem coisas 

interessantes. Foi uma aprendizagem para muitos atores e atrizes que saíram de lá, por 

exemplo, você viu Francisca? Bonito [...] Ela e o menino, que tem uma escada no palco, 

aquela escada, por exemplo, que tem no palco, que ela era escrava, a famosa escrava. Que 

a história, por exemplo, foi escrita até por uma pessoa de Itacoatiara, a Silvia, mas enfim, 

é da Maria José, assim como é também da Maria José - esposa do Felipe- assim como é 

Isabel do Brasil, com aquela menina também que é um amor. Eu gosto dela, a Carla. 

Então, a Francisca é ela né, toda exuberante, que tem uma escada no palco (...). É sobre 

uma das primeiras escravas que consegue a alforria, ela estava belíssima. A direção não 

foi do Márcio, acho que foi do Gerson, ele disse que ele que pôs a escada no meio para 

eles terem um espaço em palco, se não ficava só o diálogo dos dois. Era praticamente um 

monólogo. O Efrain ficava dando um apoio, não falava nada. Achava interessante, ele 

movimentava a escada, dava um movimento, aí ele fala como se fosse o púlpito, muito 

bom, se não fosse isso minha filha, ficava um saco. Aí quem teve a ideia foi o Gerson 

Albano, tem essas coisas aí.  

Já a Isabel do Brasil, ficou muito lento, achei um pouco... O teatro do Márcio é muito 

verbal, tem pouca ação. Aí os outros diretores, outras pessoas tem que ajudar a fazer a 

ação. Essa parte de ação em palco mesmo, já o Eretz não gostei, mas sempre estava cheio 

de ajuda. Os judeus todos de Manaus assistiram. 

Howardinne: Eu vi uma reportagem de um filme que o Márcio fez sobre o TESC “Um 

teatro na Amazônia”. 

Selda: Ele fez um filme para Berkeley. Sobre o TESC você tem dois ou três 

documentários. Você tem o do Marc Adolph, quando ele fez na TV Cultura, e depois tem 

o TESC... Eu tenho lá no grupo de pesquisa. Tem uns DVD’s sobre o TESC que a gente 

fez na TV UFAM, uma entrevista, mas tem outra pessoa, além do Marc Adolphs, que 

estou tentando lembrar, o Chicão filmes [...]. O Kahané, nunca terminou. O Márcio não 



consegue o filme com ele [...] ele falou que já desistiu e os dois são amigos. Mas o do 

Calígula é muito custoso, o som está fora, era um filme muito doido pelo que o Nielson 

conta, eles filmaram no meio da rua, acho que vamos morrer e não vamos ver esses filmes. 

Tenho documentários mais recentes do Marc Adolph... Ele tem livros, ele fez vários 

documentários trabalhando na TV Cultura, antigamente era TVE - TV Educativa [...] E 

tinha um sobre o TESC, o filme não estava abrindo... Vez em quando eu o vejo..., mas 

ele tem um filme sobre o TESC e tem mais outro que funciona.  

O Mário Freire também é bom para falar, ator, jornalista, ele foi do grupo. Dirigiu várias 

peças e atuou como ator. Ele está no último livro, ele foi crítico de teatro durante um 

tempo, ele é bom para falar desse período, ele veio para cá de Goiânia e chegou a se 

relacionar com o TESC [...]. 

E o Nielson era do SESC, me mandou os cartazes lá de Brasília, eles fizeram peças lá... 

Mardônio que foi embora, virou piloto do governador, a Denise que gracinha, foi 

embora... O Custódio, o Stanley, o Ediney. A Denise era tão novinha, era a mascote. 

(olhando para os arquivos) propaganda do SESC, sempre né. Olha a carinha do Ediney 

parecia indiano, tinha descendência de (ininteligível). 

Aprendiz de feiticeiro, a Lílian é professora, o pai era ator também. 

 

Entrevista com Selda Costa parte 2. Manaus, 16 de janeiro de 2019. Duração: 43:26. 

 

Selda: É o seguinte, o Márcio rejeita toda e qualquer expressão chamada folclórica, ele 

diz que é coisa de policiais o folclore. E ele tinha dado em 78, ele deu um curso para a 

gente, foi o primeiro curso que a gente fez aqui na Universidade, de um projeto que a 

gente tinha chamado PEPA – Programa de Estudos e Pesquisas Antropológicas, da 

Filosofia, que a gente criou, quando eu cheguei aqui. E aí fizemos esse primeiro curso, 

que trouxemos professores de fora, da PUC, o padre Casimiro, o Márcio, uma série de 

gente, de Arqueologia, de História, de Antropologia. Fizemos também a primeira mostra 

de filmes etnográficos da Amazônia, em 1978, e o Márcio deu um curso para a gente 

sobre “Folclore é coisas de policiais”, sobre folclore e repressão. Foi muito interessante 

porque ele, mais uma vez, estava levantando – acho que já tinha saído o livro dele “A 

expressão amazonense” -, estava levantando a questão do regional, a questão do popular, 

a diferença entre o popular e o folclore. Porque o Nordeste estava assim, aparecendo com 

o Ariano Suassuna, pesquisas estavam sendo buscadas na raízes nordestinas, a Tânia 

Quaresma, uma série de gente estava... Depois criou-se todos aqueles grupos musicais, 



Armorial, Interviolado (hipótese) buscavam raízes populares, davam tratamento mais 

acadêmico para as músicas e tal. E havia muita rejeição a esse tipo de uso do material 

popular, claro, tinha toda uma discussão que estava havendo naquele período, e o Márcio 

levantou para a gente essa questão, o popular é uma coisa, folclore é outra. Embora 

folclore tenha uma origem no folks, que é povo em alemão, mas a maneira como aquilo 

se trabalhou a expressão popular foi negando ao povo uma capacidade de pensar, de 

articular-se. O povo, como havia charges na época de que: “O pobre é que é bom, são os 

bonzinhos”. A igreja via, às vezes, a pobreza como um espaço, um local onde ela podia 

se colocar e tal, e o Márcio levantou essa questão muito fortemente. O folclore na França 

nasce de levantamentos policiais no corpo de Marsella que quando eles viram pessoas 

diferenciadas e tal, e começam a falar de diversidade, de coisas que eram trazidas da 

África pela população, então essas expressões, danças, não sei o que... Saiu numa revista 

de “folclore” pela delegacia de polícia de lá, então ele dizia que folclore é coisa de 

policial.  

Mas a discussão toda do Márcio é a respeito do que é regional, o TESC sempre se opôs a 

ser um teatro regionalista, o fato de ser Amazônico não significa: “Ai pobrezinho, 

coitadinho, lá do ribeirão né, do ribeirinho, do pescador, não sei de que”. Nada, havia 

uma... Sempre o Márcio colocava a necessidade de um respeito a essa gente que batalhou 

que foi vencida em muitas lutas, mas que permaneceu. A borracha arrebenta com gente, 

mas continua o trabalhador aí né, com conhecimentos que não são folclóricos, são 

conhecimentos de vida, de criar condições não de sobrevivência, mas de vida. E nós 

estamos, muitas vezes, com esse olhar do estranho, do estrangeiro que acha tudo face a 

uma visão mais mercantilista, mais produtivista, que acha que o habitante do Amazonas 

é preguiçoso: “Ai, porque que ele não se mexe, porque ele fica na rede depois do almoço”, 

você vê um monte de gente depois dizendo, porque a “siesta”, a famosa siesta mexicana, 

latino americana é o descanso depois do almoço. Muita gente fechava as lojas, porque faz 

bem para a saúde, a gente tinha isso aqui em Manaus, a gente só voltava as duas horas 

para o trabalho, claro, tinham outros lugares também, mas isso aí não é preguiça nem 

nada, é um certo conhecimento instintivo que a gente tem da necessidade de repouso, ou 

como dizia aquele que influenciou o Mário de Andrade, em Macunaíma que era o 

(ininteligível) ele falava do ócio produtivo - isso é o alemão falando lá.  

Bom, mas enfim, havia por parte do Márcio essa busca de clareza pelo que é regional e 

do que é popular, quando ele falava que fazia um teatro amazônico, da mesma forma de 

quando fez um manifesto do cinema amazônico, que tem no livrinho dele sobre o cinema, 



“O mostrador de sombras”. Lá dentro tem um manifesto do cinema amazônico, tinha 

dezesseis, dezessete anos quando escreveu, sei lá, por aí. Foi o primeiro livro dele. E 

também sobre teatro, teatro regional, o que é o teatro regional, que é diferente de 

regionalista, e nós também. De certa forma nos livros de teatro a gente sempre crítica, eu 

e o Ediney sempre levantamos essa questão, desse teatro meloso, pobrezinho do cara que 

chega do interior, pobrezinha da menina que chega, o menino vai para as drogas: “Lá no 

interior que era bom”, bom coisa nenhuma, está tudo espoliado, por isso eles tem que vir 

para cá. Então uma peça que fez sucesso aqui em Manaus foi, Raízes sei lá o que, uma 

peça que viajou, é de um menino que fez, hoje ele é deputado (Plínio Valério), esqueci o 

nome dele, Sem raízes, que é essa estorinha. Depois vários autores locais fizeram peças e 

alguns até cinema com essa temática, “interior é que é bom”, aí é expulso de lá, vem para 

cá que a cidade é uma desgraça”, então vai embora, vai lá para o interior. Que lá está 

faltando tudo, a infraestrutura do interior é muito ruim, por isso que tem, mas enfim. 

Então esse teatro também de exaltação, que exalta os valores tradicionais é o discurso das 

elites né, quando diz: “O Amazonas ficou desamparado, depois da borracha”, isso é o 

discurso da elite, mas para o trabalhador foi ótimo sair do seringal, sair do toco que eles 

estavam amarrados lá e poder abrir-se para outras perspectivas, não foi uma coisa simples 

nem fácil, mas saiu. E a gente teve uma diversificação na economia muito grande não só 

de caça, de peles de caça. O Márcio tem um livro chamado “A caligrafia de Deus” que 

são contos, e num deles ele mostra os curtumes que Manaus, nos anos quarenta, tinha 

aqui, em face a pele de jacaré, sapatos, bolsa, cintos, vendiam a bando para o exterior, 

coisas de onça. Ecologicamente não é muito bom, mas tinha caçadas de jacarés, de onças, 

isso também foi uma atividade, fora a agricultura, tinham as olarias. Manaus construiu 

muita casa simples nesse período. Então teve outro tipo de trabalho que absorveu aquela 

mão de obra que estava consumindo nesse período, cegando-se lá com a defumação dos 

seringais e muito mais né. 

Logo depois dos anos 1940, teve os soldados da borracha, a batalha da borracha com os 

acordos de Washington, lá se vem de novo os nordestinos para cá, que são chamados de 

“os soldados da borracha” [...]. 

Então, mas essa história, como ele diz lá na “Expressão Amazonense”, ela precisa ser 

bem entendida e compreendia, para sairmos da fala da elite que é o vencedor, o vencido 

quase a gente nunca sabe o que ele pensa porque nunca foi perguntado a ele, não aparece, 

só aparece a fala de quem tinha condições de escrever nos jornais, livros, escrever 

poemas, estava na academia não sei de que. O pensamento que ficou é de quem pôde 



divulgá-lo, seja através de jornais, de revistas, de sociedades literárias, o que fosse. Então 

esse pensamento é o pensamento de elite. E a gente engoliu isso e muito nas escolas, 

posteriormente, eram o que passavam para a gente. Poucas são as vozes que vão contra a 

corrente desse pensamento que era dominante, hegemônico. O próprio pensamento do 

Euclides da Cunha, vamos chamar assim, na literatura amazônica pesou muito, quer dizer, 

é o que eu chamo de herdeiro de Euclides da Cunha, a maneira de Euclides ver a 

Amazônia em 1904, 1905, quando ele esteve aqui. Depois foi divulgado, 1908, 1909, nos 

livros, pesou muito nas pessoas que tinham possibilidade de escrever e divulgar seu 

pensamento, seja na Academia de Letras, em 1918, seja no IGA em 1917, seja em outras 

sociedades. No próprio instituto de Etnologia, criado pelo Nunes Pereira - que eu estudei. 

Então, em 1944, a mentalidade era essa, não tem quase nenhuma voz que contradiga esse 

pensamento.  

Eu diria que, em certa forma, o TESC, nos anos 70, fez esse papel de ser o contraditório, 

de se contrapor a uma opinião, seja da ditadura, dessa elite decadente, mas que estava se 

alinhando com os capitais estrangeiros, que aparece no Látex, o Mr. Pyle, não sei 

quantas... Porque a gente viu um monte de lojas antigas, empresas amazonenses antigas, 

como o Benchimol que se alia e vira Bemol, aquele outro também que era do teatro, da 

TVLAR... faleceu há pouco, foi do teatro infantil, o José Azevedo. Eu e o Ediney não 

conseguimos que ele nos desse entrevista, mas enfim, foi para o primeiro livro. Mas ele 

conseguiu se aliar e virou TVLAR, que era um carinha que consertava rádios - mas ele 

fez com a Yamaha. Bom, mas a maior parte sumiu, mas todo mundo ficava tentando fazer 

alianças com esse capital externo da Zona Franca, na época, e dos militares. 

Então esse pensamento de que o progresso viria através da Zona Franca e de que a 

Amazônia precisava ser colonizada outra vez, a voz que destoa é a do TESC, é a voz do 

Márcio quando ele entra com o teatro indígena, colocando os indígenas para falarem, os 

vencidos para terem voz. Então isso aí, para mim é importante mais até do que a qualidade 

teatral, cênica, que era essa voz destoante do discurso dominante, se não foi possível 

muita coisa, isso foi possível [...]. 

Mas a gente estava conversando sobre a questão do regional, e para mim o Márcio foi a 

voz nos anos 70, um pouco isso, foi uma voz destoante do discurso oficial. 

Howardinne: O Aldísio falou que o interesse deles era fazer um teatro popular, que 

realmente eles não se consideravam teatro regionalista. 

Selda: No lançamento do disco da música Porto de Lenha, o Torrinho, no dia do 

lançamento do CD do Torrinho, o segundo CD, o Aldísio “meteu o pau”, que eu pensei: 



“Será que ele veio para ser do contra?”, era o lançamento do amigo, mas ele esculhambou 

esse pensamento amazônico que quer rimar tacacá com o não sei o que... Isso, que é o 

folclorismo que eles chamam. Eu mesma fiz um artigo que saiu no jornal A Notícia, uma 

época, que se chama “O festival é folclórico”. Uma afirmativa e eu digo que é folclórico 

porque, era lá na Suframa na época, ficavam as mocinhas rodando a saia até aparecer as 

roupas debaixo, e os caras comendo e bebendo sem saber que música estava tocando, só 

olhando as calcinhas das meninas rodopiando do palco. Brigas, tinham muitas brigas, 

sopapos, eles bebiam, ficavam ali, e enquanto isso, ficava a comissão julgadora e o 

pessoal se apresentando para a comissão julgadora, para saber se tinha algum prêmio ou 

não, porque o público não assistia. É muito folclórico isso. Quer dizer, por um lado se 

fala que o governo tem que financiar esse tipo de atividade amazônica, mas no final, o 

pessoal não tá muito aí não também a fim de ver essas coisas sabe, vira tudo um brega só, 

misturado, e a gente se pergunta: “O que é a Amazônico nisso aí?”.  

Quando a gente vê o carimbó no Pará, a gente pensa que ali tem uma marca pé no chão 

de música, aqui a gente pergunta: “Qual é a música do Amazonas?”, a gente pensa 

guitarrada, beiradão, é parecidíssimo, não tem muita diferença do Pará né. Nós ainda não 

conseguimos ter uma originalidade na música [...] além de exaltar os valores que estavam 

basicamente nos indígenas, que eram os que tinham o mito ainda, que é um pensamento 

riquíssimo para nós que fazemos ciências humanas, a antropologia, não é algo ilustrativo, 

não é algo decorativo. O mito é uma coisa muito preciosa para o pensamento, uma 

maneira de perceber o mundo.  

Então quando ele [Márcio] vai muito para essa origem dos povos, de certa forma, ele está 

exaltando um pensamento local, original, originário, contra um pensamento importado 

que nos colonizou e que também não deixa de ... Como diz o (ininteligível) “É preciso 

duplamente se descolonizar”, porque a gente também tem o olhar do exótico, se a gente 

puder a gente também vai transformar as coisas, transformar uma coisa que é, entre aspas, 

“da natureza”, do social local, dar a ela uma dimensão que acaba saindo do contexto e 

isso não é o original e dependendo da roupagem, vira o Boi.  

Por que o boi virou uma coisa nossa, se nós não temos nem boi nessa terra? Entende como 

é que isso chega? Tá bom, é o nordestino, mas o nordestino tinha tanta força assim, quer 

dizer, o Mário Ypiranga não tinha tanta consideração pelo Boi bumbá. O Thiago de Mello 

uma vez viu o festival folclórico no começo e disse que: “Isso aí não é mais Boi bumbá, 

brincadeira de rua”, depois ele foi mais uma vez e disse isso: “Isso é ópera da selva”, 



então ficou entusiasmadíssimo, porque realmente é bonito cenograficamente, mas não é 

a mesma coisa, o pajé...  

Mas a gente não tem boi aqui, e na época do Festival Folclórico, nós tínhamos as tribos. 

Eu lembro que quando eu fui estudar em 78, no Porantim, eu o Renato e outros, nós fomos 

estudar as tribos. E tem vários bairros aqui de Manaus que se apresentavam no Festival 

Folclórico, que era ali onde é o Colégio Militar. E aí as tribos se paramentavam todas, 

tinha a orientação do Mário Ypiranga para uma e para outra né, mas a gente descobriu 

em 78 - isso era lá pelos anos 50-, mas em 78 quando fomos pesquisar, a gente já viu 

coisas que esse mundo da Zona Franca já estava trazendo muito para cá... que a gente fica 

se perguntando assim né, essas coisas, entre o de fora e o de dentro, a relação da tradição 

e da modernidade. Como fazer esse entrelace, porque ninguém está pedindo que a gente 

fique congelado em algum passado mitológico né. Então, mas a gente já viu, as tribos 

todas tinham bichas nas escolas: “Se eu não tiver meu capacete cheio de plumas e paetês 

eu não vou mais dançar na tribo”, quer dizer, já começou a virar realmente um espetáculo, 

[...] é a espetacularização das coisas, ou então quando queriam que eles cantassem as 

músicas em nheengatu, eles: “Ai, mas a gente vai cantar essas coisas que a gente nem 

sabe o que está falando, não sei o que”, já estavam recusando a própria língua original 

daquela tribo. Então a gente já viu que as coisas estavam mudadas e a gente, através do 

Porantim, estava com um grupo de apoio às causas indígenas e a gente viu que tinha que 

falar com os índios mesmo e não as tribos do Festival Folclórico. Mas com as tribos que 

estavam sendo arrebentadas com o processo na Amazônia, então eram com eles que a 

gente tinha que ficar para juntar e esquecer esse folclorismo aí, mas de qualquer maneira 

é isso então.  

Howardinne: O Aldísio tem um pouco isso, ele nega, rebate. Ele falou exatamente sobre 

isso, citou o Raízes Caboclas, sobre essas “rimas”. 

Selda: É, às vezes, é muito duro. Eu orientei um trabalho feito sobre o Raízes Caboclas, 

foi feito por um menino de Benjamin Constant, amigo do Seldo né, eles são de lá. E eu 

achei muito boa a tentativa de trabalho do menino, estimulei - que ele ia fazer sobre causos 

lá-, e falei: “Isso é muito ‘umbigal’, só vai entender quem é de Benjamin, vamos fazer 

sobre alguém, e o Raízes Caboclas? Ninguém fez um estudo sobre eles, a musicalidade, 

o som, as letras, de onde eles vieram, como foi a recepção deles no meio artístico e tal”. 

Ficou um trabalho desse tamanhão e mandei ele lá para o Aldísio (risos). “Vai falar com 

o Aldísio, Mário Freire, e não sei quem, vai falar com eles e ver”. Adelson Santos que 

disse que sim, gostava, mas que eles podiam fazer muito mais do que aquelas músicas, 



mas os próprios elementos sabem que eles queriam fazer um certo tipo de música, mas 

ao mesmo tempo ganhar dinheiro, então eles entraram no jogo do governo, viraram uma 

espécie de embaixadores do Amazonas em vários lugares, como o Boi se tornou depois. 

Venderam muitos discos, CD, mas eles tinham outros objetivos tanto que agora o Eliberto 

entrou no nosso mestrado né, vamos ver o que ele vai fazer lá. Enfim, então realmente o 

Aldísio negava tudo, acha que isso é baboseira... E eu tinha um amigo que dizia assim: 

“Olha, a gente vai ouvir o Raízes Caboclas e depois tem que chegar em casa, tem que 

tomar um banho para tirar o pitiú porque é tanto peixe maninha que ninguém aguenta 

mais, tambaqui, pirarucu”(risos). Que dizia que as músicas deles falam muito de peixes 

e ele não aguentava mais. Mas a música é muito leve, muito fácil, mas os dois, tanto o 

Eliberto quanto o Seldo, têm capacidade artística muito boa, mas só que eles se deixaram 

levar um pouco pelo mercantilismo da música, pelo comercial... Mas tentaram incorporar 

com os chamados “instrumentos biomusicais”, não sei bem como chama, que eles mesmo 

criam e formam matrizes para outros grupos em Porto Velho, que tem um nome 

parecido... com rapazes, uma meninada de quatorze anos, que começou a fazer seus 

instrumentos de madeira, com ossos, etc. Estavam tentando trabalhar através de materiais 

da natureza, criar música e se apresentaram. E tem uma menina que foi documentarista, 

que fez um longa sobre Nazaré, sobre esse movimento musical, mas isso é outra coisa.  

Enfim, havia no TESC um pouco essa rejeição, um pouco não, bastante. 

Howardinne: Acho que até no “Palco Verde” ele fala que outros grupos, depois que eles 

começaram com a pesquisa da mitologia indígena, que outros grupos tentaram fazer, mas 

ficaram nessa parte do folclore. 

Selda: É, acho que o único que conseguiu fazer alguma coisa mais interessante foi o 

Nonato. O Pombal eu... Então havia um certo desbunde em relação a isso. A Nereide fez 

uns mitos Tikuna, mas agora, muito recente, mas acho que ela nunca se meteu a falar dos 

mitos. Mas isso dos Tikuna, não tive muita empatia com o trabalho, mas realmente, 

baseado no Nunes Pereira, no Moronguetá que o menino fez sobre os Parintintins, como 

é que chamava... Lá do Pombal, não gostei... Eu achei que havia uma coisa do desbunde. 

O mito visto de uma forma... Não é preciso o mito ser sério, ficar com cara séria, didático, 

solene e tal. Pode ter brincadeiras, risos. Até que tem certos mitos que é para rir mesmo. 

Se você pegar os mitos dos Parintintins que o Nunes pegou do Parrira (hipótese), o 

menino que faleceu, que fez uma música Parrira que é bonito, que é baseado no deus dos 

Parintintins que é um deus sábio, que ele passa o pé no filho. Ensina um monte de coisas, 

bem sacaninha, bem Macunaíma.  



Então, os mitos de todos tipos, sabe, não é preciso você ser solene, sagrado, intocável. 

Mas acho que ninguém conseguiu muito trabalhar com a ideia de mitologia. É como 

pensar no Antunes que fez o Macunaíma, quer dizer, uma sensação incrível, embora tenha 

tido o filme que já foi fenomenal em relação ao livro, e o filme de certa forma, ao mesmo 

tempo que pega a veia do Mário de Andrade do Macunaíma, não tem um respeito tão 

grande pelo livro, porque o livro tem várias coisas menos deslumbrantes que o filme, 

quando ele põe a Cici que é a guerrilheira, é de matar de rir. O Paulo José está maravilhoso 

[...]. Mas enfim, é um pouco isso.  

Então para mim, o TESC foi essa voz que tentou pensar a Amazônia através do teatro, da 

expressão teatral, sem “choramingas”, tanto da elite: “Ah perdemos”, aliás ele goza com 

isso em várias peças, As folias do látex, essa elite... E ao mesmo tempo, dar voz aos 

originários, que são os povos indígenas, embora eu acho que vez ou outra, não sei se em 

Pirarucu, tem a presença já do caboclo, e não é um pobre coitado que veio e perdeu tudo 

quando chegou na cidade. É uma exaltação a miséria que muitas vezes você vê nos livros, 

em peças, o coitado do pobrezinho, então exalta, como a gente via na época: “Pobre é que 

é bom”, morrendo de fome então. Que bondade, que beleza é essa que você tira e faz 

músicas e depois fica na mesma situação?  

Enfim, era um teatro que pretendia ir mais profundo, trazer antropólogos para fazer 

estudos, seminários, coisa que os outros grupos não tiveram essa preocupação, não digo 

até que não tiveram capacidade, porque tinha gente muito boa nos outros grupos. Mas, os 

objetivos eram muito mais arte pela arte. A própria Socorro, no Metamorfose, que tinham 

coisas muito bonitas quando fizeram aquele espetáculo do Bonde lá na praça, foi muito 

bonito ou mesmo no trabalho infantil, acho que ela tem um certo respeito pela mente da 

criança, coisa que nem sempre o teatro infantil fez aqui. Desde o tempo do Bambi até o 

Alfredo Fernandes, enchiam o teatro como enchiam os auditórios de televisão, mas um 

horror aquelas peças.  

Então acho que isso foi o que ficou do TESC, essa voz destoante e ao mesmo tempo 

irônica, com humor né, não era uma coisa chorona nem panfletária, do ponto de vista de 

pegar em armas, acho que de certa forma, pode ser, o fato de muitas peças terem 

conseguido ser colocadas porque a própria censura, burra, não estava entendendo muito 

bem: “Ah, está falando de índio”, embora falar de índio naquele tempo não fosse nada 

razoável. Para quem já estudou um pouquinho mais de história sabe que os anos 70, em 

plena ditadura, a gente começou em 75 a falar de mulher, porque foi o ano internacional 

da mulher, depois veio a questão da - isso para nós-, não tem partido. Não tinha nada 



politicamente, não se podia falar nada, e hoje eles não querem que a gente fale de política. 

O negro foi posterior, antes veio a questão da mulher, depois teve o grupo das creches, 

depois teve o grupo contra a carestia, aí foi 77, o ano indígena, sobre a questão indígena. 

Aí já vem em 78, já se começa a sair um pouco desse sufoco, que só vai sair nos anos 80. 

Devagarinho a gente foi falando de outras coisas, a gente ainda era preso por falar de 

índio, quase fomos presos no “cucuro”, fomos chamados no Comando da Amazônia 

porque a gente estava falando do Parque Yanomami junto com a Claudia Andujar.  

Então ainda havia muita restrição, fora a censura que, até para nós exibirmos um filme, 

sempre tinha que passar pelo Serviço de Diversões e Censura, sei lá, senão tinha que ser 

apreendida a cópia porque era muito ruim, porque a gente só tinha duas ou três cópias 

nacionalmente, porque eram muito pesados os filmes né, não é como hoje, vídeo cassete. 

E aí quando perdia, perdia duplamente, porque perdia o material, a cópia, porque eles 

confiscavam e não podia exibir para outras pessoas em outros lugares no Brasil. Horrível, 

um desperdício, quando eles prendiam uma cópia era um desespero, quando eu passei o 

filme do Bodanzky, a gente conseguiu sumir com ele, o outro foi linha de montagem 

sobre a greve dos metalúrgicos... Um monte de filmes que a gente passava com o Dori 

Carvalho, de vez em quando a polícia queria dar em cima, e a gente driblava, tirava o 

filme que estava sendo exibido, e dizia: “Não, aquele não veio”, e corre. E até o senador 

na época, o Evandro Carreira levou uma cópia para Brasília porque eles não eram 

vistoriados (risos). [...] O Evandro Carreira era uma voz ecoante na preservação da 

Amazônia, sempre de uma maneira bombástica. 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      



Entrevista com Sérgio Cardoso parte I. Manaus, 30 de janeiro de 2019. Duração: 38:31. 

Sérgio Cardoso fez cenografia para o TESC na segunda fase. É artista plástico, cineasta, dramaturgo, 

diretor, membro da Academia Amazonense de Letras e gestor cultural na Secretaria de Cultura do 

Amazonas. 

  

Sérgio: O Teatro Experimental do SESC, eu o considero como um segundo movimento cultural - 

vamos imaginar-, um terceiro organizado. O primeiro foi a Academia Amazonense de Letras, em 

1918. O segundo foi o Clube da Madrugada em 1953 [sic], por um grupo de jovens que inventaram 

o modernismo amazonense, que não é o modernismo paulista. Eles vieram com uma proposta de 

leitura poética sobre a cultura do local, a geopoética cultural amazonense. E essa turma realmente 

inestimável, pintores, Moacir Andrade, Óscar Ramos, Antônio Carlos Nobre, Jorge Tufic, tem um 

universo de maravilhosos artistas. E em 1968, o Amazonas sempre na contramão da história, que 

enquanto as portas do Brasil estão em função do golpe de 64, eles (...) então, teve a criação das 

eleições do governo do Estado do Amazonas, com um governador que era o Artur César Ferreira 

Reis, que assumia como um governador indireto, um intervencionista no Estado praticamente, e ele 

cria as edições do governo do Estado do Amazonas e dentro dessas edições, você tem uma grande 

movimentação literária. A edição de autores poetas do Clube da Madrugada, uma outra juventude 

que surgia, que estava ali, Márcio Souza com Mostrador de sombras, Aldísio Filgueiras, Malária 

(...), então depois (...) essa geração, que as edições criadas pelo governo do Estado do Amazonas, 

criadas em 64 que vai até 1966, eu acredito que ela trouxe também à tona direções: Ediney Azancoth, 

Márcio Souza, Aldísio Filgueiras, Mário Antônio Susman, faziam parte desse bloco de pessoas, 

Aníbal Beça, (ininteligível) é o primeiro livro do Aníbal que é uma obra prima, poesia moderna, uma 

inteligência sabe, muito grande. Então nós estávamos com a literatura na porta da rua, a censura e 

tudo mais na porta da rua do Brasil, mas aqui a gente fluía que era uma beleza.  

Em 1968, o SESC cria um teatro né, com Nielson Menão e desse curso, dessa movimentação que já 

vinha desde antes, com os festivais de teatro do SESC, que juntavam grupos do interior, inclusive, 

grupos de Itacoatiara, de outros lugares, surgiu o Teatro Experimental do SESC. Nielson Menão é a 

figura, Ediney Azancoth é a figura, mas você tem outros movimentos teatrais antes disso, não sei se 

você colocou na sua pesquisa. O TUA, teatro universitário, e você tem uma outra coisa 

importantíssima, que é justamente o Teatro Juvenil dos padres capuchinhos de Manaus, que a Selda 

fala muito isso no livro dela e você ainda, além dos padres capuchinhos de Manaus, da igreja de São 

Sebastião, especificamente, eles fazeiam peça de teatro para catequizar as pessoas, eles criaram um 

movimento cultural dentro da igreja. A partir da igreja, mas eles não só montam os espetáculos 



religiosos que eles tinham O milagre do calvário, todos os anos eles apresentavam A vida, paixão e 

morte do nosso senhor Jesus Cristo, com filas e filas em volta do teatro para assistir isso, com duas 

a quatro sessões porque fazia parte desse movimento de teatro de catequese. Eu sei por que era menino 

e morava do lado, na Ramos Ferreira, quase esquina com a Tapajós e o teatro era do lado, era um 

teatro para quinhentos lugares, seiscentos lugares com cadeiras... 

Howardinne: Tinham três teatros ali né, o Luso? 

Sérgio: Tinha o Luso Sporting Club, que tinha um teatro que ali era um teatro vivo, um teatro 

português, apresentava um teatro de Natal chamado As pastorinhas de Belém, que era um espetáculo. 

Mas eles tinham o teatro português que era apresentado ali e não só o teatro português, o teatro 

brasileiro, vinha um grupo que trabalhava de janeiro... aquela Tapajós sempre foi uma Broadway, 

depois veio o Ateliê 23 mais modernamente. Mas ali teve o Teatro Juvenil, só teve dois teatros, o 

Teatro do Luso, depois dentro do curso de Filosofia, Letras e Artes da UFAM, onde surge o TUA – 

Teatro Universitário do Amazonas, onde eles fazem espetáculos tipo Toda donzela tem um pai que é 

uma fera, eu tenho tudo isso em filme... Ah, eu filmei os caras antes de morrer, fiz filme não das 

peças, mas dos caras dando depoimento, do Ediney Azancoth.  

Eu tenho um filme do Ediney Azancoth, Memórias de um ator amazonense que é um filme que eu 

fiz que ele fala de toda essa história. Se você quiser pode levar o filme também, lhe dou de presente, 

em DVD, que mais... Você tem ainda o teatro universitário e você tem ainda, sediado no Teatro 

Amazonas, o Teatro Escola de Amadores do Amazonas, que produz incessantemente que é dirigido 

por um cara chamado Gebes Medeiros, tem o Luiz Cabral que trabalhava com ele. Era um teatro 

formado basicamente por advogados, o teatro era um belo caminho para quem queria ser advogado 

porque a (fala declamado) voz, a impostação, a encenação, a teatralidade da mentira ou da verdade, 

então tinha isso, tinha o Teatro Escola de Amadores, faziam peças barra pesada naquela época, A 

prostituta respeitosa, do nosso querido Jean Paul Sartre. Fazem Guerra mais ou menos santa, do 

Mário.... 

Howardinne: Durou uns vinte e cinco anos esse grupo né, foi o mais duradouro. 

Sérgio: Mais que vinte e cinco anos, mais. O Teatro Escola de Amadores... Na verdade, em cada 

movimento teatral você tem um movimento cultural. Não sei qual é o tema da sua tese, mas todos os 

movimentos teatrais, de formação de grupo, sempre foram movimentos culturais (...). 

Então você tem todo esse movimento. O TUA era esse movimento de teatro que eles discutiam coisas 

da descoberta da revolução sexual, o TUA trata especificamente de revolução psicossocial, né, 



experimentos... do Ediney eu tenho fotos que posso ceder para você também. Eu fiquei antes dele 

morrer [...]. 

Bem, então, esses caras eles constituíram estes movimentos culturais. Qual é o tema da sua tese? 

Howardinne: Eu estou falando sobre o TESC, quero tentar pegar o percurso inteiro do grupo. 

Sérgio: O TESC ele começa em 1968 dentro do novo fenômeno psicossocial e econômico chamado 

Zona Franca de Manaus. 

Howardinne: Aí é que tá, porque percebo que o TESC teve vários discursos ao longo da história. 

Sérgio: O TESC teve muitos discursos, sempre discursos políticos contra a ditadura, contra qualquer 

coisa, ele era uma sede de reuniões... 

Howardinne: E ao mesmo tempo era visto por muitas pessoas né, por exemplo o GRUTA, que se 

contrapunha diretamente com o TESC. 

Sérgio: O TESC era odiado, em primeiro lugar, porque estava dentro de uma instituição que 

financiava as produções então, o GRUTA era um grupo da universidade (...). Ele era um grupo 

profissional. [...] Aí você tem todos eles representando um momento social político do Amazonas. O 

Teatro Escola de Amadores surge durante o período da interventoria do Estado Novo brasileiro, uma 

coisa seríssima. O cara que era o chefe do DIP, era o Gebes Medeiros, o Gebes era isso e o Gebes 

organizou o teatro, é cheio de absurdos...  

Howardinne: É cheio de contradições. 

Sérgio: Nós somos a terra do absurdo (...). Então veja, você imagina, você falou de São Paulo, São 

Paulo sempre foi muito doida, iconoclasta, quebrador de pontas, sempre, desde a semana de Artes de 

1922, os caras sempre foram (...). Então fazia-se tudo amadoristicamente, eles se reuniam a noite, 

“manhã não dá, então vamos fazer”. Não tinha um sentimento, na verdade era a produção do efêmero 

transitório, diáfano, como tudo na cultura brasileira (...). Então você veja assim, em pleno Estado 

Novo, em 1947, o Teatro Escola de Amadores um contraponto com o Brasil, o Brasil estava fechando 

as portas com manifestações, e eles faziam peças de costumes, IaIá boneca e outras comédias, eles 

criam, ao lado deles vai surgindo o Teatro Amazonense de Comédia, que é isso, Pedro Bloch ele está 

no Luso, aparece em muitos espetáculos do Luso, aparece em muitos espetáculos do Teatro Juvenil, 

o Pedro Bloch está também no Teatro Amazonense de Comédia, mas está também no Teatro Escola. 

Eles fazem teatro, eu nunca me esqueço da entrevista [...] Ele dizia assim: “Nós formamos o grupo 

com jovens senhorinhas da nossa melhor sociedade”. Olha só, eram as elites sociais em 1947, eram 

as normalistas, os estudantes de Direito, eram as que faziam os cursos de Enfermagem, de 

Contabilidade, eram senhorinhas que viam no teatro, quem sabe, uma janela de expressão social. “A 



mulher no teatro amazonense” eu acho que é uma tese da pesada que ninguém tem, mulher no teatro 

amazonense, eu acho que você vai ter panos para mil mangas, é claro, eu acho que vou fazer é isso, 

que eu só escrevo sobre mulher. Mas eu tenho que me concentrar, parar de correr.  

Então vamos lá, então você tem isso, o Teatro Experimental do SESC, que vem no boom das 

revoluções do mundo, em 68 foi uma época – você tem que fazer essa correlação com o Brasil, com 

o país né, com a França, com os movimentos dos negros dos Estados Unidos, com a Europa em 

chamas, novamente. Você tem que fazer uma correlação com o movimento de arte contemporânea... 

Nenhum trabalho pode-se fazer sobre o teatro sem considerar as relações interdisciplinares, em todas 

as artes, não é verdade? Então, tu tens também o surgimento do movimento de Artes do Amazonas, 

em 68, o movimento de arte em 1953, com Òscar Ramos, Getúlio Alho, Moacir Andrade, depois 

Afrânio Castro, depois Alísio Melo, toda essa turma. E o teatro que veio deles - porque tem 

dramaturgos no meio-, tem o Antônio Carlos Gomes que é dramaturgo, tem o Pedro Amorim que 

faleceu que é dramaturgo, que era do Clube da Madrugada. Você ainda tem do lado disso Alfredo 

Fernandes, não pode se esquecer, é dramaturgo de peças de teatro infantil, de teatro de costumes. 

Quando se fala em Teatro Escola de Amadores você vai pensar assim, olha o movimento ele (...) pois 

é, você tem que ver que do Teatro Escola de Amadores emerge Pedro Amorim, Alfredo Fernandes, 

Américo Alvarez, formando seus grupos. E o teatro trabalha o tempo todo ao lado da rádio, existe 

muita rádio no teatro.  

A gente poderia passar dois ou três dias fazendo uma série de digressões a respeito. Em 1947 são 

outras artistas, por exemplo, Ester Melo é artista plástica da cidade, Branco e Silva é o artista plástico 

da cidade, e você tem o surgimento da rádio. A rádio ajudou o teatro e o teatro ajudou muito a rádio. 

A rádio dramaturgia, o texto de novela para rádio, em 61 ou 62 o Mário Lago vem à Manaus para dar 

um curso de como fazer novela de rádio, para você ter uma ideia, grave, grave, grave. Então o teatro 

também tem muito a ver com rádio. Tanto prova que, Stanley Whibbe era radialista, e ele vai para 

onde? Para o TESC. E ele participou dos cursos todos que foram dados por Nielson Menão. Há uma 

outra pessoa no meio desse bojo, que estava de passagem, veio embora para o Rio e que faz um 

movimento de passagem importantíssimo, 69, 70, Wagner Melo - aproveite enquanto estou vivo. Ele 

vai fazer um curso de teatro num lugar chamado Auditório Alberto Rangel, não era SESC. Ele vinha 

da Colômbia, e havia feito, ele era formado pela Universidade Federal Fluminense, um negócio desse. 

E ele faz um curso de teatro, eles fazem peça... Surge Beckinha, outra figura, os irmãos Langbeck, e 

outros atores importantes e outros grupos que não são ligados ao SESC. Ele [Wagner Melo] faz um 

auto de natal belíssimo na praça do Congresso, uma coisa... 



Howardinne: Isso em 69 você fala? 

Sérgio: 69, 70 por aí, ele faz... Nesse bolo está o Gerson Albano, Aldísio Filgueiras, uma “porrada” 

de gente. [Gerson Albano] já estava no TESC também, fez As trompas do apocalipse, quanto Cansa 

ser romano... e por aí vai, é uma grande quantidade. 

Howardinne: Tu chegaste a assistir os primeiros espetáculos do TESC? 

Sérgio: Eu assisti, eu era muito criança, muito moleque, eu ia assim, por exemplo, não havia um 

teatro, eles faziam na quadra do SESC, eu tenho fotos disso também, eu tenho um filme do Aldísio. 

Eles faziam um movimento cultural, Supermercado do lixo [Supermercado de Arte]. quando eles 

colocam Hahnemann Bacelar. Enquanto isso, enquanto está havendo o TESC, foi fundada a 

Pinacoteca do Estado pelo Moacir Andrade, em 1966, um outro movimento de Artes Plásticas, onde 

vão surgir pessoas como Aurélio Michiles, que é cineasta e vive em São Paulo, o (ininteligível) Pereira 

recentemente falecido, Elias Vale, Manuel Borges, Djalma Limongi Batista, e ao mesmo tempo 

acontecia em Manaus os grupos de cinema. Havia o Grupo de Estudos Cinematográficos que era o 

GEC, que era um trabalho que as pessoas faziam que era só passar as obras primas do cinema social 

do mundo, o Potemkin, L'âge d'or, O bandido da luz... Até paradas terríveis como um filme preso - 

pela primeira vez na história do mundo um filme foi preso-, “o filme está preso”. Não é nem 

apreendido e “os senhores também”, numa sessão do Cão da luz, do Buñuel, numa sessão... que ele 

era do Partido Comunista Espanhol.  

Então havia toda essa história, na verdade quando você vai fazer esse trabalho todo do teatro você 

tem que ver o que há em torno disso tudo, quem são essas mulheres, esses homens, esses rapazes e 

moças que estão se envolvendo. O Aldísio fazia o Colégio Estadual do Amazonas, o Márcio também. 

O Márcio já veio depois do Nielson. O Márcio foi chamado para escrever, o grupo passa a ter um 

escritor de plantão, um escritor para fazer a dramaturgia e criar a identidade cultural do grupo. O que 

você tem que ter na cabeça Howardinne, é que eu tenho que ir para o ICBEU agora, não sei quanto 

tempo você vai ficar em Manaus, mas é que todas as vezes que esses caras faziam, tudo isso 

representava uma emanação e uma ebulição social da nossa pacata sociedade amazonense. Nós 

éramos absolutamente, até hoje, ninguém reage a nada. A nossa pacata sociedade não reage, as 

meninas do TESC são meninas bonitas, não são com cara de senhoras, né. [...]. O filme foi lançado 

uma vez no TESC, antes dele morrer (coloca o documentário do Ediney Azancoth) [...]. 

Howardinne: Ele chegou a ver? 

Sérgio: Chegou. (...) foi gravado em 1998, a primeira entrevista gravada em VHS. É terrível ser o 

guardião da memória, porque você acaba vendo as vidas irem embora. Não, eu vou te falar um 



negócio, existem coisas, tipo: “Ah o Thiago de Mello está velho, degenerando...” Eu não creio que 

um artista entre num estado tão patológico, olha aí... (fala do vídeo). Nós gravamos isso em 98 no 

Palácio Rio Negro, eu era diretor. E eu sempre tive isso, comprei as câmeras para gravar né, não sei, 

minha ideia era me tornar um guardião das memórias e acabei ficando mesmo, são mais de sessenta 

entrevistas. De teatro tem algumas... (Fala do vídeo). 

Era tudo muito feito empiricamente, mas com uma coisa visceral que eu não vejo no teatro de hoje. 

Howardinne: E, não tinha escola de teatro nessa época né, era tudo muito empírico. 

Sérgio: Olha, eu vou contar uma história para você que é, guarde: o teatro não precisa de escola, ele 

precisa de organização para a produção do espetáculo e ele precisa de pessoas... Porque todo mundo 

tem uma auto semiótica, então a partir disso fazia-se isso. Já pensou escola de teatro grego, professor 

Sófocles adentra a sala de aula da UEA da Grécia, brincadeira né, não existia isso. Os atores tinham 

uma verve poética. 

Howardinne: Mas eu digo assim, a primeira escola de fato que teve foi o Cláudio Santoro? Assim, 

de organizar um curso continuamente... 

Sérgio: Foi. Não, não. Teve outras experiências... Olha aí (...). Ele [Ediney Azancoth] já estava bem 

ruinzinho, próstata. Esses filmes que eu fiz foi por conta e risco... às minhas próprias custas, pagando 

para as pessoas editarem. [...] O TESC, surge num momento que está a jovem guarda na música 

brasileira, os festivais da TV Record, da TV Globo, os grandes movimentos brasileiros, os grandes 

movimentos da França, maio de 68, então toda a juventude inquieta, toda a juventude que tinha acesso 

a mínima informação se junta entendeu, e começam também... é também um momento da grande 

liberação da sensualidade, da sexualidade. É o teatro libera. O Pastum era quase todo mundo nu, era 

uma orgia romana, uma comilança, aí vai. Lembro que eu fui ver o festival de teatro do SESC, 

menino, treze anos de idade e tal. Não entendendo coisa nenhuma, mas vendo teatro, eu vi o Teatro 

do Luso, do Juvenil, alguma coisa do Teatro Amazonas a gente ia ver.  

Mas eu nasci do lado de um teatro, é uma coisa super importante da minha vida e que... o teatro 

sempre foi uma coisa importante no Amazonas [...]. 

 

Parte 2 – Manaus, 01 de fevereiro de 2019. Duração: 58:45. 

 

Sérgio: Tenho dois momentos com o TESC, um como ouvinte, outro como assistente [...]. 

Howardinne: Mas aí tu foste assistente? 



Sérgio: Eu era público. Eu admiro muito o TESC, na primeira montagem que eu vi do Márcio, A 

paixão de Ajuricaba, no Teatro Amazonas, depois As folias do látex, depois O pequeno teatro da 

felicidade... E a gente via que o TESC mantinha uma unidade de apresentação, um casting, um grupo 

de atores, todos eles muito envolvidos. Que na verdade o SESC dava suporte para este grupo artístico, 

esse grupo artístico tinha objetivos políticos, sociais e era um grupo cultural onde estavam poetas, 

escritores de toda sorte, atores, apreciadores e artistas plásticos. Um dia, em 1977, essa história eu 

não paro de contar porque é uma verdade. Eu tinha feito uma exposição no Teatro Amazonas, a 

primeira individual que eu fiz, foi ao lado de uma outra pessoa, uma moça na época, e eu não gostei 

do resultado. Eu sei que não era isso, a pintura pela pintura não funcionava, tinha que ter uma 

mensagem de política social, e eu já fazia isso, eu já tinha uma série de quadros de fazer uma 

apreciação crítica do processo econômico social histórico, do projeto econômico do governo da época 

que era a Zona Franca de Manaus. Manaus era uma enorme fonte comercial, com lojinhas que 

ocuparam, deterioraram a visualidade dos prédios históricos do centro de Manaus para vender toda a 

sorte de eletrônicos, aparelhos eletrônicos moderníssimos, coisas da última geração da época, traziam 

toda a sorte para comerciar e pessoas para levar. Era uma institucionalização e um contrabandismo, 

todo mundo levava vinte e cinco videocassetes, vinte e cinco televisores coloridos de última geração, 

como é no meu tempo que tinha o Polo industrial que exportava isso, importante que se diga.  

Mas enfim, eu tinha terminado de fazer a exposição, já tinha colocado os quadros no meu carro e o 

Márcio Souza estava saindo do “teatrão” Amazonas, daquela parte de trás e ele: “Oi Sérgio, queria 

falar contigo, te convidar para você fazer os quadros do personagem da minha peça que é Zona Franca 

meu amor, que agora foi liberada com o nome de Tem Piranha no Pirarucu”. Eu disse: “Cara, que 

maravilha, mas eu estou me retirando do negócio de pintar quadros e tal, que eu vou fazer concurso, 

essas coisas todas, a vida jurídica me chama para sobreviver”. Eu tinha vinte e três anos de idade. E 

aí, ele disse: “Mas tu não tens alguma coisa, porque o personagem é assim, assim, assado, é um 

biscateiro...” e eu disse: “Márcio, eu vou levar umas coisas que eu tenho em casa...” E ele veio no dia 

seguinte. Ele morava na Monsenhor Coutinho, a mãe tinha um salão de beleza na frente, a casa era 

atrás e entrei no estúdio do Márcio que era um estúdio de literatura, com máquina de escrever 

moderníssima, onde ele produzia a literatura dele que já era famosa no mundo. E ele viu meus 

quadros, os quadros que eu tinha feito, quadros surrealistas. Mas ele viu, por exemplo, eu transformar 

o Teatro Amazonas numa televisão, em formato de Teatro Amazonas. Diversas leituras sociais e 

políticas da nossa situação Manaus e tudo mais: “É isso aí que eu quero”. Fiquei com alguns outros 



até passei para o SESC, trinta e poucos anos depois ficaram com quem tinha que ficar que era o SESC, 

porque a gente nunca sabe que destino que a vida vai ter.  

Então, aconteceu que os quadros integravam o cenário deles, que era um apartamento, eles estavam 

decorando todo o ambiente  cênico e o Stanley Whibbe, que fazia o el Biscateiro que era uma paródia 

de todos os artistas plásticos de Manaus, embora meus quadros não tenham nada a ver com as questões 

dos artistas plásticos de Manaus e do mundo. Eram quadros meus, eram assuntos meus, criativos que 

eu tinha feito (ininteligível), eu não tinha feito com essas porque as molduras eram de vidro e elas são 

caras, as de tela são mais baratas e comprei umas telas lá e tal. Quando achei que o... Para quem 

queria tirar o time de campo das artes plásticas, para quem amava o teatro como eu amava, foi a sopa 

no mel.  

Quando terminava o espetáculo, todo mundo entrava para ver os quadros que estavam nas paredes do 

apartamento, no cenário, e depois para onde a peça foi no mundo, no Brasil, eles passaram a usar os 

quadros como cenografia, uma leitura do mundo crítico, uma leitura crítica à cidade, da política, da 

visualidade amazonense dos anos 70, era fim dos anos 70... E eu comecei a pintar, eu era um pintor 

político e ainda sou até hoje um pintor que faz reflexões sobre a vida social de Manaus, eu faço isso 

até hoje. Aí eu fiquei lá no SESC, fizemos uma exposição em 1978, no TESC para celebrar os dez 

anos. Isso está no jornal inclusive, você procura no jornal A Crítica, outubro de 1978, você tem essa 

imagem dos dez anos do TESC, onde estou eu, Roberto Evangelista, estranhamente nós estamos 

dentro dessa exposição. Roberto com instalação, Jair com instalação e eu com meus quadros, que 

também eram instalações. Bom, passado o tempo, a gente... eu digo assim (...) Então a partir daí eu 

fiz também, naquele tempo que a gente não tinha apoio de nada. E isso, didaticamente eu entendo 

que eles escolhiam os textos, as coisas, mas tudo era feito de modo precário. O Gerson Albano dirige... 

Interessante que duas pessoas vão estar nessa peça, sou eu e o Torrinho que fez o Porto de Lenha [na 

peça Tem Piranha no Pirarucu].  

O Porto de lenha tinha sido composto pelo Torrinho, em cima de um poema do Aldísio Filgueiras, 

do livro Malária. E o Márcio gostou e colocou na peça, entendeu. E quando terminava a peça, o tema 

da peça, os atores todos em coro cantavam no final do espetáculo. O Torres era meu amigo, nós 

éramos muito cúmplices e somos até hoje irmãos. Ele fazia música, montávamos lá em casa, fizemos 

muita música juntos, um talento, eu era letrista também. Eu já escrevia para teatro também, só que eu 

escrevia para mim. E tinha um sujeito que namorava a minha irmã, uma irmã minha, um cara muito 

legal que ele fazia teatro no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e ele disse pra mim: “Olha Sérgio, 

tu queres me emprestar um desses teus escritos aí para eu fazer com umas meninas muito bonitas do 



colégio e tal”, eu topei, vamos né. Emprestei assim, muito despretensioso na vida e continuo, isso é 

um defeito terrível porque o mundo é dos pretensiosos. Se o cara não for pretensioso... Até hoje faço 

as coisas assim porque gosto, não faço com outra intenção.  

Mas eu sei que passamos um ano em cartaz, a peça viajou o Brasil, depois fizemos a com direção de 

Gerson Albano uma peça chamada O elogio da preguiça, que era uma comédia engraçadíssima. 

Depois eu acho que eu fiz uns adereços, alguma coisa para uma peça que ficou um dia em cartaz 

chamada Jurupari, a guerra dos sexos, um dia em cartaz. E depois o SESC, o Márcio e todo mundo 

né, de uma certa maneira, o grupo cultural continuava muito vivo e muito forte. Mas não era fácil um 

grupo cultural existir num período em que você vive toda uma opressão política, uma opressão 

terrível, um sistema, e embora dentro de um órgão como o SESC que é maravilhoso, não era fácil. E 

as pessoas também foram amadurecendo, buscando sua vida. Mas esse grupo especial de atores do 

TESC, que eu me lembro muito bem que era o José Fernandes - o barrote-, está na Bahia, um amigo 

maravilhoso, tinha o Zezinho Corrêa, ele fez espetáculos lindíssimos, várias peças do TESC. Tinha 

também Maurício Pollari, tinha também... Uma grande quantidade de pessoas que você vai encontrar 

no livro. Esses caras são pessoas inestimáveis, maravilhosos, são pessoas que se doam aos projetos 

culturais, se doavam ao teatro com os seus corações.  

Ninguém ganhava nada com aquilo, a não ser o prazer de conviver, o prazer de criar, o prazer de 

interferir, de inventar, esse era o maior prazer sabe, o prazer de conspirar a favor da vida, a favor da 

arte, é assim, porque eu sinto, que além de se ter uma grande força, uma grande fúria de que era estar 

fazendo algo que representava o enfrentamento social.  

Essa foi minha participação no SESC com meu querido amigo Márcio Souza, meu colega hoje da 

Academia Amazonense de Letras, uma pessoa generosa e uma pessoa que dirigia o grupo, observando 

que as artes, elas têm relações interdisciplinares e que todas elas se comunicam entre si. Que o grupo 

tinha seus pintores, seus poetas, seus escritores, seus artistas, seus pensadores. Então esse é um grupo 

cultural, que como grupo cultural, tudo o que se produzia tinha uma finalidade destinada a exibição 

na sociedade. Era uma juventude que cresceu e venceu e superou todas as opressões inimagináveis e 

que foram as pontas de lança de todo o movimento.  

Howardinne: A fase de 2003 em diante você acompanhou? 

Sérgio: Ah, eu acho que é uma fase muito light porque o Brasil, liberto, muito liberto, já fazia muitos 

anos que as coisas aconteceram né. É um Brasil que troca presidentes, um Brasil democrático, é uma 

outra juventude que vem cheia de assuntos da internet, quee marca a volta. O Márcio havia sido 



presidente da Funarte, vem morar em Manaus e passa a ser o gestor de uma relação mais profissional 

com os atores e com os técnicos, com as pessoas (...). 

Essa geração é fantástica, eu acho legal sabe, ela tem outros propósitos, outras preocupações. Não 

está preocupada em estabilizar coisa nenhuma porque estabilizar não é bem a palavra de ordem. Não 

está preocupada nem nada, é uma outra relação. Eu não sei o que se passou lá porque participei muito 

pouco, eu sei que eles remontaram coisas importantes, Folias do látex, novas versões. A paixão de 

Ajuricaba, gostei muito. Muitos atores geniais surgiram, Eliézia de Barros, maravilhosa, para mim é 

uma atriz que... E outros atores muito legais. Uma coisa é certa, sobre a égide do Márcio tudo se 

organiza de uma forma mais séria e erudita. A erudição é uma coisa que todo mundo tem, auto 

erudição, mas reconhecer isso é outra coisa.  

Então eu gostei das coisas que eu vi, remobilizaram a cidade a partir do TESC, do novo TESC que 

era uma outra garotada, uma outra juventude, que era uma juventude que tinha outras buscas, outros 

sentimentos que eu tenho a impressão... E facilitudes. Porque eles vinham do curso do Cláudio 

Santoro e eles vinham do curso de teatro da UEA também, ou foram para o curso de Teatro da UEA. 

Uma juventude extremamente bonita, voltada para as coisas do Márcio, o Márcio comunicava. Eu vi 

coisas muito bonitas, lampejos, coisas muito lindas feitas por esse grupo todo. Vi novos espetáculos 

também né, As mil e uma noites, Sábados detonados. Eles continuaram com o mesmo espírito de 

iconoclastia do velho TESC, que era muito mais despojada. Acho que ao todo, eu considero o Márcio 

uma liderança importante no Amazonas, eu mesmo fiz um cenário de Shakespeare que eles fizeram, 

no Hamlet eu fiz o cenário que eu tinha um... Eu nem me lembro mais. Nós temos o Márcio Souza 

em Manaus, o Márcio Souza é uma glória para nós, glória da inteligência, mas as pessoas não visitam. 

Nós temos o Thiago de Mello aqui na beira, mas ninguém visita. Ninguém vai conversar né. Dizem 

que o TESC acabou, mas eu aposto que se chamar o pessoal... Você foi do TESC? 

Howardinne: Não fui, só estudei com os meninos. 

Sérgio: Olha eu acho que nós temos coisas que nós não tínhamos. Um ensino sistematizado de teatro. 

Os cursos do Cláudio Santoro formam uma geração fantástica que vai para dentro da UEA. Na UEA 

é que a coisa tem que ser né... Eu tenho uma história do curso de teatro que eu tenho para te contar. 

Isso é meio complicado, mas aconteceu uma parada que eu acho que em 2010, foi o ano que você fez 

vestibular. 

Howardinne: Primeiro ano em 2010. 

Sérgio: Foi, eu estava trabalhando na Casa de Música Ivete Ibiapina e aí lá a Federação, minha amada 

e querida Federação, eu sou fundador da Federação de Teatro do Amazonas, era bem menino... 



Estavam reunidos lá Socorro Andrade, Daniel Mazzaro, que eu considero um dos melhores diretores 

de teatro que eu já vi, de atores também, o Daniel é muito especial. E outros, e tinha uma senhora lá 

chamada Rose, professora Rose é doutora da Universidade Federal de Pernambuco, tinha vindo à 

Manaus para ver se engatava na UFAM um projeto de Teatro, mas não conseguiu. Estava voltando 

para Recife sem uma resolução positiva, ela estava com o projeto todo. Ficamos conversando... 

“Então professora vamos fazer o seguinte, vamos imprimir e vamos enviar para a secretaria que eu 

tive uma ideia e pode ser que dê certo. Que é justamente a implantação da UEA do curso de Teatro”. 

Aí a professora Rose: “Mas isso aí é uma possibilidade...”. Bom, aí nós imprimimos, eu liguei para o 

secretário, para o Robério, e disse: “Podemos fazer uma reunião amanhã com a professora Rose sobre 

o curso de Teatro [...] é um projeto que ela tenta implantar há muitos anos na UFAM e não tem 

aceitação”. Porque a UEA tem essa coisa né, ela é nova, ela está recebendo, ela está aberta, a UFAM 

não está aberta, a UFAM está com aquela coisa de academia mesmo, não tem nada de 

experimentação. Aí eu levei o projeto, fizemos uma reunião no dia seguinte, eu, a professora, o 

Robério... Eu tinha levado também uma carta para o Robério assinar, que eu tinha redigido, um ofício 

que era para a reitora Marilene. Levei a professora até a reitoria [...] projeto desse tamanho..., mas 

caminhamos e tal, aí o Robério, liguei para ele. Aí ele perguntou se tinha ido tudo bem e eu disse: 

“Tudo, mas temos que arrematar com o governador”. “Como? “Diz para ele que ele quer o vestibular 

de teatro, que quer o vestibular para esse ano e que tem que ser feito e o resto a gente corre atrás”. E 

a professora colocou a condições de se implantar um curso. Fizemos várias reuniões na UEA, ligamos 

para o governador e ele ligou para a reitora e a reitora não teve como não fazer. O governador queria 

lançar um curso de teatro porque seria uma marca no governo do Eduardo Braga. Aí foi, fizemos 

várias reuniões, a secretaria pagou para a professora vir a Manaus várias vezes para implantar o curso, 

veio uma equipe da Universidade para a ESAT, para implantar o curso. Ninguém acreditava, só quem 

acreditava era eu, a professora Rose e o Robério. E tudo foi feito. Ainda tinha uma briga que queria 

fazer só a parte técnica e aí todo mundo corria para a parte técnica, e eu dizia: “Não, vamos fazer 

licenciatura. A licenciatura e a parte de formação dos diretores, atores, técnicos o que você quiser”. 

E foi assim, a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa fazer, a coisa certa e sair de cena, esse 

é o teatro. Foi feito o vestibular, foi formada a primeira turma (...). Foi assim, a gente foi aprendendo, 

coloca a licenciatura e uma especialização na área. “Qual é o teatro?”, coloquei o Américo Alvarez, 

lá vai ser a sala de aula. E foi, depois eu nunca mais vi, eu só sei que está ruim, só sei que não tem 

professor, tem sim, a Selma, o Wagner... Aí mandaram fazer concurso... Tem o Jorge Bandeira. 

Fizeram o concurso, essas coisas todas, foi um erro trazer gente de fora porque [...] não tem uma 



vinculação cultural, espiritual com a terra nem com nada. Vocês são muito universais, são vinculados 

até a onde a internet atinge. Não sabem a história da terra, vocês não sabem quem foram as pessoas 

que de algum modo ou maneira foram presenças integradas da construção da sociedade. Então os 

caras não estão nem aí, aí fazem escatologias de teatro. No projeto da Rose tinha história do teatro 

desde o tempo da colônia até especulações sobre teatro indígena... Uma série de coisas. Geralmente 

se você ler o primeiro documento escrito da Muraida, é cênico. Todo o material escrito é cênico, é 

encenável. A Muraida que é um genocídio, não sei quantos mil índios na região de Manacapuru foram 

dizimados pelos colonizadores portugueses [...] exaltando os feitos dos heróis portugueses liquidando 

com a civilização indígena. Uma das civilizações mais importantes do Amazonas. 

Mas eu sei que o que eu vi, não gostei, acho que o curso foi levado para outros caminhos. Eu acho 

que sem literatura não tem nada, sem teatro brasileiro através dos tempos não tem nada. Sem a 

vinculação desse teatro brasileiro com o mundo, com o amazônico não tem nada. Não sabem nem 

quem são os autores de Manaus, qual foi o movimento.  

Outro dia eu fui lá dar uma palestra e falei dos movimentos que foram feitos antes do Teatro 

Amazonas, o teatro que era feito, teatro de Boulevard, de bordel, os teatros que tinham variedades 

essas coisas todas né, o surgimento. Por que tu achas que o Teatro Amazonas foi criado? Porque havia 

um movimento teatral. Por que que ele foi criado para ficar às moscas como ficou por muitos anos? 

Não. Foram feitos muitos teatros em Manaus no século XX, havia o teatro Canequinha que era tipo 

o Canecão do Rio, nos anos 70, por aí, o professor Alfredo Fernandes que era um grande cenotécnico, 

que fez esse teatro. Tinha sido diretor do Teatro Amazonas, era radialista, era de televisão inclusive, 

fez programas de televisão, foi diretor da TV Educativa, na época. Depois veio o primeiro teatro que 

é uma batalha, tenta-se fazer um teatro no Chaminé, tudo era batalha, batalhas insólitas, delirantes e 

eu nunca fui delirante, eu sempre fui uma pessoa com a cabeça no céu e o pé no solo. Mas a cabeça 

estava no céu, então nós fizemos o primeiro teatro público depois do Teatro Amazonas, foi o Teatro 

Américo Alvarez. Mas sabe uma coisa que eu penso -que eu trabalhei muito também com escolas-, é 

o seguinte, as primeiras escolas do século XX, IEA, o Instituto de Educação do Amazonas, Colégio 

Estadual do Amazonas, Instituto Benjamin Constant, Dom Bosco, eles tinham espaços cênicos. Se 

você for no teatro do Estadual você vê um anfiteatro. Você já foi lá? 

Howardinne: Sim, eu estudei lá. 

Sérgio: Então, as pessoas passam e não sabem nem o que é aquela área que está lá estranhamente 

preservada. O IEA tem o Princesa Isabel, quer dizer, preparava-se o ser humano estudante para 



alguma coisa né, as freiras do Colégio Instituto Benjamin Constant de Educação, normalmente os 

colégios de ensino religioso trazem muita arte, música, são histórias que a gente tem né.  

Mas eu falei que também todo o teatro é um movimento da sociedade. No Luso, a Colônia portuguesa 

que fazia uma animação cultural com o seu teatro, surge a música portuguesa, depois os padres faziam 

animação cultural para catequizar... O Teatro Juvenil, depois o pessoal subvertia a ordem, não fazia 

para catequizar coisa nenhuma. Fazia o teatro bacana sabe, que tinha uma vinculação muito com a 

rádio. Os lusitanos também faziam peças portuguesas, essas coisas todas, e tinha o Teatro Amazonas 

ocupado pelo Teatro Escola Amazonense, Teatro Escola de Amadores do Amazonas, o Gebes 

Medeiros. Dr. Gebes Medeiros, Dr. Carlos Bandeira de Araújo, tem um filme aí..., mas é assim sabe, 

aí fiz o Américo, que não era Américo, era Teatro dos Artistas Estudantes, e a gente tinha um 

movimento de teatro que foi apagado do mapa, da memória, por motivos sabe Deus quais, que era o 

teatro da escola. Então havia o teatro na escola, com cinquenta e cinco escolas da rede pública da 

capital tinham seus grupos de teatro, meninos, meninas da geração que vinha do primeiro ao segundo 

grau. Tinham os grupos de dança contemporânea e tinham os grupos de pesquisa de dança folclórica, 

isso vai de 83 a 90. Fazem oito Mostras de Teatro Estudantil, veio o povo do interior, Parintins, 

Manacapuru, Itacoatiara... Aonde nós conseguíamos dar treinamento na época para o pessoal, a gente 

tinha uma vida cênica dentro da escola.  

Howardinne: Você falou que ia falar um pouco sobre O GRUTA. 

Sérgio: Ah sim, não havia só o TESC, havia o GRUTA, o Emergência que era da Beckinha, tinham 

vários grupos em Manaus. Tinha um grupo de Itacoatiara que vinha, ninguém gostava um do outro e 

todo mundo tinha, era uma federação com cada um cuidando do seu espetáculo, da qualidade do seu 

espetáculo e tentando ganhar do SESC. E até de uma certa maneira, o TESC tinha uma coisa, ele 

juntava atores que não eram do TESC, então chamava-se Mário Freire, foi chamado para fazer 

Jurupari, Ednelza chamada para fazer Tem Piranha, não era do TESC era da rádio, e ela tinha o grupo 

de teatro dela e trabalhava na televisão. Wagner, Lena de Sá não era do TESC, mas foi, foram ficando 

no TESC, mas tanto prova que não eram que quando iam encerrando o trabalho, adeus. Eles tinham 

o núcleo de ferro deles, Aldísio... Fizeram coisas lindíssimas, sem dinheiro, mas com uma grande 

força no coração. Fizeram porque queriam mudar a sociedade, fizeram porque queriam interferir no 

tempo.  

Howardinne: Mas isso, por exemplo, pegando o GRUTA, tinha uma postura muito... 

Sérgio: Não, o GRUTA era um grupo dentro do Conservatório de Música do Amazonas, da FUA- 

Fundação Universidade do Amazonas, ali na Joaquim Nabuco, o Marcos ele ia e tinha profissão, ele 



tinha uma ensinância. Era isso. O teatro tinha muitos grupos. Eu sempre tive essa coisa minha de que 

todos eram muito importantes para mim, eu tinha relacionamento com todos, o Teatro do Álvaro 

Braga que era o Teatro Cultura Popular, TCP, muitas peças, anos 70, 80, faziam um teatro 

diferenciado. Tem também o TCP, o teatro do Chico Pop, do Francisco Carlos que cria uma 

dramaturgia muito especial, tem diversos. O TEJOMA, teatro de igreja, uma grande quantidade em 

Manaus, tinham mais ou menos uns trinta grupos em Manaus e o TESC foi uma grande hegemonia 

da qualidade da apresentação do TESC né, é quando surgem atores nessa época, Beckinha né, tinha 

o Geraldo irmão dela. Surge o teatro Aliança Francesa, que era dirigido pela Nereide, a Nereide 

apresentava um espetáculo lindíssimo, Moliére, que era um espetáculo maravilhoso, Martins Pena, 

Qorpo Santo que eu acho que é isso que falta na nossa querida Universidade do Estado do Amazonas, 

falta essa coisa. Os caras não sabem nem quem eu sou, que eu tenho mais de dez peças encenadas, 

que eu sou uma pessoa que já escrevia para teatro antes de qualquer coisa na minha vida.  

A primeira coisa que eu fiz foi um teatro no porão, na casa de minha mãe, com restos de caixas, papai: 

“O que é isso meu filho?”, “É um teatro papai, não se preocupe não”. Então tinha isso né, esse amor 

pela coisa cênica, o fazer teatral. A minha experiência no Teatro Auxiliadora que foram duas peças, 

isso nos anos 70, 76, 77... Eu gostava muito de ver as minhas coisas encenadas. Escrevia fácil pesando 

no povo, nada muito cheio de trololó, mas eu sei contar histórias. Eu no livro que eu te dei, tem dez 

histórias de mulheres, todas as dez... Esse é meu diferencial no teatro, difere de todos os outros, 

Márcio, Chico, Álvaro e todos que escreveram, porque eu criei uma geopoética chamada La Zone 

que é a Gotan City do Batman, minha Gotan City e coloquei um monte de personagem de Gotan City, 

todas elas sabem... O teatro do protagonismo feminino é um teatro marcado por todas as possíveis 

transcendências da mulher, é o objetivo de vida, escrever para atrizes, para mulheres. Eu sempre achei 

e acho que é o ser mais importante e ainda é muito maltratada né, subestimada, mas eu escrevia 

personagens que eram extremamente chocantes, elas tinham o objetivo de poder, de auto liberação 

homoafetiva, sexual, elas quebravam todas as pontas, e quebram até hoje. Está aí um monte de coisas 

que eu escrevi, mais de dez peças, sai um livro da Academia de Letras e mais quatro vão sair 

recentemente, outro livro meu, tenho uma peça... Agora as mulheres são superadoras nas minhas 

peças, elas são alma, coração e desejo, sem isso não tem jogo, não tem família, não tem vida, não é 

verdade? São peças de teatro e eu gosto de passar minhas peças para as pessoas, acho legal que 

encenem, mas, às vezes, eu fico chateado. Eu não vi muita encenação, aliás vi, Carmen de la zone a 

última versão eu tive que brigar com a Norma, que é minha amiga há muitos anos e dizer: “Norma, 

isso aqui ou tu faz ou tu não faz”. Eu reescrevi a peça para a Eliézia de Barros em quarenta e oito 



horas. Eu escrevi uma peça em 1992, que era uma outra realidade que minha querida amiga Norma 

tinha feito, Chico Cardoso dirigindo [...] e eu escrevi uma peça que tem mais atores na segunda versão 

dentro do palco, uma mulher mais exposta, mais despojada. A Eliézia está nua no palco. 

[...] Se você tem uma visão preconceituosa com as mulheres vocês não monta peça minha. Gilda é 

uma prostituta vigorosa, normalista, que transa em todas as esferas de poder, em todas ela ocasiona 

danos, transformações, mudanças, e ela morre assassinada e tal, mora numa cidade flutuante que 

existiu de verdade. Uma peça que eu gosto muito, mas ela foi assim, parece que montada por um 

padre, porque ele não gosta de mulher. Tem um estado na alma da Gilda que é muito forte, tem muitas 

abordagens culturais, mas assim, a Carmem foi muito forte, mas antes já tinham outras.  

Que eu considero minha estreia no teatro de verdade foi em 1982, numa peça chamada Shopping 

Center que eu estou revisando para estar no meu terceiro livro. O Shopping Center é uma coisa que, 

a peça foi escrita em 1979, eu estava no Rio e encenei em 1982. Conta a história de uma república de 

pessoas que moravam fora do estado, de cidades como São Paulo, Minas, Rio, e eles estavam no 

último dia de convivência naquela casa. Eles se criticam muito, competem muito entre si, e eles 

odeiam a cidade literalmente, os caras de fora não gostam. Vá para lá morar no subúrbio de São Paulo 

ou do Rio, qualquer lugar você não tem os encontros as possibilidades afetivas, sociais que Manaus 

oferece. Manaus é uma cidade que você se toca, ninguém se toca em São Paulo. Você fica na parada 

de ônibus, se tu morreres na parada do ônibus vão chamar o IML, mas ninguém te olha, então a peça 

falava disso. Estou reescrevendo, modificando algumas coisas, porque naquele tempo, a gente como 

dramaturgo vai aos poucos reconstruindo uma arquitetura de encenação. Quando o cara escreve, 

escreve para a encenação [...] E foi encenada, foi uma peça que deu porrada, briga, censura, vinte e 

cinco páginas, eu fui censurado em 82, já com a libertação. Os últimos censores da ditadura ficaram 

dizendo: “Isso não pode, tem nudez, não pode, sexo não pode, essa cena de estar discutindo isso 

tortura, desaparecido, não pode, essa cena de beijo de duas mulheres em cena não pode”. “Mas doutor 

nós vamos estrear a peça”. Tinha que fazer um ensaio para censura, já imaginou o que é isso? Aí nós 

íamos ensaiar para a censura, a censura mandou vetar tudo. “Quer saber de uma coisa? vamos fazer 

a peça, o que pode acontecer é, não sei o que pode acontecer, pode não acontecer nada”. Gosto até 

hoje de transgredir né, e fizemos. A censura nunca apareceu de novo e foi muito forte, no Teatro 

Amazonas, no teatro cabiam setecentas pessoas na época, tinham oitocentas, e mais quinhentas lá 

fora querendo ver a peça, a peça foi tão sucesso que... Eu sou uma pessoa que escrevo sucessos, 

dependendo de quem vai dirigir, tem peça que apresenta uma vez e acaba. O Dorothy Garlland era 

uma peça que era sucesso, ganhou todos os prêmios, conseguiu ganhar como espetáculo no Festival 



de Teatro, mas não ganhamos nada, nem eu nem Chico Cardoso, ele como diretor e eu como autor, 

não ganhamos nada, a atriz ganhou, o outro ator ganhou, ganhamos tudo, só não ganhamos texto e 

direção, porque seria “jogo combinado”, que jogo combinado? O espetáculo era melhor que tudo. O 

Chico Cardoso colocou cinquenta bailarinos dentro da cena, era muita gente. A peça era para seis 

pessoas, quatro pessoas no máximo. Acabou. Agora Shopping Center foi um negócio, foi para o Mato 

Grosso, para o Acre, parece que foi em Belém, eram os dois espetáculos que concorriam do Norte 

eram Shopping Center e Verde ver o peso, de Belém do Pará, que era lindíssimo o espetáculo. Eu 

acho lindo todo espetáculo de teatro eu vejo, me emociono... 

Howardinne: Você ainda está acompanhando Sérgio, a cena atual? 

Sérgio: Ah sim, e depois eu passei a acompanhar por uma estranha ironia do destino eu desenhei e 

fiz todos os estudos para fazer os teatros, Teatro da Instalação, o primeiro foi o Américo que foi uma 

escola, um cara chamado Robson da Silva que me ensinou a fazer. E todo lugar que eu vejo eu penso: 

“Vamos fazer um teatro aí dentro”. Lá na escola de vocês [UEA] eu cheguei a desenhar um teatro 

com capacidade de duzentos lugares, ainda era uma sala de ensaio para todos os músicos. Entreguei 

para aquela professora, Cristiane Barroncas, já passaram três diretores e ninguém fez “chongas”. E 

não era um teatro caro, era com arquibancada tudinho, com reserva técnica, com uma sala com som. 

Não ia gastar nem quinhentos mil, mas vocês teriam um teatro dentro da escola. Uma escola de teatro 

sem teatro era o que? Quando eu estava lá tinha o Américo Alvarez, e agora? Eu sei lá. Eu como 

artista plástico sou apaixonado pelo teatro, me pego escrevendo de madrugada, as coisas passam pela 

minha frente, os personagens veem, eu desenho.  As situações são pura obra de ficção, eu acho a 

ficção mais interessante que a realidade, que eu acho que eu penso e pratico a ficção como meta de 

vida. Se não houver ficção nós estamos liquidados, acho que o teatro que é feito na escola falta o 

ludo, o quê que é o ludo, é o encantamento. O que é o ludo? É o lúdico, teatro é um jogo lúdico, sem 

isso não tem. Se você não criar algo que cause uma grande comoção na plateia, não tem teatro ali.  

Eu nunca me esqueço, eu tinha quatro anos de idade, entrei no Teatro Juvenil e vi uma peça Morre 

um gato na china. Primeiro que eu não tinha dinheiro para pagar e se pagava para entrar no Teatro 

Juvenil e o teatro estava apresentando naquele horário, Morre um gato na china, do Pedro Bloch. 

Pode procurar, uma peça interessantíssima, e entrei. As luzes apagadas, fiquei sentadinho no canto 

vendo aquilo, aí o cara - a cena final -, o cara mata o outro, e eu: “Meu deus”, fechei meus olhos, 

corri, fecharam as cortinas, voltei fiquei chocado. Aí eu fiquei esperando, quando eu vi que o ator que 

havia morrido, o personagem que havia morrido estava saindo pela lateral eu disse: “Graças a Deus”. 

Foi aí que nasceu o escritor, graças a Deus que ninguém morre de verdade. É esse o teatro, eu gosto 



demais de teatro, eu dirigi poucas vezes, é caro dirigir você acaba tendo que pagar tudo, mas eu acho 

que fiz coisas interessantes. Eu estou com vontade de dirigir de novo, não sei se vou ter tempo, mas 

estou com vontade.  

[...] Eu sempre pensei teatro para fazer teatro, outra coisa não, para escapismo, escatologia, sabe, 

abusos, tem muitas coisas. O teatro é a arte mais interdisciplinar que tem, só perde para o cinema. 

Junta tudo. Eu acho que junta pessoas, sabe. E todo o tempo tem que ser discutido a fundo né. Você 

pega o teatro do Joaquim Manuel de Macedo, do Martins Pena, do França Júnior [...], mas se você 

não ler sua cidade seu estado, sua juventude, os caminhos que a vida toma do lugar de onde você 

vive, não tem nada. Se você não conhece história está frito, história é matéria obrigatória do curso de 

teatro, história geral, teatro grego é importante, mas teatro brasileiro é fundamental. Teatro romano, 

idade média que seja. O teatro do pós guerra, antes tinham esses teatros, tinham essas formas da 

sexualização, essa coisa é velha, a nudez no teatro, despojamento... 



Entrevista com Socorro Langbeck (Beckinha). Manaus, 03 de junho de 2019. 

Duração: 49:13:00. 

Socorro Langbeck, conhecida como Beckinha, foi atriz do TESC na primeira fase. 

Formada em cinema, atuou como jornalista, professora, e no teatro é atriz, diretora e 

dramaturga. Reside em Manaus. 

 

Howardinne: Lá no livro do Marcos José [Teatro Cabocão] tem a sua participação... 

Beckinha: É, eu fiquei com ele muito tempo, que era o seguinte, naquela época, em plena 

ditadura né, mas a gente ganhava quase um salário mínimo cada um (...) por mês, só para 

estudarmos e fazermos teatro. 

Howardinne: Mas quem que pagava? 

Beckinha: O governo, chamava “Bolsa Trabalho Arte”. 

Howardinne: Ah, ele fala rapidamente isso, mas não dá para entender direito o que era. 

Beckinha: Essa bolsa era uma bolsa que os estudantes mais pobres tinham, entendeu, mas 

em troca disso, desse dinheiro, eles prestavam serviços com teatro, dança, artes plásticas, 

com qualquer coisa, isso era muito legal né. 

Howardinne: Mas isso era porque vocês eram lá da Universidade né? 

Beckinha: É, tinha gente de Filosofia, tinha gente de Comunicação, tinha gente de 

Jornalismo, tinham vários, tudo da área de humanas né.  

Howardinne: Como foi antes do GRUTA, tu já fazias alguma coisa de teatro ou foi teu 

primeiro contato? 

Beckinha: Já fazia. Eu faço teatro desde 1973, eu tinha dezesseis anos, eu já trabalhava 

direto com isso. Então assim, eu trabalhava mais com o Márcio Souza lá no SESC, o 

problema é que eu tinha essa bolsa também no GRUTA e eu precisava dela, com filho 

pequeno, descasada, aquelas coisas todas. Mas, era super legal porque esse trabalho era 

levado aos bairros. O Marcos era um diretor muito bom, então assim, tinham uns bairros 

que nem sabiam o que era teatro na vida, aí eles... 

Howardinne: Mas então tu estavas com o TESC e com o GRUTA ao mesmo tempo? 

Beckinha: Não, eu comecei no TESC né. 

Howardinne: Me fala então desse começo. 

Beckinha: Esse começo era o seguinte, eu devia ter uns dezesseis anos mais ou menos, 

por aí assim. E a gente tinha uma professora de português que era atriz, era a Claudia 

Silva. Então ela levava a gente lá para o TESC porque ela ensaiava com o pessoal. Então 

a gente começou também a frequentar lá, sendo meio que alunos deles. Que todo mundo 



lá já tinha mais de vinte e cinco anos e a gente bem jovenzinho mesmo. E foi uma 

experiência maravilhosa com eles, descobrindo o teatro.  

Howardinne: Mas tu chegaste a fazer peça no TESC? 

Beckinha: Fiz, O funeral do grande morto, fiz Como cansa ser romano nos trópicos... 

Umas peças bem doidas, nem a gente entendia, mas era na época da ditadura né, a gente 

não podia (...). 

Howardinne: Eu vi umas fotos, teve as duas montagens e a segunda já foi diferente, tinha 

marcação, já tinha né... 

Beckinha: Isso. O que era muito louco porque era teatro experimental. No Brasil inteiro, 

nessa época, estava tendo essa experiência. Inclusive, meu mestrado foi em cima do 

experimentalismo do cinema marginal, e foi em cima disso. E tudo rolou nessa época, 

esses modernismos todos até agora (...). 

Howardinne: Então você teve contato com o Nielson, como era ele dirigindo, as pessoas 

falam bem dele, que ele era muito da cena. 

Beckinha: É, o Nielson, ele tinha... Ele era muito bom de espetáculos assim, da 

montagem de espetáculos em geral, porque no teatro tem diversas funções né. Tem gente 

que, às vezes, até exerce mais do que uma. O Nielson queria que cada um fizesse a sua. 

O Nielson era um diretor de cena. A Claudia era uma diretora de ator. Eu me especializei 

mais em direção de ator, é uma coisa que eu faço bem, porque, eu não sei dirigir um 

espetáculo... E dizer: “Assim, assim”. Não. Agora, trabalhar pessoas, pegar os 

sentimentos aí já é outra coisa. 

Howardinne: Aí O funeral do grande morto foi o teu último com o TESC? 

Beckinha: Não era bem o último porque era assim, a gente vivia junto, por exemplo, tinha 

uma festa, ia todo mundo. Tu trabalhavas com o Márcio e eu com o Marcos José, a gente 

ia para a mesma festa, aí de repente a gente estava fazendo um trabalho de teatro lá, quer 

dizer, não tinha uma coisa assim: “Fulano é meu, sicrano é teu”, sabe. 

Howardinne: Eu sei que tinha uma rixa entre os dois grupos, como era isso na prática 

para vocês que faziam parte? 

Beckinha: Tinha claro que tinha. Porque cada um puxava brasa para a sua sardinha (risos) 

era legal isso. Por exemplo, os festivais, as mostras, eram mais interessantes os debates 

do que assistir ao espetáculo, o pessoal se exaltava nos debates, discutia e brigava e... 

Hoje o pessoal é meio xoxo, meio borocoxô, naquele tempo não, a juventude era mais 

fervorosa. Sabe aquela minha amiga que eu estava falando, tu conheces a filha da Papoula 

né, a dessana, a Maíra. Então, isso em 76, eu acho, teve uma passeata doida e jogaram eu 



e a Papoula dentro do igarapé de Manaus. Naquele tempo, que era todo podre sabe, que 

não tinha nada. Papoula estava grávida, perdeu até a criança, isso em 76. A gente vivia 

muito sob ameaças assim. Tem, inclusive, uma peça minha Geração 70, que ela fala 

exatamente dessa época, ela é toda dessa época. 

Howardinne: É fácil de achar essa peça, tem em algum lugar? 

Beckinha: Ela ainda não foi editada não. Foi um dos textos que ganhou agora para ser 

editada pelo governo né, então ela vai fazer parte com outros autores também. 

Howardinne: No livro do Marcos José, tinha “A Classe”, um grupo que era de 

secundaristas, porque o GRUTA começou mais com universitários, aí ele fala que tinha 

uma galera também secundarista que queria participar, você já era do grupo dos 

universitários né. E tinha o Rui Brito. 

Beckinha: O Rui Brito era meio assim, um de guru no grupo, ele já tinha uma cara de 

duende, com aquele narigão dele (risos). Mas o Rui é um cara “cabeça pra caramba”, 

comunistão, todo mundo era comunista. A gente era mesmo e admitia. 

Howardinne: Mas vocês não eram filiados a partidos, eram? Qual? 

Beckinha: Era PCzão. Aí depois o Rui saiu do PCzão e foi para o PCdoB, eu fui para o 

PCdoB, o Guto também foi. A gente era... A gente tinha um trabalho partidário, sempre 

tivemos. Hoje que eu não quero mais nem... Já passei o diabo com política, Deus me livre 

[...]. 

Howardinne: E tu ficaste quanto tempo com o GRUTA? 

Beckinha: Muito tempo. 

Howardinne: Tu ficaste até o final? 

Beckinha: Eu fui embora de Manaus em 81, eu já tinha o “Grito”, o meu outro grupo, 

meu mesmo, de teatro infantil, mas eu nunca deixei de trabalhar no GRUTA. Que é como 

eu te disse, era como se fosse um emprego, a gente recebia para fazer teatro e isso em 

plena ditadura. E a gente montava as peças que a gente queria também, porque eram nos 

bairros, eles não iam muito atrás não.  

Howardinne: Não tinha essa coisa de censurar o texto? 

Beckinha: É, agora se fosse no centro, Teatro Amazonas ou em outro teatro do centro aí 

sim, vinham aqueles caras que, era ridículo, ficavam dando palpite, não entendiam nada 

de teatro (risos). Uma vez eles censuraram tanto uma peça minha, mas tanto, que não 

tinha condição, eles cortaram tanta coisa que se ela fosse montada com os cortes o público 

não ia entender. Então eu peguei a equipe todinha e fomos para Itacoatiara. Montei lá em 

Itacoatiara no colégio das freiras, lotei o teatro de cabo a rabo, depois voltei. Quando eu 



cheguei aqui, tinha uma amiga minha que tomava conta do auditório da ASSEN que 

ficava ali na Av. Sete de Setembro no final, tinham duzentos lugares. Ela me cedeu, 

montei lá, 200 pessoas. Aí a censura foi atrás de mim lá em casa. “Essa peça estava 

proibida” e não sei o que... E meu pai falou: “Acontece que ela não cobrou nenhum tostão, 

não fez nenhuma divulgação, portanto não foi um evento público, ela deu uma festa para 

os amigos dela e convidou duzentas pessoas”, cortou na hora. E eles eram meio burros 

também. Uma vez me perguntaram (ininteligível). [eu disse] “Não brinque comigo não, 

não sou inocente (ininteligível) posso ter cara de criança, mas eu não sou não...”. Aí 

mandaram chamar meu pai: “Essa menina aí precisa de um terapeuta, um psiquiatra”.  

Howardinne: Tinha uma coisa do GRUTA de negar a caixa preta, que isso não 

interessava para o grupo, como era isso? 

Beckinha: Não interessava mesmo. Menina isso aí era uma coisa assim, tem gente que 

interpreta de várias maneiras, a minha interpretação é assim: o Marcos era um grande 

diretor, fazia um trabalho muito bom, muito bom mesmo, só que ele adorava ensaiar, mas 

não gostava de apresentar. Ele não gostava de crítica, tu estás entendendo? Nem de crítica 

boa e nem de crítica ruim, ele não gostava de crítica, sabe. Aí ele não queria apresentar 

em lugar que tivesse a crítica toda, e a gente queria. Cara, A exceção e a regra, do Brecht, 

foram dois anos de Brecht, dois anos estudando, que ele colocava a gente para estudar, 

ler livro. Eu sabia tudo de Brecht, eu dormia com Brecht, acordava pensando em Brecht, 

sabe... Eu fiquei com raiva do Brecht uma época de tanto que eu estudei para fazer aquela 

peça. A gente apresentou e depois ele não queria mais apresentar no Teatro Amazonas, e 

todo mundo quer, todo artista quer se apresentar no Teatro Amazonas, porque lá é que é 

o bicho, e aí tinha umas brigas assim com ele. 

Howardinne: O Rui também era parecido com ele? 

Beckinha: Não, o Rui também não gostava muito não, o grupo era meio marginalizado 

pelos outros grupos porque eram antipáticos. Eles eram muito antipáticos, eles eram “os 

caras”, eles eram “os nerds”, os “mais inteligentes”, eles eram “os universitários”, eram 

os caras que sabiam das coisas. E o resto, era um bando de maluco querendo fazer teatro.  

Howardinne: E tinha o TESC no meio da história que eles chamavam de um teatro mais 

elitizado. 

Beckinha: O TESC... Foram experiências. Primeiro foi o Nielson, depois foi o Gerson, 

depois veio o Márcio, quer dizer, as pessoas foram chegando e criando o TESC. O TESC 

também era subsidiado pelo SESC, ele tinha dinheiro, ele bancava suas próprias 

produções, pagava os artistas, era que nem a gente no grupo, também recebia. 



Howardinne: Acho que foi em oitenta que o grupo chega a se apresentar no Teatro 

Amazonas, não tem algum momento? 

Beckinha: Tem, Édipo Rei, foi apresentado no Teatro Amazonas, foi linda aquela 

apresentação, só teve aquela. Mas foi linda, linda, linda. Eu lembro que eu estava com 

febre alta, alta, alta e mesmo assim eu entrei em cena com febre. E passou tudo né, porque 

passa. E eu me lembro, não sei se foi delírio meu, mas lembro do público todo pirando. 

Porque era bem doido, era uma tragédia grega adaptada para o dia de hoje, uma história 

toda maluca mesmo e as pessoas piraram naquilo. Que era difícil aqui em Manaus, aquilo 

ninguém... O Luís Vitalli quando chegou aqui é que trouxe esse teatro novo, esse teatro 

sem texto, de improviso, de coisas, de performance, porque a gente era muito clássico 

sabe. Era do texto, como a gente não tinha muito conhecimento, fazia como ele era né.  

Howardinne: E o Marcos também escrevia peças, tinha aquela Pés descalços no asfalto 

quente. Tu chegaste a ver essas? 

Beckinha: Cheguei, mas Pés descalços nunca vi a encenação não. Mas o Marcos tinha 

muito texto bom, mas ele tinha muitos problemas com os textos dele também sabe? Eu 

acho que o Marcos José só não foi mais adiante por ele ser uma pessoa... sabe Glauber 

Rocha? Muito chato. É legal, é brilhante, é maravilhoso, mas empaca sabe, igual burro.  

Howardinne: E ele ainda continua atuando nas periferias, eu vi algo na internet. 

Beckinha: Eu acho que ele nunca deixaria não, porque é uma proposta dele, ele é 

comunista mesmo, ele é um cara - no bom sentido-, de achar que a cultura é que leva 

tudo, que produz tudo. 

Howardinne: Era um teatro de agitação popular mesmo, não é? 

Beckinha: De agitação. Ah, teve uma peça, falando sobre isso - ontem morreu um grande 

ator chamado Almir Graça, e a gente montou uma peça, - inclusive não era bem o 

GRUTA, mas era um grupo que vivia junto com o GRUTA, eram os dissidentes [grupo 

Livre]. 

Howardinne: Não era “O Pessoal da Barca” não, né? 

Beckinha: Não, “O Pessoal” foi outra coisa. E a gente montou um espetáculo chamado 

Esdras que era muito bom esse espetáculo. Eu me lembro que eu fazia uma cobradora de 

ônibus. O meu marido, Marcos Aurélio fazia o sorveteiro, só eram personagens assim, 

simples. O Guto fazia o delegado, o Guto uma vez pegou umas porradas no Coroado. Na 

época que o Coroado estava sendo invadido e a gente foi apresentar lá. O Guto era muito 

bom ator, aí o pessoal achou que ele era delegado mesmo e começaram a bater no Guto e 

a gente: “Não, é ator, é ator!” (risos). A gente passava por cada uma. Dia desses eu estava 



falando com um amigo meu, alguém tem que... Eu já estou com 64 anos, daqui a pouco 

eu bato as botas, é melhor escrever essas histórias todas, tem muita coisa engraçada 

(risos).  

O Almir, esse menino que morreu ontem, eu fiquei muito mal bicho. A gente começou a 

fazer teatro mais ou menos juntos, tínhamos a mesma idade, e ele era uma figurinha, era 

um daqueles caras que aonde ele está, está todo mundo brincando, rindo... E um “puta de 

um ator”, ele que fez o Édipo, que era o principal. Ele era muito louco, ele tinha mulher, 

nunca se separou da mulher, mas vivia tendo uns casos escandalosos com umas meninas 

do teatro, aí tinha umas brigas sabe, das mulheres, com as confusões, dentro do teatro. 

Uma vez teve uma briga da minha mãe, que eu tirei a blusa em cena e a minha mãe entrou 

em cena me batendo, e o público pensando que era de verdade. Tu já pensaste? “Sua 

vagabunda” e era batida na minha cara, e o pessoal a trancou no banheiro e o público: 

“Poxa, aquela senhora... Que atuação”, menina passei três dias na casa de uma amiga 

(risos). Passei cada uma cara. E a Ednelza diz que foi ela, mas a Ednelza nunca ficou nua 

em cena, quem ficou primeiro fui eu, com a Kátia Bolerão.  

Howardinne: A primeira nudez? Teve a peça do Sérgio Cardoso, que teve o primeiro 

beijo homoerótico, chamada Shopping center. 

Beckinha: Shopping center era. Era eu, eu e o Marcos... Eu era a personagem principal. 

Ele fala do beijo lésbico que tinha na peça, porque a Leilaca era, a gente chama ela de 

galinha, de vagabunda, de tudo, mas acho que ela não era lésbica, porque os homens dela 

só davam problema, então ela fica em um momento com uma mulher, mas é um momento 

assim de querer outra coisa, de refletir, não que fosse um lesbianismo. Eu e o diretor 

brigamos muito por causa disso, porque ele colocou a personagem como lésbica sabe, a 

personagem não era lésbica, então tive alguns problemas. Foi um personagem que adorei 

fazer, a Leilaca, era muito doida a peça, porque assim, eram os paulistas sacaneando com 

os amazonenses, que a Leilaca era paulista. Mas ela era doida por um caboquinho, que 

era o Mário Freire, o amazonense, mas sacaneava com ele de tudo que era jeito. Era um 

trabalho muito louco, uma convivência entre sulistas e nortistas dentro de um shopping 

center, porque eles moravam numa casa grande que estava abandonada, então eles 

chamavam de shopping center por causa do tamanho. E eles faziam mil coisas ali, 

apresentavam, vendiam coisas. Era uma peça muito interessante. A Ednelza também 

trabalhou no Shopping center. 

Howardinne: O Mário Freire também esteve em vários grupos, sempre vejo o nome dele 

por aí. 



Beckinha: Eu e o Mário nós éramos como Tarcísio Meira e Glória Menezes de Manaus, 

sério. Teve uma época quando o Mário saiu do teatro, eu queria sair também, não queria 

mais fazer teatro não. Eu era tão acostumada a trabalhar com o Mário: “Ah, vou trabalhar 

com o Mário? Que ótimo”. Porque a gente era tão amigo, mas tão amigo, nos entendíamos 

tão bem em cena. Nós fizemos Sem raízes, Flor da Pele, Shopping center... Muitas peças 

juntos. 

Howardinne: E aí ele parou de fazer teatro? 

Beckinha: Pois é, nós dois fomos fazer jornalismo. Eu entrei em um ano, o Mário entrou 

no outro. Ele sempre fazia questão de dizer que ele era um ano mais novo do que eu. Não 

abria mão (risos). Quando a gente se formou, eu continuei trabalhando no jornal, mas não 

deixei o teatro. Já o Mário se empolgou com o jornalismo de uma maneira que foi se 

envolvendo tanto no jornal... O Mário chegou a ter páginas inteiras falando sobre cultura, 

ele e a Leyla Leong se empolgaram muito com isso, assim, de poder escrever páginas 

inteiras sobre cultura e tal, pegaram editorias boas. Quem trabalha com editoria trabalha 

“pra burro” né, então não tem tempo de fazer outras coisas. 

Howardinne: Tu chegaste a trabalhar com jornalismo também? 

Beckinha: Não, muito pouco. Mais em São Paulo do que aqui. 

Howardinne: Tu ficaste quanto tempo fora Beckinha? 

Beckinha: Dezesseis anos. Eu fiz mestrado lá [São Paulo] depois voltei. Eu achei que eu 

ia para a UFAM e ganharia legal tal... E nunca me aceitaram, tudo carta marcada. Eu me 

aposentei agora e fiquei muito triste. Se eu trabalhasse na UFAM pegaria sete mil, sabe. 

Agora três mil e um quebradinho. Eu fiquei muito chateada com isso. Você estuda tanto, 

a USP, na melhor universidade da América Latina... E para passar ali não é fácil, tem que 

ser muito bom para poder passar, eu sou muito boa por ter passado, eu estudei bastante. 

Então eu sinto assim uma revolta, porque eu achava que eu vinha para Manaus e a portas 

iam se abrir, que eu ia trabalhar na UFAM, nunca consegui. Sempre era carta marcada. 

Na UEA não aceitam pessoas com mais de cinquenta anos [...]. Eu sou mestra, o mestre 

quanto mais velho, mais sábio ele é. Eu acho hoje em dia, eu queria tanto saber o que eu 

sei hoje há um tempo atrás. 

Howardinne: Tinha um grupo, “Emergência” também. 

Beckinha: Da minha irmã, da Dora, ela que criou o Emergência. 

Howardinne: Sua família é bem envolvida, seu irmão... 

Beckinha: Meu avô, por parte de mãe, era dono de circo, trabalhava com coisas... A gente 

já sabia... Tem a minha sobrinha também que canta e é atriz, a Lívia Langbeck. 



Howardinne: O Rodrigo trabalha com teatro também. 

Beckinha: O Rodrigo é meu filho, trabalha. É o único porque os outros não quiseram não. 

O mais velho é músico e o mais novo quer ser engenheiro e ganhar dinheiro. E é 

engenheiro e graças a Deus ganha bem. [...] Com essa vida de artista rolava cada coisa... 

E mudava com a filharada, cheia de troços [...]. Nós tínhamos umas carteirinhas que 

chamavam de “carteirinha de puta” eram umas carteirinhas da Secretaria de Segurança, 

“nome: fulano...”. 

Howardinne: Isso veio com a censura, era uma forma de controle? 

Beckinha: De controle, todo mundo tinha: bailarina, puta, atriz, dançarina da noite, 

cantora, músico... Todo mundo tinha. Quem andava pela noite fazendo alguma coisa tinha 

as carteirinhas de puta, tinha que apresentar. E ai de quem não tivesse. E até pouco tempo 

eu tinha a minha. Aquilo era uma relíquia para mostrar para os outros que existiu isso. 

Quem diz que não existiu ditadura: “Está aqui filho da puta”. 

Howardinne: E cadê a sua? 

Beckinha: Com esse negócio de viagem, vai para lá, corre para cá, perdi. Eu fiquei muito 

arrasada. A Ednelza acho que ainda tem a dela. A Ednelza era a “puta velha” (risos). A 

Ednelza é toda uma história. Eu e ela a gente vivia brigando e de repente fazíamos as 

pazes, saía no jornal. 

Howardinne: Tu também fizeste rádio? Ela fazia bastante. 

Beckinha: É, a Ednelza fazia dublagem, trabalhava com rádio, ela fazia um bocado de 

coisas. Eu não, só fazia teatro mesmo. 

Howardinne: E agora pensando atualmente, é muito diferente o cenário de hoje para o 

da época. Se você pudesse falar um pouco desse cenário de agora, de teatro. 

Beckinha: Olha preta, hoje eu acho assim, as pessoas querem ser profissionais né: “Não, 

eu sou um profissional”, o que é ser profissional? É um cara que faz bem, que ganhou 

grana, que montou um espetáculo? Sabe, a gente, naquela época, a gente era amador, e o 

amador é isso, é o amor pela arte. Não tem aquele negócio de fazer por dinheiro. Ninguém 

fazia teatro por dinheiro. Uma vez nós pegamos um penico da minha avó e levamos para 

o teatro, e a mamãe reconheceu o penico da vovó (risos). A gente levava tudo o que tinha. 

Eu e o Jorge Bandeira, nós fizemos Yerma do García Lorca, uma peça doida. Nós 

passamos um ano, se fosse um filho já tinha nascido. Eu entrei com toda a parte do 

figurino e o Jorge com a parte do cenário inteiro. Tudo era da gente, a gente emprestava, 

pegava daqui, dali... Pegava umas tintas na loja do pai dele, pegava não sei o que, ou seja, 

para nós aquilo era uma coisa muito legal, e eu fazia com vontade, não era como hoje: 



“Ah tu não faz teu serviço direito”. Porque as pessoas ganham para fazer, e como elas 

ganham para fazer, elas acham que... Menina tem gente que entra no teatro, passa dois, 

três anos no Cláudio Santoro e fica dando aula de teatro. Eu acho isso um crime, acho que 

não podiam deixar. Sabe quando eu fui dar aula de teatro? Quando eu tinha treze anos de 

teatro, foi que eu fui achar que eu tinha capacidade de dar aula porque eu tinha aprendido 

bastante. Porque eu sou do tempo que a gente estudava - aquilo que eu te falei do Marcos 

José-, dois anos de Brecht, depois foi o Márcio com Shakespeare, dava para gente, índio 

misturado com Shakespeare que a gente não entendia mais nada. Estudava, estudava, hoje 

em dia não estuda [...].  

Eu não vejo a arte como isso, a arte é uma coisa muito séria. Não é porque o Geraldo é 

meu irmão não, mas o Geraldo ele trabalha com a ponta do cabelo ao pé. Você não o 

conhece, de personagem em personagem ele consegue uma transformação tão perfeita, 

ele vai fazendo aos poucos. As pessoas sempre me festejaram muito, dizendo que eu era 

boa, mas eu acho que o Geraldo é muito melhor do que eu por causa disso, dessa 

peculiaridade dele de trabalhar o personagem e isso não tem, a gente tinha muito. Todo 

esse pessoal que trabalhou comigo, que foram meus alunos, a Narda, o Chico Cardoso, 

sabe... o Hely, o Michel, essa garotada... Foram pessoas que foram adquirindo todo um 

trabalho e foram formando seus grupos. Tem o grupo do Douglas que tem uma 

característica. O Michel, mesmo que ele trabalha sem o grupo, sozinho, o trabalho dele é 

diferente. Tem a Ana Cláudia que tem o tipo de trabalho dela. Aqui em Manaus tem muita 

gente boa, mas não tem união sabe. As pessoas vão ver a peça do outro para falar mal, 

não é assim não. É muito difícil já ver uma peça com público. É muito difícil mesmo, a 

gente trabalha tanto. 

Howardinne: Acho que tem uma coisa também que nós ficamos reféns de editais, uma 

coisa paternalista, antes... 

Beckinha: Isso. “Eu não faço, se não tiver dinheiro, eu não faço”, como não faz cara? A 

gente fazia sem dinheiro. Sempre fizemos sem dinheiro. [...] Aí que eu digo que entra a 

porra do dinheiro e ele entra mal. Eu não sou contra as pessoas receberem pelo que 

trabalham, eu sou contra essa politicagem, de quem vai ficar com o dinheiro do estado 

[...]. 

Howardinne: Queres falar mais alguma coisa? Sobre o GRUTA seria mais isso. 

Beckinha: É, o GRUTA foi um grupo muito importante, muito, muito importante mesmo 

porque como eu te disse, colocava as pessoas para estudar. 

Howardinne: E tinha uma coisa com psicanálise né, Foucault... Umas coisas no meio. 



Beckinha: O Marcos era uma pessoa inteligentíssima, e ele se entusiasmava com as 

coisas, estávamos começando na Universidade também na época, então a gente juntava 

uma coisa na outra. Tudo o que a gente estava aprendendo na época. 

Howardinne: Tu chegaste a ter contato com o grupo “Decisão”? Que também surgiu na 

Universidade... O TEUA, TUA... 

Beckinha: Não, meu grupo foi o GRUTA mesmo, e foi um grupo que durou. Por 

exemplo, eu não tirei o curso em quatro anos, tirei em cinco, porque na época tinham 

umas matérias optativas maravilhosas do curso de Filosofia que eu queria fazer e acabei 

fazendo. Eu sei que eu passei cinco anos na Universidade, e desses cinco anos eu ganhei, 

além do crédito educativo, esse dinheiro que era o Bolsa Trabalho Arte, que nós 

recebíamos pela Universidade para fazer teatro. Tinha gente que recebia para fazer 

música, coral, teatro, balé... Então quer dizer, eram várias facções, apesar da ditadura, a 

gente tinha isso porque a gente não tinha dinheiro para pagar esses cursos todos, e era 

tudo no Conservatório de Música, na Joaquim Nabuco, os cursos eram feitos lá. E a gente 

praticamente morava lá, era uma coisa muito louca, que a casa era um casarão desses 

antigos e todo mundo tinha a chave. Então era uma coisa assim, alguém brigava com a 

família e chegava lá com a mala, e estava lá e chegava o diretor: “Que história é essa de 

morar aqui?”, e não falava nada, deixava o cara ficar. Era uma coisa meio comunitária 

assim sabe, não que fosse bagunçado, não era isso, era um lugar aconchegante. Tipo 

assim, se eu estou com depressão eu saio de casa e vou lá para o GRUTA, encontrar as 

pessoas. Chega lá e alguém está ouvindo Jimi Hendrix, aí chego e já deito, aí a depressão 

já vai passando, e tinha muito isso. E hoje já não vejo isso nos grupos, essa coisa 

carinhosa. 

Howardinne: Parece que se restringe só ao palco em si. 

Beckinha: Sim, diretores que gritam com atores, eu tenho horror disso, horror. Diretor 

que gritar comigo vou xingar a mãe dele até o último dia de vida dele. Eu acho que 

ninguém aprende no grito, eu não suporto grito: “Ah, quando você humilha o ator ele 

melhora”. Poxa, ninguém gosta de ser humilhado cara, não é por aí não, isso é idiotice. 

Então eu via mais essa coisa do laboratório que tinha antigamente, a gente era muito mais 

ligado nessa questão do laboratório. 

Howardinne: Beckinha e por falar em laboratório. Vocês fizeram uma espécie de 

laboratório com Calígula, em um sítio? Tem uma foto... Como foi isso? 

Beckinha: Foi, teve. No fundo a gente não entendia nada de Calígula, dessas coisas todas. 

E o Nielson estava meio apaixonado por isso, descobrindo isso, então ele falava muito. 



Ele era muito do teatro aberto, livre, sabe, sem amarras, sem texto, sem marcação. Então 

se criavam coisas. Naquela época, papai tinha me dado uma super 8, eu era uma das 

poucas pessoas que tinha uma super oito aqui em Manaus, uma maquininha de filmagem. 

A moçada arranjava dinheiro para comprar os filmes que eram caros né, e a revelação 

também, Kodak, lá no Rio. E a gente filmou essas experiências todas na época do Nielson, 

entendeu. Eram coisas assim, por exemplo, O funeral do grande morto foi tirado daí, 

dessas experiências, a gente foi criando situações, em cima dessas situações, tudo 

situações sociais, ninguém fazia nada por nada, fazia sempre com um objetivo político. 

Howardinne: E esses registros se perderam? 

Beckinha: Acho que ficou com ele. Porque não tinha como passar para ninguém, que não 

é como hoje que a gente passa né. 

Howardinne: E o Roberto Kahané chegou a filmar algumas coisas do Calígula, tu 

chegaste a participar dessas filmagens. 

Beckinha: Sim, sim, ele aparecia muito lá na época, era uma moçada também. O Sérgio 

Cardoso também tinha uma camerazinha, todo mundo que tinha uma câmera queria... É, 

porque ter uma câmera não era para qualquer um, fiquei tão besta quando ganhei. Eu me 

achava e tal, porque era muito difícil, muito caro. E a Zona Franca estava chegando né, 

essas máquinas eram todas japonesas e caríssimas, então quem tinha, tinha. E o registro, 

essa questão do registro é importante, tem que ter registro. E eu perdi tanta coisa que eu 

fiz por causa de viagem, vai para lá, vai para cá [...]. 

 

 

 

  

 



Entrevista com Stanley Whibbe. Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2019. Duração: 

2:00:02. 

Stanley foi ator e diretor administrativo do SESC a partir da década de 1970. Foi 

coordenador da Funarte, e atualmente é curador, empresário e assessor de planejamentos 

culturais. 

 

Howardinne: Podemos começar realmente do começo, como você começou a se 

envolver com teatro. Primeiro que você é filho de paquistanês né. 

Stanley: Não de um indiano de Cabul, do Afeganistão. Naquele tempo o Afeganistão não 

era...  Era junto da índia, meu pai era conhecido como indiano, mas ele era de Cabul, do 

Afeganistão, hoje o país Afeganistão. 

Howardinne: E sua mãe, brasileira? 

Stanley: Minha mãe era brasileira. 

Howardinne: E você nasceu em Manaus? 

Stanley: Eu nasci em Manaus. Eu e tenho seis irmãos, um morreu. Tenho cinco vivos. 

Howardinne: E como começou... Você começou mais assistindo teatro? 

Stanley: Não. Tinha um tipo de teatro que você praticava lá um clube público que você 

chegava lá, eu ia. 

Howardinne: As pastorinhas? 

Stanley: É, era um negócio assim, eu ia à pastoral do Luso sim, que eu achava genial. 

Aquilo era genial, até hoje quando vou lá tento ver, não sei se ainda tem. Mas eu achava 

muito interessante. Mas, tem um tipo de teatro que eram umas comédias com a Ednelza 

Sahdo, com umas pessoas, se eu não me engano, a Bia... 

Howardinne: Bia Palheta? 

Stanley: Bia Palheta. E fazia um sucesso enorme no sábado à tarde etc. Eram uns 

“comediões” incríveis, sabe assim uns pastelões. Quem fazia era Vovô Branco, isso eu 

me recordo. Então assim, o teatro chegou em mim, eu estava... Comecei muito jovem na 

faculdade, comecei a estudar engenharia bem jovem, com uns dezessete anos. Eu era 

precoce de ter começado a estudar muito cedo. Com três anos eu lia, essas coisas. Então 

entrei na faculdade rápido, chegou naquela hora, me deu um impulso, eu fazia vários 

cursos assim, eu fiz Instituo de Educação, Colégio Estadual, Escola técnica, a faculdade 

(ininteligível) aí me sobrava tempo e era a tarde, e eu trabalhava também desde cedo, 

aquela maluquice. Eu entrei com treze anos para trabalhar com empresa jornalística. 

Howardinne: Nossa, o Márcio também começou a trabalhar cedo, com quatorze anos. 



Stanley: Com treze anos, minha mãe - meu pai era muito (ininteligível). Ele dizia: “Vou 

de repente ali”, ele ia para o exterior e passava seis, oito meses para voltar. Mamãe 

passava dificuldade, eu com nove anos comecei a fazer a contabilidade das notas fiscais 

da tipografia Fênix, do seu Cardoso, tem hoje os filhos que são até da prefeitura, não sei 

o quê “Cardoso” na Suframa e tal. E no seu Cardoso eu ia lá, com nove anos, eu estudava 

de manhã e de tarde, e pegava a máquina e fazia (imita o som). Depois com treze, aquilo 

era muito chato, eu fui trabalhar nas organizações dos Diários Associados, Jornal do 

Comércio, Rádio Baré. Aí cara, lá foi interessante. Eu cheguei lá, e pedi: “Queria trabalhar 

aqui”, aí me levaram para um cara que era um gênio, esse cara era o Jaime Rebelo. Olhou 

para mim e falou: “O que você quer fazer?”, eu disse: “Olha... ajudar...”. Aí ele pegava 

os discos, colocava as músicas... Ele me chamava de Whibbe.  “Whibbe, tu queres mesmo 

me ajudar?”, “Quero”, “Então fique aqui comigo, tu vais ser meu assistente aqui”.  Um 

garoto de treze, quatorze anos, está lá na minha carteira assinada, de menor, treze anos, 

lá na rádio Baré. Lembro que quem assinou minha carteira se chamava Epaminondas 

Baraúna, que era o (ininteligível) de lá do...  

Comecei a fazer teatro, comecei a fazer rádio. E daqui a pouco, com uns quinze eu já 

estava apresentando um programa com o Jair Rebelo, um programa que tinha humor, 

chamava The bico, ele fazia uma crônica dos acontecimentos da cidade, sábado à tarde. 

Naquele tempo não tinha televisão, a rádio era muito forte, aí ele me levou e fazia o The 

bico com o Jaime, daqui a pouco comecei a assumir outras funções com o apadrinhamento 

do Jaime, ele era muito querido. Quando eu fui fazer vestibular, eu disse: “Jaime, eu 

preciso passar no vestibular”, e ele dizia: “Whibbe some daqui um mês e vai estudar”, eu 

só pedi um mês e passei. Entendeu? Mas então naquele clima, quando eu passei na 

faculdade, foi quando o teatro apareceu, eu sentia a necessidade de fazer outras coisas 

além da rádio que eu fazia com o Jaime e com a faculdade.  

Aí apareceu, eu vi uma notícia que falava de um curso que vinha um diretor que já tinha 

uma passagem pela França, baiano, de um diretor chamado Eduardo Cabús, que ia com o 

maestro - depois virou meu amigo-, que era maestro do Conservatório de Música do 

Amazonas, o Nivaldo Santiago. Então o curso foi articulado, esse Conservatório era 

ligado à Universidade, então foi uma forma da Universidade botar o pé na cultura, tinha 

curso de Letras, Engenharia, Química, mas não tinha uma coisa com Artes mais 

diretamente, e o Cabús veio para organizar. E não era assim chega uma semana e vai 

embora, não, o curso tinha uns três meses de duração e eles fizeram uma convocação para 

todo mundo do Amazonas. “Olha é uma oportunidade, tem diploma”, a universidade deu 



diploma para todo mundo. Era um curso estruturado, assim de uns três meses, onde foi 

convocado todo mundo que fazia teatro para fazer. Aí teve um processo de seleção, e 

dentre as pessoas que foram fazer o curso quem estava lá? Foi quando eu conheci... 

Howardinne: O Moacir estava né? 

Stanley: Não.  

Howardinne: Ele disse ontem que fez um curso com você e mencionou o Cabús. 

Stanley: Ele não fez esse curso do Cabús. O Moacir não fez. Fazíamos as coisas com o 

Nielson mas é diferente. Eu levei o Moacir para o TESC. O Moacir fazia trabalho sabe 

com quem, com um cara que chegou a ser delegado, secretário da polícia, mas era de 

teatro, o Aquiles Andrade. O Moacir fazia teatro com o Aquiles, e com o... Tem um diretor 

que mora no Paraná, ele mudou o nome dele, o nome dele real era Aristides. O Aristides 

era um cara que tinha domínio dessa coisa de encenação, não era vídeo naquele tempo, 

mas era um negócio com imagens, com atores e o Moacir chegou a trabalhar com o 

Aristides. Ele e o Mardônio, me lembro bem. Mas o Moacir trabalhava com o Aquiles 

Andrade, nesse tempo do Nielson.  

O Cabús chegou - e o Cabús tem um teatro aqui no Rio, lá em Botafogo que eu acho que 

está fechado porque não ouço falar. Mas ele tinha um teatro na Bahia, ele vendeu para o 

filho do Perry Sales, aquele cantor, vendeu o teatro e veio para cá. Teve um teatro que era 

aconchegante, gostoso, fundou não sei quando e não sei por onde anda o Cabús, faz tempo 

que não o vejo. Ele não é da minha geração, é um pouco mais velho, mas acho que não 

morreu, deve estar vivo. Foi o cara que fez essa... E nesse curso estava o Nielson, a 

Claudia, uma atriz genial que tinha em Manaus, a Claudia Silva que era mulher do Mário 

Antônio, nesse tempo ela era a mulher do Mário Antônio, que fazia editoriais para o jornal 

A Crítica. Era um intelectual de lá, inclusive a primeira peça que nós encenamos no 

TESC, eu, Calixto, Moacir e todo mundo, foi uma peça do Mário Antônio.  

Howardinne: Qual? 

Stanley: O Funeral do grande morto. 

Howardinne: Mas não era do Nielson? 

Stanley: Do Nielson e do Mário. É ele tinha uma participação. É, desculpe, ele fez a 

apresentação, ele fazia a apresentação do programa, o texto não era dele, era do Nielson 

sim, mas o Mário ia todo dia lá e teve uma construção assim... O Mário sempre foi colado 

com a gente, a primeira peça que eu dirigi no TESC, foi uma peça infantil, foi com a 

Lílian de Paula, que veio dos Estados Unidos. A Lílian não falava português direito, eu 

passava a tarde todinha - que a Lílian falava com sotaque americano forte-, eu passava a 



tarde inteira passando o texto com ela para ela poder falar. E ela era linda, linda, linda, 

tinha um irmão engraçado que até morreu. 

Howardinne: O Bob de Paula, né. 

Stanley: O Richard, o Bob era irmão dela, mas tinha o outro, o Richard, que morreu. Não 

sei se o Bob morreu, mas o Richard morreu, morava em Miami. Ele era novinho tinha 

uns oito para nove anos e a Lílian uns quinze para dezesseis anos. Só que a peça era uma 

peça da Maria Clara Machado. 

Howardinne: O aprendiz de Feiticeiro. 

Stanley: O aprendiz de Feiticeiro. 

Howardinne: Que o Moacir estava. 

Stanley: Que o Moacir estava. As crianças elas faziam fila no final da peça para irem 

conhecer a Lílian, se encantavam, a Lílian era muito bonita, muito bonita. A Lílian sempre 

foi linda, linda... Agora, voltando à história do curso, você me falou do Moacir, pode ser 

que ele tenha feito o curso do Cabús sim, que era laboratório. Ele fez o curso do Cabús 

sim. Foi, então está certa essa informação. Então fez: O Moacir, Claudia, Nielson... 

Howardinne: O marido da Claudia? 

Stanley: O marido da Claudia não, o marido da Claudia era intelectual, até hoje é 

intelectual, nunca fez teatro. O Aldísio não fez, o Aldísio era tesquiano. E muita gente do 

TESC não fez. 

Howardinne: Então só para eu entender na linha do tempo, nessa época já existia o 

TESC? Porque o Nielson veio para Manaus... 

Stanley: Já existia o TESC. Mas o TESC precisava ter uma mudança. 

Howardinne: Tu chegaste a ver coisas antes do TESC? 

Stanley: Sim, cheguei a ver coisas, eu tinha amigas, a Sandrinha, Sandrinha Albuquerque 

me dava convites, eu me lembro, ela ficava lá na bilheteria, numa mesinha, me levava lá 

para dentro. Sandrinha era estudante de Comunicação, hoje parece que ela está no 

Nordeste, lá na Paraíba. Ela foi embora. Ela tinha um irmão que vivia lá dentro do TESC 

chamado Afonso, irmão da Sandra. Sempre foi um lugar de gente boêmia e eu era careta 

no grupão, mas tinha esse espírito de cara de teatro, mas não me incomodava. Por 

exemplo, um dos mais malucos que tinham lá era fotógrafo do ministro da justiça, o Isaac 

Amorim, mora em Brasília. Não sei desse agora, foi antes do Moro, ele passou sete anos 

de fotógrafo dos ministros, quando tinha ação solene ele ia junto. Quando teve a ação do 

Márcio - o Márcio tem a aposentadoria de quem sofreu pela ditadura e a Câmara que 

julgava o processo. E no dia que ele esteve aqui tirou várias fotos minhas, que ele adora 



me fotografar [...]. Mas então, o Isaac tirou várias fotos, tem várias fotos minhas. Mas o 

Isaac depois foi para Brasília, não sei por que ele foi para Brasília. 

Howardinne: Tem muitas fotos de vocês de bastidores. 

Stanley: É. Tem olha, pessoas que sumiram do meu radar, o Nielson até hoje eu o vejo, 

eu o encontro quando vou a Brasília, almoço com ele, eu gosto do Nielson demais. A 

mulher dele, a Ivone, ela sumiu, digamos assim, do nosso radar. Me disse o Isaac que ela 

se dedicou muito a questão do vegetal, e está bem velhinha. O Nielson não está, ele está 

com uns problemas de saúde, mas... A última vez que eu o vi, há uns seis ou oito meses 

ele fazia tudo. Sai lá da fazenda com o carro, onde ele mora é longe, ele vem de lá para a 

gente almoçar. Ele estava com um problema, estava com um barrigão, por reflexo... Mas 

estava bem, com aquele humor. Me entregou uma peça, infelizmente quando ele me 

entregou essa peça começava um processo de... Entendeu, independentemente desse 

governo que veio  e liquidou com tudo entende, mas já estava complicado. As pessoas 

não querendo arriscar para esse tipo de peça que ele me entregou, que é muito boa, 

inclusive, essa peça. O Nielson é muito bom dramaturgo. 

Howardinne: Acho que o Moacir comentou sobre esse texto, que o Nielson tinha 

mandado um texto para você e era muito bonito. 

Stanley: O Nielson é enorme, além de um encenador assim da mais alta competência, ele 

é um autor muito necessário. Se eu tivesse...se o teatro, que o teatro perdeu muito da sua 

importância nos últimos tempos até pela qualidade do repertório, se você escolher dez 

peças do Rio de Janeiro você vai se irritar em nove. Isso é muito... Olha o Márcio esteve 

aqui semana passada, e ele sempre comenta comigo as coisas: “Stanley fui ver tal peça...” 

e baixa o cassete: “A Ida me fez vir aqui, que horror”, que a Ida é a mulher dele que fez 

o livro sobre o Abujamra. No site, ela escreve, tem um blog, coloca críticas e tal, é um 

modo até dela receber os convites e ir para as peças, então ela tem que ir em todas (risos). 

E aí quando o Márcio está aqui ela leva o Márcio.  

Me lembro nos anos 90, você tinha uma programação de qualidade, o Gerald Thomas era 

top sabe, todo mundo... Agora está complicado. Agora voltando lá, como foi essa história, 

chega o Cabús que era uma pessoa de uma enorme criatividade e começa o curso. Os 

escolados Nielson... Tinha um cara que era artista plástico lá.... era Roberto [...]. Eu estou 

querendo lembrar de um artista, ele é um cara muito conhecido. E aí essas pessoas mais 

experientes olhavam com desconfiança o Cabús, e ele realmente era um diretor 

conservador, que presava por um teatro dentro de uma linha mais formal, mais 

conservadora, mas que trazia, digamos assim, aquela importância de você conhecer  os 



grandes dramaturgos americanos, conhecer a dramaturgia brasileira, TBC, encenar... 

Porque fazia parte do curso encenar, fazer cenas dessas peças. Mas eu me lembro no 

curso, eu era o mais novinho, mas tinham umas meninas que vinham do Rio, a Annie 

Marie, hoje é casada com um empresário americano, hoje ele manda um avião a trazer 

aqui. A Annie Marie fazia parte desse grupo. Tinha uma outra menina bonita, tinha um 

outro cara, eles moravam... Estava numa época em que as pessoas moravam juntas numa 

casa, eu ia para lá e achava aquilo incrível, que eles levavam uma vida totalmente 

diferente. Então era um mundo que a gente sonhava, então a gente saía do beatnik, da 

geração beat e entrava no hippie, no apogeu do hippie, então isso contaminava, dava uma 

onda de liberdade, de drogas, então... E eu era careta, mas o pessoal todo fumava muito e 

tal... Quando acontece esse curso é nesse contexto, e o Cabús resolve fazer um filme nesse 

curso, eu sou louco para ver esse filme. Aí além de fazer o curso, a gente foi fazer o filme. 

Cravo, era o nome do artista plástico. 

Howardinne: Roberto Cravo. 

Stanley: Roberto Cravo, é ele. Ele era um dos participantes e tal. E teve um tempo que, 

olha que durou esse curso de três a quatro meses. 

Howardinne: Você não lembra do nome, o curso tinha um nome? 

Stanley: Tem, depois eu posso te dizer o nome do curso, era de artes cênicas, davam um 

diploma, eu tenho o diploma da universidade, dizia as matérias, eram cinco matérias, 

tinham horas aulas, tudo certinho. É, o curso foi bom. E o Cabús fez um filme, que 

realmente eu queria ver esse filme. 

Howardinne: Era sobre o que o filme? 

Stanley: Era maluquice do Cabús né, eu lembro que a gente foi para uma cidade, assim, 

Careiro, não sei onde, aí você saía, se melava na lama, levantava, tinham umas luzes que 

brilhavam, aí vinha um guerreiro medieval, tinha uma cabeça muito... Sabe filme do Andy 

Monroe? Era nessa linha assim. 

Howardinne: E era toda essa galera do curso? 

Stanley: Todo mundo. Era muito louco, mas tinha gente... umas atrizes, essa Annie 

Marie, umas outras meninas, todas bonitas, uma beleza. A Claudia, uma grande atriz, foi 

para Londres, se separou do Mário, foi para Londres e em Londres eu soube assim, que 

ela morreu há uns dois, três anos atrás. Nunca mais tive notícias da Claudia. Só me lembro 

assim, estou falando aqui com você e olhando para ela. Uma figura bonita, mas bonita 

que você não imagina, boa atriz. 

Howardinne: Ela dava aula no Estadual também? 



Stanley: Isso, ela tinha uma coisa com dar aula, alguma coisa relacionada a isso. Então 

essa é a história do início das coisas. Quando terminou o curso do Cabús, nós percebemos 

que se esgotava uma fase do TESC, os cabeças, Nielson, Sandrinha, entendeu... O Nielson 

fez um convite, foi um dia, era uma das últimas aulas do curso, ele chegou assim: “Olha, 

tenho um convite para vocês, eu vou montar uma peça lá no TESC e nós estamos abertos, 

quem quiser ir estamos de portas abertas”. E aí foi eu, Moacir – é o Moacir fazia sim-, 

entre outros. Herbert Braga fazia, você sabe quem é né, professor da Universidade. E 

tinham outras pessoas, Claudia, Claudia fez o curso. Então Claudia, Herbert, eu, Moacir, 

fomos para o TESC. 

Howardinne: Quando o Nielson deu aquele curso que gerou o TESC você não... 

Stanley: Não, eu era muito garoto. Como eu te falei, o meu primeiro impulso, tinham 

pessoas como a Sandrinha... E eu trabalhava em meio de comunicação e a gente sabe 

tudo, agora não, mas naquele tempo a cidade era pequena, ainda era assim, tinha o jornal 

e o Jornal do Comércio que era minha organização, e de tarde o povo todo ia para a frente 

da Eduardo Ribeiro para ler, e eles colocavam umas coisas escritas em faixas, antes de 

sair o jornal do dia, tinha o jornal da tarde. Tinha um jornal que saía a tarde e um matutino. 

Olha só, era dinâmica a questão da imprensa na cidade nessa época, sempre eram fortes 

colunistas sociais. Acher Pinto, era de um dos jornais que eu não lembro agora o nome, e 

tinha o que eu trabalhava o Hernandes de Paula... o Jaime Rebelo e tal. Eu conhecia o 

pessoal do TESC, mas não tinha ligação com o teatro. Antes do Cabús, o Aristides fez 

um curso de iniciação, mas desses cursos assim de uma semana, lá no IEA. E eu acho que 

o Moacir e o Mardônio estavam nesse curso. Ele até terminou o curso fazendo umas 

esquetes no Teatro Amazonas. Aí teve o Aristides, hoje ele tem outro nome, depois te 

dou o nome, hoje ele é produtor de vídeos e mora no Paraná, ele que fez. Depois veio o 

Cabús, depois todos nós fomos para o TESC. Aí começa a história no TESC. Foi O 

funeral, nossa primeira encenação, foi lá que apareceu um senhor chamado Expedito 

Hilton Leonel.  

Howardinne: Vamos aproveitar que entramos no Funeral, foi nessa época que o Oficina 

foi para Manaus apresentar umas peças? 

Stanley: Foi depois. É, nessa época que o Oficina estava passando por lá. Eles fizeram 

na quadra do TESC, tinha um teatrinho pequeno. Ele fez um dos espetáculos, Galileu 

Galilei, ele fez na quadra, O rei da vela... Era o “pacote Oficina”. Aproveitando que eles 

iam fazer o espetáculo na quadra, o Nielson chamou o Zé Celso para ver uma oficina 

nossa que a gente fazia a tarde. Era um laboratório. Naquele tempo tinham os laboratórios, 



de sensibilização, percepção, de coisas dessa natureza. Apagava-se a luz, jogava uma 

música, colocavam umas coisas e você usava o tato, aquelas coisas. Nessa época essa 

coisa estava muito... 

Howardinne: Essa coisa do Grotowski, do... 

Stanley: É, exatamente. Foi incrível. O Zé Celso1 ficou uma hora lá olhando a gente 

fazendo laboratório, aí o pessoal começou a comentar. Aí o pessoal: “O que você achou 

Zé Celso?”, “Eu no lugar de vocês teria dado uma bela trepada”, porque estava nesse 

momento de sentir as afinidades, os desejos, nego pegava e aquilo se manifestava né, 

estava tudo escuro. E ele dizia que aquilo não servia para coisa nenhuma. Bem Zé Celso. 

Foi muito incrível. Aí montamos O funeral, uma sequência né. 

Howardinne: Ele chegou a ver O Funeral, o Zé Celso? 

Stanley: Não, só viu o laboratório, aquela atividade que a gente chamava na época de 

laboratório. 

Howardinne: Porque tem uma coisa que a Selda registra no livro sobre o TESC, que teve 

uma discussão de crise e o Zé Celso aparece e urina no palco. 

Stanley: Não... aquilo... Isso aconteceu mesmo. Deve ser o Márcio que contou para ela, 

isso já é uma outra fase, quando ele volta, com uma outra questão que não lembro quando 

foi isso, mas não foi nessa época, que o Oficina foi, urinou e tal, ele estava de saco cheio.  

Eu me lembro de uma vez chamarmos o Márcio para fazer uma palestra lá no TESC, o 

Márcio não era do TESC, estava empenhado em fazer um filme, um filme que ele não 

gosta, mas naquele tempo ele estava francamente envolvido e sensibilizado com o 

cinema, o Márcio era uma pessoa que escrevia sobre cinema. E aí quem formulava as 

questões era o Ediney comigo. E nós resolvemos chamar o Márcio para uma palestra. Eu 

me lembro bem, como se fosse hoje, sobre o cinema brasileiro, o cinema brasileiro hoje. 

E nós estávamos encenando uma peça em um momento de muita crise no grupo e tinha 

pouca gente. A peça se chamava O marinheiro. E no Marinheiro, no cenário tinha um 

caixão no meio do palco. Eu me lembro que o Márcio chegou assim, abriu o caixão e 

falou assim: “O cinema brasileiro está aqui dentro”. E o Márcio sempre foi uma pessoa 

brilhante, com uma capacidade de falar coisas interessantes. E ele fez uma bela palestra, 

estava lotado. Ele não vivia muito... ele ia para Manaus, fazia o filme, mas vivia com o 

pé em São Paulo. É uma geração que foi estudar em Brasília: Márcio, Milton Hatoum, 

 
1 É provável que quem tenha feito esse documentário tenha sito o Kito Junqueira, pois Selda e Ediney no 

livro Tesc- nos bastidores da lenda (2009), apontam um comentário semelhante referente a um amigo 

paulista de Menão. 



Aurélio Michiles, sempre estavam lá. Chegavam no TESC, iam ver os ensaios, as 

montagens, comentavam conosco. 

Howardinne: O Aquiles Andrade já faleceu? 

Stanley: Não. Está vivo. Ele abandonou essa coisa de teatro. Eu o encontrei no aniversário 

do Ediney, ele pediu meu número para que quando estivesse aqui no Rio a gente fosse 

fazer alguma coisa. Ele é delegado, foi secretário de segurança. É um delegado gente boa 

demais, se eu te falar que ele é um delegado você nem acredita. E foi com ele que o 

Moacir trabalhou. Porque ele era um diretor, sabe aqueles diretores que se preocupam 

com o detalhe do ator, a mão, “agora pega o cigarro, tem que fazer isso”. E o Moacir 

adorava. Era isso, ele adorava ser marcado. E o Aquiles era esse diretor. O Nielson era 

outra parada. De uma linguagem mais moderna, veio de São Paulo. Era amigo de atores, 

Kito Junqueira, desse pessoal todo. O Nielson era um cara moderno. O Aquiles tinha uma 

linha de direção que o perfeito era você fazer o cara reproduzir exatamente como a 

realidade. Então para montar os textos americanos, Um bonde chamado desejo, o... era o 

Aquiles, e ele montava com o Moacir. Eu cheguei a ir com o Calixto várias vezes ver os 

ensaios com o Aquiles.  

Moacir Bezerra de Araújo, gente incrível. Ele sempre foi maluco. Uma vez viemos para 

cá com o projeto Mambembão e acho que chegaram com ele e falaram: “Moacir, teu lugar 

não é lá não, fica aqui e tal”. E rapaz, na hora de voltar ele: “Eu não vou embora agora 

não, só daqui a um mês”. Aí cheguei lá com o Márcio: “Márcio, o Moacir não vem”, e 

nós estávamos com a peça, maior sucesso a peça, A maravilhosa estória do sapo Tarô-

Bequê. Eu e o Ediney que dirigimos, o Ediney deu uma ajuda como assistente e eu dirigi. 

Aí o Márcio falou assim para mim: “Vamos mandar um telegrama”, e nós mandamos 

assim, queríamos fazer, tinha sido um sucesso o espetáculo, aqui, em Minas, o Grassi 

ficou apaixonado pelo espetáculo lá no Palácio das Artes, você não imagina o sucesso, a 

loucura que foi, igual Trate-me Leão, o Tarô-Bequê, no Festival do Paschoal Carlos 

Magno, lá na Aldeia de Arcozelo. Aí o Roberto Cleto que era do (ininteligível) viu e 

trouxe logo, fez logo uma temporada aqui, passamos quase um mês aqui nessa 

brincadeira. Aí o Moacir fez umas amizades e resolveu ficar, aí o Márcio escreveu: “Volte 

imediatamente seu imbecil”. Ele voltou. “Vocês vão agora pagar meu salário...”, passou 

três meses enchendo o saco. Até que mais tarde ele foi, mas dessa vez ele não foi (risos). 

O Ediney uma vez escreveu um livro e tal e a gente que cuidava do livro dele, e na hora 

que a gente foi ver o nome era “o despertar da noite”, ele está plagiando o Pedro Amorim 

que escreveu Como surgiu a noite, o Pedro Amorim foi um diretor histórico do Teatro 



Amazonas. Aí eu disse: “Márcio, vamos mudar o nome? A gente não diz para ele. Aí no 

dia do lançamento ele vê”. Aí o Márcio falou: “Vamos, qual o nome?” aí ficamos, e o 

Márcio deu o título. Colocou assim “A vingança do carapanã atômico”. Aí foi a vingança 

do Márcio (risos). 

Isso é coisa que eu nunca falo, mas o Tarô-Bequê não é do Márcio. O Tarô-Bequê do 

Márcio era assim, um conjunto de piadas, tinha a moça Coti, hoje em dia não tem. Quem 

mudou isso? Eu e o Ediney, nós sentimos a necessidade de que a pessoa pudesse 

acompanhar as coisas que aconteciam, de usar o texto. Eu me lembro que quando eu 

cheguei com o Márcio, eu e o Ediney, nós passamos um dia escrevendo. Nós falamos: 

“Márcio” ele olhou, não disse nada. “Se vocês acham que é isso então deixa assim”. E 

depois ele adotou o texto, não o da moça da Coti, tinham piadas que eram engraçadas e 

tal, mas o texto ficava meio assim, um conjunto de... E a gente deu aquela... e foi genial, 

foi um sucesso e você não imagina. Tarô-Bequê foi um sucesso estrondoso.  

Quando a gente saiu do Festival do Paschoal, cara, a gente saiu assim no colo de todo 

mundo. A gente fez em um teatro, tu conheces a Aldeia de Arcozelo? A Aldeia de 

Arcozelo era um sonho do embaixador do Paschoal Carlos Magno para abrigar aqueles 

festivais nacionais de teatro, trazendo as delegações, ele tinha um trânsito com a FAB, 

que a FAB trazia as delegações e levava de volta e era genial. Vinham pessoas... o Zé 

Celso participou, o Barradas também. O Cláudio Barradas, lá do Pará, todo mundo vinha. 

Os grandes diretores. E quando ele nos convidou esse ano para fazer Tarô-Bequê, e o 

Márcio não veio, e as pessoas ficaram: “O Márcio não veio” e o Márcio não foi por causa 

dessa história que eu te contei, não era o texto dele, era outra coisa que a gente... O Ediney 

veio, não estava no elenco.  

Cara, a gente ensaiava das quatro horas da manhã até as seis, todo dia. Quando chegou 

no dia, às dez horas, foi uma ovação naquele teatro. Tem um teatro que é ao ar livre que 

é uma arena maravilhosa, não sei como está a Aldeia hoje. Mas tinha um teatro italiano, 

que a aldeia era um lugar que tinha hospedagem, sala para ensaios, essas coisas, 

exposições, era um centro cultural. Era uma fazenda de café que o Paschoal pegou para 

transformar em um local onde o jovem pudesse fazer residência, onde pudesse fazer 

oficina. Residência mesmo, artística. Olha, quando terminou o espetáculo foi um negócio 

assim, o mundo... E aí foi, vieram os convites, logo fomos fazer Brasília, e fomos em 

Belo Horizonte fazer com o Grassi, lá no Palácio das Artes. Foi um negócio assim 

impressionante, ninguém esperava, nós não esperávamos.  



Depois a gente passou a vir pelo Mambembão, foi depois que nós viemos com o 

Mambembão. O pessoal do SNT: “Tem um grupo bom lá em Manaus”. E era um tempo 

que o Márcio já estava conosco, a gente tinha feito A paixão de Ajuricaba. Luísa Barreto 

Leite, tinha alguém do SNT, Aldemar Conrado estava no júri. Sabe quem é Aldemar? Ele 

é um dramaturgo pernambucano, que foi professor muito tempo aqui da escola de artes, 

de Artes Cênicas da UNIRIO, e ele é muito conhecido, ele é tradutor de vários textos 

editados, ele é o tradutor. Ele tem trabalho de ensaio, Aldemar Conrado, e ele estava lá. 

O Aldemar quando viu A paixão de Ajuricaba, - depois de A paixão veio o Tarô-Bequê, 

e o sucesso do Tarô-Bequê que a gente fez aqui, hoje é teatro Cacilda Becker, não, hoje 

é teatro Glauce Rocha, que era teatro Glauce Rocha-, disse assim: “Tem um grupo bom 

no Amazonas que a gente tem que...”, que o Mambembão era assim. Eles mandavam os 

técnicos deles que eram gente de teatro, Maria Delaquina (hipótese) só gente top ia para 

os estados ver o espetáculo e dar um aval. Eles mandavam lá, eles ficavam vendo o Folias, 

aí começa um negócio já em outro patamar. Que aí nós tínhamos - eles adoram esse 

trabalho-, um deles é o Macksen Luiz, o Macksen era apaixonado por esse trabalho, ele 

está vivo ainda. Era o crítico do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil não era essa 

brincadeira não. Era um grande jornal. O Globo não era o grande jornal, era o Jornal do 

Brasil. Caderno B, tinha um peso, era um caderno cultural denso, foi aí que o Macksen 

conheceu o trabalho, conheceu o Márcio, e eles tinham uma empatia intelectual muito 

forte. Macksen vivia... Entendeu, vivia ali colado conosco. 

Howardinne: Vocês foram com essa peça para o interior né? 

Stanley: Sim, essa importância que o trabalho passou a ter na cidade e fora dela, os 

prêmios que ganhavam, as coisas... Gerou um interesse do SEBRAE, não, do MOBRAL, 

procura o SNT- Serviço Nacional de Teatro e diz assim: “Nós estamos precisando fazer 

nos estados um trabalho com cultura e educação, o Mobral, com grupos teatrais”. O que 

fez o SNT? “Olha no Amazonas tem lá o TESC, em Belém tem o Experiência, tem lá o 

do Barradas”, entendeu? E eles foram um programa legal, pagavam todas as despesas. Eu 

quase fui reprovado na faculdade de engenharia, que eu sou formado, eu nunca parei não, 

eu ia fazer as coisas. Eu sou engenheiro, eu trabalho com isso. Eu quase perdi, eu pegava 

um ator, você conhece, pergunta dele, Nonato Tavares. O Nonato ia para as minhas aulas 

e respondia por mim para que eu não levasse faltas. Que eu era ator do espetáculo e tinha 

dias que a gente tinha que viajar quarta feira, e eu tinha aula quinta, sexta... O Nonato ia 

lá e dizia: “Pronto” (risos). Depois fui embora. Na faculdade de engenharia, que era ali 

no centro, José Clemente, sei lá... era esquina com uma rua que era corredor de ônibus... 



esquina com a Epaminondas. Era um local da Universidade de engenharia. Primeiro ela 

foi na esquina da praça da Saudade, depois passou para lá onde estou te falando [...].  

Agora o trabalho dava tudo, foi uma experiência de vida inigualável. Porque eu sou de 

uma família em que a mãe não deixa os filhos fazerem nada, mas eu era virado porque eu 

te falei né, negócio de rádio, jornal, comecei a escrever no jornal (ininteligível)... Essa 

vida toda, eu era um cara que trabalhava, fazia teatro. Quando a gente começou a viajar, 

eu estava com fome um dia e reparei que não sabia fritar um ovo, eu não sabia fazer um 

macarrão, aprendi tudo assim no barco. A gente pegava, alugava um barco, entendeu. A 

gente andou o interior...  

Olha no interior fomos em tantos lugares, Nhamundá, eu nunca posso esquecer, uma 

cidade sem luz. A luz cessava às dez horas, e a gente ficava até dez e meia da noite 

olhando aquela paisagem enigmática, parece que você se conecta com outro mundo. 

Ouvindo as professoras fazerem relatos, ficava ali no entorno do grupo, porque artista 

tem uma coisa. E assim, você é artista né, mas eu até hoje, se eu entro em um espaço 

artístico, eu fico todo bobo, eu me sinto outro. Eu fui, agora já. Que eu saí da linha de 

prática né para fazer um trabalho de apoio. Aí fui antes do Ilo morrer, eu tinha uma amiga 

que fez parte do trabalho com ele, a Lena de Sá, ela mora em São Paulo, ela foi do TESC, 

e eu fui lá visitar o Ilo. Cara, quando chega naquele espaço que eles têm, conhece? 

Howardinne: É em Parelheiros né? 

Stanley: É uma praça que eles ocuparam e ficaram lá. Olha, o Ilo morreu recentemente 

né. E aquele espaço era deles, não sei como vai ficar. Olha, eu ficava todo... Cara até hoje, 

vou em espaços artísticos, tenho amigos, faço projetos grandes que envolve, às vezes, 

contato com grupos populares. Aí eu vou para a Tania Quaresma, Nordeste, ela faz muitos 

filmes para esses projetos que eu faço em Brasília, e ela faz... Para mim aquilo me dá... 

Você está entendendo? Por outro lado, eu não me interesso em voltar a trabalhar como 

ator. Eu fui há seis meses, falei para o Márcio, levei a Ana Lúcia lá, que é uma atriz, hoje 

ela é doutora, ela é professora doutora lá na UFF, Universidade Federal Fluminense. Se 

você fosse ficar na quarta feira eu ia sugerir de você ir lá participar do seminário da Pós, 

eu já fui lá falar. A Ana Lúcia não é da minha geração, ela é uma geração antes. Mas ela 

fez teatro no Amazonas e hoje ela está aqui dando aula. Ela foi atriz do Abujamra, ela foi 

aluna da Martins Pena, ela é uma menina danada. Eu chamei a Ana porque ela tinha 

interesse em fazer uma coisa lá com o Márcio no Conselho, tá. Conversamos com o 

Márcio e depois a Ana disse “espera”, estávamos conversando na frente do shopping, e 

veio um amigo meu - A Ana faz seminários para a Globo, de telenovelas, ela organiza 



curatorialmente as pessoas, convida e tal. Então era um cara da Globo que vinha conversar 

com ela sobre outro projeto. Eu nem lembro agora o nome, passa quinzes minutos e ele 

pergunta assim para mim: “Você não quer voltar?” – Que a Ana tinha falado né. “Tem 

uma novela aí que vão precisar...”, eu falei: “Cara, vou fechar a minha empresa?”. Passou 

uma semana e ela: “Olha, ele está pedindo seu telefone, ele quer porque quer que você 

faça a próxima novela da Globo” (risos). Até hoje tem pessoas me assediando, querendo 

ou não, eu sempre fui bom ator e as pessoas me conheciam desse trabalho. E aí, até hoje 

ainda tem o assédio, mas eu não volto... 

Howardinne: Não? 

Stanley: Não, é o seguinte, não que eu não tenha uma experiência em me recriar, mas eu 

sempre me recriei com alguma uma proximidade com o que eu estou fazendo. Por 

exemplo, esse trabalho que eu faço hoje eu levei uns dois anos construindo as pontes. 

Primeiro eu fiz produção, produção para mim mesmo. Eu fazia teatro, o Calixto tinha um 

projeto chamado “Teatro na segurança do trabalho”. Eu peguei o Calixto para outro 

espetáculo, e nós resolvemos fazer um teatro, eu produzindo, eu coordenando com a 

minha empresa chamada Arte Livre, foi quando eu comecei a fazer a coisa como pessoa. 

Eu vim aqui... [fui] Coordenador de teatro na CEM, depois na Funarte. Porque eu tenho 

história nesse campo. Todo esse pessoal de dez, quinze anos, faz quinze anos que eu saí 

do governo tá, eu saí do governo em 2003. Foram vinte e cinco anos trabalhando com 

teatro, com Brasil. Quando eu saí da FUNARTE todo mundo me contratou, todos os 

estados me chamaram, então eu dava assessoria para fazer festivais, eventos, não só de 

teatro, foi aí que eu fui ampliando, Festival da América do Sul, eu fazia curadoria. Agora 

mesmo vai acontecer no início do ano, um ciclo de debates com um convidado por mês, 

se chama “Diálogos contemporâneos”, que é em Campo Grande e Cuiabá. Eu sou 

curador. É uma empresa de Brasília. Eu já faço isso há cinco ou seis anos, é o meu 

trabalho, porque, logo que eu saí do governo o pessoal sabia que eu trabalhava. Eu era 

um militante da causa, eu não era um funcionário, sacrificava até a família, uma série de 

coisas, mas era um trabalho tão legal, se bem que não é chato o trabalho que eu faço hoje, 

sabe Howardinne, mas que era uma coisa que me dá um arrepio.  

Acho que voltar e fazer uma novela na Globo não me daria um arrepio, é outra coisa. 

Mas, por exemplo, estar com um grupo, eu chego, às vezes, para ver um ensaio. Chega 

um amigo, “vamos lá ver”, aí fazendo aquelas brincadeiras, um coloca um vestido e tal, 

eu fico todo emocionado, porque eu tenho o teatro na minha... Quero dizer uma coisa, 

tudo que eu aprendi na vida não foi na USP. Eu fui da UFRJ, dois anos na UFRJ, fiz um 



curso aqui chamado “Teoria crítica do Teatro”, que era uma pós coordenada pelo 

Edwaldo Cafezeiro, um pesquisador, era o coordenador. E o grupo de pessoas, Moacir 

Chavez, Moacir Goes, um monte de gente interessante, o Lino, a maior parte dos 

professores hoje do curso de Artes Cênicas da UNIRIO foram meus colegas. O Sidney 

Cruz, uma série de pessoas. E durante esse curso - eu fiz esse curso e depois fui para a 

USP-, tinha umas amigas lá, que o meu orientador era um professor que já morreu, 

primeiro foi o Clóvis Garcia, hoje eu tenho amigos mais críticos, hoje eu tenho alguns 

amigos lá. Sabe quem foi minha colega nesse curso de teatro, é professora da USP, a 

Thaís, uma baiana. 

Howardinne: Maria Thaís? 

Stanley: Maria Thaís foi minha colega. É umas das pessoas, está todo mundo assim, era 

um pessoal top, top. Tem vários outros, mas os meus colegas mais próximos, primeiro as 

pessoas achavam que eu estava ali para fazer uma coisa que me desse um degrau para ser 

professor da USP, os professores não me consideravam aluno. A Ana fez também, a Ana, 

nesse tempo ela fez USP também, essa que fez doutorado e está dando aula lá na UFF. 

Mas ela sentia a diferença. Eu chegava na USP todo mundo era meu amigo, o pessoal da 

ECA - estou falando da ECA, tá? - na ECA eu era queridão, você não imagina. Eu tinha 

aulas às quintas feiras, saía da aula naquele ônibus de meia noite. Como ele chegava às 

seis, seis e pouco, pegava no terminal Tietê, tinha umas vans que faziam Cidade 

Universitária. E eu chegava cedinho, a aula começava às oito, eu chegava quinze para as 

sete, ia para aquela lanchonete, chegavam pessoas amigas, aí eu conheci muita gente. Eu 

conheci a Lilia Schwarcz, que eram assim disputadíssimos os cursos dela na USP, tinham 

uns negócios, uns professores disputadíssimos (ininteligível) mas sempre ficava aquela 

ideia de que eu não era aluno, que eu estava ali como se fosse... não era. Eu estava ali 

porque era um ambiente, primeiro que eu gosto muito da USP. Segundo, as pessoas mais 

saudáveis para um diálogo necessário para a minha vida, essa que era a verdade. Eu nunca 

tive a intenção. Já dei aula aqui, na faculdade da Cidade, não existe mais, era aquela 

UniverCidade que acabou, acabaram vários grupos. Eu dei aula durante cinco anos, mas 

depois não dá. Eu fui do SEBRAE, fui consultor do SEBRAE também, mas o seguinte, 

você trabalha para o SEBRAE, e eu trabalhava diretamente para o cliente, então tem uma 

vantagem de você trabalhar direto para o cliente do que para o SEBRAE.  

Mas, nesse processo de fazer cursos, encontrar pessoas interessantes, isso foi a minha 

escola de vida.  De tudo o que eu faço hoje, o que eu faço em qualquer âmbito, tudo que 

eu aprendi foi no teatro. Você sabia, lá no TESC, eu aprendi a fazer produção, eu aprendi 



a viver em grupo, como eu era precoce, eu sempre vivia com agrupamentos muito mais 

velhos do que eu. Então eu já tinha uma dificuldade de relacionamento, então no grupo, 

esses laboratórios, que para mim era um horror, eu ficava todo tímido se alguém me 

tocasse, você está entendendo. Foi uma lição de vida. Hoje em dia as pessoas perguntam, 

eu tenho um raciocínio muito objetivo, vem um pouco da engenharia. Eu tenho um colega 

que foi diretor aqui da casa de... e disse assim: “Você tem raciocínio de alemão” 

objetividade de alemão. Minha filha também fala isso, minha filha não mora aqui. Filha 

da Dayse, mora na Itália. Ela diz: “Papai você é um europeu do Norte”. Ela passa uns 

tempos aqui comigo e tal. E de fato, eu não fiz escola para isso, minha escola foi a arte, o 

grupo. Se pudesse me perguntar assim: “Fala uma coisa que mudaria a história do país”. 

Eu diria que seria um amplo processo de inclusão de atividade culturais, através de 

agentes preparados e tal nas escolas. Acho que um grupo de teatro em cada comunidade 

mudaria muita coisa. Eu sei o que o teatro fez por mim, eu sei, quer dizer, onde eu pude 

chegar não foi com a faculdade de engenharia, não foi com a minha Pós-Graduação, os 

grandes amigos uspianos... E depois eu fiz uma outra Pós-Graduação aqui, eu tenho 

Políticas Públicas em Governo, pela UFRJ. Foi quando eu conheci a classe política. Eu 

conheci o Fernando William, o Eduardo Páscoa, meu colega, ele era de uma turma 

anterior a minha, mas assim, várias pessoas do PT, todo esse pessoal eu conheci lá. Nunca 

procurei esse pessoal para nada. Eu mesmo, o meu trabalho é teatral (...). 

Howardinne: Eu queria que a gente retomasse a fala sobre O Aprendiz de Feiticeiro, 

porque é interessante ver como essa linha de espetáculos para criança, A árvore que 

andava, O Aprendiz e teve outro da Maria Clara que eu acho que foi o Nielson quem 

dirigiu... 

Stanley: Foi o Nielson quem dirigiu. Eu comecei com essa linha do teatro infantil porque 

a gente tinha a necessidade de atender esse público e a gente queria fazer uma coisa 

interessante. Quando eu li o texto da Maria Clara Machado eu achei que poderia ser. E 

depois, conseguimos reunir um elenco maravilhoso. Tinha o Bob de Paula que era irmão 

da Lílian, tinha a Lílian, tinha o Moacir. E foi uma coisa assim que fez um sucesso, só 

que não era por acaso. Nós saíamos durante a semana, a Lílian vestida, o Bob, parte do 

elenco. Nós íamos nas escolas, primeiro daquela região do centro, depois em outras 

regiões, e a gente levava também para fora do TESC. Fazíamos apresentações em centros 

comunitários e não sei o que. Nesse período, aconteceu uma coisa muito importante que 

você deve ter conhecimento porque está associada muito ao desenvolvimento do teatro 

no Amazonas. Foi criada a FITAM, a Federação de Teatro Independente do Amazonas. 



Tinha a palavra “independente”, nós não estamos ligados a ninguém, não somos do 

governo, nada. FITAM. Aí a FITAM tinha umas propostas que eram associadas a uma 

coisa que tinha muito forte no Brasil naquele tempo, que era o movimento de teatro 

amador congregado pela CONFENACA. Em São Paulo tinha a COTAESP, que era 

dirigida por um ex-professor da USP, que eu não sei se ainda está por lá, o Hamilton, era 

um de iluminação. Ele dirigiu a COTAESP, era só top. Tinham uns caras... Dângelo 

dirigia a FETEMIG, e eu fui diretor da FITAM. Nós criamos a FITAM, tem um cara 

interessante lá que era da federação que era o Rui Brito, que figura. Ele estava em 

Parintins. Eu cheguei lá procurando ele, está em Parintins, “figuraça”. O Rui, o Greco, 

tinha o Greco, era um grupo de pessoas que tinham uma proximidade com o partido 

comunista, o PC, partidão. Aí vinham pessoas interessantes assim, o Guto Rodrigues, é... 

Um cara, esse eu conheci porque colocaram ele para dirigir o Teatro Amazonas, 

Mariolino. Era um cara da polícia, ele era policial. E aí ele foi dirigir o Teatro Amazonas, 

dirigiu por muito tempo o Teatro Amazonas, posto lá pelo partido comunista. Era esse 

agrupamento que o Rui fazia parte. Tinha um pessoal muito pobre, mas que eram 

interessantíssimos. Eram pobres economicamente e pessoas de um brilho, de um fulgor 

como pessoa humana. Eu adorava, uma das coisas mais gostosas da minha vida, além do 

meu trabalho no TESC, era fazer uma visita, tomar um chá que o Greco preparava na casa 

do Rui, conversar, sentar, acendia um baseado, ficava naquelas conversas. A gente ficava 

conversando noites. Eles frequentavam a minha casa, eu morava na Aparecida, lá antes 

da Luna nascer. Era um pessoal muito bacana 

A FITAM tem um papel interessante porque ela promovia um festival e nesse festival 

foram reveladas várias pessoas como Chico Carlos [Francisco Carlos], que andou pelo 

Pará, hoje mora em São Paulo. O Zé, Zezinho, o Zezinho Corrêa. Todos surgiram nesses 

festivais que a gente fazia lá no TESC, lá na salinha do TESC, algumas apresentações a 

gente fazia no Teatro Amazonas. Então tinha premiação, tinha júri, era legal, era uma 

coisa da FITAM, mas isso serviu para ir revelando uma nova geração, pessoas que foram 

se envolvendo com o meio teatral. E foi uma coisa importante, a FITAM dentro desse 

movimento que estou te falando, primeiro o curso do Cabús, antes do TESC já, e o TESC 

com uma história fantástica. Montou Pastum, montou obras impressionantes, a do Camus. 

Nesse ponto quem pode te falar bem e deves ter entrevistado é o Aldísio né, o Aldísio 

estava junto nessa história toda. Depois ele casou com a Lílian. A Lílian primeiro passou 

um tempo com o Mário Antônio e depois se casou com o Aldísio, um casamento 

cinematográfico. 



Howardinne: O Mário Antônio... que era da Claudia? 

Stanley: Que era da Claudia. O Mário Antônio, logo que a Lílian chegou lá, devia ter uns 

quinze anos, a Cláudia tinha ido embora. A Cláudia era muito louca, não podia chegar 

um navio lá no porto, que ela se metia [...] separaram, era uma mulher muito avançada 

para o seu tempo. Se separaram, aí o Mário começou a namorar com a Lílian. E aí, ele ia 

buscar ela após O aprendiz, e de lá a gente ia... [...] a gente ia lá para a casa do Mário 

ficar lendo, ouvindo música, a gente saía assim. A gente saía assim umas dezoito e trinta, 

o espetáculo era às dezesseis horas. A gente saía... Ficava lá na casa do Mário. O Mário 

ficava levando a gente para tudo que é lugar, o Mário apaixonado pela Lílian. Depois 

separaram, Lílian conheceu o Aldísio, aí foi um amor que nunca vi nada igual, foi uma 

coisa muito bonita. E aí o Aldísio teve umas filhas maravilhosas, uma delas você sabe né, 

é dessa área de teatro, a Carmen, mora aqui, Carmen Filgueiras de Paula. 

Howardinne: Eu não sabia que eles tinham uma filha juntos, eu não tinha associado. 

Stanley: É filha da Lílian com o Aldísio, tem mais né. Tem uma que está fora, uma mais 

velha, que eu esqueci agora o nome, e tem o Márcio que é em homenagem ao Márcio 

Souza, que é o mais novo. E a Carmen pegou essa trilha sua. A Carmen é uma 

Howardinne. É uma menina sozinha, batalhadora, inteligente.  

Eu e a Ana, nós fizemos um ciclo de pensamentos aqui chamado “A teatralidade do 

humano”, tem até um livro que nós fizemos lá com o Danilo, o Danilo é nosso amigo, o 

Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC de São Paulo. O Ivan Pascareli que é diretor 

de vídeo do SESC... A gente é muito amigo do editor, da editora SESC. E nós fizemos 

uma parceria, fomos lá com a Ana e o Danilo se apaixonou pelo projeto. E eu vou ver se 

consigo para você um exemplar desse livro da Ana, chama-se “A teatralidade do humano” 

e ele é um pouco o resumo desse ciclo que a gente faz. Que a gente faz assim, eu e a Ana 

fazemos isso aí já... Você vai ver meu nome lá “coordenador administrativo”, mas na 

verdade a gente faz junto, aquela coisa. Tipo assim, a gente pega esses catálogos, eu não 

gosto de pôr meu nome nas coisas não, mas eu criei a Arte Rio há dez anos. Sou curador 

(risos). Só tenho o reconhecimento do que ficou, uma sócia está em Portugal. [...] Ela 

chegava com um caderninho e eu ia orientando como fazer, desde a criação da empresa. 

Depois a Ana a mesma coisa. E estou com a Ana há bastante tempo, depois, a Ana é uma 

menina de teatro, filha da Marlene que quase foi senadora pelo Amazonas, uma gaúcha. 

Ela hoje não mora mais lá não, mora no Rio Grande do Sul, ela é doutora, professora lá 

do Rio Grande do Sul. A família da Ana é toda de professores [...]. 



Eu fiz um estudo sobre a cadeia produtiva do teatro, antes de existir esses estudos mais 

sofisticados, os modos de produção. Teve um tempo que o teatro brasileiro era 

profissional. O Oficina era um grupo, ele era profissional, assinava a carteira, dava lucro. 

Depois teve uma coisa de coletivização e tal, e hoje chegamos a esse ponto que o cara só 

monta a peça se tiver um patrocínio. Colegas que estão nesse mercado me disseram que 

você faz um preço, sei lá, sessenta reais em São Paulo, aqui tem que fazer trinta, vinte. 

Não tem dinheiro, não tem quem se propõe a pagar. E o que tem é se gastado mais com 

bebidas, não há um reconhecimento como tem em Nova York, você vai em Nova York, 

cheio de famílias com os filhos, estilo Broadway, vai todas as famílias. Quatro, cinco 

filhos, o pai, a mãe. Você não vê isso aqui no teatro brasileiro, na composição da família. 

Em São Paulo mais ou menos. Eu tenho um amigo, conhece o Luís Amorim?  

Howardinne: Luiz Amorim, de São Paulo? 

Stanley: De São Paulo, é ator, ele está em cartaz essa semana, viajou o Brasil todo com 

uma peça do Roberto Cury. Ele faz o papel principal, chama-se... É sobre um cara que 

era executivo, vira mendigo e anda pelas ruas de São Paulo e faz um sucesso essa peça... 

Você sabe né, o Luís era de teatro em Manaus, o Luís era da FITAM. Foi da FITAM o 

Luís, Luís Amorim, não esquece dele não, gente boa, muito meu amigo. Ele me convidou, 

fui ver a peça dele aqui, no Teatro que é ali do Jockey, agora entrou uma XP, agora é 

Teatro XP Investimentos, é do Luciano Huck. É muito bom, um dos melhores teatros, 

tem até um texto do grande Domingos de Oliveira no saguão, falando: “É um dos 

melhores teatros que me apresentei” e realmente é, estava lotado. Ingressos caríssimos, 

eu tinha ganhado né. É uma peça assim que, para a gente de teatro, é uma encenação 

correta.  

Howardinne: Teatro mais comercial? 

Stanley: É, porque toca em uma coisa que as pessoas estão precisando ouvir, ouvir na 

igreja, de auto ajuda, Roberto Cury, tudo aquela linha. Não é o teatro que a gente gostaria 

de ver né, não tem nenhuma ousadia de linguagem... É uma dramaturgia correta para 

aquilo que se propõe, um trabalho corretor de atores, bons atores. Sensibilizam as pessoas. 

Esse pessoal que fazia essa peça é o pessoal de espírita [...].  

Eu louvo em primeiro lugar essa tua iniciativa de buscar em outro patamar esse estofo de 

um movimento cultural tão importante. Eu te digo que o Márcio teve uma etapa 

importantíssima, agora o TESC tem uma história antes do Márcio importantíssima, que 

transformou culturalmente uma geração. Que eu acho assim, merece esse teu estudo, 

porque os trabalhos que surgiram estão muito carregados de uma certa emoção de uma 



aproximação mais pessoal. E você parte agora para uma coisa mais científica, mais 

pensada, mais independente, isso é importante quando você tem poucos registros dessa... 

Howardinne: Ontem eu fui na FUNARTE e achei várias coisas, tirei muitas fotos de 

vários documentos, pedi uns documentos que vão escanear e me mandar por e-mail. Achei 

um vídeo, que depois eu te mostro, uma gravação do projeto Mambembão, com várias 

reportagens e aparece o Márcio falando com um trecho que eu acho que é As folias, 

cantando Porto de lenha.  

Stanley: Não, aquele é o Tem Piranha no Pirarucu. 

Howardinne: Isso, exato. 

Stanley: E você sabe que tem O palco verde, você conhece né? 

Howardinne: Sim o livro. 

Stanley: Não, o documentário. 

Howardinne: Ah sim, o documentário, eu vi. 

Stanley: Inclusive sou eu quem narro. Já foi feito ali no Márcio, agora tem um museu lá 

em Manaus que quem coordenava essa parte era o Custódio que foi do grupo, e fez O 

funeral, o Custódio Rodrigues. O Márcio vendeu o acervo fotográfico do TESC todo para 

lá. 

Howardinne: Sim, eu fui lá. Eu fui lá início do ano. Consegui muitas fotos do TESC, de 

bastidores. Tem fotos, inclusive, que eu não sei o que é. Parece que é mais entre vocês e 

tudo, dos espetáculos. 

Stanley: Tem das excursões, do Aprendiz de feiticeiro, tem da viagem para o interior. As 

desgraças de uma criança, uma peça montada pelo Gerson Albano, tem o Martins Pena. 

Tem uma do Dori, O elogio da preguiça... 

Howardinne: Isso, tem uma pasta que era do Ediney, tudo bonitinho, organizadinho. Tem 

umas coisas do Márcio, do Galvez e tudo. Mas assim, não tem documento sabe. Agora 

na Funarte eu achei muito documento de jornal, e eu acho que uns relatórios que parecem 

ser do SESC, que são muito detalhados, são páginas e páginas.  

Stanley: Era o que você mandava para o projeto poder ser aprovado no Mambembão. Aí 

vinham, mandavam você preencher um formulário com todas as informações sobre a 

peça. Com a sinopse, com... 

Howardinne: Eu não consegui ler ainda porque era muita coisa e eu tive a preocupação 

de registrar primeiro. Mas era tudo datilografado... 

Stanley: Isso. 



Howardinne: E tem sobre quando o TESC foi fechado, sabe. Mas muitas vezes não tem 

quem escreve, tem a crítica, mas não tem o nome, se foi o grupo ou se foi alguém que 

escreveu. Mas, tem esses registros. E muita coisa foi queimada também não é. Depois 

que o TESC foi encerrado? 

Stanley: É foi queimado bastante coisa. 

Howardinne: É, o Márcio disse que muita gente mandou telegrama protestando. 

Stanley: É, foi um protesto nacional e internacional. O Ian escreveu, acho que escreveu... 

O Jefferson del Rios, se não me engano, a Mariângela Alves de Lima, que foi uma crítica 

do Estadão. 

Howardinne: E você enquanto diretor administrativo do SESC na época, vocês tinham 

uma ata para cumprir né? 

Stanley: É, nós tínhamos um programa para cumprir e tinha que prestar contas da 

realização daquelas metas. Se vai fazer um planejamento para o ano que vem o SESC tem 

que fazer planejamento, se planejava: “Vamos fazer uma ou duas peças, uma infantil, 

vamos fazer um seminário...” Porque uma coisa importante a ser frisada - que isso aí foi 

já na época do Márcio-, é que era um centro cultural mesmo, nós fazíamos Mostra de 

Buster Keaton, toda filmografia, fazia um convênio com a Cultura inglesa, com o ICBEU, 

e a gente fazia mostra de cinema, a gente fazia ciclos de... A gente sempre teve uma 

preocupação de quando fosse formular uma peça, trazer pessoas de conhecimento que 

seria útil aquela discussão e fazer de forma aberta, aí a gente convidava o pessoal lá da 

Universidade, convidava outros grupos, entendeu, para estarem ali sintonizados. A gente 

fazia um trabalho de formação de plateia que era muito rico nesse sentido. Quando a gente 

ia fazer a estreia, esse pessoal todo... Ficava uma loucura as estreias do TESC, o teatro 

era muito pequeno. Às vezes, a gente tinha que fazer no Teatro Amazonas, porque não 

podia fazer ali, dava uma confusão etc. Primeiro tinha esse pessoal, que vamos dizer, 

fazia parte de um conjunto de pessoas que frequentava ali independentemente de ter 

programação pública. Joaquim Marinho é um exemplo. Eu me lembro do dia do golpe, o 

Marinho entrou e falou lá da porta: Caiu o... A gente parou tudo assim, sabe assim, tinham 

pessoas, Renan, Neide... Um grupo de intelectuais, Aluísio, um grupo de pessoas que 

compartilhavam, Selda... Iam lá, conversavam. Sempre foi um movimento que saía do 

âmbito só da encenação para ter um papel na sociedade. 

Howardinne: Pelo que você está me falando essa coisa do Centro Cultural, não era só 

uma coisa de vocês serem responsáveis pela programação do TESC teatro, mas tinha que 

movimentar aquilo de outras maneiras. 



Stanley: É, não, havia uma compreensão de que se tratava de um movimento cultural e o 

SESC sempre respeitou isso, ele nunca nos exigiu fazer o que nós não podíamos ou não 

deveríamos fazer. 

Howardinne: Quem que era o diretor na época? 

Stanley: Nessa época tinham duas pessoas, que na verdade uma passou a ser diretora 

regional, se chamava Natália e a outra era Cecília. Era assim, Natália era a diretora 

regional e Cecília era, digamos assim, um segundo “pan pan” com missão executiva, e a 

outra era a Mirna. Natália, Cecília e Mirna.  

Howardinne: Tinham as assistentes sociais que sempre falavam. 

Stanley: Mirna era assistente social, que acompanhava, vamos dizer, o cotidiano. 

Cotidiano assim, nunca ia lá, mas a gente tinha que fazer relatórios mensais, falar o que 

estava acontecendo e outra coisa que é importante saber é que havia produção para o 

espetáculo. E essa produção era paga pelo SESC e pela bilheteria, nem sempre ela cobria 

totalmente, mas a gente tinha bilheteria e usava, a gente também tinha criatividade. Eu 

me lembro que eu e Calixto, nós bolamos um programa do Funeral bonitão. Não vejo 

mais esse programa, não era aquele compridinho não, era um bonitão. A gente ia lá para 

o Educandos a pé vender para algumas empresas lá comerciais. Eu e Calixto fazíamos 

isso para ganhar um dinheirinho. Eu e o Calixto nós éramos danados, nós fazíamos tudo 

no teatro, a gente pintava o teatro, trocava as coisas, a gente não pedia prestação de 

serviço. Primeiro dia do Calixto lá no teatro, me lembro bem, ele pintou as paredes do 

teatro com a gente lá e pronto, ficou todo melado de tinta e tal, era uma vida assim. Eram 

os homens, eram as mulheres, era tudo igual entendeu, era uma coisa muito rica o 

convívio, a vontade, o entendimento da importância, o reconhecimento do SESC e da 

sociedade. 

Howardinne: E quando o SESC rompe com o TESC você estava longe nesse momento 

ou não? 

Stanley: Não, eu estava lá. 

Howardinne: O Tucuxi você fez? 

Stanley: Eu fiz o Tucuxi, eu levei o Márcio Aurélio. 

Howardinne: Ai que boba, verdade, conversei com o Márcio Aurélio. 

Stanley: É, eu gosto muito dele o Marcito. Aquilo ali nós já estávamos fora, nós 

ensaiávamos no IEA. Consegui uma sala no IEA e íamos ensaiar. Eu o coloquei numa 

casa, era do Márcio que estava aqui no Rio e voltou para lá, foi morar com a Ida. O Márcio 

Aurélio ficou em uma casa perto da minha, ele ficou em outra rua em um conjunto 



habitacional popular. Ele ficava lá, eu o levei. Todo dia ele vinha no meu carro, saía, 

pegava ele para vir para o ensaio. 

Foi o Marcito, ele é um diretor, não sei como ele anda agora. Naquele tempo ele trazia 

uma certa novidade, um frescor. Trazia um frescor. Porque o Márcio nunca foi diretor de 

ator, ele sempre foi um cara brilhante intelectualmente, coisa que o Nielson é. O Nielson 

é um diretor de ator, ele tinha o talento para mexer com a cena, ele gostava de brincar 

com certas cenas, com certas coisas que só a cabeça de mágico é capaz. O Márcio é um 

cara que tem uma visão de cena, de espetáculo e tal, mas nunca teve talento para mexer 

com a matéria prima do ator, fazer o ator reagir e tal... O Márcio chegou lá e ele brincou 

com essas coisas, ele tinha umas técnicas que nos encantaram. Só que o nosso projeto não 

tinha como prosseguir porque era insustentável, era uma demanda bastante, vamos dizer 

assim, alta. Era um sonho muito pesado para o que a realidade podia nos oferecer. O nosso 

sonho era igual ao sonho do Buster Keaton, o Buster Keaton morreu, você sabe né, morreu 

no trailer perto da grande empresa cinematográfica, ele montou um trailer porque ele 

esperava ser chamado, ali ele achava que ia ser visto, morreu ali. Nosso caso foi 

semelhante nesse sentido, nosso sonho era muito maior. Aí foi quando eu vim para cá, o 

Márcio já estava aqui, isso foi em 1983, depois ele voltou, voltou muito tempo depois, 

quando saiu da FUNARTE, entendeu. Aí nós fizemos uma reunião antes para recriar o 

TESC e foi quando ele teve a sorte de ter o Tadros, que agora ele está na Federação 

Nacional, ele é o diretor da Federação, conhecia ele, tem um respeito enorme por ele e 

abriu de novo o espaço. O Tadros bancou o sonho e foi outra etapa, outra coisa. Eu acho 

que ele teve uma sorte de ter uma figura exponencial lá dentro.  

O Márcio não fala muito, mas eu gosto muito dele, o Daniel Mazzaro. [...] Na encenação 

esse rapaz ajudou muito, olha, o TESC nessa época do Mazzaro, nesse aspecto de 

encenação, eu sempre fui muito amigo do Mazzaro. O tempo que ele esteve lá, a 

contribuição dele para a qualificação dos espetáculos é incrível. [...] Olha eu vi uma 

encenação do TESC em São José do Rio Preto, o TESC veio convidado para um festival, 

São José do Rio Preto, em São Paulo. Ele estava ainda no TESC, era uma encenação de 

enorme qualidade, era uma reencenação. Era o Folias, cenário brilhante, brilhante [...]. 

Voltando ao Daniel, ele tem uma contribuição enorme para essa retomada do TESC, não 

só pela liderança que ele tinha, ele ensinava em uma escola de artes cênicas. 

Howardinne: O Cláudio Santoro. 

Stanley: Sim, o Cláudio Santoro. Ele ajudou muito o Márcio, as peças do Márcio sempre 

tiveram um vigor muito grande porque o Márcio é contundente enquanto dramaturgo e 



tem uma visão de espetáculo, o Márcio é um cara que viu quase tudo. Conhece o livro 

dele sobre cinema? 

Howardinne: O mostrador? 

Stanley: É, não sei o que de sombras, é um nome horrível, eu não daria esse nome. 

Howardinne: É O Mostrador de sombras. 

Stanley: Ele sabe tudo da história do cinema, você conversa com ele, hoje em dia nem 

tanto, mas tem assuntos que eu puxo com ele, ele sempre vem aqui, me chama para 

almoçar. Eu toco em uns assuntos e vejo que ele já não está mais com aquela vitalidade 

que ele teve, de plenitude intelectual. O Márcio é um dos últimos eruditos né, ele, o João 

de Paes Loureiro..., mas eu sinto que ele agora está sendo afetado pelo problema da vista 

e também... 

Howardinne: Deve estar cansado também né. 

Stanley: Não, aquilo é o Conselho, aquilo lá não é para o Márcio, cargo de gabinete e tal. 

Achei legal o lançamento do livro, com o Stefânio, o agente literário dele. O livro Breve 

história da Amazônia, que era da Record, foi na bienal do livro, há dois meses. Até revi 

alguns amigos, o Sérgio Abranches [...]. 
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