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    ApresentaçãoA publicação de uma revista comemorativa 

aos 35 anos de atividades do grupo de teatro 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

– TUT - só vem reiterar a importância da 

trajetória dos diferentes elencos e diretores 

que participaram dessa história. 

Organizado em 1972 enquanto grupo pelo 

ator e diretor José Maria Santos, contratado 

pelo então diretor da Escola Técnica Federal do 

Paraná, professor Ivo Mezzadri, para incentivar 

o gosto pelas artes cênicas entre os alunos da 

instituição, o elenco de alunos do período Zé 

Maria encenou textos de consagrados autores 

da dramaturgia nacional e internacional, 

tendo participado de mostras e festivais 

locais e de outros estados e representado em 

palcos oficiais como os auditórios Salvador de 

Ferrante e Bento Munhoz da Rocha Netto. 

Nas palavras de Ulisses Iarochinski, 

um dos ex-alunos desse período e hoje 

curador do acervo de José Maria, o ator e 

diretor “(...) trabalhava  o ator, dirigia o ator 

(possibilitando que) em qualquer espetáculo o 

pessoal trabalhado pelo Zé atuasse e se saísse 

bem(...)”. 

Após a morte de José Maria Santos, os 

elencos que integraram o grupo de teatro 

da instituição foram dirigidos por Joana 

Rolim, Cleonice de Queiróz e Marília Gomes 

Ferreira, que desenvolveram linhas de atuação 

condizentes com o perfil profissional de cada 

uma, mantendo em atividade constante o 

grupo de teatro do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná (TECEFET).  

Em 2005, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná é alçado à categoria de 

Universidade Tecnológica Federal, a primeira 

do país. O momento instigou mudanças 

administrativas pertinentes à nova condição 

educacional da instituição. Uma dessas 

mudanças contemplou o grupo de teatro do 

antigo CEFET com uma vaga para a função de 

um diretor efetivo.

Ismael Scheffler, mestre em teatro, ator e 

diretor, assume o cargo e inicia seu trabalho 

atuando em diferentes frentes, mudando o 

enfoque inicial de atividade extra classe, dado 

ao  grupo, para  uma perspectiva  social moldada 

no compartilhamento das representações e 

dos ensinamentos por ele ministrados ao atual 

elenco do TUT.  

Este livro surge como uma das 

representações dessa nova postura.  Aqui o 

público interessado nas atividades teatrais 

desenvolvidas na cidade podem conhecer, a 

partir dos textos de Ismael Scheffler, Ulisses 

Iarochinski, Jorge Luiz Bostelmann de Oliveira, 

René e Cley Scholz, e da bonita criação gráfica 

de Maura Régia Ritt, fotos, programas, elencos, 

diretores, encenações e exposições que fizeram 

parte dos 35 anos de atividades do  grupo de 

teatro da instituição, do TETEF ao TUT.  

Que possa servir de exemplo para o registro 

de muitas outras iniciativas importantes da 

história centenária da primeira Universidade 

Tecnológica do país, e que outros volumes, a 

exemplo desse,  possam vir à cena. 

Parabéns a todos que, de alguma forma, 

colaboraram para a construção dessa história.   

                                                                                   

Profª Msc. Selma Suely Teixeira

Coordenadora do Núcleo de Documentação 

Histórica da UTFPR



Podemos afirmar que ficção e realidade andam juntas e 

periodicamente se cruzam para a concretização de ações que 

se perpetuam para exercer um papel fundamental em nossas 

vidas: a satisfação. 

Exemplo vivo é o Teatro da Universidade Tecnológica 

– TUT, nascido oficialmente em 1972, quando éramos aluno, 

com o prof. José Maria Santos percorrendo todas as salas e 

laboratórios para divulgar a criação de um novo projeto para a 

então Escola Técnica Federal do Paraná. Esse desafio previa 

a participação de alunos e servidores em um grupo teatral, 

com o objetivo de desenvolver o gosto e a oportunidade 

de se viver em um ambiente singular em termos de ver e 

sentir a vida, e não tardou para que os primeiros projetos 

acontecessem, envolvendo toda a comunidade interna e 

externa, e para que as apresentações se tornassem sinônimo 

de sucesso. ‘Zé Maria’ teve sua vida abreviada e outros 

professores continuaram esse maravilhoso trabalho, de 

maneira brilhante, mas por períodos muito curtos, motivados 

por aposentadorias ou contratação temporária. Porém, eis 

que, mais uma vez, a ficção e a realidade se cruzaram, quando 

nesta gestão, agora como responsável pela administração do 

Campus Curitiba, tivemos o privilégio de destinar uma 

vaga de concurso público para que o sonho do nosso teatro 

continuasse a nos encantar.

É assim que vemos hoje um TUT dinâmico, envolvente, 

moderno, entusiasta e participativo em nossa Universidade, 

cumprindo seu papel de transmitir educação, arte e cultura 

(às vezes tão desconhecidas) às futuras gerações.

 Paulo Osmar Dias Barbosa

Diretor do Campus Curitiba da UTFPR

Falar do papel da arte no contexto de uma Universidade 

Tecnológica pode parecer aos mais desavisados uma 

incongruência. No entanto, a vocação artística de nossa 

Instituição está enraizada em sua essência. Começamos 

em 1909 como uma pequena escola, o Escola de Aprendizes 

Artífices que, como seu nome indica, formava artesãos, 

oportunizando surgirem verdadeiros artistas da alfaiataria e 

da selaria. A junção entre arte e ofício, portanto, sempre existiu 

nos ideais e na prática dessa Instituição. Acompanhando a 

história de transformação e crescimento para a Escola Técnica 

de Curitiba, Escola Técnica Federal do Paraná, Centro Federal 

de Educação Tecnológica e hoje Universidade Tecnológica 

Federal, a arte, já agora em termos teatrais, passou a ser 

exercida como ferramenta terapêutica, pedagógica, durante 

as décadas de 40, 50 e 60, como arte utilitária. Mais tarde, 

a partir de 1972, o grupo teatral se destacou e partiu em 

sua trajetória autônoma para educar os sentidos e, aliado 

ao trabalho, formar cidadãos integralmente. Desde então, 

trabalhando sob os princípios da paixão e do profissionalismo, 

legado do excepcional diretor e professor José Maria Santos, 

o grupo teatral tem encontrado desafios e buscado superar as 

adversidades. São 35 anos de atividade ininterrupta, marcando 

presença na vida dos que por ele passam e por onde passa, 

sempre buscando aprimorar-se e cumprir com o propósito de 

tornar real o lema dessa Universidade, aliar à Tecnologia o 

Humanismo.

Eden Januário Netto

Reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná



Ao completar 35 anos de existência, o TUT - 

Teatro da Universidade Tecnológica [Federal do 

Paraná – Campus Curitiba] - atinge uma marca 

memorável, tendo um momento simbólico para 

olhar para sua história e avaliar sua trajetória.

O apoio constante da instituição de ensino, 

que atravessou três transformações neste 

período, indica uma estima e crença de que a 

atividade teatral traz e deve continuar trazendo 

benefícios a seus alunos e à sociedade. A Escola 

Técnica Federal, que passou a ser Centro 

Federal de Educação Tecnológica até tornar-se 

a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

viveu sob diferentes administrações, mantendo 

o Grupo de Teatro permanente e constante, 

dando apoio e respaldo para que, na condição de 

atividade extracurricular, o teatro permanecesse 

como parte da identidade da instituição.

O objetivo deste livro é registrar alguns 

aspectos da história do Teatro dentro da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

e, conseqüentemente, da própria história 

da instituição e da própria história do teatro 

de Curitiba. O TUT/ TECEFET/ TETEF foi e 

é incentivador à atividade teatral: desperta 

vocações para diversas áreas humanísticas, 

assim como encaminha pessoas que, a partir de 

sua experiência nas oficinas e Grupo de Teatro, 

decidiram-se profissionalmente por esta arte, 

influenciando e escrevendo a história do teatro 

paranaense e brasileiro. Afinal, a história, assim 

como nosso grupo, é feita de pequenas histórias 

e de pessoas com nomes e rostos. Embora o 

teatro seja uma atividade coletiva, este coletivo é 

composto por indivíduos com histórias pessoais 

e particulares. Histórias que juntas se escrevem.

Este registro histórico do TUT/ TECEFET/ 

TETEF dá um pouco mais de ênfase aos 

primeiros passos do Grupo, uma caminhada 

iniciada na década de 1970 que é imensurável 

em sua influência, visto que o teatro, como toda 

forma de arte e de educação, não nos permite 

quantificar, calcular, medir ou formatar a real 

profundidade e abrangência de sua ação no ser 

humano. 

O livro conta com a colaboração de dois 

importantes jornalistas, Jorge Luiz Bostelmann 

de Oliveira e Ulisses Iarochinski, testemunhas 

ativas do TETEF que de forma muito lúcida 

reconstituem a história vivida na década de 

1970, integrantes da primeira e da segunda 

gerações do grupo. O livro também reúne cinco 

depoimentos de ex-integrantes: dos irmãos 

Scholtz, René e Cley, e de integrantes mais 

recentes: Yara Tadano, João Vinícius Trautmann 

e Patrícia Cavalcanti de Albuquerque Saldanha. 

A década de 1980, coordenada pelo professor 

José Maria Santos não aparece neste livro, 

sendo tema ainda em pesquisa a ser vinculado 

em outra publicação. Os trabalhos realizados 

a partir de 1990 até 2005 estiveram a cargo 

de três professoras diretoras: Joana Rolim, 

Cleonice de Queiróz e Marília Gomes Ferreira, 

que foram entrevistadas para a elaboração de 

um artigo que delineia este período e reúne 

dados importantes, sendo um primeiro material 

para investigações futuras. Dois textos são 

apresentados partindo-se de reflexões a partir 

da vida do grupo: uma com relação a dinâmica 

de rotatividade e permanência de alunos e 

outra que discute a relevância dos programa de 

espetáculos. Uma pesquisa também elaborada 

a partir de entrevistas feitas com o elenco do 

espetáculo Seis Personagens à Procura de um 

Autor, de 1998. Autor,Autor, Retratos da História pretende 

ser uma linha de pesquisa que visa a reconstituir 

histórias e dar nome aos rostos de tantas 

pessoas que aparecem nas fotos dos arquivos 

do TUT. Mais ao final, são apresentados alguns 

desafios e algumas novas perspectivas que 

o TUT encontra desde 2005 em diante, com 

o ingresso de um novo professor de teatro e 

com a transformação do CEFET-PR em UTFPR. 

Por fim, são registradas algumas atividades e a 

movimentação de comemoração dos 35 anos de 

teatro na UTFPR.

A História lança desafios que podem 

despertar para novos horizontes, num sentido 

de se encontrar nela a possibilidade de nova 

fecundação, sempre possível. Não para 
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desfrutar-se de um prestígio passado. Os 

tempos mudaram e tanto a instituição de ensino, 

quanto o meio artístico, a sociedade como um 

todo, bem como o entendimento sobre a função 

da educação e da arte, se ampliaram. Importa 

resgatar e registrar os primeiros passos com fins 

de se criar uma consciência mais ampla do que 

foi e do que pode vir a ser. Importa agora assumir 

um novo espaço de contribuição, no propósito 

de atender às necessidades educacionais e 

sociais de hoje através do TUT.

Este livro existe por influência e empenho 

de algumas pessoas. Por ocasião do concurso 

público para professor de teatro da UTFPR, tive 

que estudar a história do teatro paranaense, um 

assunto novo do qual pouco sabia. A professora 

Selma Suely Teixeira surgiu então como uma 

referência neste campo de estudo. Suas 

publicações despertaram então o gosto por 

algo novo: a história do teatro curitibano, nossa 

história, minha história também. Deparando-

me com a monografia da professora Cleonice 

de Queiróz Levantamento histórico do teatro 

no CEFET-PR, comecei a compreender com no CEFET-PR, comecei a compreender com no CEFET-PR

mais clareza a história desse grupo que agora 

eu assumia e me senti também desafiado a 

conhecer mais, a resgatar a história, a refletir 

sobre a antiga e a nova atuação do grupo. A 

professora Maria Cristina de Souza é outro 

nome que preciso citar, reconhecendo nela 

uma grande incentivadora do teatro na UTFPR, 

sempre desafiadora e boa conselheira. O chefe 

do Departamento de Atividades Comunitárias, 

professor Gumercindo Vieira dos Santos, que 

de uma forma brilhante orientou meus primeiros 

passos nesta universidade, juntamente com o 

auxílio da sra. Maria Cleuza Fachini, apoiando 

sempre os projetos do TUT, dispondo também 

recursos do departamento para que este livro 

fosse publicado. Nesta mesma linha, é preciso 

mencionar o apoio dos professores Décio 

Estevão do Nascimento, Nicolau Afonso Barth 

e Paulo Osmar Dias Barbosa, que expressaram 

a todo momento apoio ao TUT, dispondo-se 

ao máximo para que esta atividade tivesse 

as condições necessárias para cumprir seu 

papel. Menciono ainda Diego Monteiro Von 

Ancken, estagiário de Comunicação do teatro, 

que supera sobremaneira o compromisso e a 

dedicação com o TUT. Por fim, agradecendo ao 

professor Y. Shimizu, excelente interlocutor, que 

no alto de seus quase 70 anos de conhecimento 

e experiência, apoiou muitíssimo estes 

registros, discutindo e desafiando, deixando 

indubitavelmente sua contribuição ao teatro da 

UTFPR, desta cidade, deste país. 

Agradeço a todos que contribuíram com 

depoimentos e entrevistas. Este livro é dedicado 

a vocês e a todos que viveram e vivem nosso 

grupo. Completamos juntos 35 anos! 



 HISTÓRICO

A Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná passou ao longo de sua história por 

diversas transformações. A instituição surgiu 

em 1909 como Escola de Aprendizes Artífices 

do Paraná, com a finalidade de atender 

crianças humildes de 10 a 13 anos provindos 

de camadas menos favorecidas da sociedade, 

chamados de ‘desprovidos da sorte’, tendo então ’, tendo então ’

a possibilidade de ajudar na renda da família. 

Iniciou com 45 alunos e ensinava ofícios de 

alfaiataria, sapataria, marcenaria, serralheria, 

selaria e mecânica.

Em 1937, a escola passa a ministrar o ensino 

de 1o. grau, sendo denominada Liceu Industrial 

do Paraná. Em 1942, recebeu o nome de Escola 

Técnica de Curitiba. Em 1943, iniciaram os 

primeiros cursos técnicos: Construção de 

Máquinas e Motores, Edificações, Desenho 

Técnico e Decoração de Interiores, tendo 

sido transformada em Escola Técnica Federal 

do Paraná em 1959, ganhando autonomia, 

adquirindo identidade própria e ganhando 

importância na sociedade. “Passou a ser 

considerada como unidade escolar padrão no 

Estado, principalmente com a configuração do 

ensino de 2o. grau trazido pela lei nº. 5.692/71, 

que dava ênfase especial à preparação para o 

trabalho.” trabalho.” trabalho. (INOVAÇÃO, 2005, p. 4)

O ano de 1974 é tido como marco de 

implantação dos primeiros cursos superiores 

de curta duração de Engenharia de Operação 

35 ANOS DE TEATRO NA UTFPR – CAMPUS CURITIBA

(Construção Civil e Elétrica). Passados quatro 

anos, a Escola Técnica Federal foi transformada 

em Centro de Educação Tecnológica do Paraná 

(CEFET-PR), oferecendo cursos de graduação 

plena. Nas décadas de 80 e 90, começam a ser 

criados os Programas de Pós-Graduação.  

Em 1990, o CEFET-PR se expande para o 

interior do Estado do Paraná, contando com 

seis campi: Curitiba, Campo Mourão, Cornélio 

Procópio, Medianeira, Pato Branco/ Dois 

Vizinhos e Ponta Grossa, através do Programa de 

Expansão e Melhoria do Ensino Técnico.

Com a publicação do Decreto nº2.208, de 

1997, que previa o término da integração do 

Ensino Técnico ao Ensino Médio, o CEFET-

PR optou por preparar o Ensino Médio e por 

desenvolver vários cursos superiores de 

Tecnologia, deixando a oferta do novo modelo 

de cursos técnicos para os anos seguintes. 

Em 2005, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná é elevado oficialmente 

à categoria de universidade, sendo a primeira 

Universidade Tecnológica do Brasil. O processo, 

iniciado em 1997, finalmente foi sancionado 

pelo Presidente da República em 07 de outubro 

de 2005. A mudança da lei gerou a idéia de 

transformação para universidade e estimulou 

a formação do perfil universitário, passando-

se gradativamente a investir cada vez mais 

no ensino superior e na pós-graduação, 

intensificando a atuação no ensino, na pesquisa 

e na extensão. 

Atualmente, a UTFPR conta com onze campi 

espalhados em todas as regiões do Estado do 

Paraná (Apucarana, Campo Mourão, Cornélio 

Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco 

Beltrão, Londrina, Medianeira, Pato Branco, 

Ponta Grossa e Toledo), tendo mais de 13.000 

alunos matriculados nos cursos Técnicos 

Integrados, Graduações em Tecnologias, 

Engenharias e Bacharelados e Pós-Graduações. 

Em meio a toda esta trajetória de formação 

técnica e tecnológica, está a atividade teatral 

desempenhando importantes papéis para a 

Instituição.

A TRAJETÓRIA DO TEATRO NA UTFPR

Na história do Grupo de Teatro da UTFPR – 

Campus Curitiba, podemos identificar diferentes 

períodos considerando-se os professores-

diretores de teatro que estiveram à frente das 

atividades. São então cinco diferentes períodos 

ao longo desta história: o início do Grupo com 

José Maria Santos; o trabalho da professora 

Joana Rolim; a continuidade com as professoras 

colaboradoras Cleonice de Queiróz e Marília 

Gomes Ferreira; e o atual momento com Ismael 

Scheffler. As tendências e ênfases de suas 

propostas inevitavelmente recaem sobre o perfil 

de formação e experiências dos professores, 

bem como a compreensão do papel do teatro 

dentro da instituição.

9



O que é notável no Teatro da Instituição 

é que ele se estrutura e se mantém como um 

grupo permanente e renovável por 35 anos 

ininterruptos, atravessando mudanças docentes 

e gestões administrativas. A atividade teatral 

surge com propulsão em 1972, atravessando 

décadas com seus altos e baixos, com maior 

ou menor impacto nas comunidades interna 

e curitibana, interrelacionado ao momento 

político do País, à situação artística-teatral de 

Curitiba, isto é, da estruturação da classe teatral 

e centros de formação profissionalizantes, e às 

variações da legislação relativa à Educação, e do 

próprio impacto que seus professores provocam 

na proposição das atividades realizadas. 

José Maria Santos está diretamente ligado 

à fundação do Grupo e é responsável pelos 

trabalhos nas décadas de 1970 e 1980, quando 

o TETEF (Teatro da Escola Técnica Federal) se 

torna conhecido na cidade e mobiliza a Escola 

Técnica Federal. O nome TETEF permanece 

até 1978, mudando para TECEFET, pelo qual o 

grupo ficou mais amplamente conhecido. É no 

TECEFET (Teatro do CEFET) que José Maria vai 

atuar até janeiro de 1990, quando falece. José 

Maria Santos, nos 17 anos em que esteve à 

frente do Grupo, aliava sua experiência artística 

profissional a de ensino, sendo responsável pela 

formação humana e artística de grande número 

de pessoas que ingressaram na Instituição 

tecnológica. 

Joana Rolim foi professora do Departamento 

Acadêmico de Comunicação e Expressão - 

DACEX, no CEFET-PR, nas décadas de 80 e 90. É 

ela que assume o TECEFET em 1990 e o conduz 

até 1997, quando se aposenta. Foi realizadora 

ativa no teatro amador, possuindo formação, ativa no teatro amador, possuindo formação, 

experiência e atuação na comunidade artística experiência e atuação na comunidade artística 

completamente diferentes de José Maria. Tudo completamente diferentes de José Maria. Tudo 

isto leva ao estabelecimento de um novo perfil isto leva ao estabelecimento de um novo perfil 

ao Grupo. 

A saída de Joana gera um novo impasse à 

continuação do Teatro. Não dispondo de uma 

pessoa capacitada na casa e não dispondo 

de vaga para professor efetivo, em 1998 é 

aberto teste seletivo para professor. Cleonice 

de Queiróz assume então a tarefa de dar 

continuidade ao TECEFET. Com formação 

superior em direção teatral, imprime no Grupo 

um novo perfil, distinto dos dois anteriores, 

propondo, naturalmente, outras características. 

Um empreendimento importante que ela inicia, é 

o resgate da história do TETEF/ TECEFET.

Ao fim de cinco anos, em 2003, 

impossibilitada de continuar no cargo por 

encerrar-se seu período legal, novo teste 

seletivo é aberto. Desta vez, com o período 

fechado definitivamente em dois anos apenas.  

Marília Gomes Ferreira, também graduada em 

direção teatral, depara-se com a difícil tarefa 

de desenvolver um projeto de trabalho em 

apenas dois anos. Não obstante, imprime em seu 

trabalho características próprias, procurando 

manter características que julgava importantes 

no perfil de funcionamento do TECEFET. 

Cientes da dificuldade e risco que o TECEFET 

enfrentava diante da possibilidade de não 

encontrar as condições para um trabalho de 

médio e longo prazo, a Direção do Campus 

Curitiba dispõe de uma vaga para professor 

efetivo, afirmando assim a importância do 

teatro e relevância deste no processo de 

formação estudantil. Em meados de 2005, é 

aberto concurso público e após 17 anos (desde o 

falecimento de José Maria Santos), a Instituição 

tem novamente um professor concursado 

especificamente para a atividade extracurricular 

de teatro. A entrada de Ismael Scheffler também 

coincide com a transformação de CEFET-PR em 

UTFPR, momento em que as atividades teatrais e 

o Grupo também recebem uma nova designação: 

o TECEFET, conhecido por este nome há 27 anos, 

passa a se chamar TUT – Teatro da Universidade 

Tecnológica. Com ampla experiência no ensino 

de teatro como atividade extracurricular e 

tendo investido em sua formação acadêmica 

em Teatro, Ismael empenha-se em encontrar 

e afirmar no TUT sua nova identidade, uma vez 

que, a partir de então, a atividade teatral assume 

a condição de teatro feito em uma Universidade.

As comemorações dos 35 anos de Teatro 

na Instituição contribuem ainda mais na busca 

pela afirmação e expansão do TUT. Um novo 

período se inicia, e inicia com festa. Uma nova 

etapa surgida a partir da caminhada de muitas 

pessoas. Uma história construída e que está em 

construção. Uma história que já muito ensinou, 

ainda ensina e continuará ensinando com a nova 

história do presente.

REFERÊNCIAS:

INOVAÇÃO – Revista da transição do CEFET-PR em 
Universidade. Edição Especial. Curitiba, out. 2005.

QUEIRÓZ, Cleonice de. Levantamento histórico 
do teatro no CEFET-PR. 2000. 59 p. Monografia 
(Especialização no Ensino de Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira) – Departamento Acadêmico de 
Comunicação e Expressão, Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná, Curitiba. 

PROJETO DE ATUAÇÃO PARA O TEATRO DO CEFET-PR

SHIMIZU, Trinta anos de teatro no Cefet-PR. Revista 
Tecnologia & Humanismo, ano 15, n.21, 2ºsem. 
2001.
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PRINCIPAIS ESPETÁCULOS
JOSÉ MARIA SANTOS
• 1973 - O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. 

• 1974 - Chapetuba Futebol Club, de Oduvaldo Vianna Filho 

• 1974 - O Irmão das Almas, de Martins Pena. 

• 1975 - O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, com direção de Aluízio 

Cherobin. 

• 1975-76 - Os Faladores e A Guarda Cuidadosa, peças curtas de Cervantes. 

• 1976-77 - Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki. 

• 1977 - TETEF conta Tiradentes, adaptação de Arena conta Tiradentes, de 

Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri.

• 1977 - Na Boca dos Poetas - criação coletiva com textos de poetas 

universais. 

• 1978 - A Invasão, de Dias Gomes. 

• 1979 - A Turma, de Jenny Fontes. 

• 1980 - Filhos do Silêncio, criação coletiva. 

• 1981 - A Ameaça Veio com a Chuva, de Miriam de San Juan. 

• 1982 - A Ralé, de Máximo Gorki. 

• 1984 - O Doente Imaginário, de Molière. 

• 1985 - Tudo Azul no Hemisfério Sul, de Marco Borges. 

• 1986 - Calú, de Carlos Câmara. 

• 1987 - Eles Não Usam Black-Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. 

• 1988 - Bodas de Sangue, de Federico García Lorca. 

• 1989 - Médico à Força, de Molière. 

JOANA ROLIM (todos os textos de sua autoria)

• 1990/91 - A Importância da Maçã na Revolução Sexual das Minhocas. 

• 1992 - Noite Negra. 

• 1993 - Pare a História que eu Quero Viver .

• 1994 - Filhos da Cena. 

• 1995 - Agenda Destino. 

• 1996/97 - Hada – Passageiro do Tempo. 

CLEONICE DE QUEIRÓZ

• 1998 – Seis Personagens em Busca de um Autor, de Luigi Pirandelo. 

• 1999 a 2002 – Vai e Vem, de Samuel Beckett. 

• 2001 – Porcariomania, criação coletiva.

• 2002 - Uma Autora em Busca de Personagens, de Didi Fonsceca. 

• 2003 – A Raiz do Grito, de Alcione Araújo. 

MARÍLIA GOMES FERREIRA

• 2004 - Nos Tempos do Bang-Bang, de Marília Gomes Ferreira. 

• 2005 - Crime Roubado, de João Bettencourt. 

ISMAEL SCHEFFLER

• 2006 - Chufone, criação coletiva.

• 2006 - Dentro do Dentro, criação coletiva.

• 2007 - Bodas de Sangue, de Federico García Lorca.

• 2007 -O Feitiço da Mariposa, inspirado no texto de García Lorca 

(Grupo Lado B).
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No dia 16 de novembro de 1972, José 
Maria Ferreira Maciel Santos assinou 
seu contrato de trabalho na Escola 
Técnica Federal do Paraná, assumindo 
o cargo de professor de teatro. Nesta 
mesma data, celebra-se o nascimento 
do Grupo de Teatro da Instituição, 
que recebeu o nome de TETEF: Teatro 
da Escola Técnica Federal do Paraná. 
O Grupo chamou-se TETEF até 1978 
quando a instituição passou a ser Centro 
Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná, renomeando-se o Grupo para 
TECEFET.

Mesmo que algumas atividades 
teatrais já ocorressem dentro da 
instituição em anos anteriores dirigidas 
pelo professor Paulo de Tarso Monte 
Serrat, entre meados dos anos 50 e 
60, é a partir de 1972 que se conta 
o nascimento do Grupo de Teatro. 
É a partir desta data que o teatro é 
marcado por duas características: 
sua ininterrupção de trabalho e sua 
articulação em grupo (não sendo 
apenas a reunião de alguns jovens para 
a montagem de um único espetáculo). 
Desde então, atividades teatrais são 
realizadas como atividades extra-
curriculares organizadas em forma de 
grupo, âmbito no qual o trabalho será 
contínuo com ciclos de renovação dos 
integrantes do grupo. 

O trabalho de grupo permite uma 
certa estabilidade de elenco que 
pode, por isto mesmo, permitir a 
conformação de um esquema de 
treinamento e preparação do ator, bem 
como contribuir na criação de material 
espetacular de forma mais orgânica, 
favorecendo também o trabalho de 
formação humana de uma maneira 
mais profunda e significativa. Tudo 

isto através da constituição de uma 
turma que se reúne em torno de um 
objetivo comum: produzir teatro. 
Embora possa haver motivações 
individuais distintas na procura pelo 
teatro dentro da instituição de ensino, 
tais como perda de timidez, busca por 
aprimoramento na comunicação ou 
mesmo paixão artística, a confluência 
em conquistar um objetivo comum - a 
realização de um espetáculo de teatro, 
leva a esta identidade coletiva. Nela 
é possível conferir as contribuições 
de um grupo, diferentemente de 
uma reunião momentânea para 
a realização de uma peça teatral, 
contexto que, mesmo que positivo, 
não permite práticas de repercussão 
mais profundas no trabalho ou em 
seus integrantes.

O TETEF surge já como atividade 
extraclasse e por influência da lei 
5.692/71. É a partir desta lei, que prevê 
a inclusão da disciplina de Educação 
Artística, que a arte ganha mais 
espaço dentro dessa escola técnica. 
No programa do espetáculo O Auto 
da Compadecida, primeiro espetáculo da Compadecida, primeiro espetáculo da Compadecida
encenado pelo Grupo de Teatro em 
maio de 1973, pode-se encontrar esta 
referência: “Em boa hora a reforma 
do ensino que se implanta no País 
veio fazer da educação artística item 
obrigatório nos currículos de nossas 
escolas de 1º e 2º graus. Estimulando 
e desenvolvendo a sensibilidade e 
o gosto artístico dos educandos, a 
escola coloca-os de olhos abertos 
face ao mundo das artes, que é obra 
do homem tanto quanto o mundo 
tecnológico, o político ou o econômico 
em que vive e que, como tal, deve ser 
amplamente conhecido pelas gerações 
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O NASCIMENTO E OS PRIMEIROS 
que herdarão nossa cultura”.

A lei previa, no artigo sétimo, a 
inclusão obrigatória da disciplina 
de Educação Artística nos 
currículos dos estabelecimentos 
de 1º e 2º graus. Em uma matéria 
jornalística do Diário Popular  
escrita por ocasião da estréia de O 
Pagador de Promessas, em 1975, Pagador de Promessas, em 1975, Pagador de Promessas
pode-se perceber que o surgimento 
do grupo de teatro era realmente 
visto como um prolongamento 
influenciado pela nova legislação: 
“Com essa produção, o Paraná se 
coloca entre as unidades pioneiras 
da Federação na inclusão da 
educação artística como item 
obrigatório nos currículos das 
escolas de 1º e 2º graus, dentro da 
implantação da Reforma do Ensino. 
A Escola Técnica Federal do Paraná 
foi adiante, formando seu próprio 
grupo teatral”. 

O professor Ivo Mezzadri, diretor 
da ETF na época da fundação da 
atividade teatral, em depoimento, 
relembrou o sistema em que as 
aulas de Educação Artística eram 
realizadas: “Não eram aulas 
formais em sala de aula. Os alunos 
eram reunidos no Auditório e ali 
tinham palestras ou demonstrações 
artísticas com diversas pessoas de 
escultura, pintura, teatro...”. 
Naquela época, também relatou 
Mezzadri, realizavam-se com certa 
freqüência reuniões com os alunos, 
com cerca de vinte minutos, um 
tempo em que a direção e os 
professores apresentavam as 
suas pretensões e realizações, 
uma forma de comunicação com 
os alunos. Em uma das reuniões, 
recordou Mezzadri, um grupo de 
alunos  questionou sobre o porquê 
de não existir um grupo de teatro 
na escola. A idéia estava lançada e 
foi sendo trabalhada pela direção.

Neste período, a Escola Técnica 
comprava espetáculos teatrais 
de Curitiba ou de São Paulo para 
serem apresentados aos alunos. 
Cada espetáculo era apresentado 

várias vezes em diferentes turnos dando-se 
opção aos alunos que podiam assistir mais 
de uma vez a peça e, assim, trazer também 
membros da família e amigos. A Instituição 
também comprava do Teatro Guaíra ingressos 
de espetáculos que distribuía aos alunos. O 
objetivo daquelas apresentações, segundo o 
professor Ivo, era de desenvolver a percepção 
dos alunos e formar um público apreciador de 
arte. 

José Maria Santos foi um dos que trouxe 
um espetáculo, o monólogo Lá. Em 1972, Lá. Em 1972, Lá
José Maria Santos já possuía um carreira 
de reconhecimento, sendo uma figura de 
destaque no panorama artístico do Paraná. 
Lá havia entrado em cartaz naquele ano e Lá havia entrado em cartaz naquele ano e Lá
tinha ampla repercussão na impressa. José 
Maria também já havia se destacado por sua 
articulação e liderança junto à classe artística 
e era professor do Curso Permanente de Teatro 
da Fundação Teatro Guaíra, onde permaneceu 
por seis anos. A partir da apresentação na 
ETF, Ivo Mezzadri realizou o convite para a 
formação de um grupo na Escola Técnica. 
Mezzadri reconheceu em Santos algumas 
características que julgava importantes: “Você 
tem vocação para a atividade artística, é um 
ator, é uma pessoa que tem a sensibilidade 
de pasmar as pessoas. [...] Você é casado, 
tem família, e eu acho que é um exemplo de 
pessoa ligada a classe artística”. José Maria 
agradeceu o convite e até sugeriu o nome de 
outras pessoas relacionadas à assossiação dos 
artistas. Cerca de dois meses depois, telefonou 
de uma cidade do interior onde estava em 
turnê e manifestou seu interesse no convite. 
José Maria ao longo de sua vida sempre foi 
um grande crítico da classe teatral e do apoio 
dispensado para o Teatro no Paraná, e viu ali a 
possibilidade de trabalhar pela transformação 
que acreditava ser urgente. “Nós estávamos 
certos, por que o Zé Maria tinha uma facilidade 
muito grande de observar as pessoas... Ele 
realmente era vocacionado para a atividade 
artística no sentido de descobrir talentos 
jovens”, diz Mezzadri.

Em seu surgimento, atribuía-se ao teatro 
alguns objetivos: o desenvolvimento do 
aspecto humanístico nos alunos, sendo um 
complemento à formação técnica, também 
uma espécie de válvula de escape a um 
ensino assentado sobre o raciocínio lógico-
matemático, assim como um espaço para a 
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formação de artistas profissionais de teatro 
e um campo para a formação de platéia, 
educando os alunos para a apreciação da 
linguagem cênica.  

Em um artigo de 1990, o jornalista Cley 
SCHOLZ, ex-integrante do TETEF (1975-
1978), declara que o teatro desempenhava 
importante complemento de formação 
educacional e desenvolvimento pessoal.

“O ensino do teatro acabou mostrando uma 
forma de educação integrada, que abriu as 
portas para outros campos do conhecimento, 
despertando vocações e desenvolvendo a 
percepção para os valores filosóficos – em 
oposição, ou como complemento ao mundo 
da eletrônica, da matemática algébrica, da 
trigonometria, da mecânica e das edificações.

Não se tratava simplesmente de tentar 
formar atores, muito pelo contrário, foram 
poucos os que saíram do grupo para a carreira 
profissional nos palcos. Tratava-se muito 
mais de enriquecer a formação profissional 
de centenas de adolescentes, fazendo-os crer 
neles mesmos, ensinando-lhes a se expressar 
física e verbalmente e introduzindo-os no 
mundo da cultura – não só do teatro, mas 
da literatura, da poesia, da estética e da 
dramaturgia de um modo mais abrangente”. 
(1990, p. 1)

Este mesmo aspecto é expresso no 
programa do espetáculo Médico à Força, de Médico à Força, de Médico à Força
1989, escrito por Ivane Angélica CARNEIRO: 
“Quando um aluno entra no grupo é porque 
busca algo além do ensino técnico e ali 
encontra sensibilidade artística e realização, o 
que faz compreender melhor o seu verdadeiro 
eu e o mundo que o cerca.”

O interesse de que o TETEF fosse um 
espaço de profissionalização teatral é várias 
vezes mencionado em documentos do período 
de surgimento do grupo: “Na opinião do Zé, o 
teatro amador como este, da Escola Técnica, 
tem dois objetivos a atingir: o primeiro diz 
respeito à formação de atores, e o segundo, 
indireto mas não menos importante, diz 
respeito à formação de uma platéia para o 
teatro profissional.” (NÃO EXISTE amador 
nem profissional, Folha de Londrina, 1974, 
p. 2). Existia para José Maria Santos uma 
preocupação em preparar os alunos para 
uma atuação profissional voltada ao mercado 
artístico. Talvez este entendimento tenha 

a ver com o contexto da época, fase de 
crescimento do meio teatral profissional no 
Paraná e esperança do próprio José Maria em 
contribuir para uma renovação do perfil do 
profissional de teatro. Em 1973, ele afirmou 
que “fazer teatro amador sempre foi uma 
tarefa difícil e importante porque um bom 
grupo de teatro amador conscientizado de 
sua missão é sem sombra de dúvidas a maior 
escola para o artista de teatro e também um 
celeiro de elementos para o profissionalismo”.
Seu interesse estava voltado não apenas para 
o ator e a atriz, mas também para a formação 
de figurinistas, cenógrafos, iluminadores e 
outros técnicos de teatro. O desenvolvimento 
da formação nestas outras profissões se 
dava a partir da vivência na realização dos 
espetáculos, dando-se oportunidade para 
que os alunos participassem dos processos 
de criação.

O interesse na educação do aluno para a 
apreciação de espetáculos teatrais aparece 
desde antes da fundação do grupo, como 
já mencionado. Este processo de formação 
de platéia, que consiste muito mais do que 
aprender etiqueta de comportamento, exigiu 
um determinado esforço e uma postura 
pedagógica para que a atividade fizesse 
sentido. Em uma entrevista de 1977, ano 
em que comemorou 20 anos de carreira, 
Santos afirmou que no início era praticamente 
impossível fazer um espetáculo e chegar ao 
seu final. E isso acontecia até com os grupos 
profissionais que às vezes se apresentavam 
por lá. “O comportamento habitual dos alunos 
era terrível. Quando iniciamos, sofremos tudo 
isso e sentimos todavia que ali estava um 
tremendo potencial e antes de qualquer 
coisa seria necessário conquistar a platéia. 
Uma platéia tão grande, equiparada ou até 
maior que a habitual na cidade de Curitiba. 
Mas precisaríamos despertar o seu interesse, 
levando trabalho dos próprios alunos, fazendo 
palestras, antes, e depois dos espetáculos. 
Teve oportunidade em que chegamos a 
interromper a peça para conversar com a 
platéia, explicar o que estava ocorrendo no 
palco”. (p. 2)

É muito comum ouvir relatos de ex-alunos 
que estudaram na instituição entre 1972 e 
1989, período em que José Maria dirigiu o 
Grupo de Teatro, do interesse dos alunos 
em geral em assistir as apresentações 

teatrais realizadas sob a direção de Santos. 
Constantemente se encontram referências de 
que a formação de uma platéia, educando o 
aluno a assistir, respeitar e apreciar o teatro, 
era um dos grandes interesses de José Maria. 
Entendendo que a arte não se restringia a um 
determinado grupo de pessoas, mas a toda 
sociedade, indistinto da classe social ou da 
idade, se pretendia através do TETEF dar 
acesso às pessoas ao teatro. No programa do 
espetáculo Na Boca dos Poetas, Santos afirma Na Boca dos Poetas, Santos afirma Na Boca dos Poetas
que “O TETEF iniciou suas atividades no ano 
de 1972, com o objetivo de fazer com que o 
teatro fosse visto como um veículo incisivo 
de aculturação do jovem aluno da ETFPR, e 
não como um divertimento das classes mais 
privilegiadas.” Esta preocupação de levar as 
pessoas ao teatro e formar público não foi 
um fato restrito a comunidade interna. Os 
espetáculos do Grupo eram abertos ao público 
e levados à comunidade externa, tendo 
repercussão não só em Curitiba: “O TETEF 
tornou-se muito conhecido, muitas viagens 
ao interior, muitos concursos dos quais ele 
participava”, declarou Mezzadri. 

As primeiras encenações

O TETEF realizou suas primeiras 
apresentações no Teatro Guaíra. Em maio 
de 1973, poucos meses após o início do 
ano letivo, a Escola Técnica Federal do 
Paraná levava aos palcos durante quatro 
dias, dezesseis alunos apresentando uma 
importante obra da dramaturgia nacional: 
O Auto da Compadecida, texto de Ariano O Auto da Compadecida, texto de Ariano O Auto da Compadecida
Suassuna, dirigida por José Maria Santos.

Em 1974, o TETEF encena com dez alunos/
atores, no pequeno auditório do Teatro 
Guaíra, Chapetuba Futebol Clube, texto de Chapetuba Futebol Clube, texto de Chapetuba Futebol Clube
Oduvaldo Vianna Filho . O trabalho de José 
Maria Santos junto ao grupo e à Instituição 
trazia grande realização a ele, como se pode 
comprovar em seu texto no programa deste 
espetáculo:

“Encenar Chapetuba Futebol Clube com o Chapetuba Futebol Clube com o Chapetuba Futebol Clube
grupo de jovens amadores da Escola Técnica 
Federal do Paraná me dá muita satisfação 
e esperança de que nem tudo está perdido 
dentro dessa situação caótica, ridícula 
e angustiante que se encontra o teatro 
brasileiro, onde há a inversão de valores e a 
confusão é total.
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Com  O Auto da Compadecida de Ariano O Auto da Compadecida de Ariano O Auto da Compadecida
Suassuna, primeiro espetáculo do grupo, e 
agora com Chapetuba Futebol Clube, posso Chapetuba Futebol Clube, posso Chapetuba Futebol Clube
desenvolver um trabalho, que considero 
importante, e que consiste em encenar peças 
brasileiras de conteúdo popular, para que o 
povo não fique à margem dos problemas que 
lhe dizem respeito. A satisfação total é de 
poder contar com o apoio total da Direção da 
Escola e com o entusiasmo de atores jovens 
disciplinados, responsáveis e conscientes de 
que a carreira de ator não é um oásis aberto 
a todo tipo de vagabundagem e sim o que 
realmente ela é: uma das mais exigentes, das 
mais ingratas, das mais cansativas profissões, 
aquela que exige do homem o dom de si 
mesmo, de uma maneira generosa e, por 
conseguinte, custosa”. 

José Maria também expressou este 
sentimento de realização em uma entrevista 
dada ao jornal Diário do Paraná (1977, p. 2): 

“...é um trabalho que me gratifica. No 
profissionalismo luto contra uma série de 
coisas, sou obrigado a fazer concessões para 
sobreviver. Lá não. Não tenho preocupações 
com isso. E esse é um dos fatores que 
me mantém nesse trabalho. Tencionamos 
realizar um trabalho para aproveitar de 
modo mais abrangente os muitos alunos 
que nos procuram. O ideal seria uma grande 
montagem, para dar oportunidade a todos. O 
que fazemos na Escola Técnica deveria servir 
de exemplo para outros estabelecimentos 
de ensino e para os órgãos oficiais. A gente 
sempre procura um trabalho sem alardes. A 
preocupação é pelo fazer. Atingir a meta que 
são os 4 mil alunos e suas famílias”. 

A encenação de Chapetuba Futebol Clube
foi inscrita em 1975, no II Festival Nacional 
de Teatro Amador de Ponta Grossa (FENATA), 
ganhando o prêmio de Melhor Espetáculo. 

“...concorrendo com inúmeros outros 
grupos de maior vivência e recursos, tem a 
sua encenação do Chapetuba Futebol Clube, 
de Oduvaldo Viana Filho, considerada como 
o melhor espetáculo do encontro, levando 
a professora e crítica Luíza Barreto Leite a 
comentar, entusiasmada, no seu livro Teatro 
e Criatividade : ‘A equipe da Escola Técnica 
Federal do Paraná e seu diretor, José Maria 
Santos, realizaram um espetáculo do qual 
Vianinha se orgulharia’”. (D.G.D, 1985)

O espetáculo seguinte encenado pelo TETEF 
foi Irmãos das Almas, de Martins Pena. Este Irmãos das Almas, de Martins Pena. Este Irmãos das Almas
espetáculo, com dez alunos no elenco, deu 
seguimento a proposta de Santos em montar 
espetáculos de autores brasileiros, fazendo 
com que os alunos e o público tivessem maior 
identificação com o teatro e tivessem maior 
consciência de sua realidade. 

Segundo a monografia de Cleonice 
de QUEIRÓZ, “José Maria Santos foi um 
homem de resistência a vida toda; trabalhou 
com teatro num momento político de nosso 
país em que havia a mais efetiva proibição 
de falar contra, e falou contra o tempo 
todo. Nos anos que esteve no CEFET-PR, 
particularmente foi de encontro com um meio 
completamente ditatorial na sua época; com 
os textos que ele escolhia montar, respondeu 
ao sistema ditatorial. Dono de uma ideologia 
firme e decidida a formar opinião, usava a 
dramaturgia que já estava pronta e, nas suas 
montagens, imprimia sua visão de mundo 
rebelde, e resistente ao sistema autoritário, 
quase sempre pelo viés da comédia, 
aproveitando para, com isso, formar também 
consciência critica em seus atores/alunos”. 
(2000, p. 18)

Em 1975, o TETEF encara um novo 
desafio: encenar O Pagador de Promessas, 
de Dias Gomes , e apresentá-lo com o grupo 
amador no grande auditório do Teatro Guaíra, 
que possui capacidade de 2.700 lugares. A 
média de público foi de 1.800 pessoas em 
três temporadas. Foi a única vez que esta 
instituição de ensino enviou seus alunos 
ao Guairão. A surpresa maior está no fato 
de obter tamanho público em todas as 
apresentações. A direção deste espetáculo 
ficou a cargo de Aluízio Cherubin, convidado 
por José Maria Santos, que por sua vez 
coordenou e fez a produção do espetáculo, 
este com dezoito alunos no palco.

Cleonice de Queiróz apresenta a trajetória 
de Santos junto ao TETEF/ TECEFET em 
diferentes fases: as primeiras peças (1972 a 
1975), a segunda fase com a colaboração de 
Ulisses Iarochinski  (1975 a 1979) e, por fim, 
a década de 1980 (1980 a 1989). A percepção 
do encerramento de uma primeira etapa do 
TETEF foi sentida pelo próprio José Maria com 
a mudança de seu elenco e com a mudança 
de propostas dramatúrgicas. No programa 
do espetáculo Na Boca dos Poetas, de 1977, Na Boca dos Poetas, de 1977, Na Boca dos Poetas
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ele diz:

“Propunha-se, inicialmente, o TETEF a um 
trabalho calcado em cima da dramaturgia 
brasileira. Assim foi que com o primeiro grupo 
de alunos formado na escola foram encenadas 
as seguintes peças: O Auto da Compadecida, 
de Ariano Suassuna, Chapetuba Futebol Clube, 
de Oduvaldo Viana Filho, encenação esta que 
nos valeu o prêmio de melhor espetáculo no 
II Festival Nacional de Teatro Amador de 
Ponta Grossa, em 1974, Irmãos das Almas, de Irmãos das Almas, de Irmãos das Almas,
Martins Pena, e encerrando o ciclo, O Pagador 
de Promessas, de Dias Gomes, este espetáculo de Promessas, de Dias Gomes, este espetáculo de Promessas
marcou também a despedida dos integrantes 
do primeiro grupo de alunos da ETFPR. 1975 
registra o início do novo grupo de alunos, e 
agora com objetivos mais amplos em termos 
de dramaturgia mundial. E é assim que fomos 
buscar em Cervantes duas comédias curtas: 
A Guarda Cuidadosa e A Guarda Cuidadosa e A Guarda Cuidadosa Os Faladores. A seguir Os Faladores. A seguir Os Faladores
montamos Pequenos Burgueses, de Máximo Pequenos Burgueses, de Máximo Pequenos Burgueses
Gorki, com a qual permanecemos por mais 
de um ano, com duas temporadas no Teatro 
Guaíra, e encenações em três Festivais: 
Cascavel, Londrina e finalmente no Festival 
Nacional em Ponta Grossa”. 

Nos programas arquivados dos espetáculos 
encenados pelo grupo na fase inicial, 
pode-se encontrar os nomes de alunos que 
participaram das primeiras montagens do 
TETEF. Entre vários nomes, alguns se repetem 
revelando a permanência destes alunos ao 
longo da primeira fase do Grupo. Com a 
saída deste núcleo, o Grupo experimenta sua 
primeira renovação completa. 

Este perfil do Grupo de grande rotatividade 
do elenco se seguirá periodicamente até os 
dias de hoje. Característica própria de uma 
instituição que recebe e encaminha a cada 
ano novos alunos, gerando por isto mesmo a 
oportunidade de mais pessoas vivenciarem a 
experiência teatral.
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A década de 1980, sua história, sua gente e seus 
espetáculos, será registrada no volume II.
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Declaro para os devidos fins que o 
ator e professor de teatro José Maria 
Santos modificou definitivamente e 
radicalmente minha vida. Sem o contato 
com sua arte, minha vida teria sido 
breve e sem graça. Meus dias seriam 
iguais e em preto e branco. 

 Ao participar do grupo teatral Tetef, 
em 1978, comecei a descobrir meu 
lado artista e a possibilidade ilimitada 
que um jovem tem de optar por suas 
multiplas aptidões. Nesta época, o que 
muito me angustiava era escolher uma 
profissão, um caminho. Através do teatro 
me descobri capaz de assumir qualquer 
papel, me descobri capaz de enfrentar a 
vida sem medo assim como enfrentava o 
público ali sentado à nossa frente. 

 O ator José Maria reunia em torno 
de si pessoas muito interessantes e se 
relacionava com a comunidade artística 
de nossa cidade. Através dele pude ter 
contato com astros que de outro modo 
só conheceria pela televisão. Pude fazer 
amizades com os amigos  que tenho até 
hoje. Pessoas distintas, interessantes e 
amigas principalmente. 

 Aprendi também a resolver os 
conflitos de relacionamento. Ali, em 
nosso grupo, vivíamos um laboratório 
social em miniatura. Nós resolvíamos 
por meio do diálogo e de discussões. 
E, elas foram muitas. Discutíamos a 
solução dos problemas do mundo, a 

René Gomes Scholz é artista plástico e professor de arte. É criador e diretor do Pequeno Museu da Tecelagem, um site especializado 
na pesquisa da Arte Têxtil. Ingressou em 1975 no Curso Técnico em Eletrônica na ETFPR.  Integrou o Grupo de 1977 a 1979. 
Participou dos espetáculos: Pequenos Burgueses, Na Boca dos Poetas, Arena Conta Tiradentes e A Invasão.

    Depoimento

a escola de José Maria Santos está se 
propagando geração adiante. Um mestre 
nunca pode ter noção exata do tamanho 
de sua obra educativa. 

Declaro-me como devedor de eterna 
gratidão a esse professor que me 
propiciou tudo que acima afirmei.

                                                 

René Scholz, à direita, em um ensaio da peça A Invasão, com Cley Scholz e Solange Zanetti

nosso ver. 
Declaro também que José Maria 

Santos me influenciou também na 
escolha de minha profissão de Arte-
educador. Ali, em suas “aulas”, durante 
os ensaios vivi um ambiente de 
humanismo que não é possível encontrar 
em outro campo que não do das Artes. 
Ao fazer isso comigo, este professor 
acabou por influenciar também a 
centenas, talvez milhares de outras 
pessoas, pois como professor, também, 
eu tratei de distribuir os ensinamentos 
que recebi dele, aos meus alunos. Assim, 
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Penso que a dimensão da importância do 

TETEF possa ser melhor avaliada se antes 

houver uma compreensão do cenário em que 

esta história se desenrolou. Quando o grupo 

foi criado, em 1972, o Brasil estava no meio 

do mandato presidencial do General Ernesto 

Garrastazu Médici, um período de violenta 

repressão que, por conta disso, ficou conhecido 

como “os anos negros da ditadura”. Qualquer ”. Qualquer ”

forma de organização ou manifestação que 

pudesse ser confundida com algum tipo de 

protesto ou crítica ao regime ou à ordem 

estabelecida era prontamente reprimida. 

Campanhas ufanistas com o lema “Brasil, 

ame-o ou deixe-o” procuravam desqualificar ou 

transformar em inimigos do País e do progresso 

todos os críticos do regime. O grande projeto 

para o Brasil no período da ditadura militar 

era o de transformar o País numa potência 

internacional. Foi um período de grandes 

investimentos em infra-estrutura e de índices de 

crescimento na casa dos dois dígitos.       

A Escola Técnica Federal do Paraná, que 

tinha na sua origem uma escola de ofícios, 

transformou-se num pólo formador de mão-de-

obra voltada ao atendimento das necessidades 

do setor industrial. Possuía um elevado nível 

de organização que a tornava um centro de 

excelência no ensino de segundo grau. Havia 

qualidade no ensino e rigor na avaliação. A 

disciplina interna era quase espartana. Em 

Jorge Luiz Bostelmann de Oliveira*

alguns níveis da administração da escola, 

principalmente na relação com os alunos, o 

exercício do poder, às vezes, chegava a ser 

arbitrário. As normas da escola e os conteúdos 

a serem estudados em cada disciplina estavam 

devidamente registrados no manual “Aurora”. 

Em determinadas avaliações os alunos eram 

levados ao teatro, instalados afastados uns 

dos outros. As questões eram projetadas numa 

tela e as respostas deveriam ser marcadas num 

talonário parecido com uma folha de cheque 

com opções de “a” a “e”. Os talões de prova ”. Os talões de prova ”

deviam ser entregues juntamente com uma 

folha contendo a memória de cálculos o que, por 

si, já desencorajava a cola e o “chute”.  Aos que ”.  Aos que ”

arriscavam assim mesmo, uma penalidade se 

impunha: questões erradas anulavam questões 

certas. Não era sem razão que os alunos da 

Escola Técnica eram disputados no mercado 

de trabalho. Muitos, antes mesmo de concluir o 

curso, já tinham garantido seus empregos. 

Ironicamente para um período político 

de arbítrio, os alunos tinham um espaço de 

representação dentro da Escola. Havia o Diretório 

Central César Lattes - DECEL e os representantes 

de turma eleitos pelos colegas. Esta estrutura de 

representação permitia controlar e ordenar o 

fluxo de reivindicações as quais ficavam, em 

geral, restritas, ao encaminhamento prático 

de questões administrativas ou disciplinares. O 

DECEL, por sua vez, organizava atividades de 

caráter recreativo e cultural. Os alunos, trajando 

os guarda-pós coloridos de seus respectivos 

cursos, tinham a tendência de permanecer 

agrupados com seus pares tanto nos intervalos 

de aula quanto nos recreios. Mas todas estas 

“colônias” distintas tendiam a agrupar-se numa 

defesa incondicional da Escola nas competições 

esportivas e nas apresentações da banda e do 

coral.

Foi neste contexto que a semente do TETEF 

foi lançada. Lembro que, certa noite, voltando 

de ônibus para casa, sentou-se ao meu lado um 

outro estudante da Escola que morava no mesmo 

bairro.  Salvo por alguma troca esporádica de 

cumprimentos, nunca havíamos conversado. 

Influência, talvez, dos guarda-pós: ele era 

“graxeiro” e eu “pedreiro”, denominações com ”, denominações com ”

as quais eram identificados os alunos dos cursos 

de mecânica e edificações. Foi ele que puxou o 

assunto perguntando se eu sabia do grupo de 

teatro que iriam organizar na Escola. A reunião 

seria no dia seguinte. Conversamos sobre 

teatro e cinema. Ele contou que já participara 

de uma representação teatral chamada O 

Cerco de Numância. No bairro, descemos no Cerco de Numância. No bairro, descemos no Cerco de Numância

mesmo ponto, e cada um foi para sua casa. 

Antes, combinamos de participar da tal reunião. 

Aquela conversa rápida no ônibus marcou o 

início de uma grande amizade. No dia seguinte, 

eu e Alcyr Bay (o graxeiro) nos juntamos a um 

pequeno grupo, que viria a ser o núcleo central 

1972a19771972a1977
TETEF: registro de um olhar da primeira fila
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da primeira turma do TETEF e, espalhados pelas 

primeiras filas do teatro da Escola, ouvimos um 

tal José Maria Santos falar.

Não sei exatamente porque cada um de 

nós decidiu participar do grupo de teatro, 

mas lembro que o entrosamento de todos foi 

perfeito. Ir aos ensaios tinha um significado 

quase religioso. Ter o texto decorado na ponta 

da língua era um compromisso moral com o 

grupo. Acima de tudo havia uma motivação 

permanente criada pelo Zé. “Esses meninos 

não falam direito“, deve ter pensado ao ouvir 

os primeiros exercícios de leitura. Então 

providenciou aulas de dicção. A cada defeito 

detectado, lá vinha mais treinamento. Era o Zé 

lapidando pedra bruta. Entretanto, engana-se 

quem pensar que ele nos tratava com leite e pão 

de ló. Nada disso. Era extremamente exigente. 

Se precisasse xingar, xingava. Porém, corrigia, 

mostrava como deveria ser feito. Elogios verbais 

eram raros. Isso frustrava um pouco o grupo até 

que aprendemos que o Zé tinha brilhos diferentes 

nos olhos: um para às vezes em que ficava bravo 

e tinha vontade de nos escalpelar; outro, para 

quando estava cansado, pensando, talvez, “onde 

fui amarrar meu cavalo branco?”; outro, para 

quando estava feliz, para quando vibrava, para 

quando ficava orgulhoso. Orgulhoso do que havia 

ensinado. Orgulhoso do que havíamos aprendido. 

Agora, era ficar atentos no olhar do Zé!

As Primeiras Montagens
O primeiro texto encenado foi O Auto da 

Compadecida, de Ariano Suassuna. Se a idéia Compadecida, de Ariano Suassuna. Se a idéia Compadecida

do regime era impedir o desenvolvimento de 

consciência crítica, o Zé começa a subverter 

esta dinâmica. Primeiro, nos apresentou o autor. 

Depois, fizemos leituras do texto. Em seguida, 

os papéis foram distribuídos na base do “você 

tem cara desse personagem”.  Lá fui eu ser o ”.  Lá fui eu ser o ”

cangaceiro Severino. Pouco antes da confecção 

dos programas, Zé mexeu com a vaidade geral 

e nos disse que poderíamos escolher nomes 

artísticos. Lembrei de lendas familiares que 

registravam o gosto de minha bisavó pelo teatro 

e, em sua homenagem, “afrancesei” meu nome. 
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na nossa cara e disse sem pestanejar:   !adrem

Ante o susto geral, explicou que aquela era uma 

velha tradição francesa utilizada pelos atores 

para desejarem sorte no espetáculo. Ao final da 

apresentação lembro do olhar do Zé com aquele 

brilho orgulhoso. As apresentações se repetiram 

no teatro da Escola e no Centro de Criatividade 

do Parque São Lourenço.  Zé conseguiu que o 

TETEF fosse participar do I FENATA, o Festival 

Nacional de Teatro Amador na cidade de Ponta 

Grossa. É de se esperar de um grupo de teatro 

disposição para fugir do convencional e do 

conservador. Este também era nosso caso, 

mas alguém imaginou que, se o TETEF iria 

representar a Escola Técnica Federal do Paraná, 

deveria viajar a caráter. Na prática, isto significou 

vestir um paletó amarelo ouro com a logomarca 

da escola no bolso. Nossa chegada em Ponta 

Grossa não poderia ter sido mais impactante. 

Quebramos um paradigma ao contrário.  No 

início fomos ridicularizados pelos demais grupos 

que nos chamavam de “canarinhos”. Aquilo nos ”

perturbou. Logo, demos um jeito de deixar os 

paletós no alojamento, mas o estrago já estava 

feito. Agora, nos perguntavam onde estavam os 

paletós “bacanas”, porque não usávamos mais o ”

uniforme e outras coisas do gênero. Felizmente 

logo chegou o dia da apresentação. O Teatro 

Universitário veio abaixo. Fomos aplaudidíssimos 

e tudo mudou. Conquistamos no palco o respeito 

de críticos e companheiros de arte. Durante 

o festival, havia palestras e oficinas. Uma foi 

com Luiza Barreto Leite que dirigiu um exercício 

cênico improvisado, ao ar livre, sobre a Lenda 

de Vila Velha, em meio às rochas do parque. 

Particularmente, foi meu grande momento: 

além de protagonista, tive como companheira 

de cena uma pontagrossense que anos mais 

tarde tornou-se miss Paraná.

Em seguida, veio Chapetuba Futebol Clube, 

de Oduvaldo Vianna Filho. Quando Zé falou em 

montar uma peça que falava em futebol o espanto 

foi geral. Ficamos imaginando que aquele texto 

deveria ser muito chato. Iniciamos as leituras 

com uma pontinha de má vontade. Zé nos deu 

um grande puxão de orelhas. À medida que as 

leituras prosseguiam foi definindo os papéis 

segundo o velho critério: “você tem cara desse 

personagem!”.  Com ” Chapetuba percorremos o 

mesmo itinerário das apresentações anteriores 

com exceção do Parque São Lourenço. Voltamos 

à Ponta Grossa, para o II FENATA, desta vez com 

muito mais responsabilidade e sem os paletós 

amarelos. Havia muita expectativa com relação 

à apresentação da peça. Ao fazer uma crítica ao 

submundo do futebol e revelar as tragédias que 

temperam a vida humana, Chapetuba exigia uma 

força dramática que alguns críticos supunham 

ser muito difícil de conseguir de um grupo 

de adolescentes e amadores. O que eles não 

imaginavam é que o técnico deste time era o Zé. 

Foi um golaço atrás do outro. A interpretação 

de todos os membros do grupo foi marcante, 

mas Alcir Bay foi excepcional. Tínhamos como 

certo de que ele ganharia o prêmio destinado ao 

melhor ator. Infelizmente, isso não aconteceu, 

mas ninguém tinha do que se queixar: Chapetuba 

ganhou o prêmio de melhor espetáculo. Até hoje 

tenho viva na memória a manchete do jornal 

Folha de Londrina sobre nossa apresentação: 

“Chapetuba Futebol Clube é bola na rede... 

Linda... Linda, Linda”.  

Porém, o grande momento ainda estava 

por vir.  Antes dele, um interlúdio com texto de 

Martins Pena, Os Irmãos das Almas. Esta peça Os Irmãos das AlmasOs Irmãos das Almas

foi o batismo de fogo para os novos membros 

do TETEF.  Havíamos esquecido que o “para 

sempre, sempre acaba”, mas o Zé não. Assim, ”

começou a preparar novos atores e a repartir 

atribuições das quais, normalmente cuidava 

sozinho. Foi mais ou menos nesta época que 

me tornei uma espécie de assistente voluntário 

do Zé para assuntos do TETEF. Foi um grande 

aprendizado. Recebi noções de direção, 

cenografia, iluminação e figurino. 

O grande momento do primeiro grupo do 

TETEF e, acredito, da própria história do grupo, 

foi a montagem do texto de Dias Gomes: O 

Pagador de Promessas. Para a direção da peça, Pagador de PromessasPagador de Promessas

Zé convidou Aluízio Cherobin. O novo diretor 

trouxe um modelo diferente de trabalho, mas 

igualmente exigente. Com Aluízio também 

chegou ao grupo sua esposa Luciana. Era dela 

o trabalho de preparação dos atores. O curso de 

Decorações da Escola foi convidado pelo Zé para 

elaborar o projeto do cenário. Na condição de 

assistente da direção, fiz o trabalho de ligação 

com os alunos do curso que participavam do 

projeto. Lembro que pesquisando fachadas de 

igrejas encontrei um desenho num fascículo 

sobre história do Brasil dedicado a Tiradentes. 

Pareceu o mais adequado. Foi assim que uma 

igreja de Vila Rica inspirou a composição do 

cenário. A estréia foi no auditório Bento Munhoz 

da Rocha Neto, o Guairão, completamente lotado, 

fato repetido por três dias seguidos. Lembro que 

o espetáculo nos levou ao limite da exaustão 

emocional. A tensão estava presente em todas 

as cenas. Numa delas quase que a apresentação 

ficou comprometida. Era normal que alguns 

técnicos teatrais nas áreas de iluminação, 

carpintaria e figurino fossem convidados para dar 

apoio às produções. Um desses técnicos, auxiliar 

de produção, pediu para fazer uma figuração. 
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Nossa estréia foi na sala Salvador de Ferrante, 

o pequeno auditório do Teatro Guaíra. Era difícil 

acreditar que estávamos pisando um palco que 

fazia parte da história do teatro do Paraná. 

Estávamos nervosos, porém confiantes. Antes 

de iniciar o espetáculo Zé nos reuniu, olhou bem 



Entrou em cena, numa interpretação hilariante 

num momento absolutamente equivocado. O 

Padre Olavo (eu) e o Zé do Burro (Alcyr) travavam 

um diálogo com grande densidade dramática 

na boca de cena. O público que estava em 

silêncio absoluto, subitamente, irrompeu em 

gargalhadas. Num primeiro momento, eu e Alcyr 

nos olhamos tentando entender o que estava 

acontecendo. Como estávamos de lado para o 

fundo do palco não víamos o bêbado. Tentamos 

continuar e lá vieram novas gargalhadas. Jairo 

empolgou-se e começou a caminhar em direção 

a boca de cena. Foi quando o vimos. A situação 

era crítica: um dos maiores dramas do teatro 

brasileiro estava prestes a se transformar numa 

comédia de pastelão. Lembro que fiz um gesto 

com mão na direção do Jairo sinalizando que 

se afastasse. Esse gesto, afinal, era condizente 

com o personagem arbitrário do Padre. Jairo 

pareceu não entender. Foi nesse momento que 

Daniel, intérprete do personagem Bonitão, com 

muita presença de espírito, foi até o Jairo e, 

com a autoridade do cafetão que interpretava, 

ou seja, o dono do pedaço, abraçou o bêbado e 

o retirou do palco. No intervalo, todos queriam 

linchar o Jairo. O interessante é que aquela 

quase pequena tragédia contribuiu para nos 

dar uma grande maturidade no palco. Passamos 

a atuar com muito mais convicção na crença 

de que tendo superado aquele obstáculo 

nada mais poderia nos atrapalhar em cena. A 

dimensão do sucesso alcançado pelo TETEF 

com esta montagem pode ser mensurado por 

uma reportagem da época que afirmava ter sido 

esta “a primeira pisada profissional” no palco do 

Guairão. Convém esclarecer que antes do nosso 

grupo apenas dois espetáculos haviam sido 

realizados no Guairão. O Pagador de Promessas 

marcou a despedida do primeiro grupo. Logo 

após nossa última reunião, sentamos num banco 
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que ficava ao lado da porta de entrada do teatro 

da Escola, com aquela sensação que o senso 

popular define como sendo a de um “cachorro 

que caiu da mudança”.  Conversando sobre o ”.  Conversando sobre o ”

que fazer, decidimos montar um grupo teatral. 

Enquanto todos sugeriam possíveis nomes para 

o grupo, um enorme gato preto passou à nossa 

frente. Olhamos uns para os outros e caímos na 

gargalhada. A escolha estava feita. Ali, surgia a 

Companhia de Teatro Gato Preto que, após a Companhia de Teatro Gato Preto que, após a Companhia de Teatro Gato Preto

saída dos componentes originais, continuou na 

ativa comandada por Lineu Portela.

O processo de renovação do grupo iniciado 

com Os Irmãos das Almas, prosseguiu com mais Os Irmãos das Almas, prosseguiu com mais Os Irmãos das Almas

intensidade e veio a montagem de A Guarda 

Cuidadosa e Cuidadosa e Cuidadosa Os Faladores, de Cervantes. Nesta Os Faladores, de Cervantes. Nesta Os Faladores

montagem, ainda atuando como assistente do 

Zé, fui o responsável pela criação do cenário, 

do figurino e do programa da peça.  Em duas 

apresentações, também substituí um dos atores. 

Zé também me convidou para interpretar o 

personagem Teteriev na montagem Os Pequenos 

Burgueses, de Máximo Gorki. Participei de Burgueses, de Máximo Gorki. Participei de Burgueses

alguns ensaios, mas infelizmente, em razão de 

problemas particulares não pude continuar e, 

assim, eu me despedi do grupo.

O impacto do TETEF sobre toda uma geração 

de estudantes da Escola Técnica talvez, ainda, 

não tenha sido devidamente mensurado. 

Com certeza contribuiu para desenvolver a 

sensibilidade artística dos alunos e formar 

público para as produções teatrais. Penso, 

entretanto, que foi além. Interferiu na opção 

profissional de muitos jovens que passaram a 

vislumbrar outros horizontes além da formação 

tecnológica. Foi, também, responsável pelo 

renascimento das atividades cineclubísticas na 

cidade. À partir do TETEF criou-se no DECEL o 

cine-clube Atlântida que oferecia sessões de 

cinema e muitas horas de discussão sobre direção, 

fotografia, roteiros e outros aspectos relativos 

às produções cinematográficas. O cine-clube 

Atlântida foi o embrião de um movimento que 

chegou ao meio universitário e espalhou-se pelas 

principais cidades do Estado. A ligação do TETEF 

com o cinema também resultou numa premiada 

participação de filmes dirigidos por alunos da Escola 

no I Festival Internacional de Cinema em Super 8 

da ETFPR. Neste Festival também foi apresentada 

a primeira animação experimental produzida no 

Paraná, seguindo o método do canadense Normam 

MacLaren, ou seja, com desenhos aplicados 

diretamente sobre película velada. 

Falar sobre a história do TETEF é falar sobre 

pessoas e sobre o que elas fizeram. Citar pessoas 

e destacar as contribuições que deram ao TETEF 

é correr o risco de praticar injustiças. No entanto, 

há dois personagens que sempre terão que ser 

nominados: Zé Maria, pelo profissionalismo 

e generosidade com que conduziu jovens 

adolescentes num tempo de perigos; e o professor 

Ivo Mezzadri, diretor da Escola, educador iluminista, 

dono de um largo sorriso, que, mesmo contra 

algumas correntes, viabilizou a criação do grupo.

* Jorge Luiz Bostelmann de Oliveira. Jornalista, formado 
também em Geografia e Direito. Especialista em Políticas 
Públicas pela ENSP-FIOCRUZ. Trabalhou como repórter 
para a rede Globo de Televisão. Foi apresentador do 
jornal Bom-Dia Paraná na TV Paranaense e Diretor de 
Jornalismo da Rádio Antena 1. É assessor de relações 
institucionais e coordena as atividades de comunicação 
e educação em saúde do NEMS-PR. Formou-se em 1975 
no Curso Técnico de Edificações da ETFPR. Integrou o 
grupo desde sua fundação até 1977. Foi fundador do 
Cine-Clube Atlântida do DECEL. Fundou e integrou o 
grupo de cineastas da ETFPR em 1975.
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Janeiro. O MST ainda nem tinha nascido, mas 

o problema fundiário e o déficit de moradias já 

era apresentado pelo TETEF. 

Em  A Invasão, representei o ex-jogador 

de futebol Bené, um bêbado em eternas 

discussões com seu filho, o jovem Lula, líder 

da resistência contra a repressão policial, 

interpretado pelo meu irmão René.

Anos depois, já como jornalista, 

trabalhando no Diário do Grande ABC, 

acompanhei as ameaças de despejo de 

invasores de um conjunto habitacional em 

Santo André. A história era muito semelhante 

à narrada na peça e o líder da invasão também 

se chamava Lula. Pedi uma entrevista com o 

escritor Dias Gomes. Fui até a casa dele no Rio 

e ele contou que nos anos 50 costumava passar 

horas observando o drama dos imigrantes que 

invadiam áreas para morar em favelas. A 

matéria que escrevi falava sobre milhões de 

brasileiros que lutam pelo direito à habitação. 

Ela saiu no jornal com trechos da peça e 

fotos da nossa montagem curitibana, que fez 

sucesso em vários festivais de teatro amador.

Devo muito da minha formação ao 

teatro dirigido na época pelo ator José 

Maria Santos. E também a outras atividades 

extracurriculares oferecidas pela escola: a 

Banda Marcial, as atividades esportivas e 

o diretório acadêmico, no qual comecei a 

aprender a profissão de repórter em um jornal 

estudantil.

Cley Scholz é jornalista, chefe de reportagem do caderno Economia & Negócios do Jornal O Estado de S. Paulo. Iniciou em 1975 o Curso Técnico 

de Telecomunicações. Integrou o Grupo de 1975 a 1978. Participou das montagens: Pequenos Burgueses, TETEF Conta Tiradentes, Na Boca dos 

Poetas e A Invasão.

Cley Scholz, à direita, na peça A Invasão. Da esquerda para a direita: Samuel Gomes (parte do rosto), Luiz Tupan, 
Marise Spyniewski, Tania Muziat, figurante e Cley.

Entrei na Escola Técnica, em 1975, 

no curso de Telecomunicações e saí de lá 

quatro anos depois como ator com registro 

profissional. Não cheguei a trabalhar com 

Telecomunicações e nem com teatro. 

Por influência dos colegas do teatro e 

do intenso debate político que travávamos 

entre os ensaios, entrei na Faculdade de 

Comunicação da Universidade Católica em 

1979 e virei jornalista. Desde 1981 já passei 

pelas redações de O Estado do Paraná, Diário 

do Grande ABC, O Globo, Veja, Valor, Jornal 

da Tarde e Estadão. Mas a experiência no 

teatro foi tão significativa que às vezes saco 

minha carteirinha de ator, fico na dúvida se 

na verdade não sou um ator fazendo o papel 

de jornalista.

Apesar de ter ficado longe dos palcos, sinto 

que a experiência no teatro foi marcante e me 

acompanha até hoje, quando escrevo sobre 

os dramas, tragédias e comédias do povo 

brasileiro.

A experiência de ler, discutir, ensaiar, 

montar e apresentar já é em si valiosa, ainda 

mais quando a escolha recai sobre textos de 

grande importância para a dramaturgia. Ainda 

mais textos que nos levavam a discutir nossa 

realidade, e isto teve enorme importância 

para nós, jovens em busca de alternativas 

em um País que começava a sair de um longo 

processo de obscurantismo político.  Dois 

grandes momentos foram as montagens 

de Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki, 

sobre a Rússia Tzarista; e A Invasão, de Dias 

Gomes, sobre famílias de desabrigados que 

invadiam um edifício abandonado no Rio de 

    Depoimento
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RESISTÊNCIA IDEOLÓGICA

Falar do TETEF - Teatro da Escola Técnica 

Federal do Paraná é necessariamente contar um 

pouco sobre a carreira e o trabalho educacional 

do ator José Maria Santos. Sua carreira artística, 

como muitos sabem, começou na Escola de Arte 

Dramática do Sesi-PR, em Curitiba, na década 

de 50, onde como aluno teve colegas como Ary 

Fontoura, Lala Schnneider e Edy Franciosi. Já 

seu trabalho educacional começou mais tarde, 

na década de 60, e deslanchou de vez nos anos 

70. Primeiro, no curso permanente de teatro 

Ulisses Iarochinski*

da Fundação Teatro Guaíra, foi professor de 

interpretação, depois coordenando o grupo 

teatral como atividade extraclasse, na então 

Escola Técnica Federal do Paraná. A função ia 

além da atividade de professor, pois havia a 

responsabilidade da orientação, da formação 

artística, da produção e da direção das peças 

teatrais. Sua contratação ocorreu em 1972, logo 

depois de sua apresentação com o espetáculo 

Lá, de Sérgio Jockyman, no auditório da ETFPR, Lá, de Sérgio Jockyman, no auditório da ETFPR, Lá

da Avenida Sete de Setembro. A comédia levou 

ao delírio os jovens estudantes da instituição. 

Ao se fecharem as cortinas, ele recebeu já nas 

coxias os parabéns do diretor-geral da Escola. 

Aproveitou então a ocasião e se ofereceu para 

criar um grupo de teatro com alunos. O  diretor 

professor Ivo Mezzadri ouviu e retrucou: “Então 

começamos amanhã! O que você acha?” Vendo 

a aceitação de sua proposta, Zé Maria pediu 

um tempo para organizar sua vida profissional. 

Alguns meses depois Zé Maria, que estava em 

“tournée”tournée”tournée  artística pelo interior do Estado, 

24

Os Faladores e Os Faladores e Os Faladores A Guarda Cuidadosa, peças curtas de Cervantes. Cley Scholz, Gil Soares, José Zanatta, Márcia Rejane, Tania Musiat e Lourival GipielaA Guarda Cuidadosa, peças curtas de Cervantes. Cley Scholz, Gil Soares, José Zanatta, Márcia Rejane, Tania Musiat e Lourival GipielaA Guarda Cuidadosa

Ac
er

vo
 C

le
y 

Sc
ho

lz

1975a1979



profissionais para exercícios de impostação de 

voz, expressão corporal, dança e canto. Muitas 

vezes estes profissionais eram contratados para 

períodos de dois a três meses, como foram os 

casos de Afonso Burigo (cenografia, adereços, 

maquiagem), Lala Schneider (interpretação 

e composição de personagem) Odilo Sales 

(voz). Apesar de que Zé Maria tivesse claro 

que aqueles jovens artistas fossem apenas 

estudantes dos cursos técnicos oferecidos pela 

instituição nas áreas de Eletrônica, Mecânica, 

telefonou para o professor Mezzadri dizendo 

que já estava pronto para começar. Era só o 

tempo de voltar de viagem. E assim o grande 

ator dos palcos paranaenses foi contratado. Nos 

primeiros anos seu contrato foi regido pela CLT. 

Anos depois, em função de novas exigências, fez 

concurso e foi aprovado, no cargo de professor. 

Apesar das transformações pelas quais passou a 

instituição ao longo daqueles anos, José Maria 

Santos permaneceu à frente do grupo até sua 

morte em 3 de janeiro de 1990.

A história do trabalho de José Maria no grupo 

da ETFPR pode ser dividida em cinco períodos, 

de 1971 a 1975, de 1975 a 1978, 1979 a 1982, 

1983 a 1986 e de 1987 a 1990. Cada um destes 

períodos estava mais ou menos de acordo com 

a formação técnica quadrienal de cada grupo de 

estudantes participantes. Mas não foi algo muito 

rígido, pois ao longo destes períodos, muitos 

alunos entravam e saiam do grupo, entre uma 

montagem teatral e outra.

Este artigo vai tratar basicamente da segunda 

fase, ou do segundo grupo de alunos do TETEF-

Teatro da Escola Técnica Federal do Paraná, que 

vai de setembro de 1975 a dezembro de 1978. 

Antes disso, porém, a guisa de introdução, serão 

recuperadas algumas informações à respeito 

do primeiro período, que vai da fundação do 

grupo em 1972 até setembro de 1975. José 

Maria Santos, ou mais simplesmente Zé Maria 

como era chamado pelos seus alunos e pela 

classe teatral paranaense, implanta na ETFPR, 

na verdade, uma Escola de Teatro e não só um 

grupo de artistas amadores. Não porque fosse 

uma exigência da escola, muito pelo contrário. 

O grupo de teatro seria apenas uma atividade 

extraclasse dentro da área de Educação Artística. 

Mas Zé Maria queria que fosse algo mais do que 

um “grupinho de colégio de freiras”. Por isso, sua ”. Por isso, sua ”

preocupação de fazer estudos de texto, convidar 

sendo, portanto, permitida a entrada de pessoas 

da comunidade. Além da renovação natural dos 

alunos-artistas de um espetáculo para outro, 

havia uma outra de ordem obrigatória. Os alunos 

ao completarem seus estudos técnicos e saírem 

da Escola eram forçados a se desligarem do 

grupo. Assim, a base do “elenco permanente” 

tinha um prazo pré-determinado de existência, 

ou seja, quatro anos. Por essa razão, a grande 

montagem de O Pagador de Promessas, de O Pagador de Promessas, de O Pagador de Promessas

Dias Gomes, com o diretor convidado Aloísio 

Cherubin serviu de encerramento de trabalhos 

do primeiro grupo. A escolha de um diretor 

de fora, inseria-se nas mesmas propostas de 

Zé Maria de permitir um maior contato de 

seus alunos com os profissionais do teatro 

paranaense. Cherubin, aliás, era diretor do grupo 

de teatro dos estudantes do Colégio Estadual do 

Paraná e, além disso, ator e diretor profissional; 

o que por um lado possibilitava de parte a parte, 

seja dos artistas do TETEF, seja de Cherubin. 

Uns saberiam como era o trabalho do outro e 

vice-versa. E esta montagem acabou sendo o 

grande divisor de períodos daquele TETEF. Se na 

primeira fase foram montados apenas autores 

nacionais como Ariano Suassuna e seu Auto da 

Compadecida, Martins Pena com Compadecida, Martins Pena com Compadecida Irmãos das 

Almas, Oduvaldo Viana Filho com Almas, Oduvaldo Viana Filho com Almas Chapetuba 

Futebol Clube e Dias Gomes, na segunda fase, o Futebol Clube e Dias Gomes, na segunda fase, o Futebol Clube

grupo abraçaria a dramaturgia mundial.

Embora existisse a obrigatoriedade de 

deixar o grupo quando recebessem os diplomas 

de técnicos de 2° grau, alguns elementos 

foram convidados a voltar em montagens 

subseqüentes, casos de Lorival Gipiela, Alcir Bay 

(já falecido), Dionei Franco, Claudete Oliveira e 

Jorge Bostelmann.

TETEF – segunda fase
A segunda fase do grupo do TETEF começou 

Letreiros do Teatro Guaíra, na estréia de Letreiros do Teatro Guaíra, na estréia de Os Pequenos 
Burgueses
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Telecomunicações, Eletrotécnica, Edificações e 

Decoração.

Naquele período inicial, Zé Maria dirigiu 

e produziu quatro espetáculos, renovando 

constantemente os alunos-atores. Contudo, 

apesar do entra e sai de alunos, Zé Maria 

conseguia manter uma pequena base de alunos-

atores que permaneceram durante os quatros 

primeiros anos. Casos de Alcir Bay, Jorge 

Bostelmann (usando o pseudônimo de George 

Duvoisin) e Lineu Portela, entre outros.

Neste período, os participantes do grupo 

tinham que ser necessariamente alunos 

matriculados nos cursos técnicos da ETFPR, não 
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a ser formado, em agosto de 1975, com a 

entrada de novos alunos nos cursos técnicos da 

ETFPR. Na terceira semana do semestre letivo 

da primavera, o diretor Zé Maria realizou uma 

avaliação de alunos interessados em participar 

do grupo de teatro. Não havia limite de vagas. 

Dependendo do número 

de aprovados se pensaria 

num texto que adequasse 

a quantidade de alunos ao 

número de personagens 

requeridos, tal qual numa 

escolha de montagem 

profissional. Primeiro 

se pensa na produção, 

depois no número de 

artistas que poderão ser 

contratados e, depois, 

no texto que permita 

o aproveitamento de 

todos os contratados. 

Quando se tratava de 

montagem de uma 

peça teatral, a cabeça 

de Zé Maria pensava 

profissionalmente e não como uma escola de 

arte dramática, onde se tem que acomodar 

todos os alunos matriculados. Não, no TETEF 

não funcionava assim! Zé Maria buscava aptidão 

artística nos inscritos e não diletantismo. A 

prova constituía de leituras de trechos de peças 

teatrais e poesias - o que o mundo teatral chama 

de leituras dramáticas. Foram selecionados 

para a nova fase os estudantes Gilberto Soares 

(falecido), Danúzia Walesko, Ulisses Iarochinski, 

Cley Scholz, José Zanatta e Márcia Rejane 

Caplan, entre outros.

Depois de quatro anos montando espetáculos 

escritos por dramaturgos brasileiros, Zé Maria 

se propôs, nesta segunda fase, trabalhar com 

textos de autores da dramaturgia mundial. Assim 

que, o primeiro autor escolhido foi o espanhol 

Cervantes. E logo nas primeiras leituras de 

textos, Zé Maria frisava que Miguel de Cervantes 

Saavedra não havia escrito apenas Dom Quixote, 

mas também uma série de peças curtas 

destaque em Chapetuba Futebol Club), Luiz Chapetuba Futebol Club), Luiz Chapetuba Futebol Club

Fernando Amaral Tupan, Claudete Oliveira, 

Carlos Amâncio e João Newton, que haviam sido 

figurantes em O Pagador de Promessas. Estes O Pagador de Promessas. Estes O Pagador de Promessas

últimos tinham entrado no grupo, justamente, 

meses antes da estréia da peça. Além deles, 

também Jorge Bostelmann (que tinha sido ator 

em todos os quatro espetáculos da primeira 

fase) retornou para fazer os cenários e os 

figurinos de Vida e Obra de Cervantes.     

O espetáculo estreou em dezembro de 1975 e 

ficou em cartaz por uma semana no Auditório da 

ETFPR. Uma nova temporada ocorreu em março 

seguinte e serviu para interessar aos novos 

alunos que haviam entrado nos cursos técnicos 

no semestre letivo do outono. O sucesso da 

temporada se refletiu no grande número de 

estudantes que desejavam entrar para o grupo. 

Novas provas foram feitas e Luiz Carlos Hormen, 

Virginia do Val, Osvile Silva, Tânia Muziol, 

Carmen Benitez, Marise Spyniewski, Ronaldo 

Itiberê da Cunha vieram se juntar ao elenco que 

havia apresentado Vida e Obra de Cervantes.  Era Vida e Obra de Cervantes.  Era Vida e Obra de Cervantes

1976, e o País vivia ainda sob a ditadura militar 

de direita. A censura da Polícia Federal obrigava 

serem feitos espetáculos de avaliação antes 

das estréias. Não importava que o autor fosse 

Cervantes e o grupo fosse só de estudantes 

amadores. Sem o “pode” da Polícia Federal, 

os espetáculos não podiam ser apresentados. 

Zé Maria, que tinha convicções políticas de 

esquerda, sentia, naqueles momentos, que a 

abertura do General de Exército Ernesto Geisel 

permitia alguma ousadia. Para quem, antes 

do golpe militar de 1964 tinha participado de 

montagens do dramaturgo alemão Bertolt 

Brecht, montar um texto do russo Máximo Gorki 

era mais que um sonho, era uma obsessão. 

Difícil era encontrar, naqueles tempos 

sombrios, alguém da classe artística que não 
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no Brasil. Eram 

sátiras e comédias 

que retratavam a 

Idade Média na 

Península Ibérica. 

Assim, além da 

m e t o d o l o g i a 

empregada em seu 

trabalho, reflexo 

de sua atividade 

profissional no 

meio teatral, Zé 

Maria, através 

de leituras e 

d i s c u s s õ e s 

abordava e 

c o m p l e m e n t av a 

atividades didáticas privativas das disciplinas de 

Comunicação e Expressão e História Geral. Após 

alguns meses de exercícios e laboratórios 

teatrais, em comum acordo com seus pupilos, 

Zé Maria decidiu-se por montar as comédias 

A Guarda Cuidadosa e A Guarda Cuidadosa e A Guarda Cuidadosa Os Faladores. O didata Os Faladores. O didata Os Faladores

Zé Maria acreditava que além das peças era 

necessário apresentar também o próprio autor, 

Cervantes. Assim, o primeiro espetáculo da 

segunda fase do TETEF teve três atos. O primeiro 

ato foi um jogral sobre a vida e obra do autor; 

o segundo, a comédia A Guarda Cuidadosa,

seguida, no terceiro, por Os Faladores. Do Os Faladores. Do Os Faladores

grupo antigo, vieram se juntar aos novos alunos-

artistas, Lorival Gipiela (que havia atuado com 



fosse de esquerda e não quisesse a queda da 

censura e do regime militar. De um modo geral, 

os artistas eram pessoas progressistas. Mas é 

evidente que numa sociedade tão heterogênea 

também existissem os “dedo-duros”, e na ”, e na ”

classe artística não seria diferente. Mas estes 

“espias” viviam camuflados, não ousavam 

expor suas idéias e convicções para não 

atrapalhar seu “trabalho” de delação. Também 

não era necessário se declarar fascista ou de 

direita naqueles tempos. Preocupado com 

estas questões tão graves, Zé Maria procurava 

orientar seus alunos para que não caíssem no 

engodo da delação. Assim que, nunca houve 

no grupo, pelo menos naquele período, um 

elemento infiltrado que, por uma razão ou outra, 

tenha sido identificado pelos demais como 

conservador e de direita. 

Se profissionalmente montar um texto 

marxista era impossível (não só por causa da 

censura, mas também pelos altos riscos de parar 

nos porões da ditadura), talvez numa instituição 

como a ETFPR (a “menina dos olhos” do então 

Ministro da Educação, o paranaense general 

Ney Braga) fosse permitido. Zé Maria ousou 

e não teve oposição a seus propósitos junto 

ao diretor Ivo Mezzadri. Foi assim que após 

meses de laboratórios, palestras e exercícios 

teatrais com artistas profissionais como Odilo 

Sales, César Sarti, Edy Franciosi, Lúcio Weber 

e Lala Schneider, de se assistir espetáculos 

profissionais no Teatro Guaíra quase que 

semanalmente, Zé Maria reuniu o elenco e 

propôs a montagem de um dos textos lidos e 

ícone da revolução bolchevique russa. O texto 

escolhido foi Pequenos Burgueses, de Gorki, o Pequenos Burgueses, de Gorki, o Pequenos Burgueses

mesmo texto da montagem histórica do “Teatro 

Oficina”, de São Paulo. Se na montagem anterior, 

o regime de horários do grupo era dividido entre 

às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 

às 22h, a nova montagem obrigava as atividades 

a serem diárias, e com uma carga horária maior. 

Os estudantes ensaiaram neste período, das 

19h às 23h30. E no período de três semanas 

anteriores à estréia, também aos sábados e 

domingos. Paralelamente aos conceitos teatrais, 

Zé Maria, ia formando uma consciência política 

de resistência à ditadura militar naqueles seus 

alunos-atores. Para tanto se utilizava de leituras 

e discussões de livros, filmes e noticiário de 

jornais. Ele buscava situar Gorki no contexto da 

revolução russa e dos acontecimentos vividos 

pelo elenco russo que estreou a obra em 1902. 

Gorki tinha sido um dos ideólogos, na área 

cultural, do movimento revolucionário marxista 

que acabaria por derrubar o Reino dos Romanov 

na Rússia e implantar o Comunismo. Era natural, 

portanto, que aqueles alunos-adolescentes da 

“geração perdida” representassem também 

uma esperança para o professor José Maria 

Santos. Eles não seriam fascistas, de extrema-

direita, muito pelo contrário, as idéias socialistas 

do artista José Maria Santos iam sendo pouco 

a pouco absorvidas por aqueles estudantes. Por 

outro lado, não era fácil o trabalho de adequação 

daqueles jovens a papéis, muitas vezes, 

de idosos, como foi o caso do personagem 

Bessemenov entregue à Ulisses Iarochinski. 

Em que pese sua juventude, o ator-aluno teve 

que aprender maquiagem e caracterização 

para poder compor o velho turrão de 60 anos, 

Bessemenov.

Os elogios à montagem de Pequenos 

Burgueses surpreendiam o próprio Zé Maria, Burgueses surpreendiam o próprio Zé Maria, Burgueses

que em conversas informais com a classe 

teatral curitibana recebia exagerados parabéns 

e críticas altamente favoráveis na imprensa. 

Estes elogios iam crescendo espetáculo a 

espetáculo e a cada nova temporada. Zé Maria 

tinha agora outra preocupação: que o sucesso 

não empanasse o brilho das apresentações 

daqueles adolescentes artistas. Como diretor 

e educador, Zé Maria procurou várias vezes 

conversar pessoalmente com os destaques do 

elenco como Cley Scholz, Danúzia Walesco e 

Ulisses Iarochinski. Argumentava, que um ator 

só se completava após anos de carreira e que 

trabalhar em telenovela era algo muito distante 

ainda. “De canastrões as TVs estão cheias, mas 

de verdadeiros atores apenas o teatro pode se 

vangloriar”, costumava repetir.

 O TETEF, que até então só tinha feito viagens 

a Ponta Grossa para participar do FENATA-

Festival Nacional de Teatro Amador, ganhou a 

estrada e Pequenos Burgueses foi a Londrina, Pequenos Burgueses foi a Londrina, Pequenos Burgueses

Cascavel e temporadas no Teatro Guaíra e Clube 

Curitibano. Situações engraçadas, curiosas que 

fazem parte da história de qualquer companhia 

teatral também acabaram acontecendo com 

aquele homogêneo grupo de alunos-artistas. 

Em Londrina, por exemplo, ocorreu uma destas 

situações curiosas, que ficam marcadas para 

sempre. Antes no ensaio para a censura no 

Festival Internacional de Teatro, Lorival Gipiela, 

que havia substituído às pressas Luiz Carlos 

Hormen, o qual não pôde viajar com o grupo, 

foi protagonista de uma daquelas cenas. Antes 

de entrar em cena, Lorival, pediu a Ulisses que 

lhe auxiliasse se desse um “branco”, já que seu 

personagem contracenava quase que somente 

com o “véio” Bessemenov de Ulisses. E apesar 

da exaustão que foi decorar aquelas falas e da 

tranqüilidade que Ulisses oferecia, Lorival acabou 

por esquecer parte de sua fala. Desesperado 

ficou mudo e impávido, esperando pelo auxílio 

de Ulisses que não vinha. Ulisses enquanto 

representava seu Bessemenov estava ainda 

pensando em como poderia ajudar o colega caso 

acontecesse o “branco”. Os segundos, minutos, ”. Os segundos, minutos, ”

que pareciam uma eternidade, transcorriam. 
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Para o público, talvez fosse apenas mais uma 

pausa teatral, naquele espetáculo denso, 

carregado de silêncios e murmúrios contrapostos 

com os altos brados do pai ranzinza Bessemenov. 

Embora na platéia estivessem apenas os 

dois censores, o elenco estava à beira de um 

ataque de nervos. Nas coxias todos buscavam 

o texto para ajudar Lorival. Zé Maria fazia sinais 

para Ulisses. Até que, surpreendido em seus 

pensamentos, Ulisses se dá conta do “branco”

e imediatamente “cochicha” para Lorival uma 

frase, interrompendo aquela agonia e dando 

o “caco” que o colega precisava. O ensaio 

chegou ao final sem maiores problemas. Zé 

Maria então, perguntou aos censores se estava 

tudo bem. Esperava com certeza uma resposta 

positiva, pois o espetáculo já havia sido liberado 

na temporada de Curitiba. Um dos censores, 

então respondeu: “Está tudo bem. Apenas... Um 

porém”. – “Qual é?”, perguntou Zé Maria. E o 

censor diz: “Corte o cochicho do personagem 

do velho Bessemenov e está liberado!”. A ”. A ”

censura, portanto, censurava até “cochicho”, 

“branco” e erro de atores.

No FENATA daquele 1976, o TETEF acabou 

por trazer de Ponta Grossa alguns troféus e 

Ulisses Iarochinski só perdeu o de melhor ator, 

por dois votos para um ator profissional do 

Rio Grande do Norte. Na comissão julgadora 

estavam entre outros: Grande Otelo, Pontes de 

Paula Lima (tradutor dos livros de Stanislawski 

para o português), Gianni Rato (o diretor da 

montagem do Teatro Oficina) e Bibi Ferreira. 

Esta, mesmo sendo jurada, não se conteve 

e ao final da apresentação subiu ao palco, 

acompanhada de Grande Otelo, para abraçar 

e dizer a Ulisses Iarochinski um comovente: 

“Obrigado Pai”, pelo seu desempenho no 

papel do pai Bessemenov. Bibi, abraçada ao 

adolescente Ulisses disse mais: “Meu jovem, 

não sei qual será o resultado do festival, não sei 

se você vai ganhar, mas quero te dizer que sua 

atuação no papel do pai Bessemenov é uma das 

coisas mais gratificantes que já vi em teatro”, 

e voltou-se para o público pedindo mais uma 

salva de palmas para o jovem ator. Pequenos 

Burgueses ganharia ainda uma temporada a mais 

no ano seguinte com mesmo elenco. Mas como 

fazia parte do jogo, alguns alunos estavam se 

formando em seus cursos técnicos e tinham de 

deixar o grupo. Assim, novas caras entravam na 

Escola Técnica, que por esta época passa a ser 

Centro Federal de Educação Tecnológica. Como 

resultado dessa transformação, o grupo teatral 

passa a se chamar TECEFET.

E no novo TECEFET agora era a vez de 

Solange Zanetti, Carlos Fernando Delgado, René 

Scholz, Viviane Santos, Eduardo Peil, Joseth 

Santos, Roberto Martins, Durval Zaiatz, Samuel 

Gomes dos Santos, Ewerton Rodrigues, Daniel 

Lottis, José Mauro Santos e Cezar Schulz, que se 

juntaram aos artistas de Pequenos Burgueses.

O último espetáculo
A rotina anterior a uma nova montagem 

se repetia com a entrada dos novos alunos. 

Eram meses de laboratório, aulas de dicção 

e interpretação que serviam para integrar os 

novos alunos com os mais antigos. Seguiam-

se as leituras, discussões e finalmente depois 

de muitos autores terem sido conhecidos e 

debatidos se decide pelo texto A Invasão, de A Invasão, de A Invasão

Dias Gomes.

Iarochinski, por suas atuações como ator 

nos principais papéis das montagens anteriores, 

pelo seu envolvimento com as produções e por 

sua liderança entre os demais, acabou sendo 

convidado por Zé Maria para ser seu auxiliar 

no grupo. Isto foi já no final de 1976. Ulisses 

foi então contratado como aluno-bolsista e 

já em já em Pequenos Burgueses, ao acompanhar a Pequenos Burgueses, ao acompanhar a Pequenos Burgueses

construção dos cenários, dedicava-se a tudo que 

não fosse a direção artística e ensaios - tarefas 

exclusivas do diretor Zé Maria.

O ano de 1977 foi intenso, além da última 

temporada de Pequenos Burgueses, da entrada Pequenos Burgueses, da entrada Pequenos Burgueses

de novos integrantes, ainda foram montados 

os espetáculos Arena Conta Tiradentes, de Arena Conta Tiradentes, de Arena Conta Tiradentes,

Gianfrancesco Guarnieri (Zé Maria alterou o 

título para TETEF Conta Tiradentes) e TETEF Conta Tiradentes) e TETEF Conta Tiradentes Na Boca Na Boca 

dos Poetas - coletânea de poesias de autores dos Poetas - coletânea de poesias de autores dos Poetas

de todo o mundo - organizada por Iarochinski. 

Este foi responsável também pela criação do 

programa, cartaz, produção do espetáculo e 

assessoria de imprensa. 

Alcir Bay e Dionei Franco - alunos-artistas da 

primeira fase do TETEF - voltaram para participar 

da grande montagem de A Invasão. Isto, apesar A Invasão. Isto, apesar A Invasão

de já terem consolidada uma carreira como 

artistas profissionais. Mas um pedido do 

“mentor” Zé Maria era uma ordem. E assim 

o que para Zé Maria era mais uma experiência 

artística necessária para seus novos alunos, 

para os alunos era a chance de contracenar com 

atores profissionais.

Por essa época, Zé Maria vivia um momento 

impar em sua carreira de ator. Além de ganhar o 

troféu Kikito de Ouro de melhor ator coadjuvante 

do cinema nacional no Festival de Cinema de 

Gramado, por sua participação como “Dr. 

Aurélio” no longa-metragem de Silvio Back, 

Aleluia Gretchen, tinha tomado gosto pelos Aleluia Gretchen, tinha tomado gosto pelos Aleluia Gretchen

monólogos e agora além de Lá montava Lá montava Lá Muro Muro 

de Arrimo, do mesmo autor gaúcho Sérgio de Arrimo, do mesmo autor gaúcho Sérgio de Arrimo

Jockyman. Também nesse ano montou O O 

Exercício, de John Lewis Carlino, na verdade um Exercício, de John Lewis Carlino, na verdade um Exercício,

diálogo de atores, em que Zé Maria contracenava 

com a grande dama do teatro paranaense Lala 

Schnneider e dirigido pelo amigo de tantos 

anos de carreira, Edy Franciosi. Com tanta 
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mil quilômetros e dezessete horas de viagem. 

– “Zé... É melhor desistir! Não tem jeito de fazer 

sem o cenário,” repetia Ulisses para Zé Maria. 

O diretor não concordava e a decisão, segundo 

ele, já estava tomada. O grupo iria agora e ele, 

Zé Maria, chegaria horas antes da estréia em 

Pelotas, após fazer sua estréia em Curitiba.

A viagem foi cansativa, desgastante e 

bastante preocupante. Chegando na cidade, 

imediatamente o elenco foi acomodado num 

dormitório de soldados no quartel do Exército 

da cidade. Aquela primeira noite seria muito 

pior do que tinha sido a longa viagem. O elenco 

foi colocado em beliches num pavilhão com 

janelas quebradas. O frio foi insuportável, quase 

ninguém conseguiu dormir. Aquilo estava saindo 

pior do que o soneto. Na manhã seguinte, após 

o café da manhã militar, Ulisses reuniu todo o 

grupo e disse que era preciso tomar algumas 

decisões e que estas precisavam ser votadas. 

A primeira delas seria reivindicar a estada do 

elenco num hotel e a segunda, tentar viabilizar 

o cenário. Nenhuma dessas ações, segundo 

Ulisses, seria resolvida pela responsável do 

grupo naquela viagem, a esposa de Zé Maria. 

Ela não convivia com o grupo, não tinha a menor 

proximidade com o fazer teatral daqueles alunos. 

Simplesmente ela estava ali naquela excursão, 

porque Zé Maria acreditava na necessidade de 

uma pessoa adulta e de sua inteira confiança 

junto àqueles adolescentes. Nada mais do que 

isso. “Como é que a dona Ruth vai poder nos 

ajudar se ela nem sabe a importância desse 

cenário para o espetáculo”, dizia Ulisses. As 

discussões foram acaloradas, uns concordando 

com as observações de Ulisses, outros dizendo 

que apesar de concordarem que Ruth Santos não 

tinha nenhuma outra função além da de guardiã 

do grupo, “não iremos admitir que Ulisses tome 

o posto da pessoa designada pelo Zé Maria”. 

Por fim, a maioria ficou com Ulisses. Este, 

como primeira medida se dirigiu ao CEFET-

Pelotas para negociar com o diretor-

geral a mudança do elenco para um hotel. No 

caminho do CEFET, ele e os colegas passaram 

por um canteiro de obras. Ulisses, que estava 

acompanhado de Cley Scholz, René Scholz e 

Claudete Oliveira viram que ali havia andaimes 

de metal usados pelos trabalhadores para 

atingir os andares superiores do edifício. Numa 

entusiasmada conversa com o mestre de obras, 

o problema do cenário foi resolvido. Os andaimes 

“montáveis” seriam emprestados por dois 

dias. Tempo necessário para o ensaio geral e 

apresentação do espetáculo.

Depois de ouvir o grupo de alunos, o diretor 

do CEFET argumentou que não teria verba para 

hospedar o elenco num hotel, mas que as portas 

do CEFET estavam abertas, ou melhor, salas 

de aula seriam improvisadas com colchões e a 

alimentação seria fornecida por um restaurante 

do centro da cidade, o Alles Blau. Não havendo Alles Blau. Não havendo Alles Blau

outra alternativa, foi aceita a sugestão, pois 

qualquer lugar seria melhor do que aquele 

dormitório militar. Com a boa nova, a comissão 

voltou ao quartel para comunicar a mudança e o 

transporte dos andaimes. Todos deviam ajudar, 

pois o tempo era escasso e era preciso montar 

o cenário, ou desistir da apresentação. E assim 

passaram o dia todo trabalhando. Dia seguinte, 

após a conclusão da montagem do cenário, 

foram realizados três ensaios.  

Horas antes da estréia, Zé Maria chegou 

acompanhado do diretor Ivo Mezzadri. Queria 

ensaiar justamente quando todos já haviam 

sido liberados para descansar e se concentrar 

para apresentação. Além da montagem do 

improvisado cenário, de ajustes de iluminação e 

som já tinham sido feitos os ensaios, que Zé Maria 

pretendia fazer quando chegou. Mas como? 

Estavam todos exaustos! Ulisses estava deitado 

em seu colchão na sala de aula, quando alguém 

veio avisar que Zé Maria exigia a presença dele 

no palco para ensaiar. Ulisses disse que não iria 

e não foi! Passados alguns minutos, três colegas 

vieram chamá-lo. Mesmo cansado, Ulisses foi até 

o palco contrariado. O que se viu então foi uma 

discussão sem precedentes entre o aluno-ator 

Ulisses e o professor-diretor José Maria Santos. 

Foi preciso que a Ruth, esposa de Zé Maria 

interviesse. Ulisses se recusava a ensaiar outra 

vez. Zé Maria, por sua vez exigia que o ensaio 

geral fosse feito. Depois de muita discussão foi 

feito o ensaio do primeiro ato. Zé Maria vendo 

que o elenco estava realmente exausto, deu-se 

por satisfeito e desejou “merda” a todos.
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Naquele espetáculo acabariam brilhando as 

estrelas dos novatos, Carlos Fernando Delgado 

e Solange Zanetti. Os dois foram impecáveis 

em suas atuações, conseguiram sensibilizar os 

próprios companheiros. Na volta a Curitiba, a 

crítica de teatro profissional da cidade também 

se renderia a Solange Zanetti e a indicaria 

para revelação do ano. Embora o grupo fosse 

amador e Solange estivesse pisando num 

palco pela primeira vez na vida, ela era um 

sucesso com sua lavadeira. Se para Ulisses 

a interpretação de seu personagem Mané 

Gorila, em A Invasão, tinha sido um desastre A Invasão, tinha sido um desastre A Invasão

em Pelotas, nas temporadas em Curitiba, mais 

calmo, com mais ensaios e amadurecido pelos 

incidentes, ele estava pronto para encerrar 

sua participação no TECEFET e começar uma 

carreira de ator profissional. Sua formatura 

Foto da montagem Os Pequenos Burgueses. Da esquerda para a direita: Cley André Scholz, Carmem Benites, José Maria Santos, Danusia Maria, Claudete de Oliveira e Ulisses  Os Pequenos Burgueses. Da esquerda para a direita: Cley André Scholz, Carmem Benites, José Maria Santos, Danusia Maria, Claudete de Oliveira e Ulisses  Os Pequenos Burgueses.
Iarochinski. 

no curso técnico de Telecomunicações e sua 

aprovação no vestibular de Jornalismo da 

Universidade Federal do Paraná encerravam 

quase quatro anos de TETEF-TECEFET. 

Acompanhado de Cley, René, Carlos Fernando, 

Claudete, Solange, Fernando, Alcir, Dionei, 

Ulisses se despedia da segunda fase do grupo 

de teatro do então Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná.
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As lições ficam
Talvez os propósitos da contratação do ator José Maria 

Santos fosse apenas dar uma formação universal aos 

alunos dos cursos técnicos da ETFPR, usando para isso a 

atividade teatral. A Lei da Reforma do Ensino n° 5.692/71, 

aliás, previa isso. Mas Zé Maria fez muito mais. E talvez 

por isso mesmo, os propósitos daquela contratação não 

tenham sido atingidos plenamente, já que tinha sido 

entendida apenas como atividade extracurricular por 

parte do contratante. E muitos daqueles que passaram 

pelo teatro da ETFPR acabaram não prosseguindo na 

carreira técnica em que se formaram. Por outro, para 

tristeza de Zé Maria, muito poucos daqueles seus alunos 

continuaram na carreira artística. Curiosamente muitos 

deles, atualmente, são jornalistas reconhecidos como Cley 

Scholz, Carlos Fernando Delgado, Luiz Fernando Tupan, 

Jorge Bostelmann, Marise Spynieswski, Carmen Benitez, 

José Zanatta, Júlio Tarnowski Júnior e Ulisses Iarochinski, 

entre outros.

E o mais importante, além das lições artísticas, ficou 

a semente de uma formação cívica e principalmente 

um espírito político contrário a qualquer tirania e idéias 

conservadoras. A consciência política de Zé Maria, em 

maior ou menor grau, permaneceu e permeia a vida de 

cada um daqueles adolescentes, que um dia tiveram a 

felicidade de conviver com o maior ator da história da 

arte dramática do Estado do Paraná. Os anos passam 

e a amizade nascida no “TETEF” continua a ligar 

aqueles colegas de palco. E todos esses amigos têm 

no ator-diretor-professor José Maria Santos, a figura 

de um “mentor”, um “guru”, um “formador de 

consciências” e até de um pai, que marcou e marca 

for temente suas vidas.

*Ulisses Iarochinski – Jornalista e ator. Técnico em 
Telecomunicações pelo CEFET-PR. Jornalista pela Universidade 
Federal do Paraná, com especializações em “Rádio e TV”
pelo Instituto Oficial de Radio e Televisión de España e 
em “Transportes e Trânsito” pelo VTI - Instituto Nacional 
de Estradas e Transportes da Suécia. Mestre em “Cultura 
Internacional” e doutorando em “História” pela Universidade 
Iaguielônia da Polônia. Correspondente Internacional (free-
lancer) da TV Bandeirantes e jornal Estado de S.Paulo, na 
Polônia.

Elenco de A Invasão, em outubro de 1978, antes da apresentação no festival de teatro amador A Invasão, em outubro de 1978, antes da apresentação no festival de teatro amador A Invasão
de Pelotas (RS).
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Crítica jornalística do acervo do TUT de autoria de F.A.S, sem referência de periódico.
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Crítica jornalística do acervo do TUT de autoria de F.A.S, sem referência de periódico.
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Maquiagem para a peça Dentro do Dentro, 2006
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TRÊS DIRETORAS À FRENTE DO TECEFET



O TETEF/ TECEFET  teve significativo 

destaque no panorama cultural de Curitiba 

nas décadas de 1970 e 1980, sendo bastante 

conhecido quando dirigido por José Maria 

Santos. Com sua articulação na classe 

artística, motivando-a ao mesmo tempo que 

criticando-a, José Maria, por suas habilidades 

e carisma, projetou o Grupo de Teatro de forma 

significativa na memória da comunidade escolar 

e da sociedade curitibana. Fundindo seu trabalho 

como professor com a de sua figura amigável e 

marcante, a impressão inicial deixada pelo 

TECEFET foi definitiva para trazer à memória, 

com considerável freqüência, aspectos não 

só do que foi, como também impressões do 

imaginário, criado por alunos, servidores e 

pela sociedade em geral. A impressão que se 

tem muitas vezes é a de que o TETEF/TECEFET 

aconteceu de fato entre os anos de 1972 e 1990, de fato entre os anos de 1972 e 1990, de fato

a “época de ouro” do Grupo. Longe de tentar 

diminuir o valor do trabalho ou suas marcas 

deixadas em dezessete anos de caminhada, é 

importante que se mantenha à lembrança de 

que, mesmo após o falecimento de José Maria, o 

TECEFET teve sua continuidade experimentando 

novas direções e, com elas, novas propostas 

de funcionamento e de encaminhamentos 

pedagógicos. Viva até os dias de hoje, passando 

por fases de emurchecer e reviver, a atividade 

teatral se mostrou constante e foi alimentada 

com novos professores, alunos e recursos.

Talvez a maneira mais fácil de registrar e 

estudar o TUT seja observando os períodos 

em que esteve sob a direção de diferentes 

professores. Entre José Maria Santos e Ismael 

Scheffler, encontramos três professoras que 

dirigiram as atividades na instituição entre os 

anos de 1990 e 2005: Joana Rolim, Cleonice 

de Queiróz e Marília Gomes Ferreira. O objetivo 

deste artigo é de registrar a atividade do TUT 

nestes quinze anos, observando características 

de seu funcionamento, bem como dados 

quantitativos, além de tentar explicitar 

diferenças pedagógicas presentes na prática 

teatral destas três professoras. Para a escritura 

deste texto foi elaborado um questionário 

e encaminhado a cada uma delas. É a partir 

de suas respostas que estes registros foram 

feitos, uma vez que são ínfimos os registros 

documentais de interesse.

O TECEFET ganha novo perfil com Joana Rolim

Por 17 anos o Grupo 

de Teatro da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná 

– Campus Curitiba (TUT) teve 

a coordenação e direção de 
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seus espetáculos sob a responsabilidade de José 

Maria Santos. Com seu falecimento, em janeiro 

de 1990, a professora de Língua Portuguesa 

e Literatura Brasileira, do Departamento 

Acadêmico de Comunicação e Expressão 

(DACEX), do então Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná, Unidade Curitiba, 

Joana Rolim assumiu o TECEFET atendendo ao 

convite do diretor-geral Artur Antônio Bertol. A 

professora Rolim permaneceu à frente do Grupo 

até dezembro de 1997, quando se aposentou.

Artisticamente, Joana 

Rolim já havia trabalhado 

com teatro amador junto ao 

Grupo Aquarius de Teatro. 

Seu envolvimento neste 

campo a levou a Presidente 

da Federação de Teatro 

Amador do Paraná (FITAP), 

nos anos de 1988/89. Seu 

trabalho com teatro tornou-

se conhecido na Instituição 

a partir das apresentações 

que o Grupo Aquarius 

realizava para os alunos. 

Durante o período em que trabalhou com 

o TECEFET, participou de oficinas, cursos e 

vivências teatrais de aprimoramento, incluindo 

uma oficina com Antunes Filho. Joana Rolim 

ainda possuía formação em Psicodrama 

Pedagógico, o que a influenciou em sua forma 

de entender o mundo e delinear um pensamento 

sobre o teatro.

No processo de transição, alguns alunos do 

professor José Maria permaneceram e foram 

abertas inscrições para novos alunos, dando-se 

então início aos trabalhos. No trabalho de Joana 

Rolim junto ao TECEFET destaca-se o fato de 

que todas as peças dirigidas por ela foram de 

sua própria autoria. Procurava tratar temas 

relacionados à realidade dos alunos, a sua faixa 

etária e interesses e via na escritura de um texto 

a forma de atingir melhor esta realidade. Em 

entrevista a Cleonice de Queiróz, Rolim afirmou: 

“Não eram escritas pra eles, era o que eu 

queria, mas eu levava em consideração a idade 

do grupo, eu levava em consideração a facilidade 

pra eles, mas era meu trabalho. Eu fazia a peça 

e não mudava, eles não tinham maturidade para 

discutir os assuntos que eu punha pra eles, 

eles não tinham aquele alcance que a gente 

apresentações. Filhos da Cena, de 1994, teve 

doze apresentações com sete atores. A seguir 

foi a vez de Agenda-Destino, em 1995. Foram Agenda-Destino, em 1995. Foram Agenda-Destino

sete apresentações num trabalho que envolvia 

catorze atores. Por fim, como espetáculo de 

despedida, escreveu especificamente para este 

contexto a peça Hada, Passageiro do Tempo, 

trabalhada em 1996 e 1997. Esta realização 

contou com sete atores no elenco que se 

apresentou nove vezes.

No período em que Rolim esteve à frente do  
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Cartazes Pare a História que Eu Quero Viver e Pare a História que Eu Quero Viver e Pare a História que Eu Quero Viver A Importância da Maçã na Revolução Sexual das Minhocas

já adquiriu com crítica, com pesquisa, com 

discussão e aprendizagem e tudo mais”. (2000, 

p. 47). Esta característica de Joana Rolim como 

a autora dos espetáculos que dirigia, já existia 

em outras atividades teatrais que realizava antes 

de assumir o TECEFET.

Foram seis peças que dirigiu com o Grupo. 

A primeira foi A História da Maçã na Revolução 

Sexual das Minhocas, feita em 1990 e 1991. Sexual das Minhocas, feita em 1990 e 1991. Sexual das Minhocas

Este espetáculo realizou sete apresentações 

e envolveu onze alunos-atores em seu elenco. 

Depois, em 1992, encenou Noite Negra, com Noite Negra, com Noite Negra

dezessete atores, apresentando oito vezes ao 

todo. Pare a História que eu Quero Viver foi a Pare a História que eu Quero Viver foi a Pare a História que eu Quero Viver

terceira peça, em 1993, com quinze atores e treze 
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TECEFET, o Grupo TECEFET, o Grupo 

teve a oportunidade 

de participar de vários 

festivais. Participação 

freqüente ocorreu no 

FETECO – Festival 

de Teatro Amador 

do Centro-Oeste 

Paranaense, desde 

sua terceira edição 

em 1992 até 1995. 

O espetáculo Pare 
a História recebeu, a História recebeu, a História
no IV FETECO, 

indicação para os Prêmios de Melhor Direção 

e de Atriz Revelação (Daniele Fernandes). 

Este espetáculo participou ainda do II FETAPA 

– Festival Estadual de Teatro do Paraná, em 

Cascavel-PR, do Festival de Teatro de Araucária, 

em Araucária-PR, e do Festival Clube Literário do 

Portão, em Curitiba.

Para a professora Joana, era fundamental 

a comunicação de temas, sendo esta sua 

compreensão maior do teatro, expresso 

pela equação autor-ator-platéia. Tinha como 

princípio o fato de trabalhar com alunos que não 

iriam ser profissionais, mas que procuravam o 

teatro como atividade artística, lúdica. Por isto 

seu interesse estar voltado no “aqui e agora”.



No processo de montagem dos espetáculos, 

o CEFET-PR assumia o custo de produção. 

Segundo Rolim, contavam com o apoio ao que 

era necessário, contratando-se até profissionais 

de criação e execução nas áreas de iluminação, 

figurino, adereços, trilha sonora (para dois 

espetáculos: Filhos da Cena e Filhos da Cena e Filhos da Cena Pare a História Pare a História 

que eu Quero Viverque eu Quero Viver, foram contatados dois que eu Quero Viver, foram contatados dois que eu Quero Viver

compositores: Jorge Teles e Marcelo Brun 

Lemos, respectivamente). Também dispunham 

do Serviço de Manutenção Elétrica, Seção 

de Obras e Manutenção, Divisão de Recursos 

Didáticos, Departamento de Som e Setor de 

Comunicação Social. A professora ainda destaca 

que utilizava o talento e a habilidade dos alunos 

organizando-os em equipes de trabalho. 

Além da montagem dos seis espetáculos 

principais, o Grupo realizava com a professora 

Rolim duas apresentações anuais de trabalhos 

diversos e/ou lúdicos para os calouros e duas 

para a disciplina de Educação Artística; realizava 

também montagens para apresentação de 

textos literários, contos e poesias resultados 

de concursos, sendo um trabalho integrado com 

o DACEX. Era prática do Grupo a realização de 

debates sobre as peças. 

Além do trabalho junto ao Grupo, eram 

realizadas oficinas de teatro para alunos que 

não pertenciam a ele. Rolim estima que cerca de 

1.000 alunos se envolveram com teatro ao longo 

dos oito anos de sua atividade. Nas oficinas 

estima cerca de 800 pessoas, sendo uma média 

de 100 alunos por ano. Um número plausível 

quando se considera a realização de quatro 

oficinas anuais, com uma média de vinte e cinco 

alunos inscritos. Ainda estima terem participado 

do Grupo em torno de cento e cinqüenta pessoas 

no elenco mais cinqüenta pessoas em equipes 

de criação e manutenção. Deste grande grupo 

saíram pessoas que elegeram o teatro como 

atividade profissional, em áreas técnicas, de 

interpretação, direção e dramaturgia.

Ao aposentar-se e sair do CEFET-PR, também 

saiu do TECEFET. Sua ligação com o teatro 

continuou com o trabalho com o Grupo Aquarius 

de Teatro. Participou também de Festivais de 

Cinema de Curitiba, na equipe de roteiros. 

No momento, não tem realizado nenhuma 

atividade relativa ao teatro. Sempre teve uma 

preocupação com o resgistro de seus trabalhos e 

dos trabalhos realizados pelo TECEFET, estando 

num processo de digitalização dos vídeos e 

fotografias.

A continuação com Cleonice de Queiróz
Com a aposentadoria da 

professora Joana Rolim, após 

poucos meses de suspensão 

das atividades de Teatro, foi 

aberto um processo seletivo 

para professor substituto. Atendendo ao 

edital e sendo aprovada no processo, Cleonice 

de Queiróz foi contratada, coordenando as 

atividades teatrais de abril de 1998 a setembro 

de 2003. 

Formada pela PUC-PR em Bacharelado 

em Direção Teatral, realizou o curso de 

Especialização no Ensino de Língua Portuguesa 

e Literatura Brasileira, no ano de 2000, 

desenvolvendo sua monografia Levantamento 

histórico do teatro no CEFET-PR, importante histórico do teatro no CEFET-PR, importante histórico do teatro no CEFET-PR

documentação da história do TETEF/ TECEFET, 

que abrange de forma especial o período de José 

Maria Santos e Joana Rolim.

Cleonice foi recebida no DEACO pelo 

professor Mauro Rodinski e pela professora 

Lucélia Maria Pissaia que o assessorava. 

Contou com o apoio de um aluno, o “Soneca” 

(Guilherme Samways), no processo de transição, 

sendo que aos poucos os alunos que já haviam 
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feito algumas atividades com a professora Joana 

voltaram ao Grupo.

Queiróz percebeu a existência de um 

certo saudosismo em relação ao “período Zé 

Maria”, por parte dos servidores do CEFET-PR. 

Sentia-se desafiada a despertar as pessoas à 

atividade teatral, pois tinha a sensação de que as 

pessoas estavam imersas em uma certa inércia. 

Investiu então em três frentes: 1) despertando 

alunos novos para formar novos elencos; 2) 

envolvendo-se com o Programa CIMCO (CEFET-

PR Integrado na Multiplicação de Conhecimento) 

realizando atividades em campanhas junto aos 

alunos e servidores e 3) trabalhando junto a 

ASCEFET (Associação dos Servidores do CEFET) 

oferecendo cursos de teatro para os servidores 

de um modo geral; produzindo pequenos 

textos cômicos ou reflexíveis para datas 

representativas do calendário anual, realizando 

simultaneamente fóruns de discussão sobre a 

condição humana. 

Para a professora Cleonice o teatro é, “sem 

sombra de dúvidas, a mais sublime ferramenta 

das artes, para a construção de pessoas e/ou 

significados no presente acerca do passado ou 

do planejado futuro”. Entendendo que o teatro 

é a síntese das linguagens que serve para todo 

e qualquer segmento, ela sentia “um prazer 

infinito em trabalhar e pesquisar estéticas e 

novas dramaturgias e ver os resultados de um 

trabalho de formação de ator transformando a 

pessoa”.

No período de Cleonice, os alunos interessados 

em participar do Teatro cursavam três módulos 

de oficinas como forma preparatória para 

integrar o Grupo. Estes módulos eram ofertados 

nos três turnos, havendo, mesmo assim, lista 

de espera. Na última fase de seu trabalho, as 

oficinas foram abertas à comunidade externa, 

havendo o pagamento de uma taxa de inscrição. 

Semelhantemente aos alunos da Instituição, 

estes também podiam integrar o Grupo de 

Teatro, mediante uma seleção.

O Grupo do TECEFET reunia-se às segundas, 

quartas e sextas-feiras, das 18h às 21h30. 

Iniciavam com um café com pão como forma 

de integração e, após, um tempo aproximado de 

50 minutos de falas teóricas. Depois se dirigiam 

para o palco, às práticas cênicas, retomando o 

trabalho de oficinas anteriores. 

Cleonice procurava manter sempre seu foco 

de reconhecer potencialidades para definir as 

personagens a serem trabalhadas. A partir daí personagens a serem trabalhadas. A partir daí 

é que o trabalho de montagem dos espetáculos é que o trabalho de montagem dos espetáculos 

seguia através de um processo de estudo da peça 

ou tema (o “trabalho de mesa”), improvisações 

e ensaios. Houve momentos em que havia dois 

elencos em montagens distintas, viajando para 

Vai e Vem, 1999 a 2002

38

Ac
er

vo
 T

U
T



festivais de teatro e voltando ambos premiados.

Em 1999, quase todo Grupo de Teatro pode 

participar de oficinas de teatro no Festival de 

Inverno de Antonina, realizado pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Através destas 

oficinas, o Grupo começou a desenvolver um 

trabalho mais específico voltado à Commedia 

dell’arte, bem como malabares, acrobacias dell’arte, bem como malabares, acrobacias dell’arte

e tecido acrobático, contando para isto com 

profissionais especializados para um trabalho 

dirigido ao próprio grupo. Três turmas tiveram 

esta oportunidade, o que levou ao mercado de 

trabalho alguns alunos que integram a Cia. de 

Palhaços, que desenvolve trabalhos regulares 

nos teatros de Curitiba.

Montagens de espetáculos foram planejadas 

para ser instrumentos de esclarecimento e 

efetivação de técnicas de comédia, para que as 

produções jamais fossem do tipo “besteirol”,

mas sim fundamentadas em teorias do riso e 

embasadas nos grandes mestres. Assim, Cleonice 

atendia uma das primeiras recomendações que 

lhe foram feitas: que deveria realizar comédias, 

mas “nada de teatro complicado”.

Suas principais montagens demonstram esta 

tendência à comédia. O primeiro espetáculo 

montado foi Seis Personagens à Procura de um 

Autor, um texto de Luigi Pirandello. Realizada em Autor, um texto de Luigi Pirandello. Realizada em Autor

1998, contou com doze atores no elenco e teve 

doze apresentações. 

Em 1999, Queiróz trabalhou a partir do texto 

de Samuel Beckett, Vai e Vem. Contando com Vai e Vem. Contando com Vai e Vem

três atrizes no elenco, a montagem permaneceu 

no repertório do Grupo em 2000 e 2001, tendo 

inúmeras apresentações, sendo várias vezes 

premiada: em 2000, com Melhor Iluminação 

e Melhor Direção no FETECO, em Guarapuava-

PR, e Melhor Sonoplastia Pesquisada e Melhor 

Figurino no FETACAM, em Campo Mourão-PR. 

O espetáculo ainda participou no Festival de 

Teatro de Curitiba, na Mostra Fringe, em 2002. 

O maior elenco que Queiróz dirigiu no 

CEFET-PR esteve no palco com o espetáculo 

Porcariomania, em 2001, tendo vinte e cinco Porcariomania, em 2001, tendo vinte e cinco Porcariomania

atores e cinco apresentações. 

No ano de 2002, por ocasião do XVII 

Encontro Nacional da ANPOLL (Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Letras e Lingüística) realizado no CEFET-PR, 

na Unidade Curitiba, ao Grupo foi proposto 

a montagem de um texto de Didi Fonseca, 

comemorando o lançamento do livro Festival 

surrealista: antologia de peças teatrais, pela surrealista: antologia de peças teatrais, pela surrealista: antologia de peças teatrais

Editora CEFET-PR.  A comédia Uma Autora em 

Busca de Personagens, envolvendo seis atores, Busca de Personagens, envolvendo seis atores, Busca de Personagens

marcou o evento. Ao todo o espetáculo fez seis 

apresentações naquele ano. 

A última montagem dirigida pela professora 

Cleonice junto ao Grupo foi A Raiz do Grito, em A Raiz do Grito, em A Raiz do Grito

2003. Com texto de Alcione Araújo, três atores 

tiveram a oportunidade de se apresentar três 

vezes. 

Considerando todos espetáculos, a 

professora estima a presença de um público de 

ao menos cinco mil espectadores nestes anos 

de trabalho. Era prática do Grupo neste período 

a arrecadação de alimentos na entrada das 
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apresentações, levando o público a contribuir 

com instituições necessitadas.

O TECEFET também realizava produções 

rápidas e pequenas performances, simultâneas 

aos ensaios de peças, atendendo ao calendário 

institucional bem como atividades externas em 

parceria com o CIMCO, tendo sido marcante 

sua participação com o GIUAMA (Grupo 

Interuniversitário de Aleitamento Materno). 

Outros temas desenvolvidos foram: DST/AIDS, 

Cinco “Ss”, Empreendedorismo, Relações 

Humanas, entre outras. A associação com o 

Programa CIMCO também se fez presente na 

doação dos alimentos que eram arrecadados 

como ingresso dos espetáculos.

Cleonice dedicou-se, por ocasião das 

comemorações dos 30 anos do TECEFET, a 

localizar antigos integrantes promovendo 

discussões sobre o andamento do Grupo. Para as 

comemorações, também foi produzido um selo 

comemorativo através do Concurso de Criação 

do Selo TECEFET 30 anos, e criado um site na 

internet. 

Os recursos para a produção dos espetáculos 

vinham em parte do CEFET-PR e em parte de 

empresas que se tornavam co-patrocinadoras. 

Em virtude de falta de verba para produção, o 

espetáculo Tartufo, texto de Molière, não pôde Tartufo, texto de Molière, não pôde Tartufo

ser produzido. 

Não contando com profissionais específicos 

em áreas técnicas como iluminação e 

sonoplastia, Queiróz propôs oficinas para 

formar entre os alunos, pessoal que pudesse 

auxiliar nestas áreas. Algumas vezes também 

pôde contar com a contratação de profissionais 

específicos das áreas técnicas para a criação 

nas montagens, é o caso da iluminadora Nádia 

Luciani em Uma Autora.

A saída da professora Cleonice de Queiróz 

após mais de cinco anos de trabalho junto ao 

TECEFET, se deu num contexto muito sofrido, sob 

o diagnóstico de leucemia de um de seus filhos, 

Ulisses, fato que tocou a todos da comunidade 

institucional. Atualmente, ela tem ministrado 

algumas oficinas em Curitiba, tanto em escolas 

como em comunidades. Tem trabalhado junto ao 

Grupo de Teatro da Brasiltelecom e desenvolvido 

algumas parcerias para miniséries históricas 

com a Rede Globo, tais como Hoje é dia de Maria 

e Amazônia. Também tem sido convidada para Amazônia. Também tem sido convidada para Amazônia

ministrar aulas em cursos de Especialização em 

diversas áreas usando as ferramentas técnicas 

do teatro de um modo geral.

A contribuição de Marília Gomes Ferreira
Marília Gomes Ferreira 

teve a oportunidade de 

atuar pouco tempo junto ao 

TECEFET. Através de teste 

seletivo para professor 

substituto, ingressou em setembro de 2003 

permanecendo até setembro de 2005. Com um 

contrato por tempo limitado de dois anos, deu 

continuidade às atividades já em andamento. 

Com formação superior em Direção Teatral pela 

PUC-PR, cursou também uma Especialização em 

Educação pelo UnicenP (Centro Educacional 

Positivo). 

Com a preparação feita pela professora 

Cleonice para a seqüência, Marília assumiu 

o modelo de cursos de iniciação teatral em 

módulos. No entanto, na transição de uma 

para outra professora, o Grupo de Teatro se 

desfez, permanecendo apenas Juliana Quech 

que ficou como uma espécie de “estagiária”. 

Não dispondo de recursos para mantê-la, ela 

permaneceu por pouco tempo.

A professora Marília acredita ser inevitável 

que os alunos não sintam um estranhamento 

nos processos de transição, seja por um tipo ou 

estilo de trabalho em teatro. Uma das diferenças 

que acredita ter entre sua antecessora e si, 

estava na compreensão e aplicabilidade dos 

módulos de iniciação teatral. Ferreira não seguiu 

o mesmo padrão anterior de avaliação, em que 

havia a atribuição de nota que condicionava a 

promoção ao próximo módulo. Para ela, “os 

módulos eram seqüências preparatórias para a 

turma de avançados, sem sofrerem reprovação 

ou terem que refazer, salvo nos casos de faltas 

em excesso”.

Esta postura é gerada a partir da 

compreensão do que seja a atividade teatral para 

ela. Não concordando com posturas do mercado 

profissional do teatro curitibano, enveredou no 

Nos Tempos do Bang-Bang, 2004
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Cartaz Nos Tempos do Bang Bang 

que acreditava. Sua experiência no Curso 

Superior de Teatro a fez viver um processo 

de autoconhecimento e transformação, um 

caminho de realização e aceitação pessoal. 

Valorizando o processo e entendendo o 

espetáculo como conseqüência e não como 

prioridade, vê nos exercícios dramáticos e de 

confiança a possibilidade de transformação. Para 

ela, todos os alunos devem estar envolvidos, 

mesmo os sem talento para a representação, 

pois assim se afirma sua necessidade no 

grupo, que faz diferença. Podendo os alunos 

ter responsabilidades distintas conforme 

as capacidades, o espetáculo também não 

deve expor estes alunos ao ridículo ou a um 

espetáculo ruim, pois isto faria com que o aluno 

desacreditasse em si próprio. Para a professora 

Marília, esta seria a função do TECEFET que 

era procurado não apenas por pessoas que 

queriam ser atores, mas por pessoas que 

queriam desenvolver determinados aspectos 

pessoais. Assim também foram criados módulos 

voltados especialmente para os alunos da Escola 

Estadual Xavier da Silva (escola vizinha), tendo 

grande adesão dos alunos desta instituição. Os 

módulos regulares eram abertos para pessoas 

de dentro e de fora do CEFET-PR, tendo um 

número de vagas limitado para externos. Os 

trabalhos neste curto período 

esteve mais centrado em torno das 

aulas, montagens de espetáculos 

e pequenas performances para 

datas e ocasiões especiais (Dia dos 

Pais, Concerto de Natal, Semana 

do Livro, etc). Foi encenada uma 

peça principal por ano. Nos Tempos 

do Bang-Bang, em 2004, envolveu do Bang-Bang, em 2004, envolveu do Bang-Bang

vinte atores no elenco, foi escrita 

pela própria professora, que pôde 

criá-la sob medida para o Grupo. 

deste material ficou para a utilização do Grupo.

Com relação à iluminação, Marília contou 

com a ajuda de uma estagiária do DEACO que 

cursava Engenharia Elétrica e se interessava 

nisso, Katiúscia Brufatto. Com a concepção 

artística feita pela professora, que passou as 

primeiras noções de operação do equipamento 

à estagiária, o trabalho podia ser dividido. 

A sonoplastia era realizada por alguém do 

elenco. Nas temporadas, a estagiária operava a 

iluminação e Ferreira a sonoplastia.

Após sair do CEFET-PR, Marília começou a 

trabalhar mais com teatro cooperativista, dando 

cursos para empresas tanto de relacionamento 

humano quanto de prevenção e atendimento 

a situações de risco. Tem trabalhado também 

como voluntária junto à ONG Criança Segura, 

com o público de escolas municipais, tratando de 

temas de prevenção, educação e transformação 

social.

Finalizando
Reunindo as informações fornecidas por 

Rolim, Queiróz e Ferreira, pôde-se reunir 

algumas informações que fornecem uma visão 

das atividades realizadas nestes quinze anos 

de TECEFET. Mesmo que alguns números 

estejam baseados unicamente na memória ou 

sejam estimativas não comprováveis (como 

quantidade de público), é possível obtermos ao 

menos algumas noções do que tenha sido. Entre 

1990 até 2005, foram encenados sob a direção 

das três diretoras treze espetáculos principais, 

estimando cerca de 97 apresentações, 

sem somar o espetáculo Vai e Vem (60 Vai e Vem (60 Vai e Vem

apresentações segundo Cleonice). Contando 

todas apresentações, o Grupo teria possibilitado 

a cerca de 15.000 pessoas assistirem a uma 

apresentação teatral do TECEFET. Com elencos 

compostos por um número muito variado de 
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O espetáculo foi apresentado nove vezes. Este 

espetáculo participou do Didascálico – Mostra 

de Teatro realizado pelo CEFET-SC. A professora 

estima que mais de 3.000 pessoas tenham 

assistido às apresentações. Já, a peça O Crime 

Roubado, encenada em 2005, escrita por João Roubado, encenada em 2005, escrita por João Roubado

Bettencourt, teve sete alunos-atores, em suas 

seis apresentações e contou com a platéia 

lotada, somando-se aproximadamente 1.500 

espectadores. 

Em seu processo de trabalho, a professora 

apresentava aos alunos duas ou três propostas 

de textos conforme o tamanho do grupo, e os 

papéis eram decididos a partir de improvisações 

realizadas. Também era o grupo que definia 

a instituição que receberia os alimentos 

arrecadados como ingresso das apresentações, 

prática feitas nos dois espetáculos. O teatro 

neste período também teve uma significativa 

associação com o Programa CIMCO, incentivando 

os alunos a participar das iniciativas propostas 

pelo Programa.

Parte dos recursos para as montagens vinha 

do CEFET-PR, podendo-se contar também com 

o apoio da equipe de manutenção. Trabalhando 

em outras instituições, Ferreira emprestava 

cenários e figurinos de montagens anteriores, 

beneficiando o Grupo com seus contatos. Parte 
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Vai e Vem, 1999 Nos Tempos do Bang Bang, 2004

A Raiz do Grito, 2003

Agenda Destino, 1995

integrantes, indo de dois a vinte e cinco, pode-

se contabilizar cerca de 145 alunos-atores nos 

elencos destas treze montagens, uma média 

aproximada de onze alunos-atores por peça. 

O TECEFET participou em quinze festivais ou 

mostras de teatro e recebeu nove prêmios entre 

atuações, direção e outros.

Cada saída e entrada de uma nova professora 

traz consigo um período de crise. Conforme 

destacou Ferreira, os períodos de transição 

entre o grupo presente e a nova professora 

sempre provocam um estranhamento. Não 

apenas questões administrativas como 

horários e quantidade de aulas, ou abordagem 

metodológica no ensino do teatro, ou propostas 

de concretizações de espetáculos estão 

envolvidas. Existe sempre o elemento afetivo 

atrelado, um envolvimento que está além da 

dinâmica habitual do professor-aluno de uma 

sala de aula comum. Como participante de 

uma atividade que requer do aluno dispor de 

seu tempo de lazer, os elementos de motivação 

afetiva estão em grande escala impulsionando 

e reafirmando sua presença no grupo e no 

andamento dos trabalhos. Trabalhando com 

o autoconhecimento, com a superação de 

desafios e dificuldades e na construção de 

uma identidade coletiva, todos os participantes 

se envolvem numa relação muito pessoal. É a 

arte e a educação humanizando o ser humano. 

Ao reunir as declarações das três professoras, 

todas explicitaram também um sentimento de 

gratificação e de grande realização no trabalho 

executado. Trabalho em que esteve impresso 

seus valores e entendimentos do que seja 

importante a arte cumprir. 
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 PERMANÊNCIA E ROTATIVIDADE
DE ALUNOS-ARTISTAS EM GRUPOS DE TEATRO ESTUDANTIL

O trabalho teatral em uma instituição de 

ensino pode assumir dois funcionamentos 

básicos: um projeto específico de montagem 

de uma peça (com início e fim entorno da 

montagem) ou um projeto de grupo permanente 

e contínuo que se caracteriza por uma renovação 

constante: recebe novos alunos e vê outros 

saírem por assumir compromissos que os 

impedem de continuar. 

Esta rotatividade também pode ser muito 

variável, em ciclos acelerados ou mais lentos. 

Uma das possibilidades e benefícios de se 

trabalhar em um grupo constante é justamente 

poder desenvolver uma linguagem comum 

e projetos de pesquisa, vendo o trabalho e 

os outros atores amadurecer. No caso da 

rotatividade acelerada, ou seja, um período 

de poucos meses ou um ano, a formulação 

destes elementos não chega a se estabelecer 

de forma substancial. Quando pensamos tratar-

se de iniciantes em teatro, isto é ainda mais 

significativo, pois os fundamentos da linguagem 

teatral ainda estão sendo estabelecidos: 

princípios de percepção e orientação no espaço 

do palco ou outras formas de espaço cênico, 

noções de contracena, noção e orientação noções de contracena, noção e orientação 

de relações com o público, entendimento da 

diversidade de gêneros teatrais, enfim, aspectos 

que vão se estabelecendo com a experiência e 

a prática teatral. E não obstante a isto, cada 

encenador possui sua linguagem específica, 

sua compreensão da função do teatro, sua 

ênfase no trabalho da cena, do texto e do ator. 

Quanto mais experiente o aluno-ator for, mais 

sua interação no processo de trabalho será 

elaborada e fundamentada, mais referências terá 

e mais poderá interagir nos processos criativos, 

estabelecendo o diálogo, fundamentando 

sua contribuição e questionando as opções 

propostas.

Um dos fatores que faz com que os alunos 

estendam ao máximo sua permanência num 

grupo é o sentimento de realização com o 

teatro. É o que se chama de “ser mordido pelo 

bicho do teatro”. Na medida em que o teatro se 

torna parte essencial do ator amador (amador = 

aquele que ama, aquele que faz por amor), ele 

procura estender ao máximo sua vivência/ vida 

no teatro. 

Outro aspecto relacionado é o 

estabelecimento de relacionamentos de 

amizade e de identificação. Um dos mais amizade e de identificação. Um dos mais 

influentes é o que se estabelece com o 

professor-diretor, pois é ele quem está 

na coordenação dos trabalhos. Caso não 

se estabeleça uma identificação com o 

pensamento ou forma de lidar com o ser 

humano, ou a relação se torne insustentável 

ou cesse, o aluno sem um vínculo afetivo que 

desperte o desejo de continuar a pertencer 

àquele grupo social, se desliga. Quando 

se pensa tratar de alunos em sua maioria 

adolescentes e jovens, pode-se entender a 

importância desta identificação social de 

forma mais profunda. Para muitos, importa 

encontrar um espaço no mundo no qual se 

identifique com seus semelhantes. Sendo 

uma atividade extraclasse em que o aluno 

destina seu tempo livre por opção, ele 

precisa possuir significativa motivação para 

continuar.

Um outro aspecto que pode provocar 

uma maior permanência está relacionado a 

questão financeira. Em raríssimos grupos, 

quando oferecida uma bolsa semelhante a 

uma bolsa de pesquisa, o aluno pode dispor 

de mais tempo sem necessariamente ter que 

deixar o teatro para encontrar estágios ou 

empregos para auxiliar em seu sustento. 

Quanto mais o aluno-ator permanece 

no Grupo, mais também aumenta sua 



identificação com ele, ou seja, mais 

ele pertence ao Grupo e mais o Grupo 

pertence a ele. Também mais aumenta o 

estabelecimento de identificação entre 

diretor-aluno-diretor e aluno-aluno.

Isto, no entanto, pode pôr riscos a 

integração de novos membros. O novo 

ator sem se sentir ainda tão parte daquele 

grupo, precisa ser integrado e aceito em 

igualdade – precisa pertencer. Sem dominar pertencer. Sem dominar pertencer

ainda a linguagem específica daquele 

diretor, se comparado aos antigos, ou 

sem que houvesse tido oportunidade de 

mostrar que é tão ou mais responsável do 

que os outros em relação a compromissos 

e tarefas no grupo, precisa receber votos 

de confiança por parte do diretor e dos 

demais integrantes. Faz-se necessário uma 

abertura geral do grupo já estabelecido 

em relação ao novo membro: acolhimento, 

inclusão, designação de responsabilidades; 

mostrar que o grupo é tanto dele quanto de 

quem já está há mais tempo, pois o grupo 

de teatro na universidade ou na escola não 

pode ser hermético. Caso seja, ele morre 

por si, não se renova. Permanência constrói. 

Estabelecimento de “panelinhas” mata a 

possibilidade de renovação e de acesso a 

mais pessoas à experiência teatral.

Em 35 anos, o TUT já teve momentos de 

experiência de estabilidade de um núcleo 

que proporcionou crescimento, como no 

período de Zé Maria. Também Joana Rolim 

pôde contar com a permanência de um 

grupo mais estável de alunos. Sobre isto 

ela declara: “Foram inúmeras as presenças 

significativas que integraram o TECEFET, 

com responsabilidade, talento, criatividade, 

dedicação e prazer. Dentre elas se destaca 

um núcleo de alunos que acrescentaram pela 

permanência no Grupo, ao longo dos oito 

anos que estive à frete das atividades, uma  

importante contribuição pela continuidade 

no trabalho. Sabemos como é importante 

para um grupo uma vivência prolongada de 

seus integrantes, pois constituem a base da 

unidade de trabalho”. 

Em declaração ela relembrou o nome de 

algumas destas pessoas : “Pudemos contar 

com o trabalho desenvolvido por Wellington 

Nunes, que executou a iluminação em todos 

os espetáculos teatrais montados; Karin 

Schwarz, Samantha Uhrigscardt, que nos 

acompanharam desde o início do novo grupo 

(1990), e atuaram em três peças; Daniele 

Fernandes, prêmio de atriz revelação no 

Festival da Universidade Centro-Oeste  que 

atuou em duas peças; Íris Néia, a contra-

regra eficiente na dinâmica dos bastidores 

e atriz, que veio ficar, desde 1992 até 1997; 

Vilson Machado, que trabalhou com o diretor 

José Maria Santos e que, ao assistir Pare a

História que eu Quero viver, em 1993, marcou História que eu Quero viver, em 1993, marcou História que eu Quero viver

sua presença nos trabalhos que vieram a 

seguir, com seu talento como ator, artista, 

musicista e assistente de direção; Juliana 

Marfil (desde 1994), um talento como 

atriz, participando de três peças, montadas 

posteriormente; Liane de Oliveira, que desde 

1992 a 1995, participou como atriz criativa 

e responsável; Carlos Tomita (1994-1997), 

ator, artista, desenhista e figurinista que 

agraciou o Grupo com trabalho inovador e 

criativo. Não poderia deixar de mencionar 

Ivete Forbeck, a costureira de todos os 

figurinos dos espetáculos do Grupo, que 

participou de maneira eficaz para beleza 

dos trajes”.

Acervo do TUT
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Entre os anos de 2000 e 2002, foram realizados 

três Ciclos de Teatro no CEFET-PR Campus Curitiba. 

Estes Ciclos, organizados pela professora Cleonice 

de Queiróz, tinham uma programação diversificada 

envolvendo palestras, mesas redondas, cursos, 

espetáculos e performances com o interesse em 

promover debates sobre Teatro dentro do CEFET-PR. 

Através dos Ciclos também se pretendia possibilitar 

o encontro entre ex-membros do Grupo e membros 

na internet. 

Já o III Ciclo de Teatro, de 22 a 24 de novembro 

de 2002, foi realizado junto com a comemoração dos 

30 anos. Ampla campanha foi feita com o intuito de 

localizar ex-integrantes do grupo. Nesta ocasião, 

também foi feita a premiação do selo comemorativo 

dos 30 anos do TECEFET, escolhido através de um 

concurso. A programação contou com palestras e 

mesas redondas e teve como convidados: Edson 

integrando artistas, professores, alunos do CEFET-PR 

e membros e ex-membros do TECEFET. A presença 

mais marcante era de estudantes adolescentes.

Uma das motivações para o surgimento dos 

Ciclos também está nos interesses de pesquisa da 

professora Cleonice de Queiróz: “Sempre quis trazer 

ao debate sobre a preparação do ator, a discussão 

sobre a consciência de ser total. Interessei-me pela 

questão das ‘máscaras sociais’ e delas abstraí para o 

2000a2002
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materiais cênicas. Em 2000, 

embrenhei-me no estudo da 

Commedia dell̀ Arte e pus 

os integrantes do Grupo na 

roda do fazer teatral para 

a comédia. Estudamos os 

teores irônicos da comédia e 

fui buscar no bufão o grande 

contraponto do palhaço 

Zanis nascido da antiga 

comédia italiana. Queria 
que a comemoração dos 30 anos fosse o auge do 

debate sobre o Ator e a Máscara.”  Ator e a Máscara.”  Ator e a Máscara Estes estudos 

da máscara e da comédia podem ser percebidos 

nas atividades e espetáculos que o TECEFET realizou 

neste período.

Para a professora Cleonice, o evento contribuiu 

bastante na auto-estima dos alunos na medida em 

que perceberam que o que se fazia viraria história 

para as gerações sucessoras, assim como virou 

história o que foi feito pelos que os precederam. 

   I.S.

Bueno, Lala Schneider, Maria Cristina de Souza, 

Aluízio e Luciana Cherobim, Mário Costa, Selma Suely 

Teixeira, Luci Collin, João Luiz Fiani, Paulo Venturelli, 

Luiz Afonso Burigo, Clarissa Jornaldão e Fernando e 

Jane D’Ávila. Os temas, embora variados, giravam 

em torno de um eixo: as funções e as relações sociais 

do teatro. 

Através de um olhar geral na programação, pode-

se perceber o interesse da coordenação dos Ciclos 

em estabelecer um diálogo entre a classe artística e 

pensadora do teatro curitibano e o universo cefetiano, 

que faziam parte naquele momento. 

O plano era culminar num grande 

encontro dos integrantes de 

formações antigas do TETEF e 

TECEFET na comemoração dos 30 

anos do Grupo. 

Os Ciclos ocorreram sempre 

nos meses de novembro e 

possuíam uma programação e 

ênfases específicas, não tendo um 

formato rígido de programação. O I 

Ciclo de Teatro, em 29 de novembro 
Cartaz do II Ciclo de Teatro no CEFET-PR, em 2001. Selo comemorativo dos 30 anos do TECEFET, 
criado pelo aluno Simon Louis Ducroquet, em 2002.

de 2000, assumiu um caráter de retrospectiva 

da história do teatro curitibano em duas frentes: 

a história do TECEFET e a história da atriz Lala 

Schneider, que naquele ano completava 50 anos de 

carreira. Comemorando juntos estes símbolos do 

teatro curitibano, o público pôde visitar a exposição 

com belíssimas fotos da carreira da atriz, que na 

mesma noite apresentou uma leitura dramática. 

O II Ciclo, de 07 a 09 de novembro de 2001, 

enfatizou a idéia do resgaste da história do TECEFET. 

Nesta ocasião foi lançada a primeira página do Grupo 

TRÊS CICLOS DE TEATRO NO TECEFET
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Em 1999, participei do Festival de Inverno da 

UFPR, evento realizado na cidade de Antonina, litoral do 

Paraná, todos os anos no mês de julho. Espetáculos e 

oficinas de diversas linguagens artísticas são oferecidas 

e tomam toda cidade. Naquele ano, conheci um grupo 

de adolescentes e sua professora, Cleonice de Queiróz, 

pertencentes ao grupo de teatro do CEFET-PR: o 

TECEFET. Foi nessa ocasião que soube da existência 

UMA GERAÇÃO DE ARTISTAS E UMA GERAÇÃO DE ARTISTAS E UMA GERAÇÃO DE ARTISTAS E 
PROFISSIONAIS SAÍDOS DO TECEFET

deste grupo. Além de estarmos hospedados no mesmo 

local, também participei de oficinas com alguns deles. 

Ao longo do tempo, revi alguns desses adolescentes 

em eventos e portas de teatro em Curitiba. Estudando 

e trabalhando com teatro, conheci mais pessoas que 

também haviam feito teatro no CEFET.

Anos depois, vim a me tornar professor e diretor 

do TECEFET/ TUT. Ao organizar o acervo fotográfico 

do grupo, encontrei uma fotografia na qual aparecia 

algumas pessoas que conheci em Antonina e outras que 

conheci posteriormente.  O que me chamou a atenção 

especificamente neste grupo amador e escolar foi o 

fato de que muito dos que apareciam na foto acabaram 

se profissionalizando em teatro como atores, diretores, 

dramaturgos, professores e pesquisadores. Não é 

de se surpreender que a partir de experiências como 

 RETRATOS DA HISTÓRIA:
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estas, de grupos na adolescência, algumas pessoas 

optem profissionalmente pelo teatro. Mas se torna um 

fenômeno interessante perceber que a grande maioria 

de um grupo, que não tinha a pretensão de encaminhar 

pessoas à carreira teatral, opte por isto. Diante daquela 

foto, várias perguntas me surgiram na cabeça: qual a 

história desta “geração” que optou por seguir estudos e 

carreira em teatro? de que forma o TECEFET influenciou 

suas opções profissionais? 

Interessado em resgatar a história do TUT, eu me 

propus a investigar o grupo de estudantes que aparece 

na foto: que foto afinal é esta, quem é quem, que relações 

tiveram com o TECEFET, o que aconteceu em torno da 

foto, qual foram as opções profissionais feitas, qual a 

relação que possuem com o teatro no momento, onde 

estão e o que fazem hoje em dia?  

Quem aparece na foto
A foto foi tirada em final de 1998 para a divulgação 

do espetáculo Seis Personagens à Procura de um 

Autor, de Luigi Pirandello, primeiro espetáculo que a Autor, de Luigi Pirandello, primeiro espetáculo que a Autor

professora Cleonice de Queiróz dirigiu com o Grupo. 

Esta foto faz parte de uma sessão fotográfica realizada 

por Saturnino, fotógrafo do CEFET-PR na época. Da 

esquerda para a direita está: Gisele Pácula (estudou de 

1994 a 1999, no curso Técnico em Desenho Industrial), 

Adriano Esturilho (Curso Técnico em Edificações, de 1993 Adriano Esturilho (Curso Técnico em Edificações, de 1993 Adriano Esturilho

a 1997), Giorgia Barbosa da Conceição  (Curso Técnico Giorgia Barbosa da Conceição  (Curso Técnico Giorgia Barbosa da Conceição

em Desenho Industrial, de 1996 a 1999), Rodrigo Tomaz 

de Oliveira (Desenho Industrial, 1994 a 1998), de Oliveira (Desenho Industrial, 1994 a 1998), de Oliveira Luciana 

Lomando Cañete (Desenho Industrial, 1995 a 1998), Lomando Cañete (Desenho Industrial, 1995 a 1998), Lomando Cañete

Flávia Stawski (Curso Técnico em Mecânica e Desenho 

Industrial, de 1997 a 2001), Frederico Soares Medeiros  

(Desenho Industrial, 1996 a 2000), Cleverson Luís Pícollis 

(Técnico em Eletrônica – ingressou em 1997 e faleceu 

de leucemia, em 2000, enquanto ainda era aluno), 

Juliana Quech (Desenho Industrial, 1995 a 1998), Juliana Quech (Desenho Industrial, 1995 a 1998), Juliana Quech Cleber 

Silvestre (iniciou o Curso Técnico em Edificações e o curso Silvestre (iniciou o Curso Técnico em Edificações e o curso Silvestre 

Técnico em Desenho Industrial, entre 1995 e 1998, sem 

tê-los concluído), Kamila Kuromiya (Desenho Industrial, Kamila Kuromiya (Desenho Industrial, Kamila Kuromiya

1997 a 2001), Ana Cristine Wegner (Desenho Industrial, 

1996 a 2000), Andrew Knoll (Desenho Industrial, 1997 

a 2001), Isabela Pavoski de Lima (Desenho Industrial,  Isabela Pavoski de Lima (Desenho Industrial,  Isabela Pavoski de Lima

1996 a 2000), Henrique Seidel (Desenho Industrial, Henrique Seidel (Desenho Industrial, Henrique Seidel

1996 a 1999). Esta composição esteve junta apenas na 

montagem de Seis Personagens.

Que relações tiveram com o TECEFET
Este foi um grupo de transição: nele encontramos 

alunos que fizeram a recepção de Cleonice, em 1998, 

tendo já trabalhado com a professora Joana Rolim. É 

o caso de Rodrigo, que iniciou no TECEFET em 1995 (e 

entre idas e vindas só se desligou de fato do Grupo em 

2001); de Ana, que iniciou em 1997 (trabalhando na parte 

técnica no último espetáculo da professora Joana, Hada, 

o Passageiro do Tempo, e atuando em algumas cenas o Passageiro do Tempo, e atuando em algumas cenas o Passageiro do Tempo,

curtas para eventos – em espetáculos participou de fato 

como atriz sob direção de Cleonice em Seis Personagens 

e no processo de ensaio de Tartufo, de Molière, que não Tartufo, de Molière, que não Tartufo

chegou a ser apresentado ao público; ela deixou o grupo 

em 1999); de Gisele, que iniciou em oficinas em 1994 e 

tomou parte no Grupo em 1997, pouco antes de Joana 

sair (além de pequenos trabalhos, auxiliou na produção 

da peça Hada e atuou unicamente em Seis Personagens 

– saiu do grupo em 1999); de Juliana que teve a trajetória 

mais longa entre os integrantes da foto (iniciou em 

1995 nas oficinas e em 1996 integrou o Grupo com o 

espetáculo Hada, participando em todos os trabalhos Hada, participando em todos os trabalhos Hada

de Cleonice e na apresentação - outra transição - no 

Concerto de Natal de 2003, dirigido pela professora Concerto de Natal de 2003, dirigido pela professora Concerto de Natal

Marília Gomes Ferreira); também de Giorgia, que iniciou 

no TECEFET com Joana. Henrique fez oficinas com Joana 

mas só ingressou no grupo após a entrada de Cleonice 

(participou de Seis Personagens(participou de Seis Personagens(participou de  e do processo de outros  Seis Personagens e do processo de outros  Seis Personagens

espetáculos que não acompanhou até o fim). 

Além destes, que começaram com Joana, outros 

começaram diretamente com Cleonice: como Cleber, 

Flávia, Kamila e Isabela. Eles iniciaram nas oficinas e 

foram logo escolhidos e convidados para fazer um papel 

em Seis Personagens. Cleber permaneceu apenas nesta Seis Personagens. Cleber permaneceu apenas nesta Seis Personagens

montagem. Flávia, nesta e em Vai e Vem, em 1999. Vai e Vem, em 1999. Vai e Vem

Kamila acompanhou todo período de Cleonice (participou 

de Seis Personagens, A Raiz do Grito, e fez a iluminação de Seis Personagens, A Raiz do Grito, e fez a iluminação de Seis Personagens, A Raiz do Grito,

Vai e Vem, além de outros trabalhos menores). Isabela Vai e Vem, além de outros trabalhos menores). Isabela Vai e Vem,

participou como operadora de luz apenas da encenação 

de Seis Personagens.

Adriano possui uma trajetória distinta dos demais 

integrantes. Sem passar pelas oficinas, entrou direto 

no grupo, a princípio como músico, estimulado por 

Ana, na época sua namorada, e por Giorgia. Atuou em 

Seis Personagens como ator e desempenhou funções Seis Personagens como ator e desempenhou funções Seis Personagens

de dramaturgo, assistente de direção e sonoplasta no 

TECEFET. 

O que aconteceu depois da foto
Segundo os entrevistados, a época que cercou esta 

foto, seja o processo de ensaios, apresentações ou o 

período subseqüente, não foi muito fácil.

Como todo agrupamento humano, esta turma 

do TECEFET também estava sujeita a conflitos 

de relacionamento e divergências de opinião. Os 

conflitos pelos quais o Grupo passou levou-o ao seu 

desmantelamento. Se muitos levaram boas recordações 

desse período e dessa montagem de Seis Personagens 

à Procura de um Autor, conforme relataram, alguns à Procura de um Autor, conforme relataram, alguns à Procura de um Autor

carregam também lembranças não tão felizes. 

Relações conflituosas para uns, de amor para outros, 

praticamente todos os entrevistados se referiram às 

dificuldades pelas quais o grupo passou. A soma de 

um grupo de adolescentes ávidos, questionadores e 

contestadores, com algumas posturas mais rígidas e 

hierárquicas e uma rigorosa disciplina na condução 

do grupo e dos ensaios, levaram, segundo eles, a 

um convívio intenso que provocou uma combustão, 

gerando a saída de uma grande parte do grupo após as 

primeiras apresentações. Seja como for, tudo isto faz 

igualmente parte das lembranças e dos aprendizados 

trazidos a partir do TECEFET. A forma como cada um 

destes alunos do CEFET-PR lidou com tudo isto, e ainda 

lida, é naturalmente diferente, devido a diversidade de 

 RETRATOS DA HISTÓRIA:
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personalidades, de envolvimentos afetivos, de critérios 

intelectuais e éticos, de aspirações. 

Até que ponto a arte e a educação influenciam 

nossas vidas? Estas interferências humanas agem em 

nossa caminhada não se restringindo ao momento: elas 

ecoam em diversas freqüências, gerando repercussões 

imensuráveis nas decisões humanas, nas memórias, nas 

emoções. É importante também lembrar que ao longo da 

vida estas experiências podem ter sua valoração alterada, 

pois ela não é engessada, mas flutuante, conforme 

vivemos e percebemos (ou não) suas repercussões 

posteriores. 

Seja por uma via positiva ou negativa, a 

convivência e a experiência relacionadas ao processo 

de Seis Personagens foram definitivas para muitos, 

pessoal e profissionalmente. Amizades se selaram, 

relacionamentos se romperam. O desafio por encontrar 

uma forma de teatro em que pudessem expressar seus 

valores e interesses desafiou alguns que, influenciados 

pelas vivências teatrais, traçaram suas carreiras no teatro 

e em outras áreas afins. 

A passagem pelo TECEFET e a experiência com 

Cleonice são apontadas por Adriano como uma 

experiência definitiva em sua carreira. “Para o TECEFET 

escrevi meu primeiro texto a ser encenado (um monólogo 

para a Ana Cristine, com direção da Cleonice de Queiróz). 

Pra mim, particularmente, a Cleonice foi quem me fez 

acreditar que eu poderia trabalhar com isso de verdade. 

Foi quem, pela primeira vez, pegou um texto meu e levou 

para o palco. A Cleonice abriu muito espaço para o meu 

trabalho... montou alguns pequenos textos que escrevi 

e resolveu montar o Temos que Procurar, e me colocou 

como assistente de direção. Isso foi fundamental pra que 

eu me sentisse seguro pra dirigir e trabalhar na área.”eu me sentisse seguro pra dirigir e trabalhar na área.”eu me sentisse seguro pra dirigir e trabalhar na área.

Solicitado aos entrevistados que listassem em 

ordem de importância de três a cinco coisas que mais 

marcaram o período em que estudaram no CEFET 

(incluindo ou não o teatro), os aspectos mais citados 

foram: o próprio teatro, as amizades, o aprendizado para 

vida e a disciplina, a responsabilidade e a organização 

que a instituição exigia. Os aprendizados para a vida, 

como muitos deles se referem, aparecem ainda antes 

da formação técnica e dos conhecimentos adquiridos 

(entre estes se encontra menção a aulas de português 

e história da arte oferecidas pelos cursos técnicos que 

realizaram). A relevância dos conhecimentos técnicos 

e do curso realizado é mencionado por apenas três das 

onze pessoas que responderam a pergunta, e em quinta 

colocação. São os três que, de alguma forma, estão 

mais relacionados a alguma atividade profissional em 

que o curso técnico é relevante curricularmente para a 

obtenção de emprego. Não se poderia afirmar que seja 

uma questão de aplicabilidade, uma vez que o design 

tem muito a contribuir para o processo de encenação. 

Talvez, por influência do tema da entrevista, a resposta 

a esta pergunta tenha ficado condicionada. Porém, as 

respostas dos entrevistados possuem coerência com 

as demais dadas a outras perguntas em que salientam 

indubitavelmente a importância do TECEFET para suas 

vidas. 

Perguntados anteriormente sobre as motivações 

para ter ingressado no CEFET, a maior parte das respostas 

apontam a influência da família, a boa reputação da 

instituição com a excelência em ensino, a gratuidade 

do estudo e uma formação técnica que viabilizasse 

rapidamente um emprego. Entretanto, apenas dois 

entre as onze pessoas que fizeram Desenho Industrial 

e que responderam a entrevista indicam o interesse 

específico no curso de Desenho Industrial como motivo 

do ingresso no CEFET. Nenhum deles menciona as 

atividades artísticas como motivadora, porém, num olhar 

de retrospectiva, estas acabam por ser consideradas 

fundamentais para seu desenvolvimento.

Semelhantemente ao que se observa em outras 

instituições educacionais que não possuem um ensino 

profissionalizante a educação vai além da instituição, e as 

vivências além dos conteúdos objetivos.

Quais foram as opções profissionais
Uma inclinação à área das Artes e da Comunicação 

pode ser notada pelas opções profissionais assumidas. 

Considerando que a grande maioria ingressou no CEFET-

PR no Curso Técnico de Desenho Industrial e ainda 

buscou atividades como coral, dança de salão ou oficinas 

de poesia e redação, não seria de surpreender que na 

continuidade de seus estudos e opções profissionais se 

encontrasse um predomínio artístico. 

Das catorze pessoas, oito obtiveram formação 

posterior em teatro (Adriano, Ana, Andrew, Cleber, Flávia, 

Giorgia, Henrique e Luciana), ou seja, 57%Giorgia, Henrique e Luciana), ou seja, 57%Giorgia, Henrique e Luciana), ou seja, 57  do grupo; cinco % do grupo; cinco %

em artes plásticas (Kamila em Licenciatura em Educação 

Artística, Isabela e Rodrigo  em Licenciatura em Desenho, 

Flávia em Artes Plásticas com ênfase em Gravura e 

Juliana em Bacharelado em Escultura), dois em Letras 

(Gisele e Adriano), um tornou-se fotógrafo (Frederico), e 
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noainda há quem buscou estender sua formação em Rádio 

e TV (Flávia) e Cinema (Adriano novamente). 

Os cursos e épocas de formação foram diferentes 

para as oito pessoas que escolheram seguir estudando 

Teatro, todas, porém, freqüentaram uma ou até mesmo 

duas das principais escolas de formação em teatro 

de Curitiba: a Faculdade de Artes do Paraná (Cursos 

de Bacharelado em Interpretação, Bacharelado em 

Direção e Licenciatura em Teatro) e a Escola Técnica da 

Universidade Federal do Paraná (Curso Técnico em Artes 

Cênicas – Ator, que iniciava então).  Ingressaram no Curso 

Técnico da UFPR:  Adriano, Luciana, Flávia e Henrique. 

Ana e Cleber seguiram pelo curso de Licenciatura em 

Teatro na FAP. Giorgia, Andrew e Henrique (novamente) 

cursaram Direção Teatral na FAP.

Alguns prestaram testes para as duas instituições, 

seguindo estudos naquela em foram aprovados. Para 

Flávia, a opção de teste seletivo foi unicamente na UFPR, 

por reconhecer características distintas entre os cursos, 

como a duração (dois anos na UFPR e quatro anos na 

FAP), e a identificação, pois via a FAP de uma maneira 

distanciada e idealizada. Já Adriano, que no momento 

de sua opção cursava Letras, optou unicamente pela 

UFPR por já estar em outra graduação e por buscar uma 

alternativa mais prática, voltada ao mercado de trabalho. 

Também encontrou ali um contraponto fundamental que 

foi o professor e diretor Hugo Mengarelli. 

Após a graduação, Cleber e Giorgia realizaram o 

curso de Especialização em Literatura Dramática e Teatro 

(UTFPR-Campus Curitiba), Henrique iniciou Mestrado em 

Teatro (Universidade do Estado de Santa Catarina, em 

Florianópolis) e Ana realiza um curso Master em Master em Master Arts du Arts du 

Spectacleem  Spectacleem  na Universidade de Paris 8.

Quando perguntados sobre os motivos de tantos 

deste grupo terem buscado o teatro como campo 

de formação, foram dadas diferentes respostas. 

Observando estas respostas, é possível ver expresso 

diferentes compreensões sobre a arte e o ser humano.  

Basicamente apareceram duas visões: uma que 

acredita, a grosso modo, que o artista já nasce para ser  já nasce para ser acredita, a grosso modo, que o artista já nasce para ser acredita, a grosso modo, que o artista

artista e a outra, que o artista se faz  artista. Estas duas se faz  artista. Estas duas se faz

visões não são exclusivas dos entrevistados nem a este 

contexto pesquisado. Na realidade, estas duas visões 

estão presentes em toda a nossa sociedade, tendo um 

predomínio bem maior da primeira: a idéia mítica da 

vocação, que vê no artista algo que as demais pessoas 

não possuem - uma dotação a mais, que o faz diferente, 

quase um “herói”. É a idéia da predisposição ao teatro, 

como se as pessoas seguissem ao seu destino natural, 

como se “estivesse no sangue”. Neste sentido, o TECEFET ”. Neste sentido, o TECEFET ”

somente teria afirmado o que era já “inevitável”.

 Por outro lado, o contexto poderia ser o responsável 

pela construção deste artista. Os elementos trabalhados 

e apresentados no curso e as motivações proporcionadas 

despertariam os interesses e seriam fundamentais na 

tomada da decisão pela arte como profissão. Não apenas 

os bons exemplos e a plena identificação podem servir de 

motivação. Também a inquietude e a contestação podem 

compor este quadro motivacional. 

Esta visão define o fato do tornar-se artista a partir tornar-se artista a partir tornar-se

de estímulos externos, ao passo que a primeira visão, em 

estímulos quase metafísicos.

Ainda se pode encontrar uma visão que reúna 

estas duas anteriores: nasce-se artista e faz-se artista 

- um processo conjunto de crença num talento pessoal 

possível de transformar o mundo e de convicção de que 

é preciso se “autoconstruir” como artista para poder 

agir pela arte. 

O entendimento sobre esta questão conduz à 

relação que a pessoa estabelece com a própria arte 

- pois é também guiado pelas visões e valores que o 

ser humano age. É baseado no entendimento mais ou 

menos consciente que faz com que a pessoa procure pela 

atividade ou profissão teatral: “tenho jeito”, “sempre 

gostei”; ou ainda: “não gostava, mas agora que 

entendi...”, “entendi...”, “entendi... quero estudar mais sobre isso”. O talento 

nato ou a escolha? A intuição ou o aprendizado? Até que 

ponto o Teatro na UTFPR é catalisador ou influenciador? 
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Qualquer resposta que for dada a estas perguntas não 

poderá negar o fato de que a escolha pelo teatro é uma 

escolha que segue na contramão dos valores ditados 

por nossa sociedade, pois esta área raramente oferece 

a possibilidade de sucesso financeiro. Em algumas 

instituições de ensino, o teatro pode muitas vezes ser 

visto como uma perda de tempo; tempo este que deveria 

ser dedicado a estudos mais “sérios”. É conclusivo, por 

isto mesmo, que quem se dispõe ao teatro acredita numa 

possibilidade de transcendência da realidade imanente. 

Para quem experimenta ser atuante no teatro, a vivência 

de descobertas proporciona marcas inesquecíveis de 

conhecimentos humanos profundos.

A maior parte dos entrevistados acredita que foi uma 

simples coincidência o fato de tantas pessoas deste grupo 

terem seguido pelo teatro. Assim como nesse momento 

foi o teatro, em outros, seria possível identificar o 

predomínio de outras profissões, artísticas ou não. Outros 

afirmam já existir anteriormente “um jeito para a coisa”

em algumas pessoas. Ninguém do grupo, no entanto, 

afirmou que ingressou pensando em seguir carreira 

teatral. Adriano afirma ter sido o encontro, naquele 

momento, de uma geração com espírito parecido, que 

aspirava coisas em comum, como experimentar no teatro 

e estudá-lo mais: uma simples coincidência. Kamila, ao 

relembrar que na realidade do grupo a pesquisa naquele 

momento era muito grande e que o interesse no teatro 

foi grande também, acredita que uma coisa foi levando 

à outra. Assim, conforme Flávia, foram buscando outras 

fontes, outros caminhos que pudessem dar conta do que 

já haviam encontrado até então. Este aspecto da pesquisa 

desenvolvida pela professora Cleonice, muitas vezes de 

forma intensa por períodos longos (segundo alguns), é 

apontado por todos em um ou outro momento, como 

fator influente para este tipo de atitude. 

Onde estão e o que fazem 
Gisele fez vários cursos na área de Design, indo Design, indo Design

trabalhar na área automobilística. Em paralelo, se 

formou em Letras, sendo escritora ao mesmo tempo que 

executava outras atividades. Agora, conforme declarou 

na entrevista, largou tudo o que fazia e só escreve.

Frederico Soares Medeiros, segundo informações 

imprecisas dos entrevistados, reside em Londres e 

trabalha como garçom e fotógrafo.

Rodrigo vive em São Paulo desde 2003 e está 

concluindo bacharelado em Marketing. Sempre Marketing. Sempre Marketing

trabalhou na área comercial de Design de Móveis 

e hoje está migrando para o Marketing. Esteve um Marketing. Esteve um Marketing

tempo em treinamento na Alemanha, na Espanha e na 

Inglaterra, aprimorando-se na área comercial de móveis, 

implementando atualmente um departamento comercial 

em uma multinacional alemã em São Paulo.

Isabela, depois que se formou em Desenho Industrial, 

cursou Educação Artística – Desenho e Artes Plásticas, na 

UFPR. Depois de formada, lecionou por um curto período, 

mas acabou migrando de área e indo para a Ordem dos 

Advogados do Brasil para trabalhar com Informática. Em 

2007, fez um curso de Pós-Graduação em Produção de 

Eventos, na Universidade Tuiuti do Paraná, e trabalha 

com eventos na OAB-PR, tendo seu interesse sempre em 

torno da arte e de eventos.

Kamila se formou em Educação Artística com 

habilitação em Artes Plásticas pela UFPR. Já participou 

de algumas exposições e agora segue a carreira de 

professora de artes. Com relação ao teatro ela afirma: 

“sempre tenho para mim que o teatro na minha vida está 

estacionado, mas não parado.”

Juliana terminou o curso de Desenho Industrial 

em 1998. Ainda no TECEFET,  formou-se no curso de 

Escultura, na EMBAP. Em 2003, atuou como “médico-

palhaço” pelo Instituto Mimo Riso. Em 2005, entrou 

para o grupo do Espaço Cultural Odelair Rodrigues, onde 

atuou como atriz. Vive em Madri, Espanha, e faz curso de 

Restauração de Móveis.

Flávia iniciou curso de Artes Plásticas com ênfase em 

Gravura, na EMBAP. No ano seguinte, passou no curso 

Técnico de Ator na UFPR e deixou o curso de Gravura. 

Começou a trabalhar como locutora de rádio e depois 

como produtora de comerciais, deixando de fazer teatro. 

Mudou-se para São Paulo onde está concluindo curso 

superior em Rádio e Televisão. Eventualmente trabalha 

“fazendo pontas” em alguns comerciais. Já dirigiu 

alguns curtas-metragens e acredita que seu caminho 
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será a direção de atores.

Luciana se formou como atriz pela Escola Técnica da 

UFPR, tendo trabalhado na Cia. Palavração e no Grupo de 

Teatro de Sombras Karagoz.

Andrew Knoll é diretor de teatro formado pela FAP 

e ator. 

Cleber fez Licenciatura em Artes Cênicas na FAP 

e Especialização em Literatura Dramática e Teatro, na 

UTFPR, pesquisando sobre o teatro homo-erótico do 

diretor e dramaturgo curitibano César Almeida. Participou 

de alguns espetáculos durante a graduação, mas tem 

atuado menos nos últimos anos. Tem se interessando 

cada vez mais pela pesquisa teórica em teatro.

Henrique se formou como ator pela Escola Técnica 

da UFPR e como diretor teatral pela FAP. Atualmente está 

fazendo mestrado em Teatro na Universidade do Estado 

de Santa Catarina, em Florianópolis, pesquisando sobre 

metalinguagem e ironia, analisando o teatro do diretor 

Fernando Kinas. É integrante da Companhia Silenciosa, 

estando totalmente envolvido com teatro. Casou-se 

com Giorgia.

Giorgia é diretora teatral formada pela FAP, onde 

é professora substituta de interpretação. Fez curso de 

Especialização em Literatura Dramática e Teatro na 

UTFPR, pesquisando sobre a dramaturgia visual do 

espetáculo. É integrante da Companhia Silenciosa.

Adriano fez o Curso de Formação de Ator e, também, 

graduação em Letras na UFPR. No momento faz curso de 

graduação em Cinema e Vídeo pela CINETVPR. Atuou na 

Cia. Palavração, da UFPR, por três anos, como sonoplasta, 

produtor e diretor. Dirige o Grupo Processo que tem feito 

trabalhos de teatro e de audiovisuais. 

Ana fez Licenciatura em Teatro na FAP e deu aulas de 

teatro para crianças. Paralelamente participou de outros 

grupos como atriz, figurinista, aderecista e na operação 

de som. Reside na França, onde concluiu a faculdade de 

Arts de la Scene, na Universidade de Paris 8 e iniciou um Arts de la Scene, na Universidade de Paris 8 e iniciou um Arts de la Scene

Master em Arts du Spectacle, pesquisando sobre a voz e Arts du Spectacle, pesquisando sobre a voz e Arts du Spectacle

a etnocenologia. 

Surge um outro grupo
O encontro deste grupo, o convívio no TECEFET e os 

trabalhos de pesquisa desenvolvidos inicialmente pela 

professora Cleonice, juntamente com uma crise interna 

que se instaurou neste grupo e que levou à saída de vários 

de seus integrantes, gerou a criação de um grupo teatral 

paralelo ao TECEFET: o Grupo Processo. Apesar da cisão 

e formação de um grupo paralelo, Cleonice continuou 

tendo pontos de contato com os integrantes do Grupo 

Processo, como o auxílio na preparação dos alunos para 

as provas práticas de cena para os cursos da FAP e UFPR. 

O Grupo Processo, nascido dentro do CEFET-PR, 

marca hoje a cena curitibana com suas produções 

artísticas profissionais. Posteriormente dividido, surgiu 

outro grupo profissional de grande produção na cidade: 

a Companhia Silenciosa. Ambos grupos, transitando 

pela experimentação artística e a mistura de linguagens 

artísticas, têm lançado propostas que promovem 

discussões sobre a arte. O primeiro trabalho de 

visibilidade do Grupo Processo, ArrasTom, que trabalhou ArrasTom, que trabalhou ArrasTom

sob a influência da arte de Tom Zé, por exemplo, já foi 

objeto de estudo em uma dissertação de mestrado . 

Outro exemplo é a monografia  desenvolvida por Giorgia 

Conceição sobre seu espetáculo Iracema 236ml, a partir Iracema 236ml, a partir Iracema 236ml

da obra de José de Alencar.

Segundo Esturilho, “os destaques das linhas de 

trabalhos observadas hoje  nas pesquisas que estas 

pessoas desenvolvem, já era visível, embora imatura. O 

tempo tratou de mostrar isso.” Ele continua:  “Lembro 

que tinha muitas conversas com a Gi sobre o que e como 

tentar fazer coisas diferentes. E com a Ana, o Andrew e 

a Carolina, havia uma disposição e vontade de ensaiar, 

pesquisar, estudar, que pra mim foram fundamentais. 

Eles me permitiram testar coisas e aprofundar idéias 

durante o processo de ensaio do Temos que Procurar 

(como a Cleonice estava muito afastada, na prática, 

eu passava a maior parte dos ensaios com eles). Esse 

processo durou meses preciosos na minha formação e 

na decisão de virar diretor.”na decisão de virar diretor.”na decisão de virar diretor  Havia no grupo em geral, 

segundo Esturilho, um “claro interesse daquelas pessoas 

em se aprofundar no estudo e na pesquisa”.

Considerações finais
Ao longo de seus 35 anos, as experiências que o TUT/ 

TECEFET/ TETEF têm oferecido aos seus integrantes 

têm proporcionado uma fundamental contribuição no 

processo educacional. As atividades do teatro têm, além 

de contribuído para a formação humanista de técnicos, 

engenheiros e tecnólogos, criado oportunidade para a 

descoberta de outras profissões e, assim, transformado 

a UTFPR em um núcleo de fomentação, formação e 

encaminhamento de artistas de teatro que influenciam 

o panorama curitibano, participando da construção de 

sua história. Ao se fazer uma retrospectiva da história do 

teatro do Paraná das últimas três décadas e meia, o TUT 

tem que ser considerado e revisitado. Se nas intenções 

de José Maria Santos estava um desejo de formar 

profissionais de teatro pela experiência dentro da então 

Escola Técnica, na maior parte da história do grupo esta 

não foi a pretensão. Nem por isto a contribuição dada 

é menor. A seriedade com que o teatro tem sido feito 

tem despertado, afirmado e incentivado adolescentes e 

jovens que escreveram e escrevem a história do teatro 

paranaense e atinge a um sem-número de espectadores.

O TUT, em suas diversas composições, foi de alunos, 

é formado por rostos e nomes. Gente que fez e faz 

história. Se esta foto eterniza aquele encontro em Seis 

Personagens à Procura de um Autor lembrando que ele Personagens à Procura de um Autor lembrando que ele Personagens à Procura de um Autor

existiu, ela também pode nos fazer aprender com aquele 

grupo e reconhecer que o teatro se faz fundamental 

ainda agora no contexto universitário no qual vivemos. 

Sim, vivemos em uma instituição de ensino tecnológico 

profissionalizante. Mas acima de tudo somos uma 

instituição da formação humana, na qual a educação em 

seu sentido mais amplo pode ocorrer também através do 

teatro, possibilitando o encontro de atuação profissional 

de nossos alunos.



Yara Tadano é professora de matemática e física e reside no Mato Grosso do Sul, prepara-se para iniciar doutorado em São Paulo, em 2008. 

Concluiu seu mestrado em Mecânica, pela UTFPR-Campus Curitiba, em 2006. Participou dos espetáculos Chufone e Dentro do Dentro.

Yara Tadano (à esquerda) no camarim para o espetáculo Dentro 
do Dentro (com Thaís Deschamps Moreira)

Sempre tive vontade de fazer teatro, 

porém nunca tive oportunidade por morar 

sempre em cidades pequenas. Em 2005, me 

mudei para Curitiba para fazer mestrado 

na UTFPR. Ao tomar conhecimento que 

entre os cursos extracurriculares havia 

curso de teatro, decidi participar para ver 

como seria. 

No primeiro dia de aula, nos 

apresentamos e, logo em seguida, a 

professora Marília pediu que fizéssemos 

um improviso sozinhos. Fiquei muito 

nervosa, pois tinha muita vergonha de 

falar em público. Como as aulas da Marília 

eram baseadas em muitos improvisos, com 

o tempo fui perdendo a vergonha de me 

apresentar para aquele grupo (em torno 

de 20 pessoas). Quando os três módulos 

preparatórios terminaram, éramos em 

torno de 12 pessoas e descobrimos que a 

Marília não iria ser mais a professora de 

teatro. A notícia foi recebida com muita 

tristeza, pois tínhamos construído muita 

coisa com ela. Fiquei com receio de 

continuar no grupo; afinal, agora teríamos 

um novo professor e achei que teria que 

trabalhar novamente a questão da minha 

timidez. Como me apaixonei pelo teatro, 

decidi continuar e descobrir como seria 

essa nova fase, agora sendo integrante de 

um grupo de teatro, ensaiando peças e não 

mais apenas fazendo aulas. Mais tarde, 

descobri que apesar da tristeza, muita 

coisa boa ainda estava por vir. 

Meu início no Grupo de Teatro foi 

junto com o início do professor Ismael, 

    Depoimento

em setembro de 2005. Logo, de início, 

começamos a preparar o Concerto 

de Natal. Pela primeira vez estava 

participando de uma montagem, desde 

a distribuição dos papéis, a decisão dos 

figurinos, das maquiagens, os ensaios, 

enfim, todo o processo necessário. Em 

2006, para a realização do espetáculo 

Chufone, pudemos colocar nossas 

próprias idéias no papel, trabalhando na 

escritura do texto teatral. O interessante 

não é apenas ver o resultado de uma 

peça, mas sim participar de todos 

os preparativos, para se ter idéia 

do empenho que é exigido para se 

montar um espetáculo. Isto pudemos 

vivenciar de forma mais intensa ainda 

na montagem do espetáculo Dentro do 

Dentro.

Pude perceber a mudança que 

o teatro fez na minha vida pessoal, 

como me ajudou a defender minha 

dissertação. Consegui estar tranqüila 

e muito confiante diante de todas 

aquelas pessoas. Recebi muitos elogios 

e consegui terminar o mestrado. 

Fiquei ansiosa em dar a notícia sobre o 

resultado da minha defesa para o grupo 

de teatro. As experiências trocadas e o 

tempo convivendo com o grupo faz você 

se tornar parte dele, como uma família.

Fazer teatro é algo apaixonante e 

tive o prazer de ter dois professores-

diretores competentes.
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Em 2005, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná foi elevado oficialmente 

a Universidade, sendo a primeira universidade 

tecnológica do Brasil. Paralelamente a este 

processo, instaura-se o processo de concurso 

público para a contratação de um professor 

efetivo de teatro. Desde o falecimento do 

professor José Maria Santos, em 1990, 

a Instituição não possuía um professor 

concursado especificamente para a função. 

Iniciando suas atividades em setembro de 

2005, o professor Ismael Scheffler ingressa 

no Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Paraná, Unidade Curitiba, acompanhando um 

mês depois a transformação para Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Esta conjugação 

agrega novas perspectivas e novos desafios 

ao Teatro do Campus Curitiba, assim como o 

delineamento de um novo perfil ao Teatro. A 

obtenção e preenchimento da vaga permite 

uma ação teatral em continuidade, libertando o 

teatro de períodos curtos de trabalho realizados 

por professores que não podiam desenvolver 

projetos a médio e longo prazos, nem imprimir 

com maior força um perfil e identidade à 

atividade teatral e ao Grupo.

Os rumos do TUT
Em setembro de 2005, ainda enquanto 

TECEFET, foi apresentado ao novo professor 

o Projeto de Atuação para o Teatro do CEFET-

PR, em reunião conjunta entre a Direção PR, em reunião conjunta entre a Direção PR

do Campus Curitiba (DIRCT), a Gerência de 
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Relações Empresariais e Comunitárias (GEREC) 

e o Departamento de Atividades Comunitárias 

(DEACO). Baseado em experiências anteriores 

realizadas por outros professores e vislumbrando 

novas possibilidades, o Projeto apresenta como 

objetivos: 

a) agir sobre a sociedade por meio de 

variadas dimensões do fenômeno teatral;

b) formar e capacitar os participantes por 

meio da linguagem teatral e de suas mais 

variadas dimensões e aplicações: a expressão, 

a capacidade artística, simbólica e criativa, a 

sensibilidade, a reflexividade;

c) constituir uma equipe de produção/

atuação teatral autogestora e diversificada;

d) desenvolver concretizações cênicas;

e) divulgar as realizações cênicas, dialogando 

com os diversos setores da comunidade interna 

e externa.

Pode-se observar nestes objetivos um 

destaque à interação com a sociedade visto 

nos itens “a” e “e”. O teatro, então, não visa a 

apenas atender a uma demanda como atividade 

discente complementar ou realizar ações 

comemorativas internas. A proposta é ir além.

Pelo TUT, pretende-se permitir e ampliar o 

acesso ao saber através da Arte, especialmente 

a linguagem de ênfase, o Teatro. Diz-se 

“linguagem de ênfase”, por que não se pode 

compreender a linguagem artística, e mais 

ainda no caso do Teatro, como uma linguagem 

independente das demais. No Teatro têm-se 

o envolvimento de artes visuais, plásticas, 

musicais, vocais, coreográficas, performáticas, 

numa fusão multidisciplinar. Não obstante a 

isto, a Arte na contemporaneidade encontra-se 

cada vez mais numa dimensão interdisciplinar 

e transdisciplinar, não sendo possível cada vez 

mais se estabelecer as fronteiras entre as artes. 

Ainda é preciso lembrar que a interação com 

uma diversidade artística amplia o referencial 

e possibilita um poder criador mais amplo e 

uma leitura de mundo mais abrangente. TUT, 

portanto, não corresponde apenas ao Grupo de 

Teatro do Campus que realiza concretizações 

cênicas. O TUT é um “grande guarda-chuva”

que abrange, possibilita e viabiliza diversas 

atividades ligadas às Artes Cênicas (no seu 

sentido mais amplo), em diferentes níveis, 

para diferentes públicos. A ação por variadas 

dimensões do fenômeno teatral presume 

justamente uma diversificação de atividades 

e abordagens.

É baseado nos objetivos do Projeto de 

Atuação que as atividades do TUT têm sido Atuação que as atividades do TUT têm sido Atuação

delineadas em 2006 e 2007. O entendimento 

do Teatro dentro da ambiência universitária 

ainda tem sido formulado e os projetos 

experimentados e testados. Mas pode-se 

apresentar aqui um panorama do que foi 

realizado em 2006 e amadurecido em 2007. 

a) Realização de cursos de iniciação

teatral - O Curso Preparatório de Teatro é teatral - O Curso Preparatório de Teatro é teatral

oferecido como um curso extracurricular pelo 

Departamento de Atividades Comunitárias do 

Campus Curitiba. O Curso destina-se a alunos, 

servidores e membros da comunidade externa 

sem distinções. Nos últimos anos de TECEFET, 

este trabalho de iniciação teatral foi organizado 

em três Módulos (I, II e III), cada um com 

cerca de 25 horas-aula. Uma nova proposta 

foi feita em 2006, estabelecendo-se apenas 

dois Módulos, o primeiro com 30 horas-aula e 

o segundo com 50. Devido a não-confluência 

entre o término dos módulos com o início de 

novas etapas de trabalho do Grupo, optou-se 

por realizar apenas um único período de curso, 

denominando-se então de Curso Preparatório, 

este com 60 horas-aula. As turmas iniciam suas 

atividades sempre ao início de cada semestre 
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Cartaz Semana García Lorca, setembro de 2007Semana García Lorca, setembro de 2007Semana García Lorca

e no semestre seguinte se dá a integração ao 

Grupo de Teatro do TUT.

Neste Curso Preparatório são trabalhadas 

as primeiras noções de interpretação, com 

ênfase na consciência e expressão corporal 

e vocal, na percepção e consciência espacial, 

na improvisação e na criação de personagens. 

A metodologia é baseada em jogos teatrais, 

improvisações individuais e coletivas e em 

exercícios de sensibilização e percepção. 

Apresentando-se diante da classe através de 

pequenas cenas, o aluno pode desenvolver sua 

expressividade, superando o medo do público e 

a inibição. 

Após a conclusão do Curso Preparatório, 

todos são convidados a fazer parte do Grupo de 

Teatro do TUT, sendo o ingresso uma opção do 

aluno. É no Grupo de Teatro que as montagens 

de peças são realizadas, complementando de 

fato a vivência teatral: a concretização de um 

espetáculo e a vivência completa do fenômeno, 

sem falar do confronto e estabelecimento de 

diálogo com o público.

b) Montagem de espetáculos teatrais – É Montagem de espetáculos teatrais – É Montagem de espetáculos teatrais

o Grupo de Teatro que realiza as montagens e 

apresentações de performances e espetáculos. 

A cada ano o Grupo prepara e apresenta um 

espetáculo artístico principal que é levado à 

comunidade interna e externa gratuitamente. 

Em 2006, o espetáculo encenado foi Dentro do Dentro do 

Dentro, uma comédia cujo texto foi criado pelo Dentro, uma comédia cujo texto foi criado pelo Dentro

próprio Grupo e teve um elenco de doze pessoas.  

Mesmo tendo sido apresentado em apenas um 

dia em quatro horários diferentes, o público 

estimado foi de 1.000 pessoas, tendo havido a 

participação de escolas estaduais da vizinhança. 

Em 2007, foi encenado o espetáculo Bodas de Bodas de 

SangueSangue, texto do poeta e dramaturgo espanhol Sangue, texto do poeta e dramaturgo espanhol Sangue

Federico García Lorca. O elenco contou com 

vinte alunos/atores, teve algumas substituições 

no elenco ao longo de suas 17 apresentações. O 

espetáculo foi apresentado também nos Campi 

Pato Branco, Ponta Grossa e Cornélio Procópio. 

Alcançou ao todo um público de mais de 3.000 

espectadores.

Outra encenação feita é para o já tradicional 

Concerto de Natal. Este evento é feito em Concerto de Natal. Este evento é feito em Concerto de Natal

conjunto com os alunos e professores de música 

ligados ao DEACO. O teatro funciona como um 

elemento integrador, intercalando cenas teatrais 

com números musicais. Os textos são criados 

especificamente para as ocasiões, tratando 

sobre temas natalinos sob medida de tempo e 

de personagens.

Além dos espetáculos artísticos, peças curtas 

também são preparadas para outras ocasiões. 

Em 2006, o Grupo criou o espetáculo Chufone, 

com vinte minutos de duração. A encenação foi 

feita a pedido da GEREC e apresentada no Dia da 

Indústria. Esta apresentação gerou um convite 

para que o espetáculo fosse apresentado na 

Refinaria da Petrobrás, em Araucária. Tratando 

sobre a questão da propriedade intelectual, 

o registro de patentes e a segurança da 

informação, esta comédia exigiu do Grupo uma 

pesquisa específica sobre o tema. 

Para o aniversário de 10 anos do Programa 

CIMCO (Comunidade Integrada na Multiplicação 

de Conhecimentos), em 2006, foi feito um 

convite ao Grupo de Teatro para que preparasse 

uma apresentação comemorativa. Após 

discutir possibilidades e ser encaminhado um 

material textual de apoio, foi elaborado pelo 

coordenador do TUT um texto que apresentava 

uma retrospectiva do CIMCO e fazia uma 

reflexão sobre o trabalho voluntário. Nesta 

espécie de “jogral performático”, que tinha 

a duração de 15 minutos, participaram cinco 

alunos. O mesmo trabalho foi convidado para 

se apresentar no Dia V, Dia do Voluntariado, 

realizado por diversas instituições e empresas 

ligadas ao tema em Curitiba. Também convidado 

para as comemorações de 10 anos do PROEM 

(Programa de Empreendedorismo e Inovação), o 

TUT foi convidado para apresentar uma pequena 

encenação sobre o tema empreendedorismo, 

em outubro de 2007. Baseados em pesquisa 

e estudos sobre o tema, um grupo de quatro 

alunos, que se prontificou a este projeto, criou 

tanto a dramaturgia quanto a encenação, 

zelando pelo aspecto pedagógico transpassado 

pela comédia.

Cenas curtas e esquetes também são 

preparadas para ser apresentadas em ocasiões 

em que se disponha de pouco tempo para 

apresentação cênica. Os textos utilizados tanto 

podem fazer parte de literatura já existente 

(textos curtos de teatro, contos ou histórias 

infantis), como serem criados pelos alunos ou 

escritos pelo professor. Na comemoração do 

aniversário de 97 anos de Instituição e um de 

UTFPR, por exemplo, o Grupo participou das 

apresentações artísticas que foram feitas no 

pátio, com a encenação de dois textos curtos 

de Luis Fernando Veríssimo. Com produção 

enxuta, cada história envolveu um ator e uma 

atriz e durava de 4 a 5 minutos, tempo ideal para 

a apresentação no horário de intervalo entre as 

aulas.

Realizando atividades de intervenção, o 

Grupo também participou de divulgações e 

campanhas com o propósito de motivar as 

pessoas em seus locais de trabalho ou no pátio 

do Campus. Em Campanhas, o Grupo colaborou 

com o programa CIMCO no Dia Nacional de 

Combate ao Fumo e no Dia Mundial de Combate 

a AIDS. Distribuindo botons e panfletos, o Grupo 

marcou presença percorrendo o Campus.

As realizações cênicas feitas pelo TUT 

atendem a diferentes frentes e objetivos 

Bodas de Sangue, 2007. Foto: C[esar Augusto de Souza Filho 55



(oferecendo diferentes experiências de atuação 

aos seus atores): proporcionam acesso a cultura 

à comunidade interna e externa; funcionam 

como instrumento de ensino, motivação e 

divulgação; enriquecem atividades e eventos de 

outros setores do Campus.

Os custos de produção têm sido assumidos 

por aqueles departamentos ou setores que 

“encomendam” o serviço. No caso dos 

espetáculos, é a Gerência e o Departamento 

aos quais o TUT pertence (GEREC e DEACO) que 

fornecem os recursos. Apesar disto, projetos 

também são encaminhados para a obtenção de 

verbas de Editais e de Leis de Incentivo à Cultura 

e do Ministério da Educação. Na produção 

dos espetáculos, o TUT também conta com a 

colaboração de serviços existentes no Campus, 

como a marcenaria e a gráfica, por exemplo. 

c) Laboratório de Pesquisa - Já realizado Laboratório de Pesquisa - Já realizado Laboratório de Pesquisa

em 2006, o Laboratório de Pesquisa visa a 

um aprofundamento sobre um determinado 

tema com profissionais de teatro ou pessoas 

em fase de profissionalização, estudantes e 

pesquisadores desta arte, integrando estudos 

teóricos a práticos. O público visado integra 

pessoas da UTFPR e de outras instituições 

como a Faculdade de Artes do Paraná (FAP), 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 

profissionais independentes. Em 2006, o foco 

de estudos foi o trabalho da máscara neutra e 

das propostas de Jacques Copeau e do Vieux 

Colombier. No segundo semestre de 2007, Colombier. No segundo semestre de 2007, Colombier

foi iniciado um novo projeto de estudo sobre 

performance e intervenção urbana. Envolvendo 

um pequeno número de integrantes, o objetivo 

é expandir a pesquisa em teatro, criando-se 

um espaço de aprofundamento em um foco 

específico que exige de seus integrantes 

conhecimentos mais avançados na área.

d) Memória do TUT – Uma das ações Memória do TUT – Uma das ações Memória do TUT

O Feitiço da Mariposa, 2007
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Bodas de Sangue, 2007

O Feitiço da Mariposa, 2007

previstas no Projeto de Atuação é a preservação Projeto de Atuação é a preservação Projeto de Atuação

da Memória do Teatro na UTFPR - Campus 

Curitiba. Ao longo de 35 anos, algum material foi 

sendo guardado e conservado, como cartazes, 

programas de espetáculos, fotografias, recortes 

de jornais, fitas de vídeo e outros. A partir deste 

material é possível empreender pesquisa e 

difundir a história do TUT, através da publicação 

de artigos e da organização de exposições 

históricas e pedagógicas, como a feita por 

ocasião do aniversário do TUT em maio-junho de 

2007, que reuniu fotos e cartazes de espetáculos 

do Grupo. Este material retrata não só a história 

própria do Grupo, mas também a da UTFPR, 

bem como é parte da história do Teatro em 

Curitiba. Pelo pouco material publicado até o 

momento, nestes 35 anos de teatro no Campus 

Curitiba, é fundamental que se registre essa 

história e disponibilize esse acervo aos alunos 

e à comunidade externa. De grande importância 

também é o levantamento e registro de 

depoimentos de ex-alunos do Grupo, que deveria 

ser uma prática constante, pois se criaria assim 

um documental de grande importância para 

o estudo de uma arte tão efêmera como é o 

Teatro. 

e) Festivais – A participação dos integrantes 

do TUT, seja dos cursos ou do Grupo, em 

Festivais de Teatro enriquece de forma 

significativa as referências no que diz respeito 

à diversidade da linguagem, da dramaturgia, 

da estética, do desempenho na interpretação 

de papéis e personagens. Em levantamentos 

informais, constata-se que os alunos, em geral, 

não têm o hábito de assistir espetáculos, ou seja, 

possuem poucas referências teatrais. Incentivar 
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os alunos a freqüentar espetáculos é um grande 

desafio. 

Algumas questões, porém, aparecem como 

justificativas por não assistir a espetáculos: justificativas por não assistir a espetáculos: 

custo financeiro, falta de tempo, dificuldade 

de transporte e segurança. Argumentos 

muitas vezes deveras frágeis. Para ampliar o 

repertório de referências, uma alternativa que 

tem sido posta em prática é o acompanhamento 

de Festivais de Teatro. Em 2006, os alunos 

tiveram a possibilidade de viajar a Blumenau, 

SC, e participar por dois dias do 20º Festival 

Universitário de Teatro de Blumenau (FUTB), 

assistindo a espetáculos, palestras e debates. 

Contando com o apoio de viagem da UTFPR e 

de alojamento coletivo a baixo custo oferecido 

pelos coordenadores do FUTB, os alunos/atores 

do Campus Curitiba puderam deparar-se com 

pares que integram atividades em contextos 

similares.

O Festival de Teatro de Curitiba (FTC) também 

oferece alternativas viáveis para se assistir 

espetáculos mesmo sem condições financeiras, 

dificuldades de transporte (segurança) e tempo. 

Os espetáculos de rua aparecem como uma 

excelente resposta: são gratuitos, oferecidos em 

diversos horários e locais. No FTC de 2007, foram diversos horários e locais. No FTC de 2007, foram 

organizadas duas “maratonas” de teatro de rua, 

nos dois domingos abrangidos pelo Festival. 

Montado um cronograma de peças, uma seguida 

de outra, tornava-se possível assistir até mesmo 

seis espetáculos por domingo. Agendando 

a programação para ser feita em grupo, a 

Bodas de Sangue, 2007
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motivação amplia-se assim como as discussões 

sobre os espetáculos.

Para encontrar possibilidades de discussão, 

apreciação de peças e troca, a inscrição dos 

espetáculos do TUT em Festivais e Mostras 

pode abrir novos espaços. Esta participação, 

no entanto, está condicionada a produção de 

cada ano, sua qualidade e a qualidade de outros 

projetos concorrentes inscritos. Premiativos ou 

não, o aspecto pedagógico deve ser a prioridade 

do trabalho e do envolvimento do TUT na 

também representação do Campus. 

Os encontros para discussão e debate sobre 

a produção artística em muito enriquecem e 

incentivam a prática de estudantes que, em sua 

maioria, num primeiro momento, não procuram 

o teatro com fins profissionalizantes, mas sim, 

como complemento de suas formações, como 

desenvolvimento pessoal. Dispondo de uma 

infra-estrutura privilegiada na cidade, um dos 

projetos do TUT é a realização de mostras ou 

festivais de teatro universitário, discutindo o 

que se tem feito na região de Curitiba e em 

outros Campi da UTFPR. Com a realização deste 

tipo de evento, o TUT estará cumprindo também 

seu papel pedagógico, e a UTFPR, cumprindo 

sua tarefa de, como instituição pública federal, 

expandir seu campo de atuação.

Em 2007, foi realizado em outubro o primeiro 

esforço neste sentido e feita a Mostra 35 de Mostra 35 de 

Teatro Universitário, em comemoração aos 35 Teatro Universitário, em comemoração aos 35 Teatro Universitário

anos do TUT. Diversos grupos curitibanos com 

o perfil visado foram convidados, confirmando 

presença o Grupo Tanahora, da PUC-PR, com 

direção de Laércio Ruffa, e o Grutun!!!, grupo 

da UniBrasil, dirigido por Alex Wolf. Além de 

conhecer e discutir a produção cênica, conhecer 

o perfil de funcionamento dos grupos. também 

fez com que internamente o TUT discutisse a si 

próprio.

f) Estabelecimento de parcerias e integração

– Estabelecer parcerias dentro da Universidade 

enriquece os processos de ensino e de formação 

dos alunos. Ser e criar espaços de ampliação 

acadêmica aos alunos é uma das grandes razões 

de ser do TUT. Assim, alguns esforços têm sido 

feitos neste sentido, tanto por iniciativa do TUT 

quanto de outros setores.  Dois Departamentos 

em especial parecem ser os mais próximos: 

o Departamento Acadêmico de Comunicação 

e Expressão (DACEX) e o Departamento 

Acadêmico de Desenho Industrial (DADIN). 

As possibilidades são muitas e ainda há muito 

que experimentar e descobrir. A colaboração 

da chefia do DADIN e de professores de Design 

Gráfico foi fundamental no processo do Concurso 

da Logomarca do TUT. Também se pode contar, 

como já aconteceu, com a colaboração de alunos 

do Curso de Tecnologia de Design Gráfico para 

a arte de cartazes, o tratamento de imagens 

e o registro fotográfico de espetáculos e de 

processos de trabalho. Com relação ao Curso 

de Tecnologia em Design de Móveis, foi possível 

contar com a colaboração de alunos para o 

desenho e confecção de mobiliário cênico. O 

TUT, assim, contando com a colaboração de 

recursos humanos, também se torna um espaço 

para experimentação e prática de estudantes, 

podendo despertar interesses por áreas de 

trabalho correlacionadas às profissões eleitas. 

Da mesma forma com o DACEX, a interação 

se dá na elaboração de propostas que 

despertem nos alunos do Curso de Tecnologia 

em Comunicação Institucional interesse pela 

diversidade de possibilidades da comunicação. 

Em 2005, como parte do CUCA – Cultura, 

Comunicação e Arte, foi realizada uma palestra 

sobre Teatro, em meio a outras palestras sobre 

Arte. Em 2007, o III Encontro de Comunicação 

(ENCOM) foi feito com a parceria do TUT, 

que estava interessado em discutir temas 

de interesse comum. Desta feita, elaborou 

a programação e convidou palestrantes que 

desenvolveram o tema Caminhos da Arte na 

Empresa. Sobre este tema foram propostas Empresa. Sobre este tema foram propostas Empresa.

três palestras: arte como recurso pedagógico 

(teatro-empresa), arte como desenvolvimento 

humano de servidores (canto coral); o patrocínio 

da arte (mecenato e leis de incentivo à Cultura).

Também, em 2006, o I Curso de 

Especialização em Literatura Dramática e Teatro 

pôde contar com a colaboração de recursos 

materiais e humanos do TUT - uma parceria 

oportuna e necessária para ambas as partes.

g) Mediação e apresentações de espetáculos 

no contexto da UTFPR – Há uma lacuna que no contexto da UTFPR – Há uma lacuna que no contexto da UTFPR

ainda precisa ser tratada e suprida no contexto 

do Campus: a oferta e acesso dos alunos 

a espetáculos e eventos artísticos. Estas 

programações, que devem abranger todas 

as formas artísticas, precisam ser ampliadas 

criando oportunidades de fruição artística, de 

formação humana, de informação, de formação 

de platéia e de entretenimento. A parte que cabe 

ao TUT, relacionado às linguagens cênicas e 

interpretativas (espetáculos teatrais, circenses, 

coreográficos e cinematográficos), não pode ser 

suprida apenas pelo Grupo de Teatro da UTFPR 

- Campus Curitiba, pois ele não dispõe de tempo 

hábil para realizações que saciem essa carência, 

além do que, é fundamental a diversidade de 

fontes/ grupos/ propostas/ habilidades. Assim, 

o TUT tem elaborado projetos que medeiem e 

viabilizem o acesso a isto. Para atrair espetáculos 

de qualidade sem custos financeiros, é preciso 

oferecer contrapartidas interessantes e 

atrativas aos grupos e companhias profissionais 

ou amadoras. Embora seja possível conseguir 

atrações artísticas amadoras com maior 

facilidade, é importante que se ofereça também 
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referências profissionais.

Duas ações ocorreram em 2007 neste 

sentido: TUT convida a Escola do Ator Cômico e 

Valdívia. A primeira consistiu na apresentação de Valdívia. A primeira consistiu na apresentação de Valdívia

cenas cômicas curtas criadas para a conclusão 

do curso de teatro para atores e não-atores, do 

qual o professor Ismael fez parte, sendo uma 

oportunidade para que os alunos assistissem 

atores profissionais com iniciantes, assim como 

seu professor, atuando. Valdívia, por sua vez, Valdívia, por sua vez, Valdívia

significou para a comunidade interna e externa 

a possibilidade de conhecer e discutir sobre o 

Teatro Essencial, criado por Denise Stocklos. 

Jaqueline Valdívia, professora de artes do ensino 

técnico, também atriz e pesquisadora teatral, 

elaborou uma demonstração cênica sobre seus 

estudos e experimentos no Teatro Essencial 

e propôs também um bate-papo sobre isto, 

configurando-se numa atividade extremamente 

rica.

h) Eventos de Estudos - Em novembro Eventos de Estudos - Em novembro Eventos de Estudos

de 2006, foi realizado o Seminário 100 anos 

Beckett, resultante da parceria do TUT com o Beckett, resultante da parceria do TUT com o Beckett

Grupo Processo e o I Curso de Especialização 

em Literatura Dramática e Teatro. O Seminário 

teve como coordenadores o professor Ismael 

Scheffler, pelo TUT, Carolina Maia e Adriano 

Esturilho pelo Grupo Processo, e a professora 

Maria Cristina de Souza, coordenadora do 

curso de Especialização. O evento contou com 

palestras de pesquisadores e realizadores 

cênicos de Curitiba (encenadora e professora 

Dra. Margarida Gandara Rauen), de São Paulo 

(diretor e doutorando Fernando Kinas e o diretor 

teatral e tradutor Rubens Rusche) e do Rio 

de Janeiro (atriz, professora e Mestre Isabel 

Cavalcanti). Os estudos sobre o dramaturgo 

Samuel Beckett vêm de encontro à necessidade 

de realização de fóruns de discussão deste 

perfil. 

Em setembro de 2007, foi realizada a Semana 

García Lorca. Com objetivos semelhantes, García Lorca. Com objetivos semelhantes, García Lorca

a proposta foi aprofundar e difundir a vida 

e obra deste poeta e dramaturgo, atividade 

já iniciada pelo Grupo com a montagem do 

espetáculo Bodas de Sangue. Agora, indo além, Bodas de Sangue. Agora, indo além, Bodas de Sangue

outros interessados das mais diversas origens 

e conhecimentos sobre o autor somaram-se 

neste estudo. Para isto, transitando entre a 

literatura e a encenação, foram convidados 

para o evento: a professora doutoranda de 

Letras e Cultura Espanhola Luciana Carneiro 

Hernandes, do Campus Cornélio Procópio, da 

UTFPR (que realizou sua pesquisa de mestrado 

sobre o dramaturgo); o encenador, dramaturgo 

e pesquisador curitibano Flávio Stein; o poeta, 

tradutor e ensaísta, doutorando Cláudio Jorge 

Willer (que de última hora teve um problema 

de saúde e não pôde participar), de São 

Paulo; e o premiado encenador do Grupo de 

Teatro Ventoforte, Ilo Krugli, também de São 

Paulo, com importantes montagens cênicas 

relacionadas a Lorca. Além das palestras, outras 

atividades foram realizadas à semelhança do ano 

anterior. Como parte da Semana García Lorca, foi Semana García Lorca, foi Semana García Lorca

apresentado o espetáculo Bodas de Sangue, do Bodas de Sangue, do Bodas de Sangue,

TUT, e uma leitura dramática de Mariana Pineda, 

por um grupo de alunos da FAP, dirigidos pela 

professora de interpretação Giórgia Conceição, 

ex-integrante do TUT.

As Pessoas Sob o Guarda-Chuva
O TUT possui diferentes frentes e objetivos 

que conseqüentemente visam a diferentes 

públicos. Se em outros tempos o teatro tinha 

uma função a cumprir como atividade extraclasse 

de complemento educacional para alunos de 

cursos técnicos propondo o desenvolvimento 

de habilidades humanísticas, hoje, enquanto 

atividade universitária, precisa encontrar e 

afirmar uma nova identidade, mais ampla, 

cuja função seja não apenas complementar 

a formação dos alunos e abrilhantar eventos 

internos e datas comemorativas, mas agir 

socialmente de forma mais ampla, dando acesso 

a toda comunidade à produção de conhecimento 

e à arte. É este um dos objetivos propostos por 

ocasião da transformação do CEFET-PR em 

UTFPR, conforme a Lei 11.184, de 10/10/2005: 

“realizar pesquisas, estimulando atividades 

criadoras e estendendo seus benefícios à 

comunidade, promovendo desenvolvimento 

tecnológico, social, econômico, cultural, político, 

ambiental”.

Os Cursos Preparatórios são abertos 

indistintamente para membros da comunidade 

interna e externa, dirigidos no momento a 

adultos e adolescentes acima de 14 anos. Esta 

delimitação etária está relacionada ao perfil 

do trabalho proposto, visto que para faixas 

etárias menores seria necessária uma outra 

abordagem pedagógica – esta também é a faixa 

etária que corresponde ao público enfocado pela 

Universidade: alunos a partir da formação de 

nível médio.

Uma das formas do TUT servir à sociedade 

é oferecendo seus espetáculos a grupos de 

pessoas que não dispõem de acesso freqüente 

ao teatro. Por isto, nos últimos anos, escolas 

estaduais próximas à Universidade têm sido 

convidadas a trazer seus alunos para assistir os 

espetáculos montados pelo Grupo. Desta forma, 

além de otimizar os recursos investidos na 

produção do espetáculo (financeiros, humanos e 

de tempo), permite que a universidade contribua 

para suprir uma lacuna social: a pouca oferta e 

escasso acesso de alunos de escolas públicas 

às manifestações artísticas, especialmente 

secundaristas de cursos noturnos. Para que este 

tipo de interação possa haver, são oferecidos 
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horários de apresentações que permitam o 

acesso das escolas ao Auditório do Campus.

Uma outra experiência motivadora em 2006 Uma outra experiência motivadora em 2006 

ocorreu na realização da apresentação do ocorreu na realização da apresentação do 

Concerto de Natal. Por iniciativa do Programa Concerto de Natal. Por iniciativa do Programa 

CIMCO, um grupo de senhoras de terceira CIMCO, um grupo de senhoras de terceira 

idade de uma instituição foi convidado idade de uma instituição foi convidado 

e trazido para assistir ao evento. Este e trazido para assistir ao evento. Este 

acontecimento, semelhante à abertura das acontecimento, semelhante à abertura das 

portas do Auditório às escolas, faz perceber portas do Auditório às escolas, faz perceber 

que as atividades artísticas do Campus que as atividades artísticas do Campus 

podem e devem estar disponíveis a públicos podem e devem estar disponíveis a públicos 

com limitação de acesso. Assim, o espaço com limitação de acesso. Assim, o espaço 

universitário é transformado em um espaço universitário é transformado em um espaço 

para toda a comunidade.

Com perfil e propósito bem distintos, outro Com perfil e propósito bem distintos, outro 

público envolvido pelo TUT é o de estudantes público envolvido pelo TUT é o de estudantes 

de teatro que visam à profissionalização e o de de teatro que visam à profissionalização e o de 

profissionais e pesquisadores de teatro. Este profissionais e pesquisadores de teatro. Este 

grande grupo, também basicamente composto grande grupo, também basicamente composto 

por pessoas de fora da Universidade (uma vez por pessoas de fora da Universidade (uma vez 

que o propósito do teatro na instituição não é que o propósito do teatro na instituição não é 

o de conduzir à profissionalização e tampouco o de conduzir à profissionalização e tampouco 

possui em seu corpo um quadro significativo possui em seu corpo um quadro significativo 

de profissionais na área), estimula e possibilita de profissionais na área), estimula e possibilita 

ao TUT a criação de espaços voltados ao ao TUT a criação de espaços voltados ao 

aprofundamento e à pesquisa em teatro. Abrir aprofundamento e à pesquisa em teatro. Abrir 

a UTFPR para estas pessoas significa ampliar a UTFPR para estas pessoas significa ampliar 

ainda mais a abordagem e discussão do teatro ainda mais a abordagem e discussão do teatro 

indo para além dos níveis mais elementares indo para além dos níveis mais elementares 

da iniciação teatral e pôr os integrantes do da iniciação teatral e pôr os integrantes do 

TUT em contato com novos horizontes. Os TUT em contato com novos horizontes. Os 

Laboratórios de Pesquisa e os eventos como Laboratórios de Pesquisa e os eventos como 

palestras, seminários e semanas de estudo são palestras, seminários e semanas de estudo são 

espaços pensados também para este público. 

Com relação ao público interno (servidores Com relação ao público interno (servidores 

e alunos), visa-se oferecer a estes cursos, e alunos), visa-se oferecer a estes cursos, 

espetáculos, esquetes e outras apresentações, espetáculos, esquetes e outras apresentações, 

exposições, palestras, enfim, todas as exposições, palestras, enfim, todas as 

atividades propostas pelo TUT.

Considerações Finais
A nova identidade do TUT se afirmará 

juntamente com a nova identidade da UTFPR 

e, mais diretamente, do Campus Curitiba. Por 

seus 35 anos de história e por sua excelente 

localização na Capital, muitas possibilidades se 

abrem para o TUT e facilitam seu funcionamento, 

existência e justificativa. Com um mercado tão 

amplo para a educação e para a arte teatral na 

cidade, o TUT encontra condições de pôr em 

prática os princípios e objetivos esperados de 

uma atividade artística na universidade. O apoio 

da direção do Campus Curitiba e da Gerência 

(GEREC) e Departamento (DEACO) a que o TUT 

pertence, tem sido amplamente dado, sendo 

fornecidas todas as condições para que estes e 

outros projetos possam ser realizados. 

A soma entre a contratação efetiva de 

um novo professor de teatro e a propulsão 

gerada pela transformação da Instituição em 

Universidade certamente gera um impulso 

que pode afirmar cada vez mais as novas 

perspectivas de atuação do TUT, contribuindo 

no delineamento de sua identidade. Esta 

identidade é o que gerará a possibilidade de 

estabelecimento de diálogos e de realização de 

parcerias. E é assim que o TUT poderá tornar-

se um parceiro para a comunidade acadêmica 

e social, para a educação e para a promoção 
cultural, visando, em tudo isto, à humanização 

do ser humano em nossa sociedade.
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QUESTÕES SOBRE OS PROGRAMAS QUESTÕES SOBRE OS PROGRAMAS 
DE ESPETÁCULO

No panorama curitibano na atualidade, é muito 

comum ir a espetáculos teatrais e não receber nenhum 

prospecto que cumpra a função de programa de 

espetáculo. Em algumas ocasiões, o material que se 

recebe corresponde apenas a informações da ficha 

técnica, às vezes patrocinadores e agradecimentos. É 

certo que a produção destes materiais demanda algum 

recurso financeiro para sua impressão bem como o 

custo de um designer. Todavia, mesmo espetáculos 

agraciados com verbas de incentivo à produção teatral 

apresentam esse mesmo perfil. Em espetáculos 

grandiosos e dotados de bom financiamento, 

encontram-se, em alguns casos, programas para serem 

vendidos, às vezes a um preço acessível, outras a preços 

que desafiam o interesse do espectador: “valerá a 

pena? Terá apenas belas fotos e ficha técnica num papel 

de alta qualidade e impressão?”

Este breve artigo não se propõe a fazer uma análise 

profunda da situação e das implicações que estão por 

trás do padrão cultural acima apresentado. Mas fato é 

que as funções que um programa de espetáculo poderia 

cumprir estão sendo negligenciadas. Seriam fatores 

econômicos? Seria o estabelecimento de prioridades? 

Seria uma falta de reflexão a respeito deste assunto?

Visitando o acervo de memória do TUT, encontramos 

vários programas dos espetáculos realizados desde 

sua fundação no início da década de 1970. Estes 

programas têm servido como base documental de 

extrema importância para a pesquisa histórica e para a 

compreensão da mentalidade que cercava o trabalho do 

grupo. No caso de alguns espetáculos, por hora, acaba 

sendo o único registro existente. Juntamente com o 

cartaz, sem haver nenhuma foto ou recorte de jornal nos 

arquivos. A existência de programas dos espetáculos 

dirigidos por José Maria no TECEFET/ TETEF faz com 

que seja possível vislumbrar sua caminhada de 17 

anos no grupo, existindo arquivados programas de 

praticamente todas as peças principais. O teor destes 

folders é variável: alguns com breve histórico do 

grupo e ficha técnica, outros com citações de críticos 

sobre trabalhos passados, outros com reflexões e 

outros, ainda, mais aprofundados com informações do 

dramaturgo e da obra.

A partir de 2007, percebendo a importância 

documental do instrumento e procurando aproximar o 

dramaturgo Federico García Lorca do público em geral, 

programas foram feitos para os dois espetáculos do ano: 

Bodas de Sangue  e O Feitiço da Mariposa. Ninguém O Feitiço da Mariposa. Ninguém O Feitiço da Mariposa

que vem ao espetáculo tem a obrigação de ter algum 

conhecimento do dramaturgo espanhol ou de sua obra. 

Entendendo-se melhor o autor, melhor se entende o 

espetáculo. Se o espectador tem alguma diretriz sobre o 

que será visto, sobre como o espetáculo tomou àquele, 

sua relação com a peça será mais profunda.

É interessante pensar quais seriam algumas funções 

que o programa de espetáculo pode desempenhar. 

Abaixo procuro identificar algumas, olhando sob 

a perspectiva de pesquisador, de professor e de 

encenador.

1) O programa de espetáculo é um documento 

histórico. E é um documento que serve muito mais do histórico. E é um documento que serve muito mais do histórico

que ser um documento comprobatório útil ao currículo 

dos artistas. Nesse documento estão registrados 

dados de uma manifestação social que mobilizou 

formadores de opinião: quem foram estes formadores, 

quando trabalharam, quais opiniões possuíam, como 

trabalharam, o que sabiam, o que só souberam depois, 

o que nunca souberam – são estas algumas questões 

que se pode tentar responder em pesquisas a partir 

de programas de espetáculos.  Quanto mais o folder 

fornecer, mais possibilidades ele nos dá para o estudo 

e a produção de conhecimentos que contribuem para 

o presente momento. O programa, conforme citado, 

pode registrar dados importantes da produção e do 

pensamento, indo muito além da ficha técnica.

2) Por outro lado, o programa de espetáculo pode 

também servir como um instrumento pedagógico e instrumento pedagógico e instrumento pedagógico

informativo sobre teatro, literatura, história e arte. Como 

instrumento pedagógico, ele se torna fundamental para 

o processo que chamamos de “o processo que chamamos de “o processo que chamamos de formação de platéia”, 

trazendo subsídios e orientações de leitura do espetáculo 

e compreensão sobre a obra teatral como um todo. Isto 

não significa “mastigar” a peça para o espectador, 

tão pouco pô-lo condicionado a uma leitura fechada 

da obra. Formar a platéia é um processo constante de 

ampliação de horizontes, de referenciais, de conexões 

históricas e influências artísticas, de procedimentos 

técnicos, de reflexão filosófica que fundamenta aquela 

produção. Esta instrumentalização torna-se parte de um 

processo de alfabetização e criação de um vocabulário 

mais amplo, que seguramente não acrescenta apenas 

na fruição de peças teatrais, mas também em todas 

as leituras que o ser humano realiza em sua vida: 

na percepção de um som no início da manhã, na 

compreensão do nervosismo absurdo de uma prima 

que se veste para o casamento.

3) O programa também pode ser um link de 

ligação entre diversas textualidades, indicando outras ligação entre diversas textualidades, indicando outras ligação entre diversas textualidades

referências literárias, audiovisuais, plásticas, sonoras e 
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virtuais. Conforme o interesse seja aflorado, o espectador 

pode encontrar no programa outras fontes nas quais 

possa dar continuidade a seus processos pessoais. O 

que está por trás disto não é simplesmente realizar de 

forma estanque leituras isoladas de outras linguagens 

ou obras que possuam algum aspecto em comum. É 

muito mais. É proporcionar a utilização da capacidade do 

pensamento interdisciplinar, transdisciplinar e rizomático 

do espectador. E considerando a nova geração, 

percebe-se cada vez mais a facilidade e naturalidade 

em articular esta estruturação do pensamento, uma 

vez que seu crescimento, influenciado pela estrutura 

de funcionamento da internet, leva-o naturalmente 

à utilização destas conexões. Sendo a internet 

paulatinamente mais acessível, indicar páginas atrativas 

e interessantes da rede mundial pode ser uma forma 

excelente de formação de platéia, já que a internet, além 

de atrativa pela interatividade, permite rápidas leituras e 

indica caminhos infinitos de pesquisa.

4) Talvez a maneira com que o programa esteja 

sendo mais compreendido e utilizado, seja como 

um veículo de divulgação do artista, do grupo, da veículo de divulgação do artista, do grupo, da veículo de divulgação

instituição a que pertence a produção, dos apoiadores 

ou patrocinadores vinculados ou não às leis de incentivo 

fiscal à arte. É até inevitável que um programa de 

espetáculo não acabe cumprindo um papel de 

divulgação de indivíduos, de coletivos ou de instituições. 

Quanto mais atrativo ele for na utilização do design, do 

papel, da criatividade, do uso de imagens e do conteúdo, 

mais atrairá o espectador e gerará o desejo por manter 

o programa. Se ele oferece algum fator que leve ao 

pensamento: “ah, esse eu quero guardar!”, significa 

mais do que “guardar”: significa a criação de um 

vínculo com o material, exibi-lo aos conhecidos, revê-lo 

em outros momentos da vida. 

Ao se pensar no programa como veículo de 

divulgação, é fácil em nosso momento brasileiro lembrar 

exatamente das “contrapartidas” aos patrocinadores. 

Quando uma grande parte da produção cultural passa 

a depender da captação de recursos financeiros (que 

seriam destinados a pagamento de impostos) junto a 

empresas privadas, há a necessidade de seduzir estas 

empresas oferecendo-lhes mídias para a divulgação 

de suas marcas. Não é de hoje que programas de 

espetáculos cedem espaços a patrocinadores, mas não 

se estaria mantendo o programa ainda por uma questão mantendo o programa ainda por uma questão mantendo 

meramente de “negócios”?

Vantagens para quem faz
O grupo ou produção que elabora um programa 

passa por alguns processos também interessantes. 

Escrever o programa significa um exercício de síntese 

e um exercício de revisão de trajetória. Síntese, por que 

precisa adensar de forma clara e simples suas leituras, 

pesquisas e experimentações, empreender um esforço 

de releitura, oferecendo o que seja de mais importante 

para o espectador da encenação. A revisão de trajetória 

vem também a este sentido de fazer com que o artista 

olhe seu caminho percorrido até chegar nesse resultado 

cênico. É uma revisão do processo passo a passo. É 

uma sistematização que serve (por que não?) como 

uma etapa também necessária para todos os artistas 

envolvidos: atores, diretor, cenógrafo, figurinista, 

iluminador, sonoplasta, etc. Assim, portanto, o programa 

se torna uma parte do processo de construção do 

espetáculo – por que constrói os artistas e pode levá-los 

ao crescimento e delineamento de técnicas. Quando 

um espetáculo se propõe a ser experimental e “pós-

moderno”, tem ainda mais um compromisso de auxiliar 

seus espectadores no lidar com o espetáculo.

Não é incomum ver programas quando 

gratuitos jogados no chão ou entre poltronas após a 

apresentação. Mas o argumento de que o público não 

lê o folder não é válido. Sabe-se que muitas pessoas 

não lêem o programa antes do espetáculo (algumas o 

levam para ler em casa, com mais atenção, digerindo o 

espetáculo), algumas o lêem parcialmente e outros não 

o lêem em momento algum, é verdade. Mas isto não 

justifica a existência de um silêncio que inegavelmente, 

mesmo calado, fala de nossa cultura teatral. 

Com tecnologias cada vez mais acessíveis 

(programas de computador, formas de impressão, 

tipos de papéis, idéias – elemento sempre acessível), 

até mesmo as produções menos privilegiadas (ou nada 

privilegiadas) podem dispor com maior facilidade de 

programas para oferecer a seus espectadores. 

Em 2007, inspirado pelos programas de José 

Maria Santos no TETEF e contando com o apoio 

do Departamento de Atividades Comunitárias, os 

programas elaborados buscaram exercer as funções 

descritas acima (aliás, a partir desta prática que as 

reflexões aqui apresentadas foram feitas). 

Assumido este desafio de elaboração dos 

programas dos espetáculos do TUT, um primeiro 

passo foi constatar qual era seu público predominante: 

estudantes de ensino médio e superior da UTFPR e 

de outras instituições; e familiares e amigos, todos, 

em geral, com pouca vivência como espectadores de 

teatro. Por isto mesmo, a proposta é de trabalhar a favor 

deste processo pedagógico - além do mais, a UTFPR 

não é uma instituição de ensino? Destacar aspectos 

de identidade, ajudar a entender o processo de meses 

de trabalho, entender os contextos da obra e do autor e 

a reflexão do que isto significa para o grupo, possibilita 

que seu público já não veja sua arte com os mesmos 

olhos. Na sucessão da fruição de espetáculos e leituras 

de programas, o público lentamente vai tomando maior 

intimidade e usufruindo-os com maior prazer.

Não obstante a isto, estes programas de 2007 

foram redigidos pensando neste aspecto documental 

também, relatando processos de trabalho e identidade. 

Daí a necessidade de relatar brevemente a história do 

grupo e indicar os princípios que tem norteado sua 

atualidade. Desta maneira, também registramos a 

história, deixando um legado que pode auxiliar futuras 

pesquisas e compreensões de quem somos, fazemos 

e pensamos hoje, deixando a possibilidade de que 

futuramente se possa construir um TUT, uma UTFPR, a 

Educação e o Teatro de uma forma ainda melhor.
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O ano de 2007 para o TUT pode ser definido 

em uma simples frase: “tudo é festa!”. De 

fato, o ano foi repleto de comemorações, uma 

sucessão de eventos que continuamente traziam 

à lembrança de que temos história. Sim, temos 

história e fazemos história. Entre 1972 e 2007, 

apenas alguns anos e muitas pessoas que no 

fim de tudo se tornam irmãos por partilharem 

dos mesmos pais: a arte teatral e a instituição 

de ensino.

As comemorações iniciaram já em maio, no 

evento do dia 31. Contando com a presença 

do professor Ivo Mezzadri e da professora 

Joana Rolim, um pouco da história do TUT/ 

TECEFET/ TETEF foi relembrada, abordando 

dois momentos distintos: a fundação do grupo 

no início da década de 1970 e o trabalho de 

Rolim, nos anos 90. Neste mesmo evento, 

além da homenagem prestada a estes dois 

professores tão importantes na história do 

Grupo, também Cleonice de Queiróz e Marília 

Gomes Ferreira receberam de ex-alunos uma 

placa em homenagem às contribuições dadas 

ao Teatro na Instituição. Também o professor 

José Maria Santos foi lembrado e homenageado. 

Na mesma noite, foi feito o lançamento e 

apresentação da página do TUT na internet e 

a nova logomarca, estampada na camiseta dos 

alunos, foi apresentada na celebração.

Após estes momentos no Auditório, os 

participantes se dirigiram à Sala de Exposições 

para a abertura da Exposição 35 anos de Teatro 

na UTFPR-Campus Curitiba: registros de sua 

história. A exposição, contando com fotografias história. A exposição, contando com fotografias história

e cartazes, retratava diferentes espetáculos 

realizados em todas as fases do TUT. A curadoria 

da exposição foi feita pelo professor Ismael, 

com auxílio de pesquisa feita pelo estagiário do 

TUT Diego Monteiro Von Ancken. Nesta mesma 

Antigos alunos revendo as fotos de seus espetáculos. 

64

Fo
to

: I
sm

ae
l S

ch
ef

fle
r

COMEMORANDO 35 ANOS



Antigos alunos revendo as fotos de seus espetáculos. 
noite, foram lançados dois cartões postais 

comemorativos dos 35 anos: um com imagens 

de cartazes e outro com fotos de espetáculos. Os 

postais foram criados pelos alunos do Curso de 

Tecnologia em Design Gráfico Alejandro Akira e 

Carolina Corção. A exposição também foi levada 

por três semanas em novembro-dezembro na 

Biblioteca Pública do Paraná, Hall Térreo.

A comemoração dos 35 anos também foi 

marcante na escolha do texto a ser encenado em 

2007. Buscando entre as montagens já realizadas 

pelo Grupo, Bodas de Sangue, de García Lorca, Bodas de Sangue, de García Lorca, Bodas de Sangue

dirigido por José Maria Santos em 1988, foi 

eleita considerando-se ainda dois aspectos: 

homenagear o poeta e dramaturgo espanhol 

que completou 70 anos de falecimento em 

2006 e o número apropriado de personagens. 

Esta foi a primeira vez que o TUT reencena 

um texto já montado anteriormente. Longe da 

idéia de tentar restaurar a antiga montagem 

(o que seria impossível), a montagem recebeu 

uma concepção própria. O texto foi traduzido 

especialmente para a montagem pelo professor 

Ismael e mantido resguardando sua poesia 

na encenação. Baseado em tudo isto, García 

Lorca foi eleito o dramaturgo a ser estudado 

nesse ano. Em setembro, foi realizada, então, 

a Semana García Lorca. Atrelado a isto, um Semana García Lorca. Atrelado a isto, um Semana García Lorca

outro projeto desenvolvido, o grupo Lado B 

do TUT, trabalho no segundo semestre com o 

texto lorqueano El Malefício de la Mariposa, que El Malefício de la Mariposa, que El Malefício de la Mariposa

recebeu o nome de O Feitiço da Mariposa, numa O Feitiço da Mariposa, numa O Feitiço da Mariposa

livre encenação inspirada no texto espanhol. 

Desta maneira, Lorca acompanhou o TUT ao 

longo de todo 2007.

Como forma de reafirmar e divulgar a idade, 

a mostra de teatro universitário realizada 

em outubro recebeu o nome de Mostra 35. A Mostra 35. A Mostra 35

estratégia de reafirmar continuamente a idade 

do grupo teve o objetivo de evidenciar que o 

teatro na UTFPR não é uma atividade recente. 

Esta postura foi definida a partir de colocações 

de alunos do tipo: “eu nem sabia que tem teatro 

aqui! É coisa nova, não é?”. Batizar a primeira 

mostra promovida pelo TUT de Mostra 35, 

também enfatiza a idéia de comemorar com 

outros grupos universitários o momento pelo 

qual o Teatro na UTFPR passa.

Fazer-se visto, notado, conhecido. Os 

35 anos também acabaram servindo de 

estímulo para a divulgação do teatro interna 

e externamente. Como abertura de um mês 

de atividades comemorativas (tudo é festa!!) 

foi realizada a ParaTUT, a ParaTUT, a ParaTUT Parada do TUT. Com Parada do TUT. Com Parada do TUT

fins de reunir todos os alunos tuteanos dos 

cursos preparatórios, do Lado B e do Grupo 

de Teatro, a Parada foi realizada na tarde do 

dia 08 de novembro. Incorporando amigos e 

parentes, o desfile circulou pelo Campus, pelas 

ruas ao redor parando e interagindo com o 

trânsito, culminando na Praça Eufrásio Correia. 

Fantasiados, munidos de balões e confetes, o 

grupo seguiu uma fanfarra barulhenta marcando 

sua presença com muita dança e alegria. O 

encerramento do mês de aniversário se deu 

em 17 de dezembro com o encerramento da 

exposição na Biblioteca Pública. 

Atingir esta idade em um grupo de teatro é algo 

notável. São anos de uma influente história que 

não se pode perder, pois ela afirma identidades, 

possuindo uma importância maior da que lhe 

tem sido dada. Um importante reconhecimento 

tem sido dado pelo professor Shimizu, que 

disponibilizou espaços na Revista Tecnologia & 

Humanismo, da UTFPR, para que esta história 

fosse registrada. Ainda além deste excelente 

espaço fornecido, foi aprovado o projeto para a 

publicação de um volume comemorativo do TUT 

tendo o apoio incondicional do Departamento 

de Atividades Comunitárias e sua chefia, o 

professor Gumercindo Vieira dos Santos. A 

publicação provoca ainda mais o interesse na 

pesquisa e registro dessa história, buscando-se 

contato com ex-integrantes e ex-professoras 

para se reencontrar a história perdida. Antigos 

integrantes do Grupo são contactados, abrindo-

se a possibilidade para o desenvolvimento de 

projetos que unam antigos e novos membros. 
Professores Ivo Mezzadri, Ismael Scheffler e Cleonice de Queiróz

ParaTUT, 2007
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outras universidades. 

É impossível fazer teatro e não 

se apaixonar por ele. Tenho muita 

vontade de seguir com a atividade, 

quem sabe até atuar profissionalmente. 

Independentemente de isso ocorrer ou 

não, o teatro já deixou sua marca, que 

com certeza irá me acompanhar onde 

quer que eu esteja.

João Vinícius Trautmann é formado em Educação Física, professor e atleta de Judô. Ingressou no Ensino Médio do CEFET-PR em 1999. Participa 

do TUT desde 2006. Até o momento apresentou os espetáculos: Dentro do Dentro e Bodas de Sangue.

 João Vinícius Trautmann, como Leonardo, no espetáculo Bodas de Sangue.

Comecei a fazer teatro na UTFPR 

Campus Curitiba no segundo semestre 

de 2005, quando vi nos editais da 

universidade que haveria uma oficina 

de teatro com turma à noite, aberta à 

comunidade externa. Sempre gostei 

muito de teatro e tive vontade de 

atuar. Embora tenha estudado no 

CEFET entre 1999 e 2002 fazendo 

o Ensino Médio, foi só após ter me 

tornado ex-aluno que pude vivenciar 

o teatro. Na época em que fui aluno, 

as oficinas, pelo que me lembro, eram 

sempre no período da tarde, o que me 

impossibilitava de participar. Iniciei as 

oficinas preparatórias com o professor 

Ismael e fui me identificando com a 

proposta de trabalho. Quando terminei 

os dois módulos preparatórios, decidi 

ingressar no Grupo de Teatro, no 

segundo semestre de 2006.

A primeira peça da qual participei 

foi uma comédia (que nunca foi 

meu gênero teatral favorito): a peça 

Dentro do Dentro, criação feita em 

conjunto, texto e encenação. Foi um 

aprendizado muito grande. Após a 

realização do trabalho e o resultado 

que ele proporcionou, realmente 

fiquei entusiasmado.

Em 2007, trabalhamos com uma 

única peça o ano todo: uma tragédia. 

O trabalho com o texto Bodas de 

Sangue, de García Lorca, iniciou 

com um extenso estudo sobre o 

    Depoimento

autor, sua cultura e obra, o que 

contribuiu muito para a elaboração 

do espetáculo. Foi possível realmente 

“degustar” essa peça, pois passamos 

o ano todo com ela, em estudos, 

ensaios e 17 apresentações.

Também fizemos vários outros 

trabalhos de menor duração 

para datas, eventos especiais e 

divulgações, que permitiram uma 

integração muito grande com a 

Universidade.

Fazer teatro no TUT, além da 

realização de um desejo, trouxe 

também um crescimento pessoal e 

profissional muito grande. Trabalhar 

com o público, perder a timidez, 

falar melhor, enfim coisas que 

auxiliam em muitos aspectos de 

nossa vida. Profissionalmente, tive 

uma contribuição muito grande do 

teatro, pois sendo professor de Judô 

e de Educação Física de crianças, 

é inegável a contribuição desse 

aprendizado para o desenvolvimento 

do meu trabalho.

Comecei a me interessar muito 

mais em assistir outros trabalhos, 

ler sobre o assunto. O TUT nos 

deu oportunidade de participar de 

oficinas, discutir sobre dramaturgos 

de grande importância. Em 2007, 

tivemos a Mostra 35 de Teatro 

Universitário que nos permitiu um 

contato com o trabalho de grupos de 
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 João Vinícius Trautmann, como Leonardo, no espetáculo Bodas de Sangue.

Patricia Cavalcanti de Albuquerque Saldanha formou-se como Tecnóloga em Química Ambiental pela UTFPR- Campus Curitiba, em 2007. É 

atualmente estudante de Farmácia na UFPR. Ingressou no Grupo em 2007, participando do espetáculo Bodas de Sangue.

Patricia Cavalcanti de Albuquerque Saldanha (à esquerda), com  Uliana Kovalczuk Afonso 
Silva,  a Noiva da peça Bodas de Sangue.

Em 2006, comecei a fazer oficina de teatro 

porque sentia necessidade de sair do meu 

mundinho tecnológico e conhecer pessoas 

com visões diferentes - para aprender a me 

comunicar melhor. Nunca pensei em ser atriz. 

Entrei meio de gaiato no Grupo de Teatro 

do TUT e caí no papel da protagonista: a 

Noiva de Bodas de Sangue. “Ai Meu Deus! 

Por que eu? Não Quero!” Recebi o papel e 

em meio a conflitos aceitei o desafio - agora 

não tinha volta. Aceitei meu destino. Hoje 

percebo que foi o presente mais maravilhoso 

que já recebi. Aprendi muito com minha 

personagem. Aprendi muito com o TUT. Pode 

até parecer piegas, mas teatro é uma lição de 

vida. Quando você prepara um espetáculo com 

outras vinte pessoas envolvidas no projeto, 

criando e aprendendo, vinte formas de pensar 

diferente, vinte vidas, você aprende a dividir 

o espaço (muitas vezes reduzido), a conhecer 

as pessoas antes de julgá-las, a ter paciência 

e ser compreensivo, aprende princípios como 

respeito e cooperação. O tempo é meramente 

ilustrativo, pois você pode conviver e 

sintonizar com pessoas que nasceram muito 

depois ou antes de você (nosso Grupo foi 

composto por pessoas com idades entre 15 

e 32 anos), como se essas pessoas tivessem 

crescido junto com você, e amá-los como tal. O 

    Depoimento

TUT é uma família. Ganhei uma “prima”, uma 

“mãe” e até uma cunhada (esta de verdade!) 

Mas, principalmente, ganhei muitos amigos-

irmãos. Pessoas que sorriem quando você 

sorri, que choram quando você chora, que te 

abraçam quando está carente, que aprontam 

e levam bronca juntos com você. Assim, 

descobri que o espetáculo não é a iluminação 

ou o som, nem os figurinos ou “os ramos de 

flores”, mas sim, pessoas que constroem 

pessoas. E, no fim das contas, o TUT me fez 

conhecer muito além a atriz amadora que 

sou, me fez conhecer também a amadora de 

pessoas que vive em mim.
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A abertura de uma página do TUT na internet visa à maior difusão 
da atividade teatral entre os alunos da UTFPR e dos internautas em 
geral. Ali são colocadas informações dos eventos a serem realizados e 
notícias das atividades promovidas pelo TUT. A página também pretende 
servir como um arquivo histórico em forma de texto e de imagens, 
apresentando fotos e cartazes de montagens de todos os momentos do 
Grupo. Além disto, indica links que permitem consultar a programação 
teatral de Curitiba, links de acesso a cursos de graduação em teatro em 
universidades brasileiras, sugere verbetes para consulta ao acervo de 
livros relacionados a teatro na biblioteca do Campus Curitiba e links de 
uma diversidade de páginas com temas interessantes das artes cênicas. 
Conheça nossa página acessando: www.ct.utfpr.edu.br/tut.

A logomarca do TUT, criação de Ricardo Hurmus, possui múltiplas imagens dentro 
de si. A concepção inicial partiu da representação da cortina do palco. Na imagem 
também está presente o símbolo do teatro, as tradicionais máscaras da comédia e da 
tragédia. Ao mesmo tempo, a imagem representa o rosto do ator capaz de representar 
num mesmo espetáculo momentos alegres e tristes. A cor empregada representa o 
espetáculo pelo vermelho, cor característica muito utilizada nas cortinas dos teatros. 
A perspectiva utilizada no símbolo tem o objetivo de criar o movimento de abertura da 
cortina, pois o espetáculo vai começar.

A presença do TUT na internet
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EDITORA

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PR

TUT/ TECEFET/ TETEF - 35 ANOS de Teatro na Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná é um volume de alto valor documental, sobre o teatro desenvolvido 
e praticado no âmbito da uma instituição educacional, contendo diversos ensaios de 
teor histórico, relatando estes 35 anos de atividades ininterruptas, explanando as 
perspectivas dessa atividade junto à comunidade interna e à comunidade paranaense. 
Acrescenta, ainda, depoimentos de egressos, ex-professores, dirigentes que ajudaram 
a construir e enriquecer este patrimônio da cultura paranaense.

Y. Shimizu
Coordenador Editorial da Editora UTFPR

Editor Executivo da revista “Tecnologia & Humanismo”
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