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[o] Entrevista com Pedro Ilgenfritz

Um retorno às origens

Diretor de teatro, dramaturgo, ator, pesquisador das áreas 
de história e teoria do teatro, da palhaçaria, do teatro de 
máscaras e do treinamento de atuação. Com experiência 
de mais de 20 anos em teatro, Pedro Ilgenfritz iniciou sua 
carreira profissional em Florianópolis, no Grupo de Pesqui-
sa Teatral Atormenta, pesquisando a linguagem do clown. 
Inspira-se nos trabalhos de Jacques Copeau, Konstantin 
Stanislavski, Antonin Artaud, Bertold Brecht, Vsevolod 
Meyerhold, Jerzy Grotowski, Dario Fo e Jacques Lecoq. 
Graduado em Artes Cênicas pelo Centro de Artes - CE-
ART/Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, 
doutorando em Teatro pela Universidade de Auckland, 
professor adjunto do Departamento de Artes Cênicas da 
UNITEC – New Zealand, fundador e diretor do LAB Theater 
e da Mahuika Theatre Company. 
 Nesta entrevista, realizada durante o Floripa Tea-
tro – XIV Festival Isnard Azevedo, ele expõe como foi a sua 
trajetória em Florianópolis, o significado do Atormenta 

para a história do teatro florianopolitano e da importân-
cia do grupo em suas descobertas enquanto ator e clo-
wn. Relata ainda os seus obstáculos e suas felicidades nas 
decisões de ir para Nova Zelândia, onde hoje mora com 
sua família e exerce a sua profissão.

Pedro, nós vamos conversar um pouco sobre a sua tra-
jetória em Florianópolis e sua vida profissional mais 
contemporânea, na Nova Zelândia. Como foi o Pedro 
criança aqui na cidade?
Então, nasci em Porto Alegre. Meus pais são gaúchos, 
do interior. Eles se aposentaram muito cedo, em 1982. 
Quando isso aconteceu, decidiram sair de Porto Alegre e 
vir para Florianópolis. Eu tinha 11 anos. Cresci na capital 
gaúcha, sou garoto urbano, de apartamento, e vim pra 
cá no começo dos anos de 1980. E foi ótimo, mas foi uma 
mudança muito grande. Muito menos violenta, eu podia 
estar solto, andar onde quisesse, pois não tinha essa pre-
ocupação... de segurança. Isso foi muito legal, muito posi-

Por Fabiana Lazzari

 Foto:  acervo do artista.



44

tivo! Fomos morar em Coqueiros, na Praia do Meio (meus 
pais ainda têm esse apartamento lá). Foi onde eu cresci, 
na Rua Desembargador Pedro Silva, em Coqueiros. Nos 
meus... Ah... passei minha adolescência em Florianópolis 
e minha grande paixão era surfar. Sempre quis, sempre 
tive uma fascinação pelo mar. Quando eu tinha 13 anos, 
ganhei uma prancha de surf e aí não parei mais. Na minha 
adolescência, no meu começo de vida adulta, eu não tive 
contato com nenhum tipo de atividade poética ou artís-
tica. Nada. Não tinha nenhum tipo de estímulo artístico 
dentro de casa, mas existiu sempre um estímulo intelec-
tual muito forte por parte do meu pai, da minha mãe. 
Minha mãe foi diretora de uma escola no Rio Grande do 
Sul por muito anos, depois trabalhou com coordenação 
pedagógica; então, vem da educação. Meu pai sempre foi 
uma pessoa muito politizada, eu sempre ouvia muitas dis-
cussões políticas em família. Sempre fui muito estimulado 
à leitura e tal, tinha uma atividade intelectual muito forte. 
Meu irmão também; meu irmão mais velho formou-se em 
Engenharia; minha irmã é pedagoga. Então, tinha esse 
ambiente onde eu estava sendo exposto a essas ideias. 
Tive uma adolescência com água salgada. 

E aqui em Florianópolis, estudaste em que escola?
Eu fui de chegada para o Colégio Coração de Jesus. E foi 
um choque pra mim, porque eu vim de escola pública do 
Rio Grande do Sul e de repente caí num ambiente que é 
um dos lugares para o qual  a elite manda os filhos estu-
darem: o Colégio Coração de Jesus, o Catarinense, o Ima-
culada Conceição e tal. Foi um período que hoje em dia 
eu entendo como foi difícil a minha adaptação. Era um 
corpo muito fechado, as pessoas já se conheciam, já esta-
vam juntas desde a primeira série. E... (leve sorriso no rosto) 
no Instituto Estadual de Educação foi diferente, porque lá 
eu tinha toda uma ligação com classes sociais diferentes, 
com cores diferentes. De repente tinha negros na sala de 
aula, tinha gente diferente, tinha gente que tinha proble-
mas na família e tal, parecia que o Coração de Jesus era 
uma perfeição artificial e um tipo de valor que não era o 
meus, que não era o tipo de coisa que eu aprendia em 
casa. Eu lembro que fui vítima de bullying (é assim que 
se fala em português também?) no Coração de Jesus e...  
(pensativo), mas foi uma coisa isolada, que não chegou a 
me afetar. No Instituto foi legal; eu fiz amizades que eu 
tenho até hoje.

O Instituto tem desde aquela época a parte artística e 
a parte esportiva bem forte, né?
Sim, também. Tinha uma liberdade, por exemplo, os pro-
fessores do Instituto eram ligados a uma perspectiva mais 
crítica, que não existia no Coração de Jesus. Não tinha 
nada crítico no Coração de Jesus. Era um colégio católi-
co, da burguesia da cidade, com o objetivo de perpetuar 
os valores da burguesia florianopolitana. Mas no Instituto 
não; no Instituto tinham professores, naquela época, era 
1987, 1988, que tinha uma formação de pensamento crí-
tico em relação à realidade. Eu lembro que tinha um pro-
fessor de História no Instituto que me fez perceber que eu 
era um indivíduo no mundo com poderes de transformar 
a realidade. Que eu podia ver a sociedade como ela era 
formada, de uma maneira que no Coração de Jesus nunca 
ia acontecer, nunca ia acontecer...

E aí veio a tua adolescência e a busca por algo após o 
ensino médio...
Sim, e eu não tinha mesmo perspectiva. Com 17 ou 18 
anos, eu tinha interesse em surfar e até ter uma vida pro-
fissionalmente ligada ao mar, mas sentia que eu já estava 
de saco cheio do surf e da cultura do surf também. Eu que-
ria alguma coisa a mais que eu não sabia o que era. Mas 
eu tinha que fazer uma opção pro vestibular e escolhi Ci-
ências Contábeis na UFSC. Meu pai ficou super feliz. Entrei 
de primeira porque naquela época o curso não tinha mui-
ta procura. Eu fiz um ano e meio de Ciências Contábeis e 
posso te confessar: eu me lembro claramente de ir à aula 
e não entender nada do que estava acontecendo, porque 
todos os meus colegas já eram pessoas que tinham uma 
experiência de trabalhar em escritórios de contabilidade, 
ou seja, eles sabiam como fazer um balanço, sabiam os 
termos, os jargões. Eu não sabia nada, não entendia nada, 
estava sempre atrasado. E aí teve uma greve gigantesca 
na UFSC em 1990 ou 91. Noventa e um! E então alguém 
me falou que tinha um concurso para trabalhar de nove 
meses a um ano no IBGE. Eu fiz o concurso e passei. Foi le-
gal porque trabalhar no IBGE era um bando de maluco, de 
gente de tudo quanto era lugar, com várias formações, vá-
rias histórias. Lembro que eu trabalhava com três ou qua-
tro supervisores, que era gente ligada a Letras. Tinha um 
cara que era poeta e o tio dele metido a ser diretor teatral, 
tinha um pessoal da música e tal, e de repente descobri o 
pessoal das artes. E aí eu queria ser escritor, queria ser po-
eta. Queria escrever poemas e tal. E assim a UFSC voltou, 
e eu não voltei. Eu fiquei trabalhando no IBGE, a grana era 
legal e de repente tinha uma possibilidade de ser efetiva-
do e virar funcionário público. É o sonho de todo mundo 
em Florianópolis. Mas não rolou no fim. Em 1991, eu ti-
nha um amigo que era muito engraçado, o Carlos Eduar-
do Borges Marin. Combinamos de fazer o vestibular para 
Artes Cênicas. Só que eu estava super nervoso, porque eu 
não queria falar para a minha família que eu iria trocar de 
Ciências Contábeis para Artes Cênicas. Eu fiz vestibular 
em 91 e passei, mas o senso demorou e pediram pra gen-
te ficar mais seis meses; era uma graninha legal e então 
eu, medroso, não fui fazer o curso. Se tu olhares na lista 
de aprovados do vestibular para Artes Cênicas de 91, tu 
vais ver meu nome lá: a turma da Andréa Padilha, da Ana 
Paula Possap; e eu não fui. 

E aí depois disso...
Estudando Ciências Contábeis na UFSC, eu conhecia a 
UFSC dos anos 90. Eu ia no DCE de vez em quando e numa 
dessas vezes vi um cartaz de uma oficina de teatro com o 
Grupo A, mas o Márlio da Silva já tinha saído fora. Era uma 
oficina com o Sérgio Bellozupco, a Elisa Oliveira, talvez a 
Sandra Ouriques, e talvez alguém mais, eu não lembro. E 
foi uma oficina, aquelas coisas do Grupo A, tipo: Asdrubal 
Trouxe o Trombone. Lembro que tinha gente que cantava 
músicas. O Grupo A tinha uns esquetes que eles faziam, 
que eram Os Religiosos, e tinha (tu vês, olha só que loucu-
ra!) uma atriz do grupo que estava com uma criança pe-
quena e não podia ir numa das apresentações, e o Sérgio 
me convidou rapidamente para ensaiar e fazer no lugar 
dela: era a Andréia Rihl. Então eu comecei substituindo-
-a. (risos). Eles fizeram uma apresentação com o texto do 
Márlio. No final, eu tinha meu rosto pintado, metade de 
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branco e metade de preto, aquela coisa bem amadora. 
Foi no Teatro do DCE. Isso tudo foi no começo de 1992. 
Eles tinham também esquetes mais políticos que iriam 
apresentar na Assembleia Legislativa. Lembro que eu fiz 
o papel do presidente Collor algumas vezes. E aí já naque-
la época não estava pensando mais em voltar para Ciên-
cias Contábeis, mas não tinha falado para meus pais. Fiz 
vestibular de novo, passei e, em 92, entrei. Depois de um 
tempo falei para meus pais. Meu pai não entendeu muito 
bem, não gostou muito, mas enfim! Na primeira fase das 
Artes Cênicas, em 92, lembro que, naquele julho, eu fui à 
Igrejinha da UFSC ver O Sonho de Um Noite de Verão, uma 
montagem do Faleiro, e aí tinha o Márcio, a Patrícia dos 
Santos, o Geraldo [Cunha], a Sulanger [Bavaresco], aquela 
turma. Eu os vi apresentando, achei o máximo. E ali me 
falaram que tinha um grupo da maioria daquela turma 
que estava apresentando no TAC (Teatro Álvaro de Car-
valho). Fui assistir. Para mim foi um choque ver esse gru-
po. Era o Atormenta. Então o meu primeiro contato com o 
grupo foi como plateia. Eu vi Colisões. Era um espetáculo 
sem fala, com música ao vivo e quem fazia a música era 
o Nei da banda Primavera nos Dentes e o Gerry do Daza-
ranha. Eram umas sete, oito pessoas no palco. E eu fiquei 
naquele momento pensando: “se eu vou fazer teatro, vou 
ter que fazer isso porque eu posso fazer isso, eu me vejo 
fazendo isso. Eu não consigo me ver no palco fazendo 
Shakespeare, fazendo texto e tal, mas isso aqui é a minha 
praia. Aí conheci o pessoal, e o Geraldo em 1992 estava 
ministrando na UDESC a oficina ‘Iniciação ao Jogo Teatral”.

E eles eram das turmas da UDESC ainda ou já estavam 
se formando?
Eles eram quase todos daquela turma, que era a turma de 
1988 que se formou em 1992. Mas tinha a Vandeca [Van-
derléia Will], por exemplo, que já estava no grupo e era 
da turma de 90 (pausa). O Geraldo estava fazendo essa 
oficina, que era à noite, depois da aula. Muitos da primeira 
e da segunda fase se inscreveram. Eu também. No final 
fiquei amigo do Geraldo, e ele falou pra mim: “Olha, nós 
temos um espetáculo que se chama Colisões, a gente vai 
fazer de novo, no verão, em fevereiro, mas um dos atores 
saiu. Tu não queres vir fazer? Mas vem e conhece o gru-
po primeiro. Eu te apresento para eles.” Aí um dia eu fui 
e os conheci. Foram super gentis e amorosos. Explicaram 
como iria funcionar, como era o grupo. Eles falaram uma 
coisa assim, que eu iria fazer parte da montagem e de-
pois a gente iria ver se faria parte do grupo ou não. E aí, 
naquele verão, em dezembro e janeiro, eu fiquei ensaian-
do com eles. Ensaiávamos à tarde, quente para caramba! 
Lembro-me de ver eles ensaiando, estavam numa coisa 
de criação. Tinha o trabalho de treinamento, mas junto 
aos ensaios. E eu caí naquele ambiente, eu vi que as coi-
sas funcionavam. A gente apresentou para 15 pessoas na 
plateia do CIC! E aí no fim dessa temporada, em fevereiro, 
eles tinham férias. E na volta, em março, foi uma debanda-
da: a Miele Natálio, a Valesca Becker... Teve o pessoal que 
saiu e só ficamos o Geraldo, o Márcio, a Vandeca e eu... E 
na mesma época que eu tinha entrado no Atormenta, a 
Andréa Padilha entrou também, porque acho que a Eliete 
Buzz saiu. E... aí ficamos nós quatro e o Geraldo. Assim, o 
Geraldo falou: “a partir de agora a gente vai começar a pes-
quisar o clown com a máscara”. Isso foi em março de 1993. 
Eu lembro que foi uma coisa assim de ir para o ensaio e 
não era ensaio de criação. Era treinamento do clown. 

E como eram esses treinamentos?
A gente começou com a máscara neutra e aí lembro que 
passávamos por... uma coisa bem próxima à sequência de 
exercícios do Jaques Lecoq. Do jogo, da máscara neutra, 
dos elementos, dos animais... O Geraldo que conduzia 
tudo, era o nosso mestre nesse sentido, diretor e mentor, 
treinador, nosso pedagogo. Então, a partir de 1993 a gen-
te passou o ano todo criando os nossos clowns, criando 
uma base técnica, pesquisando uma linguagem desse 
clown. Nós ensaiávamos todos os dias das 18 às 22 horas. 
E a gente começou a criar cenas depois de três ou quatro 
meses que nos encontrávamos diariamente. Era paulada! 
Não sei se conheces a fama do Geraldo. Ele é um diretor 
rigoroso nesse sentido, não no sentido cruel, mas num 
sentido de uma exigência de cena e de honestidade. Era 
uma coisa muito justa.

E como é o Pedro clown, características, qualidades?
Olha... (pensativo). Eu acho difícil falar sobre isso, porque 
o meu clown, ele... (pensativo)... não existe mais. 

Mas como ele era?  
Ele é uma memória, porque eu não pratico o meu clown, 
assim, nesse sentido, desde o ano 2000. Eu lembro que o 
meu clown era, como eu diria... um saco de pancada da 
companhia. Os outros clowns podiam fazer o que quises-
sem com o meu clown, dobrar, jogar para cima, jogar na 
parede, pisar... (risos), porque eu tinha essa coisa muito 
flexível do meu corpo, eu era muito físico, então eu po-
dia... o Márcio era um cara muito grande, pesado, então 
eu sempre me jogava em cima do Márcio e ele me jogava 
no ar e tal, essa coisa muito acrobática e flexível. Eu, como 
ator, sou muito resiliente; então, para mim, improvisar e 
errar é um prazer imenso, e o que eu mais quero é ir lá 
de novo, ir lá de novo e ir lá de novo. Aprendi muito com 
o Geraldo e com o Atormenta, essa coisa do curtir a difi-
culdade. Não tinha medo da dificuldade. Eu acho que no 
começo eu era muito micado. E que a máscara neutra e 
o Geraldo me ajudaram muito, mesmo (enfático), a lim-
par e a aquietar. E o meu clown é muito ativo. Se é para 
começar o jogo, o meu clown inicia o jogo, está sempre 
iniciando o jogo. É um clown Augusto. Ele cria problemas. 
Eu aprendi muito cedo a questão da irracionalidade do 
jogo, do não pensar, de se jogar sem paraquedas, e da 
lógica do clown. Eu acho que consegui capturar a lógica 
do clown muito rápido.

O clown tem um tempo específico, é isso?
Isso. Aí esse é o lado mais interno do clown; no lado mais 
externo, eu acho que consegui absorver a técnica tam-
bém muito rápido. De um gesto articulado, de um gesto 
econômico, de uma transição bem resolvida, de uma con-
centração física, de uma economia, uma precisão. 

E como é que foi o 1º Festival Isnard Azevedo?
A gente tinha um espetáculo de clown que ninguém ti-
nha visto ainda e ninguém sabia que a gente estava trei-
nando. O espetáculo consistia em quatro cenas e elas fo-
ram nascendo dentro das improvisações. A primeira cena 
que a gente criou era um café da manhã dos clowns. 

Então como foi o espetáculo? Pode nos falar um pou-
co dele?
Nós entravámos com uma estrutura de madeira que se 
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abria e virava uma mesa. Tinha todo um jogo de abrir a 
mesa e da maleta da Andréa Padilha iam saindo pratos, 
copos... e de repente tinha uma mesa posta para o café da 
manhã. E tinham quatro bananas, e cada clown pegava 
a sua. E o meu clown era o último. Quando ele ia pegar 
a banana dele, cadê a banana dele? Tinha sumido. E aí ti-
nha todo um jogo da banana (eufórico), dez minutos de 
quiproquós e desencontros do meu clown atrás da tal da 
banana. A segunda cena era uma cena dos namorados; e 
aí os dois clowns se dividiam. Os dois Brancos eram um 
casal e os dois Augustos eram outro casal. Entrava eu e a 
Andréa, o meu clown apaixonadíssimo por ela. E a Andréa 
quase não sabendo como agir, super inocente. Depois 
entravam os Brancos; o Márcio era tipo aquele namora-
do meio bruto, assim (levanta os braços mostrando força), 
e a Vandeca se esquivando do Márcio, super engraçado. 
Eram desencontros e complicações. A terceira cena era de 
mágica. A Vandeca virava a maior mágica do mundo e os 
três assistentes. Tinha uma coisa meio mística. Entrava até 
a umbanda, o candomblé; o meu clown era possuído, eles 
ficavam com medo. E a quarta e última era toda uma cena 
que a televisão era animada. E eles vinham e trocavam os 
canais. A Vandeca e a Andréa acionavam uma novela, tipo 
uma novela mexicana. E aí o Márcio vinha e trocava para 
o futebol, e as meninas trocavam para a novela. E tinha o 
Luciano que estava no teclado fazendo “plim”. Tinha toda 
uma história, e aquilo começava a ficar mais rápido e mais 
rápido e num momento trocava e eu levantava e virava 

Silvio Santos. Tinha muitas notas verdinhas no bolso e eu 
ia para a plateia e dizia “Quem quer dinheiro?” Tudo em 
gramelô. Jogando o dinheiro para a plateia. Eles trocavam 
o canal e entrava num comercial de pasta de dente, num 
comercial de carro, num canal de culinária, de calcinhas, 
eles iam trocando e dali a pouco a TV começava a esquen-
tar e queimava. Eles começavam a adorar a televisão. Essa 
era a grande cena.

E como foi a recepção? Vocês apresentaram no 1º Fes-
tival Isnard Azevedo?
Então. A gente fez na Mostra Paralela, na Escadaria do Ro-
sário. 

Este era o quarto espetáculo do Atormenta?
Era o terceiro. Teve o Colisões e um antes, que era o Jogos 
Entre Cenas, que eu cheguei a fazer. Eles refizeram uma 
vez e tal. E aí pronto, né? Dali pra frente a gente ocupou 
aquele espaço. E aí chega o verão. E no verão tem essa 
coisa que cai tudo, né, não tinha festival, não tinha nada. E 
aí o grupo teve a ideia de “a gente não pode parar no ve-
rão. E que vamos fazer? Vamos para praia? Vamos levar os 
clowns para a praia”. Foi o primeiro esquete de verão – de 
1993 para 1994. No verão de 94, a gente criou uma cena 
e apresentou em seis praias. E foi um sucesso também. E 
se repetiu por mais cinco ou seis anos. Todo ano tinha. E a 
coisa cresceu. Depois de três ou quatro anos tinha patrocí-
nio, bandeirinhas dos Supermercados Imperatriz, esquete 
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de verão, camiseta, tinha toda uma estrutura, a cena que 
era de 15 minutos passou a ser de 25, uma coisa elabo-
rada. Inclusive, o Geraldo considera um desses esquetes 
como um dos melhores trabalhos que o Atormenta já fez.

Esses trabalhos de verão em Florianópolis deveriam 
ser muito mais incentivados pelo governo daqui. Ain-
da mais que se vive de turismo.
E a gente ia ensaiar na praia. E outra coisa: atuar na praia é 
muito interessante porque tem a areia. E com o clown, dá 
quedas, saltos, rolos e tudo o mais; e, como eu era sempre 
o jogado de um lado para o outro, pra mim foi ótimo. Eu 
lembro que num esquete de verão, depois de apresentar 
suado de tanto rolar na areia, eu era um quibe, cheio de 
areia nos dentes e nos olhos. Em 1994, nós fomos no Fes-
tival de Blumenau, na Mostra Paralela, e foi super legal; 
fomos num festival em Ponta Grossa, fizemos temporada 
no TAC. O grupo começou a acontecer e continuou o trei-
namento. Isso que era legal. E continuou se encontrando 
todos os dias. Geralmente os grupos montam uma coisa 
e não ensaiam mais. A gente não; a gente continuava a 
aperfeiçoar os clowns, a treinar, treinava mais ainda. No 
ano de 1995, fizemos o esquete de verão novamente, que 
foi maior. A gente montou um outro espetáculo, que não 
foi muito apresentado. Chamava-se Zoom, uma Viagem 
Espaçológica. Eu achava um espetáculo muito legal; era 
um espetáculo infantil no qual os clowns estavam brin-
cando num playground, num parquinho, e a brincadeira 
era sobre alienígenas, naves espaciais e planetas, só que 
(isso vai te interessar muito) durante a noite naves espa-
ciais reais e alienígenas aterrissavam naquele parquinho. 
E aí no outro dia os clowns voltavam e eles brincavam 
de novo que estavam no espaço sideral, e essas criatu-
ras começavam a aparecer. A gente trabalhava com bo-
necos, com bonecos habitados, com manipulação, tinha 
um boneco gigante de três, quatro metros de altura, com 
duas varas, duas cabeças, com tecido, e ele se mexia as-
sim (coloca os braços pra cima e demonstra movimentos 
do boneco) e tal. Era um espetáculo muito bonito, porque 
juntou a máscara com o boneco, mas era um espetácu-
lo que não cabia num palco pequeno. A gente foi num 
festival do Paraná com dois espetáculos: Clowns e ZOOM 
foram selecionados. Chegamos lá, não conseguimos 
apresentar o ZOOM, porque não tinha espaço; o palco era 
muito pequeno. E aí fomos a São Paulo com o Clowns, fo-
mos a Presidente Prudente. Ganhamos prêmios e tal. O 
grupo ganhava prêmios, ganhava indicações em todos os 
lugares que íamos e sempre rolava prêmios para alguém. 

Você conseguiu fazer o curso em quatro anos e meio, 
mesmo trabalhando no Atormenta?
Quatro anos. A minha turma foi a última de quatro anos. 
Depois entrou o TCC; eu não fiz TCC. E aí, em 1996, foi 
um ano muito bom, porque acho que foi o esquete de 
verão mais legal, que era esse de que o Geraldo falava, 
Os Salva-vidas. O Clowns a gente remontou, mudou os 
figurinos, deu uma enxugada, mudou o músico, porque 
o Luciano foi para Bahia. A gente fez uma temporada na 
Igrejinha, outra temporada no TAC, a gente foi para o 
Festival em Londrina; para Blumenau, na Mostra Oficial, 
com o Clowns. Engraçado ter ido na Paralela e depois na 
Oficial. Mas a gente nunca emplacou o Clowns na Mostra 

Oficial do Festival Isnard Azevedo. Todo ano se inscrevia 
e todo ano era não. 

Participaram somente na Mostra Paralela no Festival 
Isnard então?
Somente na Mostra Paralela e acho que foi mais de uma 
vez. Aí começa o Preserve os manézinhos. Em 1997, come-
çamos a pesquisar um trabalho novo em cima do perso-
nagem fixo dos velhos. Tem um texto que se chama Triun-
fo do Perdão. 

E o texto é de vocês?
O texto é do Geraldo. 

E vocês têm esse texto?
Eu tenho o texto. É um texto metateatral, porque o grupo 
dos velhos têm um grupo da terceira idade, e os perso-
nagens montam um espetáculo teatral que se chama O 
Triunfo do Perdão, que é um melodrama. Então não somos 
nós, eles não são atores, são entusiastas da arte teatral, 
um ou dois deles atuaram... os outros não. E aí a máscara 
cai, são os nossos clowns sem máscaras. Entra o Seu Arno, 
que é o meu clown, um velho. A gente ensaiou O Triun-
fo,  e o Atormenta acabou antes de a gente estrear. Então, 
ninguém nunca viu o Triunfo, e eu acho que foi ensaiado 
quase 60% ou mais. E aí a gente foi para o Festival Interna-
cional de Clowns que o Grupo Anônimo, do Rio de Janeiro, 
organizou. Nossa apresentação não foi muito legal no fes-
tival; escolhemos a cena da Mágica e não era a cena mais 
forte que a gente tinha; acho que estávamos um pouco 
nervosos. 

Foi frustrante?
Foi frustrante. Eu queria fazer parte daquela elite, e no fim 
a gente não era. No fim, não tinha nada a ver, nada a ver. E 
aí o Atormenta terminou em 1998. Janeiro ou fevereiro de 
1999... (longa pausa...).

E como foi para vocês esse terminar?
Foi traumático (pensando). Eu acho que, em companhias, 
chega um momento em que as individualidades come-
çam a sobressair mais que o coletivo; isso foi mais um 
caso de um grupo que não conseguiu ter maturidade na-
quela época. E assim, eu acho hoje em dia que... eu mudei 
minha opinião sobre o fim do Atormenta recentemente. 
Eu acho que a responsabilidade do fim do Atormenta é de 
todos ali. Não existem culpados ou vítimas; eu acho que 
todo mundo ali tem uma parcela, porque houve falhas 
administrativas e de liderança, e também de individuali-
dades e de confiança. Perdemos a confiança de como o 
grupo estava sendo produzido. Porque o Atormenta co-
meçou a fazer dinheiro lá pelas tantas, o Atormenta ga-
nhava dinheiro, principalmente com Os Manézinhos. 

Já estavam vivendo da arte então, mas isso desestru-
turou a companhia?
Exatamente. E aí o Atormenta virou duas companhias: a 
Companhia Pé de Vento e a Companhia Cênica Desterrados. 
Eu permaneci na Cia. Cênica Desterrados durante um ano. 
E aí tinha uma intervenção de velhinhos que foi remanes-
cente do trabalho. Aí o grupo virou o Clube Cultural e Re-
creativo Feliz Idade, que éramos eu, o Márcio e a Andréa. 
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Tínhamos um trabalho de clown sem máscara. Foi o máxi-
mo, o pico de nosso trabalho. Porque éramos somente eu, 
o Márcio e a Andréa Hihl, e o Geraldo dirigindo a gente. 
Foi assim... um passo à frente do que o Atormenta esta-
va, mas também não chegou a ser apresentado; chegou o 
momento em que não tinha uma estrutura de produção, 
não tínhamos produtor, e eu já estava vendo que o Des-
terrados não ia rolar. E eu já estava a fim de meter o pé na 
estrada. Passei o ano de 1999 com eles e naquele verão 
para 2000 anunciei que iria sair do grupo; e eles continua-
ram por mais alguns anos.

E aí tu decidiste viajar?
Aí eu decidi ir para Nova Zelândia. Em julho de 2000, eu 
fui. Depois que terminou o Desterrados, foram seis meses. 
Então, desde 1992 até o ano 2000 eu estive envolvido 
com o grupo, sem parar, ensaiando todos os dias. OITO 
ANOS! Acho que a gente criou uns 15 projetos.

Então dentro destes oito anos você trabalhava como 
ator, mas vocês faziam toda a produção também?
Eu era um dos produtores no começo, depois eu larguei. 
A produção era a cargo da Andréa e da Vandeca. 

E para lá tu foste para o teatro? Qual era a expectativa 
indo para lá?
A expectativa era ir e fazer acontecer. Alguma coisa tinha 
que acontecer. Em conversas com a Biange, ela falou: “Eu 
fui a uma Conferência Internacional de Teatro-educação 
em Brisbane, na Austrália, e lá eu conheci um pessoal da 
delegação da Nova Zelândia, tenho e-mail delas, tu que-
res?” Eu respondi: “Claro!”. Aí mandei o e-mail para esse 
pessoal dizendo o seguinte: “Sou brasileiro, trabalho com 
clown e tal, também sou ligado ao teatro-educação” — e 
não era (risos), mas enfim, eu fiz um curso de licenciatura, 
então eu não posso dizer que não era — “(...) Estou che-
gando em Nova Zelândia, queria conhecer vocês” e tal. 
Esse pessoal foi super receptivo, a ponto de falarem: “Se 
quiseres, vem aqui na nossa escola para dar aulas”. Aí che-
guei em Auckland e descobri que meu inglês era muito 
precário; matriculei-me numa escola de inglês e, à medi-
da que eu ia aprendendo, fui fazendo contato com essas 
pessoas. Meus primeiros contatos foram com o teatro-
-educação, e eles abriram as portas para mim. Então eu ia 
nos High schools dar aula, e eles me pagavam com petrol 
vouchers, tipo cupom de gasolina. Eu fiz isso várias vezes, 
uma começou a contar para outra: “Ah tem esse brasileiro, 
ele é muito legal, ele dá aula de Clown e as crianças ado-
ram”. E aí eu fui de uma escola para outra. A maioria de 
12 a 13 anos, eu dava aula de clown, falava da história do 
clown. E aí era aquela coisa, como eu iria dar as aulas em 
inglês, né? Era legal porque cada vez que eu fazia, estava 
me desafiando e aprendendo cada vez mais. E lá na Nova 
Zelândia, já no primeiro ano, eu descobri que as leis de 
migração iam mudar, e que ia ficar mais difícil pra obter 
visto de residência permanente. O critério deles era por 
pontos. Eles davam pontos pela idade, pela escolarida-
de, pela experiência profissional, por títulos, por cursos e 
tudo o mais. Aí eu coloquei toda a minha experiência do 
Atormenta, mais o meu diploma de curso superior e eu 
tinha exatamente o número de pontos que precisava para 
entrar com o processo de residente permanente. O que 
é diferente de eu ganhar um visto de trabalho, porque o 

visto de trabalho está vinculado com aquele empregador 
ou se casar com alguém. Eu pensei: “Eu vou entrar nessa 
porque eu vou ter um visto permanente, vou poder morar 
na Nova Zelândia pelo resto da minha vida e não estar 
atrelado a uma relação com uma pessoa”. A maioria das 
pessoas faz isso, se casa para receber o visto, ou arran-
ja um emprego com tal cara, mas se não trabalhar mais 
com aquele cara, teu visto vai embora. Aí foi uma correria, 
minha família foi super generosa. Minha mãe gastou um 
monte de dinheiro com um tradutora juramentada. Tinha 
que traduzir tudo, até os certificados de workshops, de 
prêmios. E toda aquela minha experiência do Atormenta 
me serviu. 

Que maravilha!
E a imigração da Nova Zelândia aceitou e reconheceram: 
“Tu és um profissional reconhecido de Teatro no Brasil, 
com experiência, e vai ser ótimo te ter no país”. Então no 
começo de 2002, visto de residente permanente no pas-
saporte. E ali eu fiquei dois anos sem fazer teatro, somente 
dando aulinhas. Aí tinham dois amigos que queriam saber 
mais de teatro. Eu falei: “Vocês querem saber mais de tea-
tro? Vocês têm que ser treinados e têm que se apresentar”. 
Aí eu escrevi um texto, que foi assim... quase uma respos-
ta ao término do Atormenta. O texto se chamava A última 
apresentação – The last presentation. Era uma história de 
três clowns mendigos e a história que um deles conta que 
teve uma vida teatral, mas ninguém sabe se é verdade. 
Ele pega dois caras e ensaia para fazer uma apresentação 
na rua, porque ele acredita que o pessoal vai reconhecer 
o talento dele e ele vai sair daquela vida. A história toda é 
que eles ensaiaram e os outros dois idiotas decidiram não 
apresentar, saem fora, no dia anterior da apresentação, 
depois de ensaiarem tudo. Só que esses dois, que eram 
idiotas, o que eles fizeram? Voltaram para ver se o outro 
ia dar conta de apresentar sozinho. Mas eles tinham dito 
que nunca iriam mais vê-lo na vida, e o cara então usa 
como argumento: “Vocês não disseram que nunca mais 
me veriam? E agora vocês estão aqui? Agora vocês vão ter 
que se apresentar”. Ah, mas não vamos. “Ah é! Seus covar-
des, essa vai ser a última apresentação”. Ele usa isso como 
argumento. E eles tentam fazer a última apresentação, 
que não sai, é tudo uma grande bagunça. As cenas que 
foram ensaiadas todas bagunçadas. Aí a gente apresen-
tou, eu mandei um projeto para a prefeitura de Auckland 
e ganhei 3.000 dólares. 

Que beleza!
E foi teatro de rua, eu atuava e dirigia. Foi minha primeira 
direção. Em 2003. Foi uma prova de fogo, porque eu es-
tava dentro e fora da cena. E foi legal, muita gente de Au-
ckland viu aquele espetáculo. Eu contei para muita gente 
no Brasil, e a Marisa Naspolini me disse: “Me manda esse 
texto”. Mandei pra ela e ela disse: “Adorei, amei, consigo 
ver o jogo na tua dramaturgia, está cheia de jogo, dá para 
ver a ação. Tu traduzes para o português? Porque tem um 
edital de dramaturgia da FUNARTE”. Aí traduzi e virou A 
última apresentação. Ela rodou com o espetáculo, era a 
Eliane Carpes, a Jaqueline Valdívia e a Maria Paula. E aí eu 
tinha uma amiga lá em Auckland que era uma diretora de 
teatro. Falei pra ela que a minha ideia original, quando eu 
fui para Auckland, era estudar, queria fazer mestrado, mas 
eu descobri que meu inglês não era bom suficiente e não 
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Leilani, Mahuika Theatre Company, apresentado no Q Theatre Company, Auckland, Nova Zelândia, 2016. Direção: Pedro Ilgenfritz. Foto: Peter Jennings.

tinha grana, porque para estrangeiro é caro pra caramba, 
mas agora eu sou daqui e não preciso mais pagar taxa de 
estrangeiro, pago taxa doméstica, que é o preço real, e 
também posso pedir uma bolsa. Ela disse: “então faz o se-
guinte, vai em Wellington, porque lá tem o New Zealand 
Drama School – Escola de Arte dramática nacional, e o 
meu grande amigo Christian Penny está tocando o mes-
trado em direção teatral, que é um mestrado prático, não 
precisa fazer tese. Tu vais ser treinado como diretor por 
ele, que é um dos alunos mais conceituados do Philippe 
Gaulier no país”. Aí fui conhecê-lo e tal. Em 2003, fiz o tes-
te para a escola e passei. Um ano depois me mudei para a 
capital. Foram dois anos em Wellington: 2004 e 2005. Co-
nheci todo mundo da classe teatral, porque aquele curso 
era a vitrine. O país é muito pequeno; o Christian, na ver-
dade, empregava todas as pessoas fundamentais, as pe-
ças-chave da classe teatral do país, para ir dar aula. Todo 
mundo que tinha história e tinha tradição de teatro na 
Nova Zelândia foi meu professor. Eles viram o meu traba-

via com o mínimo possível, vida super modesta e foi sa-
crificado. Olha, o Christian Penny tirou o nosso couro. O 
Geraldo e o Christian são meus dois grandes mestres. Mas 
o Christian me ensinou a dirigir.

Você pensou em voltar para o Brasil?
Eu pensei: depois desses dois anos, uma coisa que eu preci-
so agora é ir para o Brasil. Vou dar um tempo no Brasil, estou 
com meu mestrado na mão, sou residente, passei cinco anos 
aqui, quero ir lá, ficar com a minha família, curtir um verão 
em Floripa. Aí fui. Mas na minha passagem por Auckland, 
o voo sai de lá,  uma amiga me disse: “Tem uma professo-
ra canadense que está saindo da universidade, da UNITEC, 
ela dá aula de teoria, é bem acadêmica, é uma pensadora, 
não é do teatro, é do critical teory em teatro. Eles estão pre-
cisando de alguém que dê aula de teoria e aula de prática, 
mas precisam alguém que dê aula de treinamento de ator”. 
Aí passei lá e deixei meu currículo. Vim em dezembro e 
minha ideia era passar uns três, quatro meses em Floripa. 

lho. Aí montei um espetáculo de clown, de formatura, que 
se chamava The Spot. Eu treinei quatro atores, e fizemos 
um espetáculo muito bom. Ficou muito legal. Treinei com 
eles seis meses e passei mais três montando o espetáculo. 
Foi um espetáculo do qual eu tenho um grande orgulho, 
foi muito legal. Engraçado, poético, tocante, tecnicamen-
te bem feito.  E aí me formei em 2005, cansado, porque 
foram dois anos de semipobreza, a bolsa dava para pagar 
os estudos, transporte, comida, o aluguel e mais nada. Vi-

Fevereiro eles me ligaram: “Pode começar semana que 
vem?” Eu voltei correndo para Auckland, em 2006, e eu 
estou dando aula lá até hoje. Treze anos, quase quatorze 
anos. E claro, a UNITEC me deu toda uma segurança fi-
nanceira, sabe como é, dar aulas em universidade tem lá 
todos os seus problemas, mas a grande vantagem é que 
eu pude construir a minha carreira de direção paralela ao 
trabalho da academia. Eu dirigi dois grupos: o Lab The-
ater, que funcionou de 2009 a 2013. Com o Lab criamos 
quatro espetáculos, um deles foi o Alfonsina, que veio no 
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Vértice, em 2010. E recentemente eu passei a dirigir uma 
companhia que se chama Mahuika Theatre Company, e a 
gente montou somente um espetáculo em 2016, um es-
petáculo com máscaras que se chama Leilani. 

Como é o Pedro hoje no 24º Festival Isnard Azevedo 
daquele Pedro do 1º Festival Isnard de Azevedo? Este 
Pedro que agora vem ministrar oficina, que tem toda 
essa experiência, que naquela época era apenas um 
ator começando e hoje é diretor e professor?
Tem dois aspectos: um, eu acho que não mudou porque 
o Pedro daquela época estava buscando o que o Pedro 
agora ainda está buscando, uma compreensão... o que 

por conta disso eu aprendi a lidar com o inglês, ou extrair 
dele o máximo de poesia; do português não. Isso foi mui-
to legal. Então essa constatação de que em 1993 eu era 
um iniciante e de que em 2019 eu ainda sou um iniciante, 
mas de uma forma diferente. É claro que eu não posso 
negar a diferença de que um estava com 21 anos e estava 
começando a descobrir uma linguagem teatral e o outro 
tem 47 e já está estabelecido nessa linguagem. A cons-
tatação é cruel, porque eu não tenho como resolver essa 
questão a não ser voltando para o Brasil. Isso tem sido o 
meu grande dilema nesta viagem. A pergunta é: “Quando 
que eu vou voltar para o Brasil?” Na minha cabeça estou 
certo de que eu tenho que voltar. Não sei se vai ser per-

me impulsiona é o meu aprendizado. Neste festival, foi a 
primeira vez que eu montei cenas para serem apresenta-
das para um público em português. Eu nunca tinha feito 
isso antes, e aí nisso eu sou um iniciante. O iniciante que 
estava lá em 93 é o mesmo iniciante que está hoje que de 
repente percebe os alunos da oficina improvisando com 
a máscara e se dando conta de que a língua portugue-
sa é uma língua que não é enxuta, que é excessiva, que 
as pessoas para expressarem certas ideias usam muitas 
palavras e que de repente a forma de trazer o jogo e a 
máscara há um estado de ânima, que tenham vida, a uma 
necessidade de síntese na língua. Isso pra mim foi um 
grande aprendizado: como eu vou trabalhar a máscara 
numa língua que, apesar de ser a minha língua materna, 
eu não tenho uma experiência teatral com essa língua? 
Quer dizer, tenho, mas tem aí um intervalo de 20 anos. 
Toda a minha carreira como criador e diretor foi feita em 
cima de uma língua que é alienígena, a minha língua. Mas 

manentemente, mas o Pedro de 2019 sabe que tem que 
retomar aquele Pedro de 1993, que estava ligado a um 
grupo. Porque eu não estou ligado a um grupo. Eu vim 
aqui, caí de paraquedas no Isnard com uma caixa cheia de 
máscaras. Então, quando a oficina terminasse e eu voltas-
se para Nova Zelândia, eu desapareceria desse contexto 
de novo, eu não estou mais aqui. Em 93, eu estava aqui, 
presente, todo dia, trabalhando; e eu não estou mais.

Tu acompanhaste alguns festivais por aqui a partir do 
primeiro que participaste. O que aconteceu este ano... 
tu vês alguma diferença dentro de Florianópolis, da 
área artística? O que percebeste de diferenças assis-
tindo a alguns espetáculos deste ano, no festival?
Eu acho que eu posso me juntar ao coro das pessoas que 
perceberam que o festival está muito mais ligado à rea-
lidade política do país hoje em dia; não é simplesmente 
um supermercado de cultura, ao qual as pessoas podem 

Curso de m
áscara expressiva, Auckland, 2018. Foto:  Léo Rom

ão.
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ir consumir aquele matéria cultural e ir para casa. Ele está 
em diálogo, muito orgânico, com o tipo de discussão que 
é pertinente à realidade do Brasil hoje, que é a desigual-
dade social, o preconceito racial, o preconceito de gênero 
e o risco que um festival tem que tomar nesse sentido. 
Um festival não pode ser neutro, não pode ser simples-
mente um lugar no qual a grande arte vai se apresentar. 
Tem que ser um lugar de provocação, de debate, de con-
versa, de diálogo. 

Mudando um pouco o assunto, vamos falar da tua li-
gação com as máscaras. Lógico, o clown é uma más-
cara, é a menor máscara do mundo, mas tu vieste e 
ministraste uma oficina de máscara neutra, máscaras 
larvárias e expressivas, que têm a ver com os ensina-
mentos de Jacques Lecoq, de Jacques Copeau. Como 
eu acompanhei a tua oficina, percebi que tu tens re-
lação com outros mascareiros, com outras pessoas. 
Como foi essa ligação dentro do processo da tua saída 
do Brasil e o contato com esses outros estudiosos? 
Bom, eu tenho que começar com o Atormenta, porque 
foi lá que eu tive a primeira experiência com a máscara, a 
máscara neutra, mas também com a UDESC, porque atra-
vés do Níni, na disciplina de Teatro de Máscaras, a gente 
fez máscaras neutras e testamos as máscaras, dentro do 
conhecimento que o Níni tinha na época. Mas é aquela 
coisa: tu não precisas ter um vínculo com Lecoq para tra-
balhar com máscara ou máscara neutra. O que a máscara 
neutra oferece na verdade é muito simples, como vai se 
desnaturalizar, ou se despersonalizar. E essas questões 
estavam lá atrás com o Níni. Na oficina de confecção das 
máscaras, eu lembro na nossa turma, a gente colocando 
as máscaras, observando-as, tentando achar uma forma 
de avaliar o trabalho com a máscara e tudo mais. Mas 
com o Geraldo e o Atormenta esse trabalho foi muito mais 
aprofundado, até porque éramos quatro. Não éramos vin-
te e tantos numa oficina trabalhando máscaras. No grupo 
com quatro tu usas a máscara uma vez e fazendo a ro-
tatividade, tu assistes a três improvisando e já é tua vez 
de novo. Então tive muitas horas de voo com o Geraldo 
e com as máscaras — a neutra, porque a gente não tinha 
acesso, não trabalhava com outras máscaras. A primei-
ra vez que eu fui ver uma outra máscara que não fosse 
a neutra e a máscara do clown foi com o Grupo Moitará, 
do Rio de Janeiro. Isso eu ainda morava no Brasil; vi o tra-
balho do Moitará, as máscaras da comédia e as máscaras 
que eles fazem. Mas nunca tive o contato com máscaras 
além das neutras e da máscara do clown, que na verdade 
é quase tudo, né? O que eu não trabalhei com as outras 
máscaras, eu compensei com o nariz vermelho. Quantas 
horas eu passei com o nariz vermelho no rosto? Não sei 
nem te dizer. Então, quando eu fui para Nova Zelândia, 
só fui ver de novo no New Zealand Drama School com o 
trabalho de uma moça que se chama Nina Nawalowalo. 
Nina é de descendência de Fiji, das Ilhas Fiji. Trabalhou 
com Philippe Gaulier. Ela foi para dar aula aos alunos de 
graduação de Teatro. Eu fui ver uma apresentação dela e 
era de máscaras larvais. Foi a primeira vez que vi máscaras 
larvais, isso em 2004. E quando eu voltei para Auckland; 
a universidade tem máscaras, eles compraram máscaras. 
Tinha uma moça que dava aula de improvisação e ela saiu 
depois de dois anos. Era Lisa Brickell, foi aluna de Lecoq 
por um ano e tinha essas máscaras que ela comprara com 

o dinheiro da universidade. Tinha ali umas dez máscaras 
da comédia, umas doze das larvárias e seis máscaras neu-
tras, muito boas. E ela saiu, e eu assumi o lugar dela para 
dar aula. Comecei a dar aulas de máscara. E uso todo o co-
nhecimento que eu tinha do Atormenta com as máscaras 
neutras. Em 2009, o Giovanni Fusetti, que foi um dos as-
sistentes pedagógicos da Escola de Lecoq, foi para Nova 
Zelândia e deu um treinamento de duas semanas com 
máscaras, em Wellington, e eu fui trabalhar com ele. Ele 
trouxe um monte de máscaras: neutras, meia-máscara, 
trouxe máscaras de personagens, expressivas, larvárias. E 
aí com ele — ele é um cara generoso também, ele fala não 
simplesmente da pedagogia, mas de como passar essa 
pedagogia, e eu anotei tudo da oficina dele e daquelas 
notas — eu comecei a misturar com o que eu já sabia e 
outras fontes. Aí me aventurei eu mesmo a máscaras ex-
pressivas, eu tinha que ter as máscaras. Peguei uma verba 
da universidade, comecei a fazer algumas máscaras com 
uma escultora. Eu pedia para ela esculpir, pois eu sou um 
escultor terrível. Ela fazia em argila, e eu fazia o resto. Eu 
fazia tudo, papietagem, cortava, e ela pintava no final. Ela 
fazia os acabamentos. Nossas máscaras eram boas, mas 
não eram muito legais. Comecei a perceber que tinha 
gente que podia vender essas máscaras. Foi quando eu 
entrei em contato com o Russel, da Inglaterra, com o Ida, 
de Bali, o Alfredo, da Argentina. Quando eu vi, tinha um 
arsenal de máscaras. Eu fui meio que autodidata. E com 
meu doutorado eu tive contato com outros Lecoquianos. 
O John Bolton deu uma oficina longa de máscara neutra, 
vi como ele trabalha. E outra coisa: para dar aula de más-
caras tu tens que dar aulas de máscaras. Quanto mais tu 
dás aula de máscaras, mais tu vais aprender sobre a más-
cara. Depois montei um espetáculo de máscara e tive um 
grupo de pesquisa de máscaras. Eu aprendi fazendo. 

É experiência?
Exatamente. Eu descobri fazendo. E outra: tem muita coi-
sa que ajuda a pedagogia da máscara que está na verda-
de em outras fontes que não são da máscara. Por exem-
plo, uma leitura detalhada de Stanislavski é muito útil à 
máscara. Um estudo detalhado de Meyerhold é muito útil 
à máscara. Se leres pensando num ambiente da máscara, 
tem tudo a ver.

Jacques Lecoq vai usar o nariz vermelho lá no final no 
processo de pedagogia, porque justamente o clown 
tem os princípios que vêm do início, e, como traba-
lhaste com o clown no início, tu já tens esses princí-
pios impregnados no teu corpo, não é? 
Exatamente. E é engraçado. O Lecoq é tão influente e tão 
importante nesta genealogia, nesta história, nesta narra-
tiva do clown no século XX, mas na verdade, é uma per-
cepção falsa. Porque se tu fores dividir o tempo em que o 
Lecoq tem em dois anos para dar todo aquele conteúdo, 
tu vais ver que os alunos do Lecoq só vão ter experiência 
com o nariz vermelho por seis, ou sete, ou oito semanas 
no máximo, no fim. É claro que eles têm todo um apren-
dizado que é muito sólido, que informa o uso da máscara, 
mas em matéria de pesquisa de clown, eu me atrevo a di-
zer que o Atormenta supera qualquer aluno do Lecoq no 
sentido do que a gente aprendeu. Nós, no Atormenta, não 
tivemos a pedagogia do Lecoq completa, porque no que 
foi passado para o Geraldo através do Mallet, que foi pas-
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Histórias de São Chico, 2004. Direção: Silvestre Ferreira. 
Foto: Carla Piske.

sado pela Maria Helena, há um filtro. Eles vão usar o que é 
útil para eles; o que não é eles vão descartar.

E não está aí a inteligência de quando trabalhamos 
com uma técnica, uma linguagem que iremos ressig-
nificar de acordo com a sua vivência e com a sua expe-
riência? 
Exatamente. Por outro lado, quando fui estudar com o 
Fusetti, com o Bolton e com outros, eu notei muitas ve-
zes “aqui está o elo perdido que o Geraldo não teve”, mas 
também eu vou perceber que nesses caras não têm ele-
mentos que têm no trabalho que eu tive com o Geraldo, 
porque foi coisa que ele desenvolveu. Porque foram coi-
sas que ele pegou do Mallet, que foi Mallet que desenvol-
veu. Porque foram coisas que ele pegou da Maria Hele-
na, que ela desenvolveu. Então, eu acho que todos esses 
praticantes, esses teatreiros deram também as suas con-
tribuições além do Lecoq. Porque Lecoq tem uma predi-
leção pela forma que eu vejo nesse galho dessa árvore, 
dessa genealogia que vem da Maria Helena. Ela não vai se 
ater muito aos aspectos formais do Lecoq; ela vai investir 
mais nos aspectos dialéticos do jogo; ela está interessa-
da numa dramaturgia. Ela está interessada em como essa 
técnica do Lecoq vai informar a construção da cena, me-
nos que a construção do personagem. O Lecoq não vai 
trabalhar muito as leis da improvisação tanto quanto na 
construção de um personagem clown. Que na real vai ter 
uma predileção a elementos mais subjetivos do clown, o 
interno do clown. E eu percebo que com o Mallet e o Ge-
raldo têm uma predileção muito mais ao aspecto externo 

do clown. 

Agora, pensando nisso, no que tu falaste do Jacques 
Lecoq e da Maria Helena. Será que é porque a inten-
ção do Lecoq em sistematizar é justamente no treina-
mento, no trabalho do ator para com e de repente ele 
não pensa tanto na questão da cena, porque ele não 
pensa numa direção, no diretor?
Ele não pensa numa direção. Porque tem um elemento 
no trabalho do Lecoq que tende à abstração. O Lecoq não 
está muito a fim de lidar com as contradições do mundo 
real porque ele pega mesmo a pureza da máscara neu-
tra. A máscara neutra vai te levar na abstração. E aí o que 
acontece: se tu mergulhares numa pesquisa profunda da 
máscara neutra, sabes onde vais acabar? No começo de 
novo. Máscara neutra não vai te levar a lugar nenhum. 
Ela vai te levar para o começo de novo. É uma coisa qua-
se como Escher. Sabe aqueles desenhos dele, que o fim 
emenda no começo, e tal? 

Dentro do teu doutorado estás trabalhando com a ge-
nealogia brasileira?
Começo no Lecoq.

E a história brasileira vem onde? Dentro da história da 
máscara?
Dentro da máscara, eu não sei. Porque é difícil de dizer, 
pois existem expressões populares que utilizam a másca-
ra que são anteriores à chegada do Lecoq, mas no sentido 
teatral tem muita ligação com essa tradição francesa des-

Improvisação com máscaras larvárias, UNITEC, 2019. Auckland, Nova Zelândia. Foto: acervo do artista.
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E o Atormenta sempre em todas as peças publicitárias 
(cartazes, programas) promovia a UDESC e o CEART como 
parceiros, como colaboradores neste projeto. Se o Ator-
menta tinha um certo prestígio, um certo respeito, e o 
nome ligado a uma certa qualidade de atuação e mesmo 
que essa qualidade não estivesse traduzida diretamente 
para a experiência dos alunos, porque o tipo de trabalho 
que a gente fazia não se estendia para a sala de aula. O 
Geraldo depois de um tempo trabalhou por seis meses 
como professor, mas se demitiu, não quis saber. O Ator-
menta promoveu o CEART, externamente, muito. E aí eu 
fui olhar aquele livro, com muita curiosidade, folheei to-
das as páginas e não achei uma citação do Grupo Ator-
menta... (longo silêncio). Foi invisibilizado, é assim que se 
fala, né? 

Sim.
E aí eu fico me perguntando? O que está por trás disso? 
Mais como historiador, menos como uma pessoa ressen-
tida, mais como curiosidade por estar hoje trabalhando 
com a historiografia. Eu percebo que, talvez por conta 
de estabelecer uma identidade nova para os grupos pós-
-Atormenta, foi importante para aqueles dois grupos, tal-
vez para um deles, mais do que para o outro, de recons-
truir a própria narrativa a partir do fim do Atormenta para 
frente. Por exemplo, a Cia. Pé de Vento, da Vandeca e da 
Andreia. Elas ocuparam o espaço que foi deixado pelo 
Atormenta. E na perspectiva histórica, a trajetória delas 
começa a partir de 1999 para frente. Minha hipótese é 
que elas negligenciaram o Atormenta naquela narrativa, 
até porque elas precisavam disso. Não estou julgando; é 
uma constatação, mas o fato é que ninguém se lembrou 
do grupo. O Faleiro fala que existiam Os Manézinhos, mas 
não cita o nome do Grupo Atormenta. Eu vejo que de re-
pente, neste cenário, o Atormenta não foi lembrado. Por 
exemplo, quando eu falo do Atormenta, na oficina de 
máscaras, os participantes que têm seus 20 anos e que 
trabalham com clown não têm a mínima ideia do grupo, 
de quem foram, do que fizeram, da importância histórica 
e tal. Hoje em dia se fala muito de palhaçaria. Pô! Nós 
estamos lá no começo dessa história em Florianópolis. 
Hoje se fala muito em recuperar a história do negro, a 
história LGBT, a história da mulher. E na história do Teatro 
de Florianópolis o Grupo Atormenta é um capítulo que foi 
invisibilizado.

Tudo isso que você falou é muito importante para a 
história do teatro, principalmente para Florianópolis. 
Então, o meu recado é esse. Eu acho que é mais um desa-
fio nosso, dos integrantes do Atormenta hoje, de recupe-
rar essa memória. Por isso eu tenho interesse mesmo de 
promover ano que vem, no festival, uma exposição, com 
fotos, com cartazes, com publicações, com textos sobre 
o Atormenta, com artefatos. Eu ainda tenho a bomba do 
Clowns, a bomba que caía do teto, os figurinos. Eu ainda 
os mantenho. 
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se teatro mais fisicalizado. Chegou com os alunos do Le-
coq. Tem a primeira pessoa que foi ao Lecoq. Ela se chama 
Lígia Calage, uma professora gaúcha, em 1965. A Maria 
Helena vai chegar tarde; ela está entre os dez primeiros 
que foram ao Lecoq, mas ela vai ser a primeira pessoa que 
vai tornar Lecoq mais conhecido no Brasil, através do Gru-
po Tear, e do trabalho de aula que ela dá na Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e depois dando 
oficinas. Ela iniciou muita gente, influenciou muita gente. 
Ela promoveu muito o Lecoq, a partir de 1979.  Na Nova 
Zelândia, por exemplo, foi muito antes, foi em 1972, com 
o Francis Batten. Ele vai criar uma companhia com quatro 
colegas de aula da Escola de Lecoq. Eles decidem ir para 
Nova Zelândia e montar a Companhia Theater Action. E o 
mais legal de tudo: na minha pesquisa é que um dos inte-
grantes originais do Theater Action era o Sèrge Martin. E o 
Sèrge vai voltar para Paris em 1974, e Lecoq o chama para 
ser professor na escola. Então ele é professor na escola 
de 1974 a 1982. Ele é professor da Maria Helena e depois 
ela não faz o segundo ano na Escola de Lecoq e vai fazer 
seis meses de treinamento com o Sèrge, fora da Escola 
do Lecoq. Então eu descubro uma conexão Brasil, Nova 
Zelândia muito rica através do Sèrge Martin.

Queres deixar palavras para nossos artistas de Floria-
nópolis, do Brasil?
Eu acho que a memória do Grupo Atormenta deve ser res-
gatada. Eu acho que foi pouco lembrada, pela importân-
cia histórica, por ser um dos primeiros grupos ou o pri-
meiro grupo que se aprofundou não só na pesquisa do 
clown, mas na pesquisa do trabalho do ator em Florianó-
polis. Eu desconheço algum grupo que tenha trabalhado 
na forma que nosso trabalhou antes.

Os grupos de antes eram o Grupo A, o Grupo Armação, 
o Dromedário Loquaz, o Teatro Sim... Por Que Não?!!!
O Teatro Sim... Por Que Não?!!! acho que é contemporâneo 
do Atormenta. Talvez alguns anos antes.

Aí depois vem a Traço Cia. de Teatro, o Erro Grupo, o 
Grupo Teatro em Trâmite...
Mas nenhum desses grupos, que eu saiba, tem a tradição 
do treinamento enraizada na pesquisa do trabalho do 
ator. Não falo de pesquisa de linguagem cênica. Na pes-
quisa de trabalho do ator, o Atormenta tem destaque e, 
pelo que eu percebo na minha pesquisa, eu vi que existe 
um livro de 30 anos de teatro do Centro de Artes - CEART, 
um documento importantíssimo, um levantamento histó-
rico das montagens desde a fundação de 1986 até 2016. 
É um recorte grande mesmo; este livro também propõe 
uma rememoração do trabalho dos alunos e de compa-
nhias que saíram da faculdade. E o Atormenta tem um pa-
pel muito importante de promoção do CEART, porque o 
Centro era o nosso patrocinador enquanto sala de ensaio; 
esse era nosso acordo com o CEART. Não precisávamos 
pagar e tínhamos garantido o lugar para ensaiar. Sem o 
CEART talvez o Atormenta não teria existido.  

E até hoje para vários grupos que passaram e partiram 
dali ,o CEART tem uma importância significativa, por-
que em Florianópolis temos uma dificuldade grande 
em termos de espaços para ensaios e treinamentos. 

[Fabiana Lazzari, professora, atriz e 
diretora, Brasília, DF]




