
Um Carnaval de Sereias no Tamoio 
Termos o privilégio de estarmos com dois teatros regulares na cidade já denota 

um nível de interesse cultural significativo em torno da exposição das artes para aqueles 

que necessitam e para os que gostam de apreciar a arte cênica. Estes espaços, diante das 

expectativas técnicas são chamados de regulares, por não oferecerem estrutura para 

receber grandes espetáculos que necessitem de uma caixa cênica oficial: palco móvel e 

uma grelha de manobras – manual ou eletrônica -que atendam as especificidades 

necessárias. Só poderão receber tais montagens se as mesmas vierem adaptadas ao 

plano do palco. Mas tudo bem! Logo logo Cabo Frio estará construindo um que atenda 

tal demanda. Enquanto isso, os dois espaços – o Municipal e o do Tamoio, este último 

recém inaugurado em área contígua ao clube, com os seus duzentos e cinqüenta lugares 

quebrarão o nosso galho e estarão à disposição do público cada vez mais ávido do 

consumo teatral. 

O Teatro Hilton Massa, do Tamoio, aberto quase que, em surdina antes do 

carnaval de 2005, homenageia uma das figuras mais importantes do nosso meio cultural 

e vem se somar entre as boas opções artísticas da cidade. A sua inauguração, simples 

como devem ser todas as solenidades onde haja necessidade de atingir a afluência de um 

público em fase de formação, foi empolgante por dois acontecimentos: o primeiro pela 

emoção incontida do homenageado vendo ali o seu desejo e paixão artística, sonho de 

tantos anos, implantado dentro do seu clube do coração na cidade que tanto ama; o 

segundo foi apreciar um grupo, na sua maioria de jovens a representar um teatro de 

revista – estilo que marca um dos grandes momentos do teatro brasileiro - de um texto 

idealizado pelo mestre de tantas histórias cabofrienses no divertido “Carnaval de Sereias 

e Vento...” 

O texto base do espetáculo feito ainda na década de sessenta pelo nosso Hilton 

Massa, utiliza a forma do teatro de variedades para jogar com os seus qüiproquós, 

ambientado na recepção de um hotel antigo projeto desativado na Praia do Forte. Diante 

da perspectiva de Cabo Frio se tornar um centro turístico, a revista satiriza: a disputa de 

classes em torno de um concurso de beleza; a propinagem e a corrupção; o interesse da 

especulação imobiliária de grupos empresariais mineiros e paulistas em investirem na 

cidade. Imaginem, que discussão interessante uma brincadeira teatral dessa monta 

levantaria na cidade se a mesma tivesse sido montada na época? Talvez essa degradação 

moral e ambiental não tivesse sido tão grande como acabou sendo exatamente a partir 

dessa mesma época. 

Mas a adaptação não foi tão feliz no trabalho realizado a partir do texto base, 

faltou maior elaboração dos diálogos  e no tempo de construção da comédia para 

obsequiar aos atores e ao público as pitadas de humor extraídas de cada personagem. Há 

uma diferença clássica entre uma comédia dramatúrgica e os quadros de humor 

televisivo. A diferença é que na comédia quanto mais o protagonista quer sair da trama 

que ele engendra mais ele entra nela para poder se sair “bem”. Nos quadros de humor 

televisivo só as gags, os motes e as caricaturas que sobrevivem. A adaptação do 

Carnaval...ficou nesse meio termo e travando as amplas possibilidades que o assunto 

teria para obsequiar melhor o tom da revista.  

A direção de (Frederico Araújo) conseguiu contornar a dificuldade, mas pelo 

menos na estréia não conseguiu diminuir os excessos buscados para driblar a falta. Sei 

como tudo se torna muito difícil diante desse problema com um elenco basicamente tão 

jovem, mas a direção conseguiu imprimir-lhes a veia desse estilo tão desprezado na 

nossa cultura teatral. Conseguiu fazer com que os mesmos se entregassem para tirar 

sangue de uma pedra difícil onde se saíram relativamente bem na composição dos seus 

papéis, transportando-nos aos tempos e as situações hilárias dos personagens que 



dominavam a política e a sociedade da época. Frederico Araújo, por também ser músico 

pegou um outro viés interessante para ser aprofundado na cidade que é a do teatro de 

variedades musicado. As músicas feitas ao vivo que costuram o espetáculo nos 

remeteram à época, mas ficam gratuitas quando apenas servem para fechar a cortina e 

para a troca dos bem aerografados telões cenográficos, pois a infra-estrutura do espaço 

ainda não permite tais recursos, comprometendo em alguns momentos a estética e o 

ritmo da encenação.  

Quanto ao elenco, com composições bem construídas e um figurino primoroso, 

nenhum deles, por mais que alguns exageros possam ser apontados deixou a desejar no 

espetáculo, mesmo o descontrole interpretativo do Vento Nordeste, que poderia ser mais 

dosado. Quem soube tomar bom partido na empreitada foram os atores com mais 

experiência (Nica Bonfim e Juninho Caju) que conseguem driblar a dificuldade 

apontada e buscar a partir dos seus recursos atorais a comicidade possível. O ponto de 

platéia, por ser sido o grande momento de um  teatro de revista, feito pela atriz  Nica 

Bonfim, poderia ter sido mais explorado, relacionando-nos com os personagens do 

passado e os de hoje. 

Enfim, Histórias de Sereias e Ventos entrará na história cultural como um dos 

espetáculos que retrataram com dignidade as mazelas da cidade e por ter inaugurado 

mais um importante espaço cultural que leva o nome de um dos mais brilhantes filhos 

que essa terra já teve.   


