
FESTA DAS ESQUETES TEATRAIS  
Na minha longa experiência teatral ouvi falar a primeira vez em esquetes, 

ainda na década de setenta quando mergulhava nos estudos do mestre alemão 
Bertolt Brecht onde localizei um dos seus parceiros o ator Karl Valentin com as 
suas cenas curtas. É seguindo essa trilha que começa no Teatro Municipal de 
Cabo Frio, a partir de hoje o 5º Festival de Esquetes que vai até no sábado onde 
serão apresentadas as oito melhores e este ano com uma novidade correta da 
produção de escolher as três vencedoras, pois as linguagens se diferenciam muito 
para ficarem restritas à ordem valorativa da premiação.  

Todos deveriam ir apreciar esse evento, até aqueles que têm reservas com 
as artes cênicas. O mundo mudou, outros veículos começaram a nos envolver e o 
nosso próprio tempo funcional passou a nos exigir a incontornável cultura da 
pressa. A maioria não quer mais ir a um teatro e ver a mesma trama ser discorrida 
durante duas horas seguidas em uma verborragia incessante. É o que a maioria 
da população vislumbra quando lhes convidam a ir ao teatro e como os mais 
maduros já consolidaram os seus preconceitos, nos resta seduzir os mais jovens, 
com os seus tempos inter náuticos onde a cultura da síntese os absorve, 
inclinando-nos para uma dramaturgia mais breve com a apresentação de 
espetáculos com quadros alternados e pela já histórica dramaturgia das esquetes.  

Um Festival de Esquetes tem todas as receitas para atrair, envolver e 
contemplar a essa maioria deixando-os com o gostinho do “quero mais”. Mas um 
esquete deve ser feito com regras precisas tanto quanto as da velha dramaturgia, 
pois tudo que a contém terá que ser digerido pelo público em um tempo breve pelo 
mesmo viés da semiologia teatral clássica, portanto muito mais difícil. Ela não 
deve ser uma demonstração do ego dos seus artistas, nem um resumo mal 
concebido, e sim uma obra que deve se completar por si mesmo com toda a 
complexidade que o teatro concebeu ao longo dos seus dois mil e quinhentos 
anos de existência. 

Os jovens produtores do 5º Festival de Esquetes de Cabo Frio, Pablo 
Alvarez e Jerson Rangel da PF Produções Culturais há cinco anos segurando 
essa empreitada nas mãos, liderando um enorme grupo de jovens que arregaçam 
as mangas em torno do evento, além de promoverem muito bem o que atesto 
acima, ainda confirmam um assunto que eu venho falando há muito tempo: que as 
atividades culturais devem ser sempre tocadas pelos produtores e entidades afins, 
na sua integralidade, reservando ao poder público apenas o papel de viabilizá-las, 
divulgá-las e fiscalizá-las. A cada ano com a mão na massa os produtores 
dominarão mais e mais os macetes dos seus eventos. 

Nos três dias do Festival, se a pré-seleção tiver sido competente 
assistiremos vinte e quatro esquetes de vários Estados e o público que afluirá às 
dependências do Teatro Municipal poderá apreciar diversas linguagens teatrais.  
Como será bom ver vários adolescentes por livre e espontânea vontade lotando as 
dependências do Teatro de Cabo Frio para sorverem as minúcias da arte cênica. 
É o que nos leva a crer que nenhuma luta, pela construção e sobrevivência do 
nosso Teatro Municipal mesmo as que nos magoaram profundamente, foram em 
vão. 
 


