
A ARMADILHA 

A trama buscada no espetáculo “A Armadilha”, em cartaz no Teatro Municipal 

realizada pela Cia Teatral Banana da Terra de Cabo Frio, nos traz um tema já bem revirado 

na dramaturgia universal onde se destaca Jean Paul Sartre na sua obra Entre Quatro 

Paredes, e aqui entre nós com o teatrólogo gaúcho Ronald Radle em O Transe. Mas por se 

tratar da nossa inevitável limitação humana sempre terá coisas belas a nos dizer e arrebatar 

se for bem realizada.  

Apesar de não ter lido o texto da “ A Armadilha”, me foi revelado um material 

dramaturgico com falas bem construídas no que diz respeito à fluência das tomadas de 

posição no monólogo do protagonista e nas interseções dos outros personagens que o 

colocam no meio e no limiar das duas vertentes do conflito. A ânsia do desejo de Ismael e a 

sua imobilidade: um desafio muito bem contornado pelo escritor Carlos Sepúlveda oferece 

um material para o encenador no melhor estilo brechtiniano, no que pese, algumas 

revelações que poderiam ter sido um pouco mais camufladas para se fazer mais 

intensamente o mistério da carpintaria dramática. 

A direção de Milton Alencar consegue extrair do texto a sua intenção básica e 

compõe, tanto na diagramação das marcações como no tom interpretativo dos três 

personagens o distanciamento necessário para mergulharmos na sua leitura cênica. A linha 

tênue entre a carga dramática e o coloquial para adentramos no universo da “Armadilha” 

foi tecida para nos colocar participes das magoas, desafios e necessidades do protagonista. 

É pena que exposição explicita do alçapão, da fumaça, da projeção do telão e a aparição em 

sonho do mensageiro, revele tudo muito cedo. Um detalhe simples, mas muito mais 

necessário ao teatro do que ao cinema. 

A cenografia de Luciano Paiva faz o que uma boa locação tem que fazer, com uma 

caixa armada estilizada recorre ao expressionismo ao camuflar e decompor os móveis e 

utensílios de um quarto de hotel. Mas também entra na revelação gratuita com a exposição 

frontal do alçapão a expelir excessos de fumaça o tempo todo. A projeção no telão poderia 

ser apenas pontual, pois a sua presença constante, acaba por distrair o espectador de um 

maior envolvimento com a trama. A iluminação, assim como a sonoplastia: funcionais e 

precisas, emolduram com brilhantismo o espetáculo. 

. Quando um personagem é feito para um determinado e bom ator, como nos diz o 

autor Carlos Sepúlveda é muito difícil não dar certo. Guilherme Guaral, buscando um 

fôlego que só os deuses do teatro conseguem dar, tem tudo a ver ao compor o seu Ismael, 

pois consegue trabalhar as diversas nuances dramáticas do seu aprisionamento, quebrando 

com maestria a quarta parede que o separa do público e nos arrematando ao seu conflito 

interior como bem pretendeu Bertold Brecht em seu estudo do distanciamento 

interpretativo. Parabéns! Na platéia, a telefonista da atriz Viviane Antunes relaxa a tensão 

construindo um universo infindável de desejos e como um corifeu do coro grego (a platéia) 

pontua as possíveis saídas criando um laço efetivo com o passado do personagem. Boa 

também é a composição do mensageiro feita pelo ator Ítalo Luiz, incrustado no contexto do 

protagonista com uma interpretação bem mais incisiva, sem dar brechas ao público, porque 

é o personagem que tememos no nosso dia a dia. 

A “Armadilha”, poderia ter sido a própria para quem se arvora entrar no universo da 

encenação e não sabe os seus caminhos, mas o trabalho da Cia Banana da Terra soube, e 

vem comprovar aquilo que eu já venho dizendo há pelo menos uns sete anos: que a cidade 

continua mostrando que têm os melhores fazedores teatrais do interior do Estado e 

exercitando linguagens diferenciadas, o que também não é comum de se encontrar por aí. 



No dia em que partir para um estudo coletivo efetivo e um apoio mais amplo, se projetará 

nacionalmente.  
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