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O CENTRO DE PESQUISA 
Teatral do Sesc disponibiliza a 
coleção digital Medéia (2001) e 
Medéia 2 (2002), peças dirigidas 
por Antunes Filho. Será possível 
conferir imagens do figurino res-
taurado das duas montagens, 
além de fotos de cena, documen-
tos gráfico-textuais e fichas téc-
nicas do restauro, que explanam 
todo o processo realizado para 
trazer a público esses itens.
ANTES DE SEREM fotogra-
fados por Bob Sousa, os trajes 
foram restaurados e higieniza-
dos pela figurinista Rosângela 
Ribeiro, sob supervisão do Sesc 
Memórias, Centro de Memórias 
do Sesc, dando evidência a toda 
a riqueza de confecção.
AS FOTOS DOS TRAJES e 
de cenas indicam a preocupa-
ção da direção de Antunes em 
criar uma ambientação que fa-
vorecesse a atenção ao trabalho 
vocal e corporal dos atores, bus-
cando o minimalismo dos ele-
mentos cênicos.
JUNTO COM FRAG MEN-
TOS Troianos, Medéia e 
Medéia 2 fazem parte de um ci-
clo  de interpretações de tragé-
dias gregas e compartilham entre 
si alguns dos elementos comuns, 
como o mergulho do universo fe-
minino. Também são peças que 
usam o texto clássico para falar 
de questões contemporâneas.
A BASE DO ENREDO é a peça 
de Eurípides sobre o mito gre-
go de Medéia, de 431 a.C. Nela, 
a personagem-título é neta de 
Hélio-Sol, vive em  Cólquida, na 
ilha de Ea, sob o reino de seu pai, 
Aetes. Ela se apaixona por Jasão, 
em uma armadilha tramada pe-
los deuses Afrodite e Eros. Depois 
de ajudar o amado a conquistar 
o Velocino de Ouro, Medéia foge 
com Jasão para Grécia, contra-
riando sua família.
DEPOIS DE ANOS de casa-
mento, Jasão a troca pela filha 
de Creonte. Tomada pela ira, 
ela mata seus filhos com Jasão, 
a nova esposa dele e ele próprio. 
Ou seja, através da versão de 
Eurípides, Medéia acaba reduzi-
da a uma mulher vingativa, ciu-
menta e assassina.
AS TRAGÉDIAS de Eurípides 
foram, para Antunes Filho, pre-
textos para tratar de aconteci-
mentos de seu tempo presente. 

Para isso, ele desenvolveu no-
vas técnicas e métodos de voz e 
de interpretação, para além de 
uma concepção realista, traba-
lhar o corpo todo a serviço da 
voz. A intenção do diretor era 
‘apagar’ a divisão entre corpo e 
alma dos atores, em exercícios 
corporais.
EM MEDÉIA, abandonou-se o 
palco italiano, optando por algo 
próximo ao de teatro Nô (forma 
de teatro japonês), com a plateia 
mais próxima dos atores, dan-
do mais compreensão da voz, e 
colocando os espectadores den-
tro da cena, como cúmplices da 
ação. A cenografia do espetáculo 
é de Hideki Matsuda e os figu-
rinos são de Jacqueline Castro 
Ozelo e Christina Guimarães.
MEDÉIA 2 continuou o traba-
lho do método da voz e um apro-
fundamento na releitura do mito 
grego, valorizando ainda mais 
o texto, com mais influência do 
Butô (dança contemporânea ja-
ponesa) e do minimalismo, repre-
sentado inclusive nos figurinos de 
Anne Cerutti e Jacqueline Castro 
Ozelo. Anne também é responsá-
vel pela cenografia da peça.
A COLEÇÃO DIGITAL de 
Medéia e Medéia 2 junta-se à 
Fragmentos Troianos e a outras 
três, que permanecem on-line 
para serem visitadas a qualquer 
instante no Sesc Digital. A pri-
meira, lançada em setembro de 
2020, é A Pedra do Reino (2006), 
sobre a encenação de Antunes e 
do grupo Macunaíma, com base 
na obra de Ariano Suassuna.
EM OUTUBRO, foi disponibi-
lizada a mostra sobre A Hora e 
vez de Augusto Matraga (1986), 
baseada em conto de Guimarães 
Rosa. A peça marcou o encontro 
de Antunes com Raul Cortez e 

foi definida pelo ator como um 
marco em sua carreira.
XICA DA SILVA (1988) ga-
nhou coleção em novembro. Pro-
ta gonizada pela atriz Dirce Tho-
maz, a peça foi fundamental na 
trajetória e evolução do grupo 
com o uso da cenografia como 
elemento narrativo, mais do que 
simples recriação realista de um 
espaço, era parte efetiva na cria-
ção de significados no relaciona-
mento com atores e texto.
EM DEZEMBRO entrou no ar a 
coleção de Fragmentos Troianos 
(1999), que é a primeira de um 
ciclo de adaptações de tragédias 
gregas realizada pelo CPT_SESC, 
em um mergulho no universo fe-
minino e no processo de criação 
focado na busca do que Antunes 
chamou de a “sonoridade trági-
ca”, uma forma de interpretar 
tragédias no palco.
CONFIRA A PROGRAMA-
ÇÃO completa em www.sescsp.
org.br/cpt e nas redes sociais: 
instagram.com/cptsesc, face-
book.com/cptsesc, twitter.com/
cptsesc e youtube.com/cptsesc
NÃO VAI HAVER Carnaval 
no Rio de Janeiro em 2021. En-
quanto não for seguro para a po-
pulação estar nas ruas devido à 
pandemia, os tradicionais blocos 
da cidade também não vão desfi-
lar. Mas quem disse que eles estão 
parados? Os blocos Escravos da 
Mauá e Meu Bem Volto Já lançam 
o projeto Do Leme à Praça Mauá 
- Histórias e Músicas do Carnaval 
Carioca, dia 12 de fevereiro, no 
canal do Youtube Histórias e 
Músicas do Carnaval Carioca  
(https://bit.ly/3qmUBUs).
COM ROTEIRO e direção de 
Pedro Monteiro, a série terá 12 
programas de sete a dez minu-
tos que vão contar algumas das 

curiosidades dos sambas e com-
positores que fizeram suces-
so no Carnaval da cidade dos 
anos 90 aos dias atuais. Na es-
treia, serão exibidos dois epi-
sódios consecutivos. O proje-
to tem patrocínio da Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, da 
Secretaria Especial de Cultura 
e do Ministério do Turismo por 
meio da Lei Aldir Blanc.
A IDEIA É HOMENAGEAR 
os blocos que saem com sambas 
autorais e os compositores que 
têm um olhar crítico sobre o co-
tidiano da cidade. Em cada epi-
sódio, integrantes e músicos dos 
blocos serão convidados a can-
tar e contar lembranças da folia 
momesca.
A JORNALISTA Rita Fernan-
des, presidente da Sebastiana, as-
sociação organizadora dos blocos 
de rua do Rio, vai comentar cada 
um dos episódios. Sambas emble-
máticos de cada agremiação fo-
ram escolhidos e regravados pe-
los músicos Tiago Prata e Daniel 
Scisinio e pelos intérpretes An-
derson Feife, Dorina e Nina Rosa. 
“Nosso objetivo é traçar um pa-
norama de como o Carnaval de 
rua do Rio de Janeiro se estrutu-
rou, vem mudando e se adaptan-
do ao longo das décadas”, explica 
o diretor Pedro Monteiro.
OS PROGRAMAS vão acompa-
nhar a trajetória dos seguintes blo-
cos: Meu Bem Volto Já; Carmelitas; 
Prata Preta; Nem muda nem 
sai de cima; Bloco de Segunda; 
Imprensa que eu Gamo; Que mer-
da é Essa?; Barbas; Escravos da 
Mauá; Simpatia é Quase Amor; 
Loucura Suburbana e Discípulos 
do Osvaldo. Entre os compositores, 
estão nomes como João Pimentel, 
Eduardo Gallotti, Mario Moura, 
Marceu Vieira, Marizozinho Lago, 
Roberto Medronho, Tiago Prata, 
Luis Fernando, Macarrão, Flavio 
Feitosa, Rafael Dummar, Ricardo 
Costa, Miguel Diniz, Carlinhos 
Fidelis, Djalma Jr., Guilherme Sá, 
Jorgito Sapia, Marcelo Carvalho, 
Ricardo Mello, Tedinho, Roni Valk 
e Zé da Lata.
“ACHO INTERESSANTE 
um projeto que se proponha 
lembrar o trabalho de compo-
sitores, em sua maioria ama-
dores, que fazem sucesso no 
Carnaval de rua, mas que têm 
outras atividades durante o ano. 

No Carnaval, produzem crôni-
cas bem-humoradas, críticas 
ácidas, e releituras irreveren-
tes da história recente no Rio de 
Janeiro, do Brasil e do mundo”, 
observa Jorge Sapia, presidente 
do bloco Meu Bem Volto Já.
“QUEREMOS SUPRIR um 
pouco a falta de Carnaval este 
ano e criar um registro das me-
mórias de desfiles passados e 
dessa festa maravilhosa que os 
blocos de rua construíram”, com-
pleta Teresa Guilhon Barros, di-
retora do Escravos da Mauá.
O BLOCO CARNAVALESCO 
Meu Bem, Volto Já foi criado em 
1994 por um grupo de morado-
res do Leme, no Rio de Janeiro, 
como parte das comemorações 
do centenário do bairro. Foi um 
dos pioneiros da denominada 
retomada do Carnaval de rua 
no Rio de Janeiro, e seus desfi-
les são folclóricos e concorridís-
simos. Desde 2010, desfila com 
uma ala de baianas iluminadas 
e divertidíssimas.
O ESCRAVOS da Mauá foi 
criado no Carnaval de 1993, por 
um grupo de amigos, quase todos 

funcionários do INT - Instituto 
Nacional de Tecnologia, que 
tem sede na Avenida Venezuela, 
nos arredores da Praça Mauá. 
Próximo dali, na Rua Camerino, 
ficavam os mercados de escravos 
nos séculos 18 e 19. Seus sambas 
sempre lembram os persona-
gens e a história dos bairros por-
tuários, e seus desfiles são car-
regados de tradição e reverência 
aos ancestrais e à arte pública.
A AGREMIAÇÃO tem parce-
ria com a Companhia Brasileira 
de Mystérios e Novidades, for-
mada por artistas de rua que 
também desenvolvem um tra-
balho de inclusão social por via 
da capacitação dos moradores 
da região portuária para desfi-
lar nos Escravos da Mauá: são 
os simpáticos e alegres pernal-
tas ou “pernas de pau”.
DO LEME À PRAÇA MAUÁ 
terá exibições diariamente às 
17 horas no canal do YouTube:  
(https://bit.ly/3qmUBUs), até 
22 de fevereiro. Na estreia se-
rão exibidos dois episódios. Os 
ví deos ficarão disponíveis no ca-
nal após a exibição.
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