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RESUMO 

 

O presente estudo pretende investigar as relações entre ator e objetos na construção 

cênica do espetáculo “Enquanto Dure”, montagem teatral livremente inspirada no conto 

“Os Três Nomes de Godofredo” de Murilo Rubião e “A Cantora Careca”, de Eugene 

Ionesco, que teve sua estreia no ano de 2015 na cidade de Goiânia. O espetáculo, 

contando com uma perspectiva de criação plural, partindo de um texto literário e usando 

componentes das linguagens do teatro, dança e audiovisual, apresenta traços simbolistas 

muito marcantes, tanto no que diz respeito a cenários e adereços, possibilitando ao casal 

de atores que interpreta os protagonistas da narrativa uma grande relação com os 

elementos de cena, sejam eles reais ou imaginários, permitindo que os objetos, para 

além de acessórios, tornem-se ativos na misé en scene da obra. Como ator que 

representa o personagem título Godofredo do texto original, abordarei a manipulação 

destes objetos na perspectiva da composição do papel por mim interpretado, aspecto 

ímpar para a compreensão dos símbolos arquitetados a partir do trabalho das diferentes 

direções do espetáculo, tendo como eixo de reflexão as teorias acerca da utilização de 

objetos (in)animados no teatro do diretor polonês Tadeusz Kantor.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the relationship between actor and objects in the scenic 

construction of the show "While Dure," theatrical production freely inspired by the 

short story "The Three Godofredo Names" by Murilo Rubião and "The Bald Singer", by 

Eugene Ionesco, who had his debut in 2015 in the city of Goiania. The show, with a 

perspective of plural creation, from a literary text and using components of theater 

languages, dance and audiovisual shows very remarkable symbolist traits, both as 

regards the sets and props, allowing the couple of actors interprets the protagonists of 

the narrative a great relationship with the scene elements, whether real or imaginary, 



allowing objects, as well as accessories, become active in the mise en scene of the work. 

As an actor representing the Godofredo title character of the original text, I will 

consider the manipulation of these objects in view of the composition of the paper for 

me interpreted odd aspect to understanding the architected symbols from the work of 

the different directions of the show, with the reflection axis theories about the use of 

objects (in) animated at the theater Polish director Tadeusz Kantor. 
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“Enquanto Dure”, montagem teatral livremente inspirada no conto “Os Três Nomes de 

Godofredo” de Murilo Rubião, teve sua estreia no ano de 2015 na cidade de Goiânia. A 

montagem tem uma perspectiva de criação plural, partindo de um texto literário e 

usando componentes do teatro, dança e audiovisual, e procura explorar de forma 

simbólica a relação de um casal e os pormenores cotidianos que envolvem um vínculo 

afetivo. Os atores que interpretam os protagonistas da narrativa desenvolvem uma 

grande relação com os elementos de cena, sejam eles reais ou imaginários, permitindo 

que os objetos tornem-se ativos na cena através do tratamento dado aos mesmos pelos 

intérpretes. Como ator que representa o personagem título Godofredo do texto original, 

procuro neste estudo discorrer sobre a manipulação destes objetos na perspectiva da 

composição do papel por mim interpretado, envolvendo aspectos da memória, do 

fetiche, pulsões de desejo e morte, além dos símbolos arquitetados a partir do trabalho 

das diferentes direções do espetáculo, tendo como eixo teorias acerca do teatro de 

Tadeusz Kantor.  

 

O teatro, desde seus primórdios, faz amplo uso de objetos em cena, seja por seu aspecto 

decorativo, pretendendo compor ambientações e atmosferas, seja por seu aspecto 

utilitário, onde são de fato manipulados pelos atores de acordo com suas 

especificidades. De acordo com Cintra (2012), até o século XX o objeto sempre ocupou 

lugar acessório ou complementar na cena teatral, ganhando maior destaque apenas após 

o advento de correntes estéticas que procuravam ressignificá-lo no contexto da arte, 

como Surrealismo e Dadaísmo, e alcançando sua ampla expressão no teatro do polonês 

Tadeusz Kantor (1915-1990). Em Kantor, o objeto adquire um estatuto de elemento 

ativo, onde embora “continue a existir e a exibir a sua natureza mesma, as relações 

imediatas entre os significantes e significados são destruídas em função da reconstrução 



de um novo conteúdo” (CINTRA, 2012, p. 13).  

No processo de montagem do espetáculo “Enquanto Dure”, os diretores teatral e 

coreográfico (Alexandre Nunes e Kleber Damaso, respectivamente) elegeram alguns 

objetos como elementos primordiais da construção da narrativa, e o primeiro deles 

foram vários puffs em forma de cubo que, como cenários e objetos cênicos, ao longo da 

encenação, ajudam a compor diferentes espaços sem, entretanto, deixarem de existir e 

exibir sua natureza mesma, assim como em Kantor. Pela manipulação realizada pelos 

atores, os puffs transmutam-se simbolicamente ao longo das cenas em cadeiras de um 

restaurante, sofá e cadeiras da sala de uma casa, altares de exposição de sapatos, 

elementos de encobrimento de um cadáver, peças a serem arremessadas num acesso de 

raiva, além de servirem, alguns, enquanto locais encobridores/reveladores de outros 

objetos, por possuírem tampas que permitem usá-los enquanto baús. Também em 

Kantor, a relação entre objetos e atores no espaço torna este espaço um ambiente 

dinâmico, que nada traduz ou representa, mas que configura-se em espaço híbrido, 

espaço da ação que materializa a memória (CINTRA, 2012).  No conto original de 

Rubião, assim como é mantido na dramaturgia da peça, as cenas são um desenrolar de 

situações onde o personagem Godofredo não se lembra de acontecimentos passados, 

como ser casado com a mulher que o acompanha ao restaurante na cena inicial ou 

residir na casa para onde ela o leva, configurando-se, assim, os espaços da cena como 

lugares de sua memória, que se materializam simbolicamente, embora de fato não 

sofram alterações, uma vez que os mesmos puffs continuam a ser o cenário ao longo de 

toda peça.  

 

Ainda em comparação ao teatro kantoriano, podemos citar duas outras relações 

possíveis: o uso de objetos cênicos como reveladores de elementos encobertos (as 

portas em vários espetáculos de Kantor e os puffs baús em “Enquanto Dure”) e  a 

utilização de manequins como símbolo do vazio e da morte (CINTRA, 2012). Na peça, 

o manequim foi utilizado pelo diretor de audiovisual Wesley Martins no primeiro vídeo 

do espetáculo, que demonstra a ida do casal do restaurante para casa; após caminhar ao 

ar livre, adentram um elevador, e em cada andar há uma substituição no figurino da atriz 

Andreydsa Luana, intérprete da esposa do protagonista - entretanto, em um dos andares, 

a atriz é substituída por um manequim, como forma de fornecer ao espectador 

vislumbres da sequencia dramática: o vazio da morte de várias mulheres (ou de várias 

versões da mesma mulher), por ele assassinada(s). 



 

Outro objeto fundamental ao longo da peça são os sapatos, elementos introduzidos pelo 

diretor de arte da encenação, Francisco Guilherme. Na primeira cena, após o diálogo no 

restaurante, há uma caminhada-dança para saírem do palco: nela os atores estabelecem 

um jogo com o sapato prata utilizado pela personagem feminina. Essa coreografia é uma 

espécie de rememoração de situações já vividas pelos mesmos, assim definida pelo 

diretor Alexandre Nunes como uma “caminhada simbólica do início ao momento atual 

da relação”. Ao entrarem em cena novamente, após a exibição do já citado vídeo, ele 

não se recorda do ambiente doméstico, porém, com o par de sapatos prata na mão, tem 

uma lembrança e imediatamente guarda-os num dos puffs baús. 

 

Nas cenas finais do espetáculo há uma sequencia de várias mortes da personagem 

feminina pelo masculino, e em cada uma dessas mortes a atriz utiliza sapatos diferentes 

que, após, consumado cada homicídio, são retirados e dispostos pelo assassino em cima 

dos cubos, como objetos de fetiche, coleção.  Após a última morte, o corpo da mulher é 

oculto pelo homem com os puffs, mas ela se liberta da prisão e, num acesso de fúria, 

atira vários puffs nele, abandonando-o em seguida no caos de objetos dispersos pelo 

palco. Uma vez sozinho, ele passa a reorganizar sua coleção de sapatos/assassinatos, 

colocando um em cada puff e, ao final, retira mais sapatos ocultos em puffs baús, que 

podem simbolizar outras mulheres/outros assassinatos. O último sapato a ser retirado e 

disposto é exatamente o primeiro sapato do espetáculo, o de cor prata (todos os outros 

são pretos), que, após colocado no puff e observado por alguns instantes, é deixado 

solitário, mas em companhia dos outros sapatos na cena, exatamente no desfecho do 

espetáculo, permitindo ao espectador várias leituras simbólicas a partir deste ato final. 

Cada sapato/assassinato se liga a uma mulher diferente ou à várias fases da convivência 

com a mesma? As mortes são reais ou imaginárias?  

 

De todo modo, conforme Benjamin (2009), o colecionador é aquele que retira o objeto 

de suas funcionalidades, inscrevendo-o numa organização como forma de luta contra a 

dispersão, onde o importante não é apenas o objeto em si, mas todo o seu passado - uma 

vez em suas mãos, o objeto cumpre com seu destino: ser por ele possuído. A posse da 

mulher (ou mulheres), simbolizada pela posse dos sapatos, como forma de re-acessar a 

memória perdida, uma memória ativada pelos reminders, coleção de episódios 

materializada em objetos para acessar uma memória involuntária, não evocada, mas 



brotada de cada calçado. Possível diálogo com Marcel Proust? Certamente, mas tema 

para outros estudos vindouros. 
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