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RESUMO 
 

A pesquisa tem como objeto a representação do corpo e do espaço-tempo na obra televisiva 
de Samuel Beckett. Um estudo sobre a natureza do tempo, partindo da Teoria da relatividade 
geral, de Albert Einstein e dos estudos de G. J. Withrow e Edward Hall. Uma abordagem 
sobre as noções de corpo, através da psicanálise e da fenomenologia, até a formulação do 
conceito de quase-corpo, com avanços sobre a sua representação na obra lírica, prosaica e 
dramática de Samuel Beckett, acrescida de um panorama detalhado da apresentação do corpo 
em sua obra escrita para o palco. Apresenta-se um estudo estético e histórico a respeito das 
cinco tele-peças escritas por Samuel Beckett, com atenção especial à análise da tele-peça 
...até parecer as nuvens..., e detalhes sobre o processo de tradução, montagem, produção e 
realização de um vídeo que acompanha este trabalho e é parte integrante desta tese. Ao final, 
há um apêndice com algumas das traduções de peças teatrais, poemas e tele-peças citados, 
realizadas pelo autor da tese. 
 
Palavras-chave: Samuel Beckett, espaço-tempo, corpo, tele-peças 



 

ABSTRACT 
 

This research is a study bout the body and space-time in Samuel Beckett’s work for 
television. A study about the nature of time, took from Albert Einstein’s Theory of relativity 
through the studies made by G. J. Withrow and Edward Hall. An approach to the notions of 
body, by the Psychoanalysis and the Phenomenology, to the notion of quasi-body, with a 
breakthrough about the body representation in Samuel Beckett’s lyric, prose and dramatic 
works, added with a detailed overview of the body representation in Samuel Becket’s works 
written for the stage. There is also an aesthetic and historical study about Samuel Becket’s 
five tele-plays, with a special look on the analysis of the tele-play …but the clouds…, and 
details about the translation process, production and the accomplishment of the video that is 
part of this dissertation. At the end, there is an appendix with some of the Portuguese 
translations of plays, poems and tele-plays quoted in this dissertation, made by the author of 
the thesis. 
 
Key-words: Samuel Beckett, space-time, body, tele-plays 
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1 APRESENTAÇÃO 
 

Esta pesquisa partiu de um desconforto surgido durante a leitura do longo ensaio crítico 

de Hans-Thies Lehmann (2007) intitulado O teatro pós-dramático, no qual ele afirma que 

Samuel Beckett teria constatado e denunciado, em sua obra dramatúrgica, a crise do drama, 

porém não a superação desta. Lehmann afirma que o autor que mais apresentou proposições 

“pós-dramáticas” foi o alemão Heiner Müller, e acaba inferindo a Beckett uma posição 

subalterna na galeria de produtores textuais contemporâneos. Ao ler o artigo intitulado 

Samuel Beckett, Heiner Müller and post-dramatic theater, de Jonathan Kalb (2000), na 

revista Samuel Beckett today, que versa a respeito das convergências entre Müller, Beckett e o 

teatro pós-dramático, notei com entusiasmo que meu desconforto com a imprecisão de 

Lehmann era compartilhado por outros pensadores do teatro beckettiano. Kalb afirma, em seu 

artigo que  

Heiner Müller, o mais importante herdeiro espiritual de Brecht, foi a figura 
dominante no teatro alemão por mais de uma década até a sua morte em 
1995. O que é menos conhecido é que este incômodo e não-ortodoxo crítico 
da política comunista da Alemanha Oriental foi influenciado 
substancialmente por Beckett e que esta influência o levou, na fase final de 
sua obra, a um surpreendente e frutífero impasse mental cuja expressão 
externa foi o trabalho mais interessante e formalmente mais inovador de 
Müller. A conexão Müller-Beckett tem sido subestimada pelos estudiosos de 
Brecht e Müller, porém é de crucial importância para a compreensão não 
somente da obra de Müller, mas também do fenômeno amplamente 
divulgado do teatro “pós-dramático” que Beckett primordialmente inspirou. 
(KALB, 2000, p. 74). 

 

Assim, para tentar resolver o desconforto, dei início a uma pesquisa a respeito dos 

procedimentos cênicos listados por Lehmann e suas incidências na obra de Beckett, 

principalmente na produzida entre os anos de 1970, até o final de sua vida, em 1989, período 

que abrange o estudo de Lehmann.  

Logo, um dos procedimentos me chamou a atenção: o tempo. Analisando os 

procedimentos do uso do tempo, na obra de Beckett, abri um caminho fundamental para 

compreender não só as convergências pós-dramáticas encontradas em sua obra, mas também 

um método de trabalho, como ator/encenador, em sala de ensaio que amplie a capacidade 

expressiva nas cenas propostas pela dramaturgia beckettiana. Ao analisar os modos de 

operação do tempo, logo notei que este não poderia estar descolado da noção de espaço. Desta 

maneira, cheguei à noção de cronótopo, proposta por Mikhail Bakhtin (1998) como subsídio 

para a análise dos romances, na literatura e depois ampliada para a análise da dramaturgia, por 
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Patrice Pavis (2008). Na própria obra de Bakhtin e nos estudos posteriores a respeito de suas 

proposições críticas, descobri que, pelo menos como uma metáfora – poética e filosófica – o 

crítico russo se inspirou nas descobertas da física moderna, principalmente no conceito de 

contínuo espaço-tempo1 formulado por Albert Einstein (1999), na sua Teoria da relatividade 

geral, publicada inicialmente em 1912.  

As relações entre o cronótopo de Bakhtin e o espaço-tempo de Einstein me fizeram 

enxergar metaforicamente – e imageticamente – o corpo do ator/personagem como um 

corpo/celeste, cuja massa produz deformações na malha espaço-tempo do palco/cena, criando 

imagens de atração e repulsão a partir da ação expressiva da força da gravidade. Ao 

confrontar a obra de Beckett com o conceito de cronótopo, notei que seria necessário propor 

um novo cronótopo em que o “esgotamento” beckettiano pudesse ter lugar de expressão e 

fosse passível de análise, o cronótopo do não-lugar, a partir do conceito fundamentado – e, 

posteriormente, já refutado por seu próprio criador – por Marc Augé (2007). Assim, este 

trabalho se propõe a estabelecer um caminho possível (um entre tantos) para a construção de 

imagens cênicas a partir da deformação metafórica do espaço-tempo, usando a obra final de 

Samuel Beckett como esteio textual, mesmo concordando que, se observarmos pelo viés da 

tradição histórica teatral, suas peças são dramaticamente inviáveis. 

Esta tese se divide em quatro partes. Na primeira, há um estudo a respeito do espaço-

tempo e a evolução do pensamento humano sobre a natureza do tempo e seus 

desdobramentos, partindo do conceito fundamental formulado por Einstein, em sua Teoria da 

relatividade geral, até as abordagens de análise do cronótopo de Bakhtin, e finaliza com a 

proposição do cronótopo do não-lugar como instrumento de análise e abordagem da obra de 

Samuel Beckett. 

A segunda parte é um estudo sobre as noções de corpo, através da psicanálise e da 

fenomenologia, com avanços sobre a representação do corpo na obra lírica, prosaica e 

dramática beckettiana, com a proposição do quase-corpo, que seria o modo de referência que 

dê conta dos corpos das personagens amputadas, fragmentadas e ausentes do autor. Ao final 

desta parte, há uma coda, um retorno ao tema, de modo mais intenso e panorâmico, onde se 

                                                 
1 A palavra “contínuo” não aparece aqui como adjetivo do binômio espaço-tempo, mas como uma adaptação 
para o termo latino continuum. Na verdade, Einstein se utiliza do termo “contínuo” como sinônimo de 
“entidade”, quando afirma que o espaço não é tridimensional e o tempo não é uma entidade separada deste. Ao 
contrário, intimamente ligados ambos a um contínuo tetradimensional, o “contínuo espaço-tempo”. Segundo 
uma das muitas referências a que faz desta expressão Einstein afirma que “nada é mais banal do que afirmar que 
o mundo em que vivemos é um contínuo espaço-temporal de quatro dimensões”. Ou ainda que “o universo é 
também um contínuo” (EINSTEIN, 1999, p. 49) 
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constrói um resumo de cada uma das vinte peças escritas por Samuel Beckett para o palco, 

sob o ponto de vista do corpo, onde se pode antever uma evolução clara para o pior, “avante, 

o pior”. 

Em seguida, na terceira parte, há um estudo a respeito das tele-peças de Samuel Beckett, 

buscando, por um lado, apresentar os fatores históricos que levaram o autor a escrever peças 

exclusivas para a televisão, bem como as características estéticas marcantes da criação das 

tele-peças. Sabe-se que Beckett escreveu cinco peças exclusivas para serem gravadas e 

exibidas na televisão: Eh Joe (1966), Ghost trio (1976), ...but the clouds... (1976), Quad 

(1981) e Nacht und träume (1983). 

Na última parte deste estudo, há a análise de uma das tele-peças de Beckett, e detalhes 

sobre o processo de tradução, montagem, produção e realização de um vídeo que acompanha 

este trabalho e é parte integrante desta tese. Além das descrições dos procedimentos estéticos 

e de produção da obra, há um detalhado relato sobre os experimentos que desencadearam a 

escolha e a produção desvendando o processo criativo de um encenador/ator com a 

apresentação de ...até parecer as nuvens.... 

Por fim, há um apêndice com algumas das traduções próprias, feitas por mim, com a 

ajuda de alguns colaboradores, de peças teatrais, poemas e tele-peças citados nesta tese. 

Assim, o leitor pode, eventualmente, lançar mão dos textos a que a tese se refere, buscando ali 

os exemplos necessários à compreensão do universo beckettiano, para além das peças escritas 

na década de 1950. É preciso informar que a menção aos títulos de textos e peças teatrais que 

possuam publicação brasileira atualmente foram feitos obedecendo aos das traduções 

publicadas. No caso de títulos cujas traduções se encontram no apêndice deste trabalho, foram 

mantidos seguindo estas traduções. Ainda no caso de títulos de textos ou peças que não 

possuem publicação traduzida em português são mencionados a partir de seus títulos em 

inglês, seguido de uma possível tradução literal para o português. 

Antes de dar início ao caminho do espaço-tempo e do corpo, mesmo antes de dar início 

à aventura televisual de Samuel Beckett, ofereço uma pequena reflexão a respeito de algumas 

das características marcantes da obra beckettiana – a errância, a imobilidade, a verborragia e o 

mutismo – e ainda uma breve biografia do autor, como quem oferece um mapa a um viajante. 

Eis, o caminho. Um entre tantos possíveis. 
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2 REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS 

 
2.1 Errância ... imobilidade. Discurso ... mutismo 
 
 

Ludovic Janvier (1988), um dos principais estudiosos sobre a vida e obra de Beckett, ao 

analisar o discurso na obra de beckettiana, chega a algumas conclusões interessantes ao 

comparar o discurso e a errância em Beckett. Segundo ele: 

o errar sem ilusão prossegue no falar sem repouso de todos os falantes 
pregados no chão – quem erra não pode ainda falar, quem fala não pode 
ainda errar – até que, enfim, abandonada a busca, o espaço do livro e do 
tempo de leitura sejam o espaço e o tempo de uma paralisação fora da busca, 
fora da tragédia, de uma estada na semiquietude enfim ganha ou um retiro na 
brancura do neutro. A errância e o discurso, ambos inquietos, percurso de 
palavras, percurso de um corpo, são duas imagens de uma mesma busca: a 
da alma, falando em sua habitação, com o único objetivo de se encontrar ali 
um dia. (JANVIER, 1988, p. 74-75) 

 

O que se vê aqui é o contraste entre os heróis beckettianos, dos que perambulam 

incapazes de criar um discurso coerente que efetue uma mudança e dê um objetivo às suas 

vidas, e dos presos ao solo (ou à cadeira), incapazes de perambular com o corpo, sustentam 

discursos elípticos (ou espirais) cujo fluxo logaritmicamente tende ao infinito. Em ambos os 

casos as consequências serão fatais. Destruição do corpo ou destruição da linguagem.  

O estudioso irlandês A. J. Leventhal (1965) aborda, logo nas primeiras análises da obra 

de Beckett, a questão da inércia e da imobilidade do herói beckettiano, em sua palestra para o 

Trinity College, em Dublin, proferida em 1963, Leventhal já afirmava o seguinte: “Estase2, ou 

quase estase, é uma característica marcante das criações de Beckett. “Cette intertie 

immortelle” é a maneira como o próprio Beckett reverencia a imobilização do homem”. 

(LEVENTHAL, 1965, p. 43) 

Por fim, Martin Esslin, um profundo conhecedor do teatro do século XX, irá afirmar no 

seu livro O teatro do absurdo que “toda a obra de Beckett é uma tentativa de dar nome ao 

inominável” e que “a linguagem nas peças de Beckett serve para expressar o 

desmoronamento, a desintegração da linguagem” (ESSLIN, 1968, p. 75). 

Numa redução epistemológica, temos então que a obra de Beckett pode ser definida 

entre as personagens que erram e as que permanecem imóveis, as personagens que falam sem 
                                                 
2 [Do gr. stásis, ‘parada’.] S. f. 1.Patol. Estagnação, no organismo, de matérias de consistência e de origem 
diversa, como sangue, urina, fezes, etc. 2.Fig. Entorpecimento, paralisia. Fonte: Dicionário Aurélio Eletrônico 
versão 5.0. 
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parar e as que permanecem mudas. Porém, aos poucos, o autor vai sofisticando e ampliando 

as equações possíveis, com a fragmentação corporal de suas criaturas ou na disjunção entre 

corpo e voz, com inúmeros exemplos em que a fala é proveniente de uma fonte separada do 

corpo.  

 

2.2 Samuel Beckett: O retrato do artista 

 

Samuel Beckett nasce em uma família protestante irlandesa, em Foxrock, condado de 

Dublin, Irlanda, na Sexta-feira Santa do ano de 1906, no dia 13 de abril. Filho de um fiscal de 

pesos e medidas e de uma dona de casa que participava de obras de caridade, o pequeno 

Samuel Barclay Beckett estuda na renomada Portora Royal School, escola primária 

frequentada anteriormente por Oscar Wilde, e no Trinity College. Entre os anos de 1926 e 

1927, toma os primeiros contatos com a língua francesa e a italiana. No ano de 1928, parte 

para Paris, onde trabalha como conferencista de inglês na École Normale Supérieur e na 

Sorbonne e trava contato com James Joyce, “de quem se torna íntimo” (JANVIER, 1988, p. 

10) a ponto de trabalhar como secretário.  

No ano seguinte, escreve e publica Dante...Bruno. Vico...Joyce que faz parte de uma 

coletânea de artigos críticos publicados no volume intitulado Our exagmination round his 

factification for incamination of Work in progress, composto por escritos de diversos jovens 

discípulos de Joyce. Beckett faz uma análise de Finnegan´s wake, obra-prima de James Joyce, 

então chamada de Work in progress. Neste artigo, alguns dos elementos formadores da 

estrutura narrativa beckettiana já podem ser identificados. Em 1930, publica Whoroscope, 

poema-monólogo, em que René Descartes figura como protagonista. Logo depois, escreve e 

publica Proust: monografia crítica sobre a obra-prima Em busca do tempo perdido, de Marcel 

Proust.  

Em 1933, escreve o conjunto de novelas que constituirão More pricks than kicks, obra 

que dá início à sua produção como escritor. Neste mesmo ano, exila-se em Londres e visita o 

Bethlem Royal Hospital, asilo de internamento de loucos, nos arredores da capital inglesa, 

onde adquire conhecimento sobre esquizofrenia. Entre o início de 1934 e o final do ano 

seguinte, ele se submete a processo psicoterapêutico na Tavistock Clinic, com o renomado 

psicanalista Wilfred Bion, discípulo de Freud. Sob sugestão de Bion, Beckett assiste a uma 

série de palestras de C. G. Jung sobre cisão e dissociação nas neuroses e psicoses (CONNOR, 

1998).  
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Insatisfeito com a vida em Londres, passa uma temporada na Alemanha nazista e 

retorna a Paris. Em 1938, dá início à sua escrita de grandes romances, com o lançamento de 

Murphy. Com a deflagração da 2ª Guerra Mundial, Beckett se alia a um grupo de resistência 

contra o avanço nazista. Em 1941, ocorre a morte de James Joyce. Em 1942, Beckett foge de 

uma fiscalização da Gestapo e refugia-se com a mulher – a francesa Suzanne Deschevaux-

Dusmesnil, com quem viveu até a morte – no interior da França, onde escreve Watt. Em 1945, 

escreve a novela Primeiro amor, em francês. Dois anos depois, escreve Eleutheria, abrindo o 

ciclo teatral. Em 1948, inicia a trilogia de romances com Molloy, seguido por Malone morre. 

No ano seguinte, escreve Esperando Godot, peça que irá lançá-lo de vez no cenário teatral 

mundial, depois da estréia em 1953, no pequeno Teatro Babylon, em Paris. Em 1949, encerra 

a trilogia de romances com a publicação de O inominável.  

Sua trajetória como escritor então será ascendente até a nomeação e premiação com o 

Nobel de literatura, no ano de 1969, outorgado pela Academia Sueca, cuja declaração foi a 

seguinte:  

Beckett tem exposto a miséria do homem do nosso tempo através de novas 
formas dramáticas e literárias. Suas [...] vozes mudas em tom menor 
guardam em si a libertação para os oprimidos e o conforto para os 
desgraçados. (NELSON e MILLER, 1971, p. 5)   

Suzanne morre em julho de 1989. Beckett escreve seu último poema – What is the word 

– quando está de cama devido a complicações causadas por um enfisema pulmonar e morre 

em 22 de dezembro do mesmo ano. 

Samuel Beckett desperta o interesse da crítica desde a estreia de sua peça Esperando 

Godot, em 1953. A partir daí, inúmeros teóricos, críticos, filósofos e linguistas se debruçam 

sobre sua obra para acrescentar leituras possíveis tanto da obra em si, quanto dos paralelos 

possíveis entre esta e o mundo. E então, seus escritos têm servido de lastro e parâmetro para 

as mais diversas disciplinas: o tempo, o absurdo, a representação, a língua, um número 

infindável de elementos das mais diversas naturezas são refletidos pelo universo beckettiano, 

o que o transforma em um dos autores mais estudados, cultuados e esmiuçados do século 20. 

Entre estes estudiosos, podem-se destacar alguns que oferecem pistas importantes a respeito 

das características de sua obra e seus significados possíveis. 

Para o crítico estadunidense George Steiner (2012), que escreveu sobre Beckett em 

1968, na revista The New Yorker, ou seja, um texto voltado não para o público acadêmico, 

mas endereçado ao leitor leigo do semanário, “a reductio da linguagem em Beckett [...] está 
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relacionada com muitos elementos característicos da sensibilidade moderna” (STEINER, 

2012, p. 221) e complementa afirmando que 

Os silêncios de Beckett, sua estranha suposição de que uma rosa pode ser de 
fato uma rosa, mas que apenas um tolo tomaria proposição tão escandalosa 
como algo garantido ou se sentiria confiante em traduzi-la em arte, guardam 
afinidade com a tela monocromática, a estática warhliana e a música 
silenciosa. (STEINER, 2012, p. 221) 

 

Stenier se refere a uma das características mais marcantes da obra de Samuel Beckett: o 

mono cromatismo. Há que se compreender esta característica monocromática não somente 

nas propostas visuais que Beckett sugere em suas indicações de cena (“luz cinza”), porém a 

qualidade da representação monocromática que o autor propõe para suas personagens, que se 

expressa na recusa do perfil psicológico – que não daria conta de realização, mesmo através 

dos métodos de atuação mais eficazes – e, mais marcadamente na linguagem propositalmente 

empobrecida e minimalista que se percebe nos diálogos de suas personagens. Steiner ainda 

compara a obra de Beckett à estética estática proposta pelo artista visual Andy Warhol, então 

uma figura mítica da cultura norte-americana, que em sua produção cinematográfica, 

principalmente, se contrapunha de modo visceral à cultura vigente, utilizando-se, em seus 

filmes, de longos planos imóveis, geralmente filmados em preto e branco, mostrando detalhes 

de prédios de Nova York ou ainda pessoas comuns – ou não – em ações totalmente destituídas 

de atenção dramática. Ainda, a referência à “música silenciosa”, que parece sugerir a 

comparação aos compositores da vanguarda nova-iorquina do período, notadamente Philip 

Glass, Steve Reich, La Monte Young e Terry Riley, que estavam ampliando as fronteiras da 

música moderna, através do minimalismo, uma derivação da música serial, em obras que se 

utilizavam de elementos formais de repetição quase infinita de células musicais 

intercambiáveis em conteúdos inspirados na cultura zen e na meditação transcendental e nos 

modos não-ocidentais de compreensão do universo, tão em voga naquele fim da década de 

1960. Steiner encerra seu raciocínio afirmando que “Há em Beckett uma tremenda eloquência 

às avessas”. (STEINER, 2012, p. 221) 

O ano de 1968, inclusive, parece ter sido fértil em produções críticas a respeito de 

Samuel Beckett. É inegável a quantidade de material crítico textual a respeito da obra 

beckettiana produzido neste ano. Dentre eles, se destacam O teatro do absurdo, longa análise 

de Martin Esslin a respeito dos fenômenos literários e teatrais que, segundo ele, comungavam 

de elementos comuns que o fizeram cunhar a expressão “teatro do absurdo”, baseado 

claramente na definição cunhada por Albert Camus em O mito de Sísifo, e que acabou por se 
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tornar o epíteto dos estilos mais marcantes dos autores teatrais que iniciam sua obra no início 

dos anos de 1950 (Eugène Ionesco, Arthur Adamov e Samuel Beckett, num primeiro 

momento, seguidos por Fernando Arrabal e Friedrich Dürrenmat posteriormente), colocando-

os todos sob um mesmo “guarda-chuva” estético, o que seria duramente combatido pelos 

próprios autores, em seguida. Também Eugene Webb e G. C. Barnard escrevem sobre a 

poética beckettiana, justamente no ano anterior a Beckett ser agraciado com o Prêmio Nobel 

de literatura, pela Academia de Estocolmo, em 1969. Outros escritores se aventuraram a 

desvendar o universo beckettiano. 

No capítulo de introdução do livro em que o professor de estudos internacionais da 

Universidade de Washington, Eugene Webb (2012) analisa minuciosamente a dramaturgia de 

Samuel Beckett, ele afirma que  

Beckett, culto e muito lido, conhece bem não só o desespero do homem 
moderno, mas também a longa história intelectual que desembocou nele. 
Suas obras contêm referências a filósofos que vão dos pré-socráticos a 
Heidegger, Sartre e Wittgenstein. Essa extensiva familiaridade com as raízes 
intelectuais da mente moderna é uma das principais fontes da grande 
abrangência e da força de Beckett (WEBB, 2012, p. 15) 
  

Webb faz esta afirmação, ao estabelecer uma linhagem filosófica que justifique as 

opções estéticas e estilísticas de Beckett. A filosofia figura de maneira tão proeminente na 

obra de Beckett que muitos críticos consideram conveniente tratá-lo preferencialmente em 

termos filosóficos. Frederick Hoffman se refere às novelas escritas por Beckett como 

“indagações epistemológicas” e às peças como “reflexões sobre a existência de Deus” 

(NELSON; MILLER, 1971, p. 14). Martin Esslin vê   

um paralelo verdadeiramente surpreendente entre a filosofia existencialista 
de Jean-Paul Sartre e a intuição criadora de Beckett, que nunca expressou 
conscientemente qualquer atitude existencialista. [...] Para Beckett tanto 
quanto para Sartre, o homem tem o dever de encarar a condição humana 
como reconhecimento de que a raiz de nossa existência está no nada, a 
liberdade, e a necessidade de nos criarmos constantemente por intermédio de 
uma sucessão de escolhas. (ESSLIN, 1968, p.54) 
 

O próprio Beckett – tanto em sua poesia, como nos romances e narrativas e nos roteiros 

cinematográficos – constantemente faz referências diretas aos filósofos como Heráclito, 

Descartes e Berkeley.3 Em todas as suas criações literárias, ele usa livremente conceitos e 

                                                 
3 Beckett cita Heráclito (530 – 470 a.C.) no romance Como é, como será exemplificado a seguir. René Descartes 
(1596 – 1650), considerado o pai da filosofia moderna, autor da célebre frase Cogito ergo sum (Penso, logo 
existo) é a personagem que monologa no longo poema de Beckett intitulado Whoroscope, publicado em 1930. 
Finalmente, George Berkeley (1685 – 1753) é o autor da frase Esse est percipi (Ser é ser percebido) que Beckett 
utilizará como epígrafe na publicação do roteiro de Film, seu único texto escrito exclusivamente para o cinema.  
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imagens – por vezes detalhes das próprias vidas – destes e de outros pensadores, incluindo 

Santo Agostinho, Kierkegaard e Wittgenstein.4 Em entrevistas, Beckett faz referências a 

Heidegger e Sartre.5 Obviamente, portanto, há um valor considerável em observar as relações 

filosóficas de Beckett – diretas ou indiretas, explícitas ou implícitas – com filósofos modernos 

ou da Antiguidade. 

Heráclito, que viveu na Grécia antiga (530 – 470 a.C.), é representativo do pensador 

profundo que aceita as provas mesmo quando estas não são aquelas que ele deseja ver. 

Heráclito buscou apaixonadamente encontrar a prova da permanência e da unidade na 

Natureza, mas teve de admitir que a única coisa que ele pôde enxergar foi a mudança e a 

diversidade. Seus fragmentos servem de exemplo, como o fragmento L, que traz: “Não é 

possível entrar duas vezes no mesmo rio” (HERÁCLITO, 2000. p. 205) e o fragmento CVI 

que afirma, “Eu busco a mim mesmo.” (HERÁCLITO, 2000, p. 214). Para alguém que vive e 

atua na modernidade, a leitura de Heráclito irá afirmar a crença de que o tempo é mais real 

que o espaço. Para as personagens de Beckett, o fluxo heraclitiano não está apenas no mundo 

exterior, mas pode ser experimentado no mundo interior. A consciência também flutua. Não 

se pode contemplar o mesmo rio duas vezes com a mesma mente. No romance Como é 

(2003), por exemplo, Beckett chega a citar Heráclito numa passagem:  

sobre a barriga enlameada vi um dia abençoado com o devido respeito a 
Heráclito o Obscuro no píncaro do céu anil se elevando entre suas grandes 
asas negras estendidas imóveis o corpo de neve de não sei que pássaro-
fragata o gritante albatroz dos mares do sul a história que eu sabia meu Deus 
a natural os bons momentos que tive  
(BECKETT, 2003, p. 42) 
 

Em Como é, Beckett cria um narrador que se dá conta de sua própria existência, criando 

uma espécie de inventário de estados pelos quais ele teria passado, lembrando que foram 

tantos estados na sua vida em tantas diferentes versões destes.  

O filósofo sofista Górgias de Lentini, nascido em Siracusa (483 – 375 a.C.), afirmou: 

“Nada possui existência real; e mesmo se existisse não poderia ser conhecido; mesmo se algo 

pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado” (Apud. NELSON; MILLER, 1971, 

p.15). Neste sentido, Beckett pode ser considerado uma espécie de Górgias moderno. “A 

                                                 
4 Ruby Cohn, em seu artigo Philosophical fragments in the works of Samuel Beckett, publicado sob organização 
de Martin Esslin no volume Samuel Beckett: a collection of critical essays apresenta longamente estas 
referências.  
5 Beckett disse em entrevista a Tom Driver no Columbia University Forum – no verão de 1961: “Quando 
Heidegger e Sartre falam de um contraste entre o ser e a existência, pode ser que estejam certos, não sei, mas sua 
linguagem é filosófica demais pra mim. Não sou um filósofo.” Fonte: ANDRADE, Fábio de Souza. Samuel 
Beckett – O silêncio possível. p. 190. 
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questão crucial das personagens beckettianas parece ser esta: de que maneira se pode 

expressar algo que é inexprimível?” (ESSLIN, 1965, p. 37) 

Mestre de Platão e principal personagem dos Diálogos, Sócrates (467 – 399 a.C.) afirma 

no Fédon: “Uma vida que não foi examinada não merece ser vivida” (Apud. NELSON; 

MILLER, 1971, p.15). Porém, o herói beckettiano vai além: ele se dá conta dolorosamente de 

que a vida, mesmo examinada, não merece o sacrifício, e ainda assim ele precisa continuar, 

analisando a si mesmo, colocando-se à prova no hiato entre a natureza do Eu e da Realidade. 

Segundo Martin Esslin, Beckett citou, numa entrevista, uma frase de Santo Agostinho 

(345 – 430 d.C.) que figurará como uma das passagens marcantes de Esperando Godot: “Não 

se desespere, um dos ladrões foi salvo. Não seja presunçoso, um dos ladrões foi condenado”. 

(ESSLIN, 1968, p 47) 

No mundo físico, repleto de vários fluxos constantes particulares, Descartes enxergava, 

na generalidade, verdades matemáticas fixas e imortais que ele considerava como sendo a 

essência das coisas. E, da mesma maneira, sempre houve pensadores que afirmassem existir 

dois níveis de realidade: um mundo material, transitório, diverso, imperfeito, subjetivo, um 

mundo do tornar-se ou da existência; e outro, o mundo das idéias abstratas, imaterial, 

perfeito, objetivo, um mundo do ser ou da essência. Estes pensadores enxergam o mundo 

material como resultado dos sentidos do homem, assim como o mundo das idéias relaciona-se 

com sua mente. É desnecessário reafirmar que, para estes filósofos, o mundo abstrato, mental, 

está num nível hierarquicamente superior ao mundo real.  

Um dos mais influentes filósofos modernos, o dinamarquês Sören Kierkegaard (1813 – 

1855), re-examinou estas relações. Tanto para Kierkegaard, assim como para Heráclito, a 

subjetividade permanece numa ordem superior que a objetividade; o tornar-se (existência) é 

inferior ao ser (essência). Kierkegaard (1992b) afirma em Concluding Unscientific Postscript 

to Philosophical Fragments que “toda verdade abstrata sobre a natureza do mundo, 

justamente por ter sido criada pela abstração da experiência humana, morre e se torna mera 

casca de verdade”. (KIERKEGAARD, 1992b, s.p. Grifo meu). Desta maneira, não pode 

haver verdade fora da experiência individual. Em O desespero humano, Kierkegaard (2003) 

discorre sobre o efeito psicológico provocado no homem pelo fato de, através do seu 

intelecto, ele precisar lidar constantemente com generalizações, abstrações, essências. Todo o 

restante de sua natureza urge por experiências reais, pela existência, pela expressão completa. 

Este conflito entre mente e coração leva à crise do desespero. O homem fica paralisado pelo 

desespero, pela angústia. De quê? Por quê? Porque, se ele quebrar o seu modo de vida 
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objetivo, de mente limitada, as possibilidades serão infinitas e nada será determinado. Para 

Kierkegaard,  

quem desespera não pode morrer. Dessa maneira, como um punhal não serve 
para matar pensamentos, também o desespero, verme imortal, fogo 
inextinguível, não devora a eternidade do eu, que é seu próprio sustentáculo. 
[...] Bem longe de consolar o desesperado, ao contrário, o insucesso do seu 
desespero em destruí-lo é uma tortura. (KIERKEGAARD, 2003, p. 24)  

 

É interessante perceber o enfoque existencialista de algumas das obras de Beckett, 

principalmente as criadas em francês. Porém, mesmo antes de sua opção pela língua francesa, 

já podemos notar este enfoque. Por exemplo, o ensaio crítico Proust, cuja escritura e 

influências na obra de Beckett serão analisadas com mais detalhes adiante, publicado em 

inglês, em 1931, flerta claramente com a filosofia existencialista. E, mesmo algum tempo 

depois, em 1961, podemos observar a peça Dias felizes, escrita em inglês e que, em parte, é 

concebida a partir de conceitos claramente existencialistas. 

No entanto, é preciso afirmar que Beckett, apesar de tudo, não estava interessado em 

fazer filosofia. Seu interesse sempre pareceu outro. A nós, encontramos uma possível 

explicação para o enigma filosófico beckettiano numa carta dirigida a um amigo pouco 

íntimo, que ficou conhecida como a “Carta alemã”. Neste precioso documento, Beckett 

expressa claramente alguns de seus anseios como escritor e ainda seu descontentamento com 

as estratégias literárias contemporâneas a ele. Além disso, nos sugere uma explicação para a 

opção de escrever em francês, língua na qual irá escrever grande parte de suas principais 

obras. Na “Carta alemã”, endereçada a um tal Alex Kaun, após expor sua justificativa para 

negar a tradução dos poemas de um escritor alemão sugeridos por Kaun, Beckett diz: 

Está se tornando mais e mais difícil, até sem sentido, para mim, escrever 
num inglês oficial. E, mais a mais, minha própria língua me parece como um 
véu que precisa ser rasgado para chegar às coisas (ou ao Nada) por trás dele. 
Gramática e Estilo. Para mim, eles parecem ter se tornado tão irrelevantes 
quanto o traje de banho vitoriano ou a imperturbabilidade do verdadeiro 
cavalheiro. Uma máscara. Tomara que chegue o tempo, graças a Deus que 
em certas rodas já chegou, em que a linguagem é mais eficientemente 
empregada quando mal empregada. Como não podemos eliminar a 
linguagem de uma vez por todas, devemos pelo menos não deixar por fazer 
nada que possa contribuir para sua desgraça. Cavar nela um buraco atrás do 
outro, até que aquilo que está à espreita por trás – seja isto alguma coisa ou 
nada – comece a atravessar; não consigo imaginar um objetivo mais elevado 
para um escritor hoje. 6  
 

                                                 
6 BECKETT, Samuel. “Carta alemã”, tradução de Fábio de Souza Andrade. In: ANDRADE, Fábio de Souza. 
Samuel Beckett: o silêncio possível. Cotia – SP: Ateliê Editorial, 2001. p. 169. 
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O que fica claro aqui é que Beckett tinha, já em 1937, um programa estético, ético e 

político bem definido. 

Segundo o poeta e escritor brasileiro Paulo Leminski, “talvez nenhum escritor do século 

XX apresente o ser humano nas mais extremas fronteiras de abjeção e precariedade como” 

Samuel Beckett (LEMINSKI, 1986, p. 147). No posfácio que Leminski escreve à sua 

tradução do romance Malone Morre, ele repete as palavras “desespero”, “decadência” e 

“destruição” para resumir a atmosfera geral da obra beckettiana, chegando mesmo a afirmar 

que “Beckett é um virtuose de vazios” (LEMINSKI, 1986, p. 153).  

Encenador de suas próprias peças, assim como Bertolt Brecht, Samuel Beckett se 

apresenta como um dos mais influenciadores estéticos do teatro do século 20. Se a visão 

estética e política de Brecht domina a primeira metade do século, a visão desoladora do 

mundo beckettiano o coloca como um demiurgo do mundo fragmentado e apocalíptico da 

ausência de possibilidade de comunicação entre os homens, da redução obsessiva dos 

elementos significantes na escrita e no palco e do “esgotamento das possibilidades”, como 

bem observa o filósofo contemporâneo Gilles Deleuze. Brecht e Beckett formam o par 

fundamental de escritores/encenadores fundamentais para a compreensão do teatro do século 

20. 
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3 ESPAÇO-TEMPO E CRONÓTOPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não sei há quanto tempo estou aqui, devo dizer.  
Sei apenas que já era muito velho antes de estar aqui. 

Malone morre (1948) 
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3.1 Tempo e espaço: o teatro cósmico de Einstein 
 
 

Quando o físico alemão Albert Einstein formulou a Teoria da relatividade especial, em 

1905, “no cerne de sua teoria estava uma imagem” (KAKU, 2008, p. 209) de representação 

do universo que colocou em cheque toda a física newtoniana, bem como os estudos de 

Maxwell a respeito do comportamento da luz. Einstein se utilizava de imagens de trens em 

movimento, relógios acelerando e tecidos esticados para raciocinar a respeito das leis da física 

que regem o universo. Para ele, a matemática viria depois, para provar suas teorias. Einstein 

propôs mais tarde, em 1915, a Teoria da relatividade geral, “muito mais poderosa do que a 

teoria da relatividade especial”, inspirado no movimento de um carrossel infantil. É na sua 

Teoria da relatividade geral que Einstein, ao tentar explicar os movimentos gravitacionais, 

acaba formulando o conceito de espaço-tempo como um tecido que pode esticar ou encolher.  

Logo no início da formulação da Teoria da relatividade especial, Einstein já faz uma 

separação epistemológica necessária à compreensão de seus estudos, “comecemos, portanto, 

por deixar de lado esta obscura palavra ‘espaço’, com a qual, para sermos sinceros, não somos 

capazes de imaginar coisa alguma” (EINSTEIN, 1999, p.16). Einstein se fixará na tentativa de 

compreensão do tempo, pois, segundo ele próprio,  

uma descrição completa do movimento só ocorre quando indicamos como o 
corpo modifica sua posição com o tempo; ou seja, é necessário que 
indiquemos em que tempo o corpo se encontra em cada ponto da trajetória 
(EINSTEIN, 1999, p.17). 

 

O físico estadunidense Michio Kaku, afirma em seu livro Física do impossível que “o 

tempo é um dos grandes mistérios do universo”. De fato, a natureza do tempo vem sendo 

discutida desde os primórdios do pensamento humano. “Parece [...] que o homem se distingue 

dos outros animais por seu sentido de passado e futuro – ou seja, por sua consciência de 

tempo” (WITHROW, 2005, p. 45). Apesar disso e, de acordo com o escritor Bill Bryson em 

seu livro Breve história de quase tudo, “o mais desafiador e anti-intuitivo de todos os 

conceitos na teoria da relatividade geral é a ideia de que o tempo faz parte do espaço”, pois o 

“nosso instinto tende a considerar o tempo eterno, absoluto, imutável – nada pode perturbar 

seu tique taque constante” (BRYSON, 2010, p. 135).  

De todas as teorias antigas sobre o tempo, de Platão a Plotino, passando por Aristóteles, 

nenhuma parece ser tão contundente quanto às incansáveis interrogativas formuladas por 

Santo Agostinho, no século 5 d.C. O Livro XI de suas Confissões é inteiramente dedicado ao 
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questionamento sobre a natureza do tempo em relação ao homem e a Deus. Santo Agostinho 

pretende distinguir o tempo astronômico do tempo metafísico e do psicológico. Sendo o 

primeiro relativo ao movimento dos astros, o segundo, questões relativas a Deus e o terceiro, 

ao homem. Ele questiona, no capítulo 14 do Livro XI, das Confissões: “Que é, pois, o tempo? 

Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem poderá apreendê-lo, mesmo só com o 

pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito?” (AGOSTINHO, 2011, p. 

274). No seu método, ele separa o tempo em três divisões: passado, presente e futuro. Sendo 

que “o passado já não existe e o futuro ainda não existe” (AGOSTINHO, 2011, p. 275). Neste 

sentido, seguindo seu raciocínio, Agostinho propõe que  

É impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e futuro. Mas 
talvez fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas 
passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois, estes 
três tempos na minha mente que não vejo em outra parte: lembrança presente 
das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente 
das coisas futuras. (AGOSTINHO, 2011, p. 280) 

 

Fica claro que, dentro da formulação metodológica agostiniana, a conclusão é de que se 

Deus é onipotente, não pode ser constrangido pelo tempo, deste modo, Deus existe “fora do 

tempo”.  

Segundo o pensador contemporâneo G. J. Withrow (2005), “ao que parece, todos os 

animais, exceto o homem, vivem num presente eterno” (WITHROW, 2005, p. 17-18). Para 

ele, esta distinção humana se deveu a dois fatores: a tensão emocional causada pelo 

desenvolvimento da memória e do raciocínio (que possibilitou ao homem a noção de passado 

e de futuro) e o “fator vital da intuição do homem primitivo” (WITHROW, 2005, p. 19) com 

sua noção de ritmo.  

Até a ascensão do cristianismo, a noção geral era de que o tempo era cíclico, ou seja, 

tudo que houve na história, haveria de se repetir em algum momento no futuro. O momento 

da crucificação de Cristo, porém, que deveria ser um evento único, estabelece, a partir daí, 

uma noção de tempo linear. Segundo Withrow, esses dois modelos de tempo (cíclico e linear) 

irão coexistir em conflito, até a Idade Média. De um lado, os cientistas e eruditos, fortemente 

influenciados pelos estudos de astronomia e astrologia, tenderiam a acreditar no modelo 

cíclico; já a classe mercantil, influenciados pela ascensão monetária, promoviam a concepção 

linear do tempo. De fato, no renascimento,  

O ritmo de vida aumentou, e o tempo passou a ser considerado algo valioso 
que parecia escapar continuamente; depois do século XIV, os relógios 
públicos das cidades italianas batiam as 24 horas do dia. Os homens 
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começavam a acreditar que “tempo é dinheiro” e que deviam tentar usá-lo de 
forma econômica. (WITHROW, 2005, p. 25) 

 

Recentemente, um pesquisador da Universidade de Harvard propôs uma tentativa de 

relacionar o Universo ao que ele chama de “as três flechas macroscópicas do tempo”. David 

Lazyer afere que o tempo se manifesta em três direções. São elas: (i) flecha termodinâmica, 

definida por processos de entropia nos sistemas fechados; (ii) flecha histórica, que se define 

pelos possíveis processos de geração de informação de certos sistemas abertos e, finalmente; 

(iii) flecha cosmológica, que será definida pela observação do afastamento das galáxias entre 

si. Após realizar complicadas teorias a respeito da flecha termodinâmica, Lazyer se volta para 

a definição da flecha histórica. Segundo ele, os processos de geração de informação histórica 

ocorrem tanto em sistemas biológicos como não-biológicos. Assim, “um registro do passado 

da Lua está escrito na sua superfície esburacada; a estrutura interna de uma estrela, como a de 

uma árvore, registra o processo de envelhecimento” (WITHROW, 2005, p. 161). Seguindo 

este raciocínio, temos que “o estado presente do Universo (de qualquer subsistema 

suficientemente grande ele) contém um registro parcial do passado, mas nenhum do futuro”. 

(WITHROW, 2005, p. 161 grifo meu). Na análise da expansão cósmica, ele conclui que esta 

flecha gera tanto entropia quanto informações, ou seja, o futuro se origina no passado, porém 

contém mais do que o passado. Se a existência de acontecimentos é tacitamente admitida 

através de fenômenos sucessivos e não simultâneos, será impossível deduzi-los, já que os 

desdobramentos serão uma soma dos fatores históricos e termodinâmicos. O tempo, portanto, 

é uma propriedade fundamental da relação entre o Universo e o observador. Para Withrow, 

“o tempo é visto como uma ordem na qual os eventos ocorrem. Portanto, se não houvesse 

uma sucessão de eventos, não poderia existir o tempo” (WITHROW, 2005, p. 164).  

Em sua relação com o espaço, o tempo possui diferentes compreensões. O espaço se 

apresenta para nós como um todo, enquanto o tempo se apresenta em partes. A memória é 

adjuvante do tempo. É através da ajuda pouco confiável da memória que possuímos registro 

do passado. O futuro nos é desconhecido. “Enquanto a flecha do tempo descreve a irreversível 

sucessão de eventos antes-e-depois, a passagem do tempo refere-se à distinção que fazemos 

entre passado, presente e futuro.” (WITHROW, 2005, p. 167). Apenas o presente pode ser 

vivenciado. Então, se voltamos ao raciocínio agostiniano do tempo pode-se concluir que o 

passado é uma lembrança, o futuro é uma esperança e o presente apenas é. O que ocorre agora 

já foi futuro e será passado. O problema aqui é que a única forma de se definir o presente é 

por uma referência a si próprio. Então, qualquer possibilidade de uma definição objetiva do 



 27 

presente será uma definição subjetiva. O poema de Arnaldo Antunes intitulado Agora é um 

exemplo lírico precioso a respeito da subjetivação deste presente. O poema, que faz parte do 

livro Nome, possui apenas um único verso, além do título: “Já passou.” Ou seja, o ‘agora’ a 

que se refere o título do poema, “já passou”, e o que se tem é outro agora. E outro. E outro, 

numa progressão quase infinita. 

Para finalizar, é importante citar a contribuição importantíssima do antropólogo 

estadunidense Edward T. Hall, a respeito das diferentes visões antropológicas sobre o espaço, 

em A dimensão oculta (2005) e sobre o tempo, em The dance of life (2003), que pode ser 

traduzido como A dança da vida.  

Em A dimensão oculta (2005), Hall aponta para uma determinação do espaço, buscando 

uma significação antropológica das relações inter-humanas a partir da semiologia do espaço. 

Tomando emprestados procedimentos e termos dos estudos semióticos, Hall inventa termos 

como a cinésica – que seria uma parte da semiologia antropológica que irá estudar os 

significados do movimento humano no espaço – e a proxêmica – que irá definir os 

significados das distâncias e aproximações entre os corpos humanos e estuda o 

estabelecimento de territórios e a distância entre as pessoas como signos, assim como o 

significado do uso social do espaço. Hall analisa o fluxo cinésico a partir de cinemas (que são 

classes de movimento chamadas cines), alocines (que sãs suas variantes) e proxemas. Este 

estudo de Hall foi de fundamental importância, quando realizei as montagens da peça Quad, 

de Beckett, e pude colocar em prática, na cena, os conceitos da proxêmica. Falarei mais 

detalhadamente sobre isto, adiante. 

Hall busca uma outra dimensão do tempo em A dança da vida. Segundo ele, podemos 

filosofar infinitamente sobre a ‘natureza’ do tempo, pois  

Tempo não é uma constante imutável, como Newton supôs, mas um 
aglomerado de conceitos, eventos e ritmos que cobre uma variedade 
extremamente ampla de fenômenos. (HALL, 2003, p. 13, tradução minha) 
 

Ao esmiuçar os conceitos, eventos e significados do tempo, Hall chega a nove 

categorias fundamentais de tempo, embora afirme que a maioria das pessoas que vive no 

mundo ocidental industrializado fará uso de apenas seis a oito delas. Estas categorias são 

chamadas por Hall de meta-tempo e são elas:  

 Tempo sagrado 

 Tempo profano 

 Tempo físico 
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 Tempo metafísico 

 Tempo biológico 

 Tempo cronológico (do relógio) 

 Tempo pessoal (subjetivo) 

 Micro-tempo (Monocrônico ou Policrônico) 

 Tempo sincrônico 

 

Para Hall, “pode-se demonstrar que tanto no nível nuclear da cultura como na superfície 

da cultura manifestada, os seres humanos usam e distinguem esses tipos de tempo que se 

podem identificar.” (HALL, 2003, p. 206) E ele irá fixar-se no estudo dos dois tipos de micro 

tempo, separando-os a partir de fronteiras culturais geográficas. O mundo monocrônico é 

representado pelas culturas ocidentais industrializadas do hemisfério norte, em que cada 

evento deverá ser realizado em um tempo determinado, cada coisa a seu tempo. É o mundo 

das agendas, do tempo compartimentalizado. Cada compromisso deverá ter um tempo 

apontado para seu início e término. Fazem parte deste mundo monocrônico os povos do norte 

da Europa, dos Estados Unidos da América e do Japão contemporâneo que fazem uso racional 

do tempo. Já o mundo policrônico prima pela utilização intuitiva do tempo, em que tudo 

ocorre em um fluxo constante, nada é sólido e firme. Neste tipo de utilização, podem-se fazer 

muitas coisas ao mesmo tempo, não há uma divisão explícita de tarefas a serem realizadas. 

Esta é uma aferição temporal comum aos povos dos países da África, Oriente Médio, Índia e 

algumas regiões do Brasil.  

Em seu livro, Hall exemplifica a estranheza com que um viajante europeu ocidental 

monocrônico se depara ao confrontar com o aparente caos cronológico do mundo não-

ocidental policrônico. A experiência policrônica pode produzir grande desconforto e situações 

de estresse significativos ao viajante que provém de um mundo monocrônico. Além da 

incapacidade de compreender a organização policrônica, o viajante ocidental se sente perdido 

num vórtice de tempo não demarcado. O contrário também se pode verificar, quando o 

viajante do mundo policrônico se percebe oprimido pelas rígidas demarcações de tempo 

impostas ao seu universo. 

Porém, a análise que mais irá chamar atenção para um estudioso da obra de Samuel 

Beckett é a que Hall faz a respeito das discrepâncias causadas entre o tempo biológico e o 

tempo cronológico (do relógio). Para ele, “o tempo parece ‘se arrastar’ quando o relógio 

biológico e o relógio da parede estão fora de sincronia” (HALL, 2003, p. 131). Essa noção de 
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“tempo arrastado” é uma chave importante para a compreensão da noção de tempo na obra 

beckettiana. Há diversos exemplos de passagens nas peças de longa duração (Esperando 

Godot, Fim de partida e Dias felizes), em que as personagens repetidas vezes fazem menção à 

sensação desconfortável da passagem do tempo. “O tempo se arrastando é sinônimo de um 

desconforto” (HALL, 2003, p.131). Este desconforto, segundo o próprio Hall, que vai buscar 

na literatura de Marcel Proust e Kafka, entre outros, exemplos de suas manifestações, pode 

ser percebido através da experiência da leitura. Segundo ele, por exemplo, “James Joyce nos 

enxerga aprisionados no estreito confinamento do tempo linear” (HALL, 2003, p. 134). A 

professora de filosofia Olegária Matos, em um de sesus estudos a respeito da natureza 

filosófica do tempo, afirma que  

o tempo dos relógios é o 'tempo homogêneo e vazio' que é preenchido qual 
um recipiente, que vai acomodando, indiferente, acontecimentos que caem 
'dentro dele'. O tempo do calendário, ao contrário, não se desenrola 
mecanicamente, pontua a existência com 'dias de recordação', momentos que 
capturam o tempo em 'pontos de concentração'. Nestes dias as coisas 
relembradas subitamente se tornam 'atuais', retornam à existência 'nos 
momentos de recordação'. Este é o caráter diferencial do tempo histórico; 
não a badalada regular do relógio que nivela todas as ocorrências em um 
contínuo indiferente, mas a súbita pausa do colecionador; não o frio avanço 
do processo infinito, mas sua transgressão (MATOS, 1989, p. 31-32) 

 

Sendo assim, pode-se compreender o tempo, a partir de sua relação com a memória e o 

absurdo do confinamento da noção de tempo a partir do relógio. 

 

3.2 Prefigurações do tempo beckettiano: o cronocarcinoma 

 

Em toda a sua obra, Samuel Beckett parece dar especial atenção ao tempo e às suas 

ações. Isto parece bastante claro quando ele se incumbe de escrever um ensaio crítico sobre 

Marcel Proust.  

Em 1931, “encomendado por um editor londrino” (ESSLIN, 1968, p. 28), Beckett faz 

publicar seu longo ensaio intitulado Proust, sobre o autor de Em busca do tempo perdido. Ele 

irá sutilmente analisar o tempo perdido entre seus dois pólos: a diluição da persona no tempo 

– a danação; e o alçar voo da persona na verdadeira memória, que é a arte que eterniza – a 

redenção (NELSON e MILLER, 1971). Nas entrelinhas da análise beckettiana, se antevê a 

formulação da poética radical da narrativa que ele não tardará em colocar à prova em sua 

própria criação literária. 
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Beckett conduzirá sua leitura de Proust buscando quatro pilares, de cujos significados 

podemos extrair uma idéia do que viria a se tornar uma poética beckettiana. Estes quatro 

pilares construídos a partir da leitura de Em busca do Tempo perdido são: (i) o Tempo 

(Krónos); (ii) o Hábito (Éthos); (iii) a Memória (Mnéme) e (iv) o binômio Amor/Amizade 

(Philía, que não será tratado aqui). 

Beckett afirmará, logo no início do seu ensaio, que “as criaturas de Proust são, portanto, 

vítimas desta circunstância e condição predominante: o Tempo. [Pois], não há como fugir das 

horas e dos dias. Nem de amanhã nem de ontem” (BECKETT, 2003, p. 11). Logo em seguida, 

Beckett analisará os efeitos do tempo sobre as pessoas, afirmando que “não estamos 

meramente mais cansados por causa de ontem, somos outros, não mais do que éramos antes 

da calamidade de ontem. [...] As aspirações de ontem foram válidas para o eu de ontem, não 

para o de hoje” (BECKETT, 2003, p. 12). Ele segue aqui um raciocínio que, em conceito, 

lembra o fragmento de Heráclito: “Não é possível entrar duas vezes no mesmo rio” 

(HERÁCLITO, 2000, p. 205). 

O tempo marcará a obra de Beckett de maneira a não deixar dúvidas sobre a sua 

natureza destruidora. Assim como em Proust, o tempo interfere nas vidas e percepções das 

personagens. Desta maneira, Beckett vê as personagens comprimidas entre o futuro e o 

passado.  

O indivíduo é o sítio de um constante processo de decantação, decantação do 
recipiente contendo o fluido do tempo futuro, indolente, pálido e 
monocromático, para o recipiente contendo o fluido do tempo passado, 
agitado e multicolorido pelo fenômeno de suas horas. (BECKETT, 2003, p. 
13) 
 

A idéia que Beckett faz do tempo prefigura de maneira bastante explícita em Esperando 

Godot, quando a personagem Pozzo, após ser arguida sobre quando Lucky teria ficado mudo, 

responde: 

POZZO (subitamente furioso) – Você não cessa de me atormentar com suas 
histórias sobre o tempo!? É abominável. Quando! Quando! Um dia, será que 
isso não lhe basta, um dia como qualquer outro dia, um dia ele ficou mudo, 
um dia eu fiquei cego, um dia vamos ficar surdos, um dia nascemos, um dia 
morremos, o mesmo dia, o mesmo segundo, será que isso não lhe basta? 
(Mais calmo.) O nascimento ocorre com um pé na cova, a luz brilha um 
instante, e depois surge novamente a noite. (BECKETT, 1976, p. 176)  
 

 “Memória e Hábito são atributos do cronocarcinoma” (BECKETT, 2003, p. 16, grifo 

meu), ou seja, do ‘tumor do tempo’, e é nestes dois atributos que ele irá seguir sua análise 

sobre a “tragédia que se abaterá nas relações humanas, cujo fracasso é preestabelecido” 
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(BECKETT, 2003, p. 16), na história entre os protagonistas de Em busca do Tempo perdido. 

Para Beckett (2003, p. 17), “respirar é um hábito. A vida é um hábito. Ou melhor, a vida é 

uma sucessão de hábitos, posto que o indivíduo é uma sucessão de indivíduos.” Em Godot, 

ele irá se utilizar deste conceito do hábito. Ao final do longo monólogo reflexivo de Vladimir, 

o vagabundo chega à conclusão de que “o ar está cheio de nossos gritos”. Em seguida, ele se 

cala, tentando escutar os ecos de seus gritos e conclui: “Mas o hábito é uma grande surdina” 

(BECKETT, 1976, p. 178). Para a personagem Vladimir, o hábito é a surdina que abafa os 

gritos (de terror, pedidos de ajuda, de dor) emitidos por cada um de nós. Assim, imagina-se 

que autor veja o hábito como algo a ser desprezado e arrancado da alma dos homens para que 

haja alguma possibilidade de redenção. Para ele, o hábito impede o único modo de triunfar 

sobre o tempo, que são os períodos de transição, de adaptação entre uma situação e outra, com 

a criação de novos hábitos. Não há possibilidade de um indivíduo ‘ser’ quando ele está 

inserido totalmente dentro do hábito. Portanto, “viver perigosamente” é “um triunfante soluço 

em meio ao vácuo – como o hino nacional do eu verdadeiro, exilado do hábito” (BECKETT, 

2003, p. 18).  

a criatura de hábitos dá as costas àquele objeto que nem à força poderá 
corresponder a um ou outro de seus preconceitos intelectuais, que resiste às 
proposições de seu esquadrão de sínteses, organizado pelo Hábito segundo 
princípios de economia de energia. (BECKETT, 2003, p. 23). 
 

Na relação entre sofrimento e hábito, Beckett ainda conceitua sua relação com o tédio e 

os reajustes necessários às novas situações impostas pelo tempo.  

A obrigação fundamental do Hábito [...] consiste no perpétuo ajustar e 
reajustar de nossa sensibilidade orgânica às condições de seus mundos. O 
sofrimento representa a omissão desse dever, seja por negligência ou 
ineficácia; o tédio representa seu cumprimento adequado. O pêndulo entre 
esses dois termos: Sofrimento – que abre uma janela para o real e é a 
condição principal da experiência artística –, e o Tédio – com seu exército de 
ministros higiênicos e aprumados, o Tédio que deve ser considerado como o 
mais tolerável, já que [é] o mais duradouro de todos os males humanos. 
(BECKETT, 2003, p. 28). 
 

Fica claro, nesta passagem, o ponto de vista radical que Beckett tem do sofrimento 

como motor da arte e do tédio, com consequência esperada e adequada ao poder do hábito. 

Esta visão pode ser percebida em várias de suas obras posteriores.  

É o sofrimento de ter sido retirado do hábito que move o narrador/protagonista de 

Primeiro amor, novela que Beckett escreverá em 1945. O narrador/protagonista de Primeiro 

amor está totalmente inserido no tédio confortável entre a pífia plantação de tomates, cravos e 
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jacintos e seu pequeno quarto. Sua pequena e confortável prisão do hábito é ameaçada apenas 

quando este é interrompido após a morte de seu pai. Durante uma das longas sessões no vaso 

sanitário – com diarréia ou prisão de ventre, nem ele sabe ao certo –, o narrador é obrigado a 

abandonar sua casa e passa a viver entre o cemitério, onde constantemente vai visitar o 

túmulo do pai, e um banco à beira do rio, que passa ser sua nova morada. Quando ele já está 

construindo este novo hábito confortável, aparece Lulu, uma prostituta gorda e estrábica, com 

quem ele irá morar, criando sempre novos hábitos.  

Beckett encerra a parte de seu ensaio que fala sobre o hábito com uma citação do 

próprio texto de Proust: “Se não existisse o Hábito, a Vida teria, por certo, uma aparência 

deliciosa para todos aqueles a quem a Morte ameaça a cada momento, isto é, para toda a 

Humanidade.” (BECKETT, 2003, p. 28) 

A memória, segundo Beckett, é auxiliar do hábito.  

O homem de boa memória nunca lembra de nada, porque nunca esquece 
nada. Sua memória é uniforme, uma criatura de rotina, simultaneamente 
condição e função de seu hábito impecável, um instrumento de referência e 
não de descoberta. [...] Porque sua memória é um varal e as imagens de seu 
passado são roupa suja redimida, criados infalivelmente complacentes de 
suas necessidades de reminiscência. (BECKETT, 2003, p. 28). 
 

Porém, há dois tipos de memória, com articulações diferentes e que surgem em 

circunstâncias diferentes, provocando consequências diferentes. Uma delas é a memória 

voluntária, aquela primeira, escrava do hábito, que Beckett chamará de “testamento do 

indivíduo”, pois é a “memória uniforme da inteligência”, cuja reprodução é confiável. Na 

memória voluntária, “não há grande diferença” [...] “entre a memória de um sonho e a 

memória da realidade.” 

A memória voluntária insiste na mais necessária, salutar e monótona forma 
de plágio – o plágio de si mesmo. Democrata incondicional, não faz 
qualquer distinção entre os Pensamentos de Pascal e uma propaganda de 
saponáceo. (BECKETT, 2003, p. 32-33) 
 

Em contraposição, “a memória involuntária é explosiva”, não pode ser controlada, nem 

sequer está à mercê dos desejos de utilização do sujeito. Sua função é criar entre o presente e 

o passado, revelando a experiência do real. “Mas a memória involuntária é um mágico rebelde 

e não se deixa importunar. Escolhe seu próprio tempo e lugar para a operação do milagre” 

(BECKETT, 2003, p. 33). 

Beckett irá identificar esta memória involuntária em vários momentos de Le Temps 

retrouvé, quando as personagens irão sofrer transportes para o passado e para as sensações 
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experimentadas neste passado, deflagrados por pequenos elementos ou gestos quase 

prosaicos, mas de grande importância dentro do contexto em que estão inseridos. O ruído da 

batida de uma colher num pires, alguém roçando levemente um guardanapo engomado nos 

lábios, um odor, pequenos elementos que assumem o papel do mágico que irá operar o 

milagre de, através da memória involuntária, reproduzir a experiência do real, justamente no 

contraste de tempo entre passado (um passado que o hábito – ou novos hábitos – julgavam 

esquecidos e que a memória voluntária tratou de descolorir) e o presente, dando ao sujeito a 

percepção de que ele está vivo e atrelado a uma rede que envolve sua memória e seus hábitos 

como artífices do tempo.  

Há vários exemplos da relação com a memória em Esperando Godot. Claro que, na 

peça, os seres em cena estão corroídos pela decrepitude, portanto a memória – que, em outros 

casos, poderia trazer um pouco de alento e livrá-los da angústia em que vivem – surge 

fragmentada, caótica e, por vezes, falha na sua missão redentora. Logo no início do primeiro 

ato de Godot, se observa: 

ESTRAGON – Nós já viemos aqui ontem. 
VLADIMIR – Não senhor, não viemos. 
ESTRAGON – E o que é que a gente fez ontem? 
VLADIMIR – O que é que a gente fez ontem? 
ESTRAGON – É. 
VLADIMIR – Ora... (irritado) Você é o rei da confusão. 
(BECKETT, 1976, p. 21)  
 

O trecho já anuncia que as personagens Vladimir e Estragon sequer possuem uma 

memória comum de onde estiveram no dia anterior. Segundo um dos axiomas do “modelo de 

comunicação ‘certa’” proposto por Karpínskaia e Revzin (GUINSBURG; COELHO NETTO; 

CARDOSO, 2006), em um diálogo exemplar, o emissor e o receptor devem possuir uma certa 

‘memória comum’, que possui uma certa soma de informações relativas a um passado comum 

experimentado por ambos e que ambos guardam na memória. Não parece ser o caso dos 

personagens de Esperando Godot. Ao final do mesmo primeiro ato, há um pequeno diálogo 

em que a memória falha surge novamente. Após a saída de Pozzo e Lucky, Vladimir e 

Estragon retomam a conversa, se referindo aos que acabaram de sair: 

VLADIMIR – Como eles estão mudados. 
ESTRAGON – Quem? 
VLADIMIR – Esses dois. [...] Você não acha que eles estão mudados? 
ESTRAGON – Pode ser. Todo mundo muda. Menos nós. 
VLADIMIR – Pode ser! Claro que mudaram. Você não viu não? 
ESTRAGON – Acho que vi. Mas eu não conheço eles. 
VLADIMIR – Conhece sim. 
ESTRAGON – Eu não. 



 34 

VLADIMIR – Conhecemos, tenho certeza. Você esquece tudo. (BECKETT, 
1976, p. 86-87) 

 

Mais adiante, ainda no fim do primeiro ato, já na presença do quinto personagem da 

peça, o Menino que veio dar o recado de que o Senhor Godot não virá naquela noite, há uma 

sequência particularmente tocante: 

VLADIMIR – O que é que você tem? (Estragon [...] recua, e cobre o rosto 
com as mãos. Vladimir e o menino olham para ele. Ele tira as mãos do 
rosto) O que é que você tem? 
ESTRAGON – Eu não sou feliz. 
VLADIMIR – Não! Desde quando?  
ESTRAGON – Esqueci. 
VLADIMIR – A memória gosta de brincar. 
(BECKETT, 1976, p. 91) 

 

Neste exemplo, Beckett desloca o ponto crucial de tensão entre as personagens – a 

reação aparentemente emocional que Estragon apresenta, ao se perceber infeliz – e aponta o 

vetor poético para uma característica da memória. 

Logo no início do segundo ato, há outro pequeno trecho exemplar sobre a memória. 

Vladimir está tentando fazer Estragon se lembrar do dia anterior, quando eles estiveram 

naquele mesmo local, e o que fizeram. Estragon parece não se lembrar. 

 

VLADIMIR – Será possível que você já esqueceu? 
ESTRAGON – Eu sou assim. Ou esqueço logo ou não esqueço mais. 
VLADIMIR – E de Pozzo e Lucky, você se esqueceu também?  
ESTRAGON – Pozzo e Lucky! 
VLADIMIR – Ele se esqueceu de tudo! 
ESTRAGON – Eu me lembro de um energúmeno que me deu uma canelada e 
depois se fez de bobo. 
VLADIMIR – Esse era Lucky.  
ESTRAGON – Eu me lembro. Mas quando foi isso? 
VLADIMIR – E o que estava com ele, não se lembra? 
ESTRAGON – O que me deu um osso. 
VLADIMIR – Esse era Pozzo. 
ESTRAGON – E isso tudo foi ontem? 
VLADIMIR – Claro que sim. 
ESTRAGON – E aqui mesmo? 
VLADIMIR – Claro! Não reconhece o lugar?  
ESTRAGON (subitamente furioso) – Reconhece! O que há para se 
reconhecer? Toda a merda da minha vida eu chafurdei na lama! E você fica 
falando de cenografia! [...] 
(BECKETT, 1976, p. 110-111. Grifo meu.) 

 

Na outra extremidade da obra beckettiana, no último poema escrito pelo autor, a 

dificuldade em acessar a memória faz da voz da consciência do poeta um fluxo no esforço de 
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finalizar uma única frase. O poema What is the Word (Qual é a palavra), escrito em francês, 

em 1988, é o resultado angustiante desse esforço de uma personagem para evocar na sua 

memória, as palavras que lhe faltam para completar seu pensamento.  

loucura –  
loucura para a – 
para a – 
qual é a palavra – 
loucura a partir desta – 
tudo isso – 
loucura de tudo isso – 
dado – 
loucura dado tudo isto – 
vendo – 
loucura vendo tudo isso – 
isso – 
qual é a palavra – 
este esta – 
isto isso aqui – 
tudo isso isto aqui – 
loucura dado tudo isto – 
vendo – 
loucura vendo tudo isso isto aqui – 
para a – 
qual é a palavra – 
ver – 
vislumbrar – 
parecer vislumbrar – 
necessidade de parecer vislumbrar – 
loucura para a necessidade de parecer vislumbrar – 
qual – 
qual é a palavra – 
e onde – 
loucura para a necessidade de parecer vislumbrar qual onde – 
onde – 
qual é a palavra – 
lá – 
lá – 
lá fora – 
longe – 
longe longe de lá – 
de leve – 
de leve longe longe lá qual – 
qual – 
qual é a palavra – 
vendo tudo isso – 
tudo isto esta – 
tudo isto isto aqui – 
loucura para ver qual – 
vislumbre – 
parecer vislumbrar – 
necessidade de parecer vislumbrar – 
de leve longe longe lá qual – 
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loucura para a necessidade de parecer vislumbrar de leve longe longe lá qual 
– 
qual – 
qual é a palavra – 
 
qual é a palavra 
 
(BECKETT, 2006, v. 4, p. 50-51. Tradução minha) 

 

Desta maneira, compreende-se o conceito fundamental a respeito de tempo formulado 

por Samuel Beckett, de que o tempo pode ser descrito como cronocarcinoma. Em 1929, o 

jovem Beckett publicou um ensaio que, juntamente com outros artigos de outros jovens 

intelectuais, discípulos de Joyce, recebeu o emblemático título de Our exagmination round his 

factification for incamination of work in progress7. Esta coletânea de ensaios era uma exegese 

da obra-prima de James Joyce, então chamada de Work in progress e, mais tarde, finalizada 

sob o título de Finnegan’s Wake. Segundo o estudo de Walter James Miller, da New York 

University e de Bonnie E. Nelson, da Hofstra University, o denso romance de Joyce usa a 

teoria jungiana de inconsciente coletivo, onde o inconsciente de cada pessoa contém 

memórias recalcadas não apenas de sua própria experiência, mas também da experiência total 

de toda a raça humana. E essas memórias flutuam através da mente do adormecido 

protagonista H. C. Earwicker que, neste estado de adormecimento, passa a existir enquanto 

todo ser humano do sexo masculino: de Adão a Noé, a Romeu, Darwin, Huck Finn e ao 

próprio Earwicker. 

O título do ensaio de Beckett é Dante...Bruno. Vico...Joyce. Logo no título de sua 

crítica, Beckett imediatamente se autoproclama um amante das técnicas de linguagem 

joyceanas. E, no ensaio propriamente, ele irá se apropriar da linguagem joyceana, 

“conscientemente se emaranhando no método joyceano” (DILKS, 2004, s.p.).  Ele faz 

produtivas comparações entre Joyce e Dante, em parte, de maneira cartesiana. Ele caracteriza 

o Inferno de Dante como a “estática ausência de vida” da malícia absoluta; o Paraíso como a 

“estática ausência de vida” da virtude absoluta. E, entre as duas, encontra a arte dinâmica: o 

Purgatório, que está em constante movimento de vitalidade. E Beckett enxerga o Work in 

progress de Joyce inteiramente inserido dentro do nível do purgatório, contendo todas as 

tensões existentes entre o bem e o mal, o masculino e o feminino, a mente e o corpo, a 

objetividade e a subjetividade, em todos os pólos opostos. Beckett afirma que o Work de 

Joyce se caracteriza pela sua “absoluta ausência do Absoluto”. Enquanto forma, Beckett vê o 
                                                 
7 Uma tradução possível, em português, deste título tão original seria: Nossa exagminação sobre a sua 
fatificação para o encaminhamento do trabalho em processo.  
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Purgatório dantesco como um cone: um formato que implica numa progressão ascendente, 

em direção ao Paraíso, em direção ao absoluto, à perfeição extática. Mas o purgatório 

joyceano é esférico: seu formato implica num movimento circular, na direção de uma 

repetição cíclica, em constante fluxo.  

Estas observações revelam que, mesmo antes dos trinta anos de idade, Beckett 

enfatizaria uma das características marcantes de seu trabalho posterior: sua complexidade 

material pode estar contida numa forma simples desde que fiel ao tema. É nesta análise que 

podemos antever a ação esférica que irá caracterizar, por exemplo, o drama Esperando Godot.  

Escrita em francês, em 1948 e descrita pelo autor como uma “Tragicomédia”, os dois 

atos de Esperando Godot não obedecem à estrutura tradicional de, no ato I, fazer a 

apresentação de personagens seguido de complicação, conflito e clímax, para, no segundo ato, 

proceder à curva descendente da ação, em direção à resolução. Um esquema de descrição da 

ação do primeiro ato seria: 1. Os personagens “pacientes” (Vladimir e Estragon) passam o 

tempo esperando. 2. Os personagens “agentes” (Pozzo e Lucky) atravessam a ação. 3. Os 

personagens “pacientes” recebem uma mensagem (de que Godot não poderá estar lá naquele 

dia). 4. Os personagens “pacientes” decidem continuar esperando. É importante notar que, no 

segundo ato, o esquema de ação irá funcionar exatamente da mesma forma. A estrutura de 

ação do primeiro ato descreve um círculo, e a estrutura do segundo ato, da mesma maneira, 

um outro círculo. Assim, há uma implicação clara de que a ação do passado irá se repetir no 

futuro de maneira cíclica em repetições infinitas. Porém há diferenças cruciais entre o 

primeiro e o segundo atos. Ambos os atos começam e se encerram de maneira idêntica para 

Vladimir e Estragon, mas para Pozzo e Lucky (agentes da ação) há mudanças extremas. No 

segundo ato, Pozzo está cego e Lucky perdeu o poder do discurso, os dois estão cambaleantes 

e inseguros, sua condição sugere que eles estão mais próximos da decadência de Vladimir e 

Estragon. Não ficamos sabendo qual a causa desses efeitos: eles parecem simplesmente ser o 

curso natural das coisas. O que podemos saber com certeza é que eles estão em uma espiral 

descendente. Esta forma nos sugere que, se por um lado, a vida é cíclica e, por outro, é uma 

espiral descendente, em ambos os casos, a vida parece ser repetitiva, vazia, entediante, 

destituída de um sentido de progresso e totalmente sem propósito. 

 Esperando Godot, portanto, é um exemplo do eixo formal vislumbrado por Beckett, na 

obra de Joyce. Porém, há outros exemplos. Em uma de suas últimas peças para teatro, 

Rockaby, escrita em inglês, em 1980, vemos uma mulher precocemente envelhecida que ouve 

sua própria voz gravada, enquanto faz movimentos repetitivos de ir e vir, numa cadeira de 
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balanço. A voz que a mulher ouve parece vir de sua própria consciência e se repete, com 

pequenas modificações, numa estrutura que mais parece um poema. Aos poucos, o texto 

parece convergir numa espiral descendente, até que os movimentos e a voz cessem e a mulher 

finalmente possa fechar os olhos definitivamente. 

Porém, onde Beckett irá levar os movimentos cíclicos e a ação repetitiva a um grau 

infinito será em Quad, uma peça sem palavras escrita para a televisão. Neste exercício 

matemático de análise combinatória, quatro figuras humanas, cobertas dos pés à cabeça por 

panos que não permitem que elas sejam identificadas, andam sobre um quadrado imaginário 

no chão, ora em solos, ora em duplas, ou trios e quartetos, repetindo exaustivamente seus 

movimentos (cujos trajetos são minuciosamente descritos nas anotações de direção e notas 

explicativas). Não há um fim. Os elementos da ação são dispostos de uma determinada 

maneira que a sequência de movimentos seja ininterrupta, como um moto-contínuo.  

Este mesmo método já havia sido utilizado em duas outras peças de curta duração: 

Come and go, escrita em inglês, em 1965, e dedicada a John Calder, três mulheres 

identificadas apenas pelos nomes Ru, Flo e Vi, e pelas cores com que estão vestidas 

(vermelho, amarelo e roxo), cujos rostos permanecem sob a sombra de seus chapéus, criam 

uma movimentação matematicamente simétrica. Simetria esta que também se repete no texto 

falado. Neste dramatículo (como Beckett define) de pouco mais de cinco minutos, são 

pronunciadas apenas cento e vinte palavras, distribuídas igualmente em quarenta palavras 

para cada personagem, numa economia e condensação de linguagem espantosa.  

E, finalmente, na peça Play, escrita em inglês, entre 1962 e 1963, Beckett cria umas de 

suas obras mais instigantes em que ele se utiliza de referências marcantes do martírio no 

inferno da Divina comédia, de Dante, para colocar suas personagens (duas mulheres e um 

homem) enterradas até o pescoço, dentro de grandes urnas, fazendo-as repetir infinitamente a 

história de suas desventuras amorosas. Ao final da peça, depois de percebermos que as três 

personagens não têm saída, Beckett comanda, na indicação de direção: Repeat play, ou seja, 

“repetir a peça”.  

Em todos estes exemplos, o que vemos é a estratégia da repetição cíclica utilizada como 

estrutura que nos diz: ‘isto é ruim, e pode ficar ainda pior’. A resposta que Beckett nos dá aos 

seus próprios enigmas é desesperadora. Porém, é importante ressaltar que o elemento 

desencadeador do desespero é a passagem do tempo. O tempo, juntamente com seus 

auxiliares, a memória e o hábito, parecem atuar de modo a intensificar a espiral descendente 

de decadência, destruição e desespero.  A passagem do tempo representa a inelutável e trágica 
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condição desesperadora humana. Não há saída possível. Pois não há saída do tempo. Não há 

como “sair do tempo”, pois estamos totalmente inseridos na sua devastadora ação. 

Certamente, ação de A última gravação de Krapp funcione de modo exemplar para 

ilustrar este ponto. Nesta peça, escrita em inglês, em 1958, a partir de uma encomenda do 

Royal Court Theatre, de Londres, o velho Krapp, um homem míope, meio surdo e desleixado 

de 69 anos de idade, escuta num gravador antigas fitas que ele havia produzido com sua 

própria voz, trinta anos antes, quando ainda era jovem. Depois, gravará uma nova fita, com 

seus pensamentos e impressões atuais, como faz todos os anos, no dia do seu aniversário. 

Deste modo, pode-se concordar, sem hesitação, com a afirmação de que “Krapp é uma 

derrisória caricatura do tempo, tempo no qual ele não mais se encontra. É outro. Não vivo, 

morto.” (BERRETTINI, 2004, p. 182) 

 
 
3.3 Bakhtin e os cronótopos  

 

A palavra cronótopo é criada a partir de dois elementos de composição gregos: 

“chronos”, que é o ‘tempo’ e “tópos", cujo significado se refere ao ‘lugar’ ou ‘localidade’.8 

Assim, temos ‘crono-topo’ como ‘tempo-espaço’, ou melhor espaço-tempo (como aparece de 

modo mais frequente), no sentido de estabelecer necessariamente onde e quando uma 

determinada ação surge e se desenvolve. Pois sem tempo e sem espaço, a ação não pode se 

desenvolver; o tempo destituído de espaço é a matéria da música, já o espaço sem tempo é o 

local da pintura ou da arquitetura. A ação sempre se concretiza em um lugar e em um 

momento dados. (PAVIS, 2005) 

Mikhail Bakhtin (1993), em seu estudo Formas de tempo e de cronótopo no romance e 

nas Observações finais do livro Questões de literatura e estética: a teoria do romance – 

define e desenvolve o conceito de cronótopo, criando territórios desta relação entre as 

categorias de tempo e de espaço na literatura de romances. Para ele, todos os elementos 

abstratos do romance – as generalizações filosóficas e sociais, as idéias, as análises de causa e 

dos efeitos etc. – gravitam ao redor do cronótopo.  

                                                 
8 Há uma divergência a respeito da grafia correta da palavra. Alguns autores e tradutores brasileiros e 
portugueses utilizam a forma ‘cronotopo’, sem acento, fazendo a pronúncia ocorrer no terceiro “o”, fechado. Em 
textos mais atuais, optou-se por adotar o acento agudo no terceiro “o”, fazendo a sílaba tônica ser pronunciada de 
modo aberto. Optei pela última por entender que outras palavras de origem composta adotarem o mesmo 
procedimento em português, por exemplo: helicóptero, polígrafo e mimeógrafo. 
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O próprio crítico russo afirma que o conceito foi formulado a partir de um estudo 

clássico da física moderna, pois o termo ‘cronótopo’ “é empregado nas ciências matemáticas 

e foi introduzido e fundamentado com base na teoria da relatividade (Einstein).” (BAKHTIN, 

1993, p. 211) Ele também afirma que  

não é importante para nós esse sentido específico que ele tem na teoria da 
relatividade, assim o transportaremos daqui para a crítica literária quase 
como uma metáfora (quase, mas não totalmente); nele é importante a 
expressão de indissolubilidade de espaço e tempo (tempo como quarta 
dimensão do espaço). (BAKHTIN, 1993, p. 211. Grifo meu.) 

 

Bakhtin ainda acrescenta que  

no cronótopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e 
temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, 
comprime-se, torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, 
penetra nos movimentos do tempo, do enredo e da história. Os índices do 
tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é 
medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão de sinais 
caracterizam o cronótopo artístico. (BAKHTIN, 1993, p. 211. Grifo meu.) 
 

A influência do pensamento e as teorias de Einstein sobre as observações de Bakhtin 

serão tratadas mais detalhadamente adiante. O importante é ressaltar a visão do crítico de que 

“em arte e literatura, todas as definições espaço-temporais são inseparáveis umas das outras e 

são sempre tingidas de um matiz emocional” (BAKHTIN, 1993, p. 349). Para os estudiosos 

estadunidenses Gary Saul Morson e Caryl Emerson, em seu longo e consistente estudo 

intitulado Mikhail Bakhtin: criação de uma prosaística (2008),  

A tese crucial de Bakhtin é que o tempo e o espaço variam em qualidades; 
diferentes atividades e representações sociais dessas atividades presumem 
diferentes tipos de tempo e espaço. Tempo e espaço não são, pois, meras 
abstrações “matemáticas” neutras. Ou, para ser mais exato, o conceito de 
tempo e espaço como abstrações define, ele próprio, um cronótopo 
específico que difere de outros cronótopos. (MORSON & EMERSON, 2008, 
p. 384) 
 

Alguns pontos importantes devem ser ressaltados, quando estudamos os cronótopos, 

sendo eles:  

(1) Tanto no cronótopo, quanto na física einsteiniana, tempo e espaço são 

indissociáveis; 

(2) Existe uma variedade quase infinita de percepções do tempo e do espaço; este 

pensamento está na base da teoria de Einstein, quando ele subverte a noção newtoniana 
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clássica de tempos e espaços absolutos; ou seja, vivemos, para usar um termo de Bakhtin, 

num universo de “heterocronia”. 

(3) Diferentes aspectos do universo operam em cronótopos de diferentes ordens; se o 

tempo é, de um modo ou de outro, histórico e biográfico, o espaço sempre é social, deste 

modo, o cronótopo revela um “potencial oculto” no conceito einsteiniano de espaço-tempo; 

(4) A variedade e multiplicidade de cronótopos se deve à necessidade de respostas de 

cada momento, sendo assim, históricos, ou seja, a relação entre os cronótopos pode ser 

dialógica e, finalmente; 

(5) Os cronótopos não estão “presentes” nas ações, ao contrário, eles são o lugar que 

possibilita a existência dos enredos e das ações; como um “pano de fundo” que molda e 

determina as ações. 

Além de Einstein, Bakhtin se inspira na filosofia de Emmanuel Kant para dar a 

definição do cronótopo. A partir do estudo da Estética transcendental, que faz parte do 

tratado kantiano da Crítica da razão pura, Bakhtin endossa a percepção kantiana de que o 

espaço e o tempo são formas de cognição indispensáveis, porém, diverge de Kant, ao afirmar 

que, ao contrário da visão transcendental kantiana inferida ao tempo e ao espaço, “o 

cronótopo determina a unidade artística de uma obra literária no que ela diz respeito à 

realidade efetiva” (BAKHTIN, 1993, p. 349. Grifo meu.) 

Segundo Morson e Emerson, “os cronótopos são tão importantes que todos nós 

reconhecemos intuitivamente o que Bakhtin tem em mente”. (MORSON & EMERSON, 

2008, p. 388). Dos diferentes cronótopos cotizados por Bakhtin, há aqueles que se comportam 

de maneira tipologicamente estáveis, são eles: (i) o cronótopo do encontro, onde predomina a 

matiz temporal, que possui um “forte grau de intensidade emocional”; (ii) o cronótopo da 

estrada, que é o que se liga ao do encontro e faz com que os caminhos espaço-temporais das 

personagens se cruzem; (iii) o cronótopo do castelo é aquele em que as relações humanas e 

históricas se apresentam; (iv) o cronótopo da sala de visita, onde e quando criam-se e se 

resolvem os nós das intrigas; (v) o cronótopo da cidadezinha provinciana, tão característico da 

vida pequeno-burguesa, que é o lugar do tempo cíclico dos costumes, onde não há 

acontecimentos (é neste cronótopo, segundo Bakhtin, que se insere a obra de Anton 

Tchekhov, por exemplo); (vi) o cronótopo da crise e da mudança de vida, que é o cronótopo 

metafórico da soleira da porta, ou da escadaria, que ganha caráter implícito 
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simbólico/metafórico e parece não ter duração definida; e, finalmente (vii) o cronótopo 

biográfico, cuja característica principal é a ênfase dada à duração e à extensão do tempo. 

Bakhtin também lista outros cronótopos como o da natureza, o do idílio familiar, do 

folclore e o do trabalho idílico, que não serão tratados aqui. 

 

3.4 O cronótopo segundo Pavis 

 

No capítulo Espaço, tempo, ação, em seu livro Análise dos espetáculos, o investigador 

francês do teatro Patrice Pavis afirma que 

A aliança de um tempo e de um espaço constitui o que Bakhtin, no caso do 
romance, denominou de cronotopo [sic], uma unidade na qual os índices 
espaciais e temporais formam um todo inteligível e concreto. Aplicados ao 
teatro, a ação e o corpo do ator se concebem como o amálgama de um 
espaço e de uma temporalidade: o corpo não está apenas [...] no espaço, ele é 
feito de espaço [...] e feito de tempo. (PAVIS, 2008, p. 140) 

 

Ainda segundo Pavis, esta relação espaço-tempo é simultaneamente concreta e abstrata. 

Por um lado, temos a relação concreta com o espaço teatral e o tempo cronológico da 

representação (que é o mesmo para os atores e os espectadores, pode ser medido através de 

relógios) e por outro, há o mundo abstrato proposto pela encenação, que possui o que Pavis 

chama de um “lugar funcional” e uma “temporalidade imaginária”. É interessante notar que, 

durante uma encenação, essas duas percepções de espaço-tempo ocorrem simultaneamente. 

Para Pavis, há que se fazer uma distinção entre o tempo dramático e o tempo cênico: “a 

temporalidade cênica permanece o elemento de referência comum para os atores e para os 

espectadores” (PAVIS, 2008, p. 147). Ao tomar emprestado o conceito de cronótopo de 

Bakhtin, Pavis observa uma dificuldade, por não encontrar nas obras cênicas imagens que 

possam ser culturalmente codificadas, à exceção de algumas manifestações de gênero literário 

dramatúrgico e cênico (como a farsa medieval, a tragédia francesa clássica e o naturalismo 

europeu, como ele próprio recorda). No entanto, Pavis ressalta que “o que revela da análise 

estrutural da representação teatral é antes uma série de cronótopos nos quais o uso do tempo e 

do espaço produz uma corporalidade específica” (PAVIS, 2008, p. 150) e, após fornecer um 

longo exemplo retirado do filme Marat/Sade, de Peter Brook, ele continua, afirmando que 

“cada modelo de cronótopo se traduz por um modelo específico de corporalidade para as 

personagens e os atores” (PAVIS, 2008, p. 151). Então, ele fornece uma tipologia – a que ele 

se refere como “receita simples” – para confeccionar cronótopos a partir de propriedades 
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contrastantes de espaço e tempo. Nesta tipologia, o espaço poderá se manifestar de modo (1) 

aberto; (2) fechado; (3) grande; (4) pequeno; (5) global; (6) fragmentário, e assim por diante. 

Já o tempo, se manifesta dos seguintes modos: (a) infinito; (b) limitado; (c) longo; (d) curto; 

(e) ininterrupto; (f) interrompido, etc. Assim, apenas combinando estes ingredientes 

principais, podemos criar categorias de análise para os diversos espetáculos. O que chama 

atenção na definição de Pavis é a necessidade da presença do corpo do ator como ponto 

central de análise do cronótopo e da relação entre espaço e tempo. Justamente por ser o ator o 

meio e o modo através do qual a ação se manifesta.  

O espaço-tempo é uma espécie de partitura sobre a qual se espalha um corpo 
desdobrado em suas variantes e suas repetições compulsivas; é o corpo [...] 
como que estendido e dissecado diante de nós, fragmentado em seus 
parceiros, mais alter-ego que adversários, corpo repartido no espaço-tempo 
como uma prancha anatômica que representa os diferentes órgãos de um 
mesmo corpo social. (PAVIS, 2008, p. 158) 
 

É nesta ideia de “corpo repartido no espaço-tempo” que procuro sustentar a concepção 

cênica da montagem da tele-peça ...até parecer as nuvens... Buscando estabelecer o vínculo 

entre memória, hábito, repetição e temporalidade, na tele-peça de Samuel Beckett, o que será 

tratado adiante. 

 

3.5 Beckett e os cronótopos 

 

O cronótopo dominante em Esperando Godot é o da estrada.  Nesta paradigmática peça, 

as personagens desenvolvem toda a (não-)ação de esperar pela figura enigmática de Godot, 

localizados numa estrada à beira de um deserto, por onde transitam, tanto no primeiro quanto 

no segundo ato, as outras personagens do drama. Há o exemplo também da peça radiofônica 

Todos os que caem, de 1957, em que a ação central se desenrola na estrada que liga a casa da 

protagonista à estação de trem, num trajeto de ida e volta. Nesta peça, há uma justaposição do 

cronótopo da estrada com o cronótopo da cidadezinha provinciana, pois durante o trajeto da 

velha, ela cruza com vários personagens habitantes da pequena cidade em que reside, e toda 

ação é reduzida ao “tempo cíclico dos costumes” onde “não há acontecimentos, há apenas o 

‘ordinário’ que se repete” (BAKHTIN, 1998, p. 353). Neste exemplo, o efeito criado pelo 

autor “é de um tempo denso, viscoso, que rasteja no espaço”. (BAKHTIN, 1998, p. 353). 

Se, em Beckett, o espaço se liriciza porque perde a referência como local exterior, 

traduzindo uma paisagem subjetiva e o tempo é infinitamente dilatado e não-cronológico 

(MENDES, 1981), o cronótopo da estrada parece ser o ideal para que as personagens 
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beckettianas possam realizar seus encontros e estabelecer os nós da não-intriga que 

caracterizam a poética do autor. Na estrada “parece que o tempo se derrama no espaço e flui 

por ele” (BAKHTIN, 1998, p. 350).  

Além do cronótopo da estrada, que pode ser obviamente percebido no tempo/espaço de 

Esperando Godot, outros cronótopos figuram de modo esparso, mas bastante significativos na 

obra de Beckett. Porém, Beckett irá escrever sátiras que utilizam outros cronótopos, criando 

efeitos diversos para a sua dramaturgia. Em Fim de partida, de 1956, onde o cronótopo da 

sala de visita se superpõe ao da prisão, do local de onde não há escapatória. As personagens 

de Fim de partida estão encarceradas e a única ação vista é a contemplação da passagem do 

tempo. Nesse sentido, todas as possibilidades de intriga pessoal e análise biográfica ou 

histórica são esvaziadas de sentido, produzindo imagens rarefeitas em lugar de densidades 

temporais concretas.  

Outras criações de Beckett para a cena irão relativizar o conceito de cronótopo. Em 

Dias felizes, última das peças de longa duração, escrita em inglês, entre 1960 e 1961, a 

protagonista Winnie – primeira personagem feminina escrita por Beckett para o teatro – está 

enterrada até a cintura, no primeiro ato e até o pescoço, no segundo. A cena se passa num 

deserto, num monte coberto de vegetação ressecada, “não há árvore ou estrada, como em 

Esperando Godot, acenando com a possibilidade de proteção ou evasão desse deserto 

escaldante” (BERRETINI, 2004, p. 191). Bakhtin não prevê um cronótopo que dê conta da 

situação da pobre Winnie, que vai sendo sugada pela terra e, mesmo nesta situação extrema e 

desesperadora, utiliza o otimismo como meio de sobrevivência. Winnie está encurralada, sem 

saída. Neste topos que obriga à imobilidade física da personagem, o cronos  se apresenta de 

modo radical: uma estridente campainha toca, dando início ao tempo de Winnie, tanto no 

começo do primeiro, quanto do segundo atos. Esta duração determinada mecânica e 

teatralmente, funciona como um deus ex-machina que surge no mundo externo, dando início 

ao suplício otimista da personagem, desmascarando o urdi mento teatral e seus equipamentos, 

o sacrifício trágico de Winnie se dá no teatro. Um recurso igualmente teatral é utilizado de 

modo muito mais abundante em Ato sem palavras I, escrito no final dos anos 50, em que a 

personagem é repetidamente instigada a realizar suas ações, a partir de estímulos teatralmente 

e artificialmente colocados em cena pelo autor. Ali também o cronótopo salta da literatura e 

parece nos conduzir ao teatro e seus bastidores e mecanismos.  

Os textos dramáticos escritos por Beckett na década de 1970 parecem apontar para um 

“nada” espacial e indefinido. A relação com o tempo se dilui e se torna apenas duração. O 
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tempo em que a quase-ação ocorre é o tempo da duração da própria ação. Assim acontece em 

Eu não, de 1972, em que uma boca flutuante jorra uma torrente de palavras direcionadas a um 

ouvinte. Assim também acontece em That time (Aquele tempo), escrita em 1974 e A piece of a 

monologue (Pedaço de monólogo), escrita em  1979, peças nas quais o onde e o quando 

parecem se diluir, transformando-se em subtrações cênicas expressivas.  

Para finalizar, um último exemplo em que o cronótopo do não-lugar se oferece para 

criar um local de ação onde apenas a idéia abstrata do tempo surge com elementos retirados 

da vida cotidiana, mas que, assim como em Godot, possuem pouco valor relativo. Em O que 

onde, última peça escrita por Beckett, no ano de 1983, não há nenhuma indicação de ‘onde’ as 

personagens estão. Há apenas uma voz vinda de um alto-falante que anuncia em qual estação 

do ano que a ação da peça se situa. Aos poucos, as personagens vão desaparecendo, até que 

permanece em cena apenas a personagem cuja voz se pode ouvir dos alto-falantes.  

Estou só. 
No presente, como estive, permaneço. 
É inverno. 
O tempo passa. 
Isto é tudo. 
Faça sentido a quem fizer. 
Eu desligo. 

(BECKETT, 2006, v. 3, p. 504) 

 
3.6 O cronótopo do não-lugar 
 
 

Logo no início de Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade, 

Marc Augé (2007) oferece uma definição incipiente a respeito dos elementos que ele estuda, 

no capítulo introdutório de seu livro. Após fazer uma crítica aos estudos antropológicos e 

etnológicos, e descrever os modos de percepção do espaço e do lugar, nas sociedades ditas 

primitivas, ele afirma  

Os não-lugares são tanto as instalações necessárias à circulação acelerada 
das pessoas e bens (vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto os 
próprios meios de transporte ou os grandes centros comerciais, ou ainda os 
campos de trânsito prolongado onde são alojados os refugiados do planeta. 
(AUGÉ, 2007, p. 36) 

 

Segundo ele, vivemos numa época marcada por três pontos fundamentais: (i) a 

superabundância factual – um excesso de fatos e informações circulantes no tempo; (ii) a 

superabundância de espaço (que ele descreve como um paradoxo, já que, com os meios de 

comunicação, o planeta parece pequeno, porém, a nossa pequena experiência humana de 
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deslocamento, quando vista através de uma fotografia tirada de um satélite, por exemplo, nos 

parece ínfima),  e, (iii) a individualização das referências, como a produção coletiva de 

sentido é flutuante, é necessária uma produção individual de sentido. Augé afirma que “o 

mundo da supermodernidade não tem as dimensões exatas daquele no qual pensamos viver 

[...]. Temos que reaprender a pensar o espaço.” (AUGÉ, 2007, p. 37) 

Em seguida, o autor fará uma longa digressão para definir a diferença entre espaço e 

lugar, como categorias de análise. Assim, ele afirmará a existência de lugares antropológicos, 

que são espaços ocupados por indivíduos, e que possuem significados históricos que são 

vividos por estes indivíduos, mesmo que simbolicamente. “O lugar é necessariamente 

histórico a partir do momento em que, conjugando identidade e relação, ele se define por uma 

estabilidade mínima. [...] O habitante do lugar antropológico não faz história, vive na 

história.” (AUGÉ, 2007, p. 53).  

No capítulo seguinte, o autor irá definir o que ele chama de não-lugar. Segundo ele, “a 

distinção entre lugares e não-lugares passa pela oposição do lugar ao espaço.” (AUGÉ, 2007, 

p. 75). Sendo assim, são os habitantes e passantes que, ao inferirem significados históricos ao 

espaço, o transformam em lugar. A partir do raciocínio de Merleau-Ponty (2011, p. 328), 

espaço seria o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível e lugar seria o “espaço 

existencial, lugar de uma experiência de relação com o mundo de um ser essencialmente 

situado ‘em relação com o meio’ ” (AUGÉ, 2007, p. 75). Portanto, para, Augé, “lugar é o 

lugar do sentido inscrito e simbolizado, o lugar antropológico.” (AUGÉ, 2007, p. 76). Para 

definir ‘não-lugar’, o autor se utiliza de um exemplo do viajante, onde há a experiência de um 

duplo deslocamento: o do viajante e o da paisagem. O viajante se desloca e, sob sua ótica, a 

paisagem se desloca igualmente. Então, para o autor, “o espaço do viajante seria, assim, o 

arquétipo do não-lugar.” (AUGÉ, 2007, p. 81). Sendo assim, pode-se responder à questão 

inicialmente colocada (de que modo opera o ser humano, no mundo atual?), a respeito das três 

prerrogativas principais da supermodernidade, que seriam a superabundância factual no 

tempo, a superabundância espacial e a individualização das referências. A mediação entre o 

humano e este mundo superabundante espacial e temporalmente e individualizado se dará 

através de seu discurso, através de um texto, das palavras: “certos lugares só existem pelas 

palavras que os evocam”. (AUGÉ, 2007, p. 88). O não-lugar cria uma identidade partilhada 

aos passageiros. Até aqui, o pensamento de Augé se refere exclusivamente à questão 

antropológica, numa tentativa de oferecer respostas a questões postuladas pela modernidade 

(e pela pós-modernidade, ou a supermodernidade, a que o autor se refere) aos métodos de 
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análise antropológicos e etnográficos. Porém, é no final de seu estudo que se encontra a chave 

para estabelecer o pretendido cronótopo do não-lugar. É preciso que se faça um recorte no 

texto de Augé, para separá-lo do contexto meramente antropológico e se fundamente uma 

possível utilização poética para proposta aqui.  

Para Augé “o espaço do não-lugar não cria nem identidade nem relação, mas sim 

solidão e similitude.” (AUGÉ, 2007, p. 95). O exemplo do viajante estrangeiro que só 

encontra aconchego em lojas de redes de lanchonete, como McDonald’s, onde a relação com 

os odores e a identidade visual possam ser facilmente reconhecidos. Se, para ele, o não-lugar 

se restringe aos aeroportos, rodovias e locais de passagem e, neste sentido, o texto de Heiner 

Müller se encaixa com perfeição:  

Na solidão dos aeroportos Eu respiro aliviado Eu sou 
Um privilegiado O meu nojo 
É um privilégio 
Protegido por muralhas 
Arame farpado prisão 
[...] 
Não quero mais comer beber respirar amar uma mulher um homem uma 
criança um animal. Não quero mais morrer. Não quero mais matar. 
[...] 
Meu cérebro é uma cicatriz. Quero ser uma máquina. Braços para agarrar 
pernas andar nenhuma dor nenhum pensamento.  
(MÜLLER, 1987, p. 31) 

 

Porém, se o homem-máquina de Müller pode ser definido habitando esse não-lugar, a 

personagem beckettiana irá se abrigar num outro não-lugar, num não-lugar em que o próprio 

autor aponta sutilmente um caminho de conceituação, e não o segue. O cronótopo do não-

lugar é o local onde “tudo se passa como se o espaço fosse retomado pelo tempo”. (AUGÉ, 

2007, p. 96), que “existe e não abriga nenhuma sociedade orgânica” (AUGÉ, 2007, p. 102), 

das personagens que se perguntam cada vez mais para onde estão indo “porque sabem, cada 

vez menos, onde estão.” (AUGÉ, 2007, p. 105).  

Deste modo, o cronótopo do não-lugar se apresenta como uma ferramenta poderosa para 

analisar a relação tempo-espaço, em que algumas das obras de Samuel Beckett se inserem. 

Um exemplo possível é a já citada peça televisiva Quad, em que as personagens repetem 

trajetos pré-determinados sobre um quadrado imaginário, no palco. Não há qualquer 

possibilidade de estipulação de uma referência histórica ou antropológica que defina o espaço 

em que estas personagens estão. Qualquer vestígio de memória ou de identificação, nem 

mesmo palavras. O espaço geométrico é ocupado apenas durante o período de uma duração, 
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ou seja, é o espaço sendo retomado pelo tempo. Quad ocorre no cronótopo do não-lugar, 

conforme definido aqui anteriormente. Não há ali nenhuma possibilidade de “sociedade 

orgânica” e não importa onde as personagens estão.  
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4 O CORPO NA CENA BECKETTIANA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem mãos, sem braços, é preferível, velho como o mundo,  
perdido como o mundo, amputado em todos os sentidos,  

levantado sobre meus cotos fieis, rebentando por causa da urina retida,  
velhas orações, velhas lições, cotovelo a cotovelo,  

carcaça, alma, e crânio.  
Textos para nada (1950)  
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4.1 “É sempre o corpo que atrapalha!” 
 

Durante uma disciplina do doutorado em Artes Cênicas, notei com surpresa que os 

colegas que possuíam formação em dança se referiam frequentemente à palavra “corpo” para 

designar diferentes partes de um organismo ou, de modo displicente, se referir a diferentes 

conceitos supostamente pré-conhecidos pelos interlocutores das discussões em sala de aula. 

Isto posto, comecei a me questionar exatamente sobre o quê os colegas estavam se referindo, 

exatamente. Até que cheguei, com temor de estar provocando um incêndio conceitual, à 

seguinte formulação, em sala de aula: “Para vocês, de dança, o que é corpo? Quando vocês 

dizem corpo, o que exatamente vocês estão querendo dizer?”. 

A provocação surtiu um efeito inesperado e, a partir de então, muitas das discussões em 

sala de aula giravam em torno da questão fundamental que foi posta: O que é corpo? 

Este capítulo visa compreender a noção de corpo na escrita dramatúrgica, lírica e em 

prosa de Samuel Beckett, obra sobre a qual venho me debruçando em estudos desde a 

graduação, cruzando referências com as noções freudianas de corpo, a partir das reflexões do 

médico José Ângelo Gaiarsa, autor do livro O que é corpo (2002). E também outras 

referências teóricas a respeito do corpo e da obra de Samuel Beckett. 

 

4.2 Que corpo é esse? 

 

Ao procurar o verbete corpo na versão eletrônica do dicionário Aurélio, nos deparamos 

com uma miríade de significados. Desde aferições sobre arquitetura (a parte central de um 

edifício) até a álgebra moderna (anel de integridade cujos elementos, à exceção do zero, têm 

um inverso multiplicativo), passando pela indústria fabricante de papel (espessura de cada 

folha) e pelas noções anatômicas (cadáver, substância física de cada homem ou animal, etc.) 

ou seja, cada parte do pensamento humano designa de corpo algo diferente, de acordo ao seu 

uso, função ou simples existência. Aqui, o que nos chamou a atenção foi uma das definições 

filosóficas de corpo: “Parte dos seres vivos que é o suporte material da alma ou do espírito” 

(FERREIRA, 2004). Temos então que o corpo é o “suporte material da alma”.  

Porém, o médico e estudioso José Ângelo Gaiarsa refuta com veemente ironia essa 

noção segundo a qual existiria essa dicotomia entre “esse monstro imperfeito” (o corpo) e a 

“leveza e a sutileza” (a alma), sendo assim, teríamos a compreensão – equivocada, segundo 

Gaiarsa, de que “a alma é o avesso do corpo” (GAIARSA, 2002, p. 15).  
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Gaiarsa apoia sua argumentação e cita alguns exemplos de como essa lógica de 

contrários corpo-alma é falha e pretende remontar a história dessa relação dicotômica. Para 

isto, ele transita seu discurso pela bioquímica do corpo e suas funções metabólicas, pela 

poesia e filosofia resultantes do pensamento sobre o corpo e tenta justificar a noção de que o 

corpo tenha recebido esse rótulo de “antipatia” em relação à alma através da experiência 

medieval dos suplícios públicos e testemunhos de campos de batalha, pois, segundo afirma, 

no passado  

as pessoas tinham muito mais oportunidades [...] de experimentar o horror da 
visão de corpos mutilados e dilacerados. Também a de experimentar o cheiro 
insuportável e repugnante de corpos humanos em decomposição 
(GAIARSA, 2002, p 25) 
 

Para então concluir: “Não duvido de que estes dados contribuíram para que se fizesse 

do corpo a imagem negativa que ele sofre” (GAIARSA, 2002, p. 26). 

O estudioso também afirma, emprestando um conceito da psicanálise, na tentativa de 

dar pistas a respeito da noção de corpo que pretende construir, que  

se levarmos a sério o que Freud dizia (fase oral, fase anal e genital) então o 
homem freudiano é um teratoma (um tumor embrionário), que só tem de 
corpo e de alma o aparelho digestivo e o aparelho genital. [...] Este homem 
freudiano que não tem tórax, usa como instrumento quase exclusivo de 
comunicação a palavra. (GAIARSA, 2002, p. 13) 
 

O que Gaiarsa se refere é ao texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, escritos 

por Sigmund Freud em 1915 e revisados em 1924. Nestes ensaios, Freud formula o conceito 

das fases em que a sexualidade humana começa a existir, sob a forma de pulsões. Essas fases 

seriam três, (i) fase oral: primeira fase da evolução libidinal, quando o prazer está então 

ligado de forma predominante à estimulação da cavidade bucal; (ii) fase anal-sádica: segunda 

fase da evolução libidinal, segundo Freud, é caracterizada por uma organização da libido sob 

o primado da zona erógena anal, onde a relação do objeto está impregnada de significações 

ligadas à função de defecação (expulsão-retenção) e ao valor simbólico das fezes, o que 

geralmente ocorre entre os dois e os quatro anos de vida da criança e, finalmente (iii) fase (ou 

organização) genital: fase do desenvolvimento psicossexual caracterizado pela organização 

das pulsões parciais sob o primado das zonas genitais. (LAPLANCHE e PONTALIS, s/d). 

Ao estabelecer o que seria o corpo do “homem freudiano”, Gaiarsa formula muito 

rapidamente – e de modo bastante irônico – o conceito de teratoma, retirado da patologia, 

cujo significado é tumor embrionário. Porém, se buscarmos a etimologia da palavra teratoma, 

encontramos a palavra grega teratos, cujo significado é ‘monstro’ ou ainda ‘monstruosidade’. 
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Ou seja, na raiz da ironia de Gaiarsa, encontro uma pista preciosa para tentar decifrar o corpo 

beckettiano. Este corpo beckettiano às vezes se comporta como um mero tubo digestivo, 

porém não privado de sua sexualidade genital. Por outras vezes, o corpo beckettiano se 

apresenta como uma monstruosidade imunda, disforme e putrefata. Não raro, os corpos das 

personagens de Beckett assumem as pulsões orais, anais e genitais, indicadas por Freud como 

infantis e meros trampolins para a vida adulta saudável.  

Merleau-Ponty aponta para um viés completamente diverso, na sua Fenomenologia da 

percepção, afirmando que “a espacialidade do corpo é o desdobramento de seu ser de corpo, a 

maneira pela qual ele se realiza como corpo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 206), assim, 

seguindo esta linha de raciocínio, pode-se afirmar que a relação com o ser e o corpo atravessa 

sua própria espacialidade. O que irá garantir, segundo o próprio Merleau-Ponty afirma, a 

possibilidade da existência do corpo na poesia ou na pintura e em outras formas de expressão 

artística, pois “não é ao objeto físico que o corpo pode ser comparado, mas antes à obra de 

arte.” E continua: 

Um romance, um poema, um quadro, uma peça musical são indivíduos, quer 
dizer, seres em que não se pode distinguir a expressão do expresso, cujo 
sentido só é acessível por um contato direto, e que irradiam sua significação 
sem abandonar seu lugar temporal e espacial. É nesse sentido que nosso 
corpo é comparável à obra de arte. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 210. 
Grifo meu.) 
 

Ao tentar definir o corpo beckettiano, Ludovic Janvier (1988, p. 60) afirma que “este 

corpo que é meu não é meu. Este corpo que não é meu me incomoda e me estorva”. E segue 

seu raciocínio apontando na obra de Beckett os corpos das personagens carentes de 

pertencimento que funcionam como estorvo.  

O ator francês, teatrólogo e colaborador de Beckett, Pierre Chabert, recentemente 

falecido, escreveu um artigo intitulado O corpo no teatro de Samuel Beckett que complementa 

a afirmação de Janvier, acrescentando que  

Os corpos de personagens de Beckett sempre existem em um estado de falta 
ou negatividade: incapaz de ser visto, ou de se deslocar, ou de enxergar [...] 
ou ouvir [...], etc e é precisamente esta falta que dá ao corpo a sua existência, 
sua força dramática e sua realidade como material de trabalho para o palco. 
(CHABERT, 1982, s.p. Tradução minha.) 
 

Ou seja, para corroborar as ideias anteriores, a afirmação de Chabert coloca as 

características corporais das personagens beckettianas – que o estudioso chama de “falta” e 

“negatividade” – como fundamentais para dar existência aos corpos apresentados tanto na 

cena quanto na prosa e na poesia de Samuel Beckett. 
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É buscar exemplos destes corpos a tarefa que este capítulo se propõe agora. 

 

4.3 O corpo lírico: abortado e estéril 

 

No poema intitulado Cascando, escrito em 1936, Samuel Beckett explora os limites 

físicos entre amor descrito em palavras e tornado carne até o desespero de um amante 

(con)fundir seu corpo com o do outro. 

Logo nos primeiros versos, da primeira parte do poema, Beckett expressa com pouca 

sutileza seu universo corporal e verbal: 

por que não meramente o desespero 
na ocasião  
da enxurrada de palavras? 
 
não é melhor abortar que ser estéril? 
 
as horas depois que você vai embora são tão tentadoras 
elas sempre começam a tragar cedo demais 
as mãos em garra lutando cegamente na cama querendo 
deixar em carne viva até os ossos os antigos amores 
cavidades certa vez preenchidas com olhos como os seus 
tudo sempre é melhor cedo demais do que nunca 
a escuridão querendo ser esfregada nos rostos deles 
de novo nove dias jamais farão boiar quem ama 
nem nove meses 
nem nove vidas 
 
(BECKETT, 2006, v. 4, p. 33. Tradução minha, grifo meu). 

 

Aqui, as referências ao tempo de uma gestação humana se misturam à sofreguidão meio 

desesperada dos amantes cujas palavras e corpos se atritaram ao limite de rompimento da 

própria carne. Em Beckett, o amor – mesmo físico – nunca é uma saída possível para o 

desgaste das relações humanas. 

Na segunda estrofe de um outro poema, do ciclo de poemas escritos no final da década 

de 1930, intitulado Dieppe, Beckett apresenta o corpo do eu-lírico de modo sutil, quando este 

sugere encontrar a paz, não nas praias sinuosas da região da cidade francesa de Dieppe, mas 

no vão de uma porta: 

minha paz está lá na neblina que esvai 
quando eu cessar de andar sobre esses limites sinuosos 
e viver no espaço de uma porta 
que abre e fecha 
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(BECKETT, 2006, v. 4, p. 39. Tradução minha). 
 

O poema ainda nos apresenta o ‘ser’ misturado às ondas do mar, em contraposição ao 

‘ter sido’, e também as consequências da reunião entre corpo e sombra: 

o que eu faria sem esse mundo sem rosto incurioso 
onde ser não dura nada além de um instante onde todo instante 
gira no vazio da ignorância de ter sido 
sem esta onda onde no fim 
corpo e sombra reunidos se afogam 
 
(BECKETT, 2006, v. 4, p. 40. Tradução minha). 
 

Ao fim do poema, o eu-lírico se afasta das luzes da cidade, onde teria deixado uma 

antiga paixão, e parece nunca mais voltar. 

Por fim, um poema escrito em 1938, cujo título, composto apenas por uma única 

palavra, já apresenta um enigma: Ooftish. Esta palavra não se encontra nos dicionários 

disponíveis, porém, segundo a versão on-line do dicionário Merriam-Webster, esta palavra é 

composta por duas palavras de origem iídiche, cujo significado literal é uf, que significa 

“sobre” e tish, “mesa”, ou seja, “sobre a mesa”, no sentido de “exposto”, “à vista de todos”. 

No inglês britânico, a partir do final do século dezenove, a palavra aparece em sua forma 

inglesa ooftish, na gíria comum para “dinheiro”, mas no sentido de ser a quantia que não se 

deve esconder, ou seja, não ser mesquinho, por isso a opção, na tradução para o português, de 

usar uma expressão popular que, mesmo não sendo diretamente identificada com dinheiro, 

envolve relações de revelar e esconder algo, até mesmo dinheiro. Eis a tradução do poema: 

 

Abra o jogo 
 
ofereça coloque na mesa 
o Gólgota foi só um o começo 
angina câncer é tudo igual pra gente 
tussa sua tuberculose não seja mesquinho 
nada é insignificante nem um coágulo 
qualquer venérea é muito bem-vinda 
a velha toga na naftalina 
não seja sentimental você não vai querer isso de novo 
envie tudo junto, a gente coloca no pote com o resto 
com o seu amor correspondido e não correspondido 
as coisas que foram tarde demais coisas que foram muito cedo 
o espírito dolorido o escroto do boi castrado 
você não vai curar você não vai suportar 
é você é igual a você até um idiota tem dó de você 
então divida todo o problema e mande junto 
toda a miséria diagnosticado não diagnosticada mal diagnosticada 
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faça seus amigos fazerem o mesmo, tudo é útil 
vamos dar sentido a isso, vamos colocar no pote com o resto 
tudo se resume ao sangue do cordeiro 
  
 
(BECKETT, 2006, v. 4, p. 35. Tradução minha) 

 

Há, distribuídas por todo o poema, referências bastante expressivas a respeito do corpo, 

principalmente em relação à decadência e à enfermidade deste. Se levarmos em conta que “o 

corpo de boa saúde [...] não existe realmente” (CHABERT, 1982, s.p.), é através das 

manifestações da decadência e das enfermidades e da deterioração que o corpo terá existência. 

O poema sugere que o sujeito a quem a voz do eu-lírico se dirige “não seja mesquinho”, que 

coloque para fora qualquer enfermidade à qual ele possa estar sendo acometido, assim, o 

corpo deste sujeito vai sendo construído: angina, tuberculose, câncer e até mesmo doenças 

venéreas são citadas para que, uma vez expurgadas, possam ganhar um sentido. Juntamente 

com as doenças, o sujeito deve expelir seus amores – correspondidos ou não – e toda a 

miséria – diagnosticada, não diagnosticada ou mal diagnosticada – para que tudo isso seja 

reunido num único pote. Há ainda uma sugestão do “espírito dolorido”, no mesmo verso em 

que cita o “escroto do boi castrado”, numa referência que indica a ideia de “membro 

fantasma” enunciada por Merleau-Ponty, em sua Fenomenologia da percepção.  

Em Ooftish, Beckett sistematicamente reúne as características do sujeito, seus 

elementos corporais – geralmente relacionados a enfermidades – e elementos emocionais – 

seus amores correspondidos ou não, etc. – e os coloca a serviço de algo que produzirá um 

sentido. O último verso ainda apresenta, surpreendente e ironicamente, uma referência ao 

“sangue do cordeiro”, que pode ser associado à culpa cristã (Agnus Dei qui tollis peccata 

mundi), cujas derivações seriam as tais doenças e sofrimentos citados na parte inicial do 

poema. 

Assim, pode-se afirmar que, na lírica beckettiana, o corpo será abortado, estéril, 

enfermo, envolto em sombras, cuja existência se dá num espaço entreaberto de uma porta. Em 

sua busca por uma expressão radical, Beckett reafirma a única possibilidade da existência do 

corpo na negação ao corpo de “beleza convencional e de boa saúde” (CHABERT, 1982 s.p.). 

Para Beckett, explorar os limites possíveis do corpo parece funcionar como uma das opções à 

deserção que ele comenta: “ser artista é falhar, como ninguém ousou falhar” (ANDRADE, 

2001, p. 181). Ao violentar os corpos de suas personagens, Beckett está falhando como 

ninguém ousou falhar. 
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4.4 Dizer um corpo: o corpo todo prosa 

 

Beckett inicia seu pequeno romance Pioravante marche de modo a usar a narrativa 

como suporte e veículo à construção do corpo da personagem. Assim, temos  

Dizer um corpo. Onde nenhum. Mente nenhuma. Onde nenhuma. Ao menos 
isso. Um lugar. Onde nenhum. Para o corpo. Estar lá dentro. Mover-se lá 
dentro. E sair. E voltar lá para dentro. Não. Sair nenhum. Voltar nenhum. Só 
entrar. Ficar lá dentro. Em diante lá dentro. Parado... (BECKETT, 1998, p. 
7). 
 

Ao ‘dizer’ um corpo, este começa a existir para o leitor. Ao ‘dizer’ um lugar, o lugar 

passa a existir, segundo Beckett, para que o corpo possa “estar lá dentro” e “ficar lá dentro”. 

Este corpo-sem-mente beckettiano, que existe apenas para se mover em determinado local (ou 

nem isso) parece ser o tal teratoma, o tumor embrionário, cujas funções se resumem a quase 

nada. Mover-se e estar, apenas.  

Na mesma época da escrita de Esperando Godot, durante os anos imediatos do pós-

guerra parisiense, Beckett preparou sua trilogia de romances em primeira pessoa, todos 

(prot)agonizados por narradores/narrados. 

O romance que inaugura a trilogia é Molloy, escrito em 1947. O personagem/narrador 

que dá título ao livro é descrito como “um velho decrépito, sozinho e doente, confinado a um 

espaço de recolhimento – um quarto que diz ser de sua mãe – escrevendo suas memórias.” 

(ANDRADE, 2001, p. 42). Na primeira parte do romance, ele descreve o prazer que sente ao 

colecionar pequenas pedrinhas arredondadas que ele usa seguidamente para chupar. Numa 

clara referência à fase oral freudiana (que ocorre nas crianças até o segundo ano de vida), o 

prazer que Molloy experimenta ao chupar suas pedrinhas redondas substitui para ele toda e 

qualquer diversão extra. “Mas chupar as pedras como disse, não de qualquer jeito, mas com 

método, acho que era uma necessidade física também.” (BECKETT, 2007, p. 108). 

Malone morre é o título do segundo romance da trilogia. Escrito em 1948, também em 

primeira pessoa. O personagem/narrador/narrado Malone, “diferentemente de Molloy, não 

pretende explicar como chegou ao quarto, sua preocupação é acabar de morrer, espera um 

golpe de misericórdia que se atrasa” (ANDRADE, 2001, p. 111). A narrativa angustiada de 

Malone parece ocorrer em “um interminável instante de consciência do suicida na queda 

livre”, entre o salto e o chão. (ANDRADE, 2001, p. 111). Malone faz algumas referências 

interessantes a respeito de sua situação corporal e afirma que “Não me lavo nunca, mas 
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também não me sujo. Se sinto que algum lugar em meu corpo está sujo, esfrego o lugar com o 

dedo molhado na saliva.” (BECKETT, 2004, p. 16).  

Neste mesmo romance, encontramos uma citação surpreendente que dá pistas a respeito 

da noção freudiana de corpo, como produto das organizações oral e anal, que reduzem a 

corporeidade do homem beckettiano a um mero aparelho digestivo. “O essencial é comer e 

cagar. Prato e penico, penico e prato, esses são os dois pólos da vida.” (BECKETT, 2004, p 

16). Assim, encontramos ainda um pouco de materialidade nesse corpo encarquilhado, porém 

ainda relativamente íntegro.  

No último romance da trilogia, intitulado O inominável, de 1949, Beckett coloca em sua 

narrativa um ser – que, pelas descrições do texto, mais se assemelha a um verme rastejante – 

cujas relações com o mundo são mínimas, o ‘outro’, em O inominável, é uma sombra cinzenta 

que passa pela percepção do protagonista do romance. “O corpo, carcaça em que os farrapos 

de memória de Molloy [...] e Malone se abrigavam , perde aos poucos sua materialidade.” 

(ANDRADE, 2001, p. 145). O narrador/narrado inominado já quase não tem mais consciência 

de si, ou de seu corpo. Intrigantemente, o inominável narrador/narrado é, porém, o 

personagem que mais irá usar sua narrativa para descrever sua situação corporal, fazendo 

ainda ao final uma referência à sua alma.   

Eu, de quem não sei nada, sei que tenho os olhos abertos, por causa das 
lágrimas que deles correm sem cessar. Sei que estou sentado, as mãos sobre 
os joelhos, por causa da pressão contra as nádegas, as plantas dos pés, as 
mãos, os joelhos. Contra as mãos são os joelhos que pressionam, contra os 
joelhos as mãos, mas o que pressiona contra as nádegas, contra a planta dos 
pés? Não sei. Minhas costas não estão apoiadas. [...] É bom assegurar-se de 
sua posição corporal desde o início, antes de passar a coisas mais 
importantes. [...] Sinto minhas costas eretas, o pescoço reto e sem torção e lá 
em cima a cabeça, bem assentada. [...] Não, não tenho barba, nem cabelo 
também, é uma grande bola lisa que carrego sobre os ombros, sem traços, 
salvo os olhos, dos quais não resta mais do que as órbitas. [...] Por que teria 
um sexo, eu que não tenho mais nariz? [...] Da queda das minhas orelhas não 
ouvi nada. [...] Supérflua, a alminha de sempre. (BECKETT, 2009, p. 45-
47). 
 

Este ser inominável que habita o umbral de consciência, inventa histórias que expressa 

através de uma voz que sai deste quase-corpo semi-inerte. A temática do deslocamento, tão 

presente em outras obras de Beckett, ganha aqui um novo matiz: a iminência da imobilidade 

total. Imóvel, o inominável ‘reflete’: “Sou uma grande bola falante, falando de coisas que não 

existem, ou que talvez existam, impossível saber...” (BECKETT, 2009, p. 47). E qualquer 

possibilidade de transcendência através de uma espiritualidade que lhe é negada, pois mesmo 

sua alma (diminutiva) lhe parece supérflua. Para o crítico George Steiner, quando ele escreve 
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a respeito de Textes for nothing (Textos para nada), pequena coletânea de novelas de Beckett, 

escrita em 1955,  “aprendemos que não podemos continuar falando de corpos e almas, de 

nascimentos, vidas e mortes; temos de dispensar tudo isso e seguir em frente, da melhor 

maneira possível”. (STEINER, 2012, p. 223). O corpo do inominável é um teratoma inerte. E 

sua alma é diminuta e supérflua. 

 

4.5 Corpos no palco: um teatro de ossos 

 

O palco é onde o corpo se apresenta inteiro. Não há saída para o corpo. No palco, a 

exposição é total. Segundo Lehmann, “em nenhuma outra forma de arte o corpo humano 

ocupa uma posição tão central quanto no teatro, com sua realidade vulnerável, brutal, erótica 

ou ‘sagrada’ ” (LEHMANN, 2007, p. 331). O teatro de Beckett opta pelo caminho radical. 

Inicialmente, em suas primeiras peças de teatro, o autor coloca em cena personagens com 

algum tipo de deficiência ou simplesmente incapazes de se moverem. Corpos cegos, 

paraplégicos, imóveis e amputados povoam a cena beckettiana da primeira fase das peças 

escritas nas décadas de 1950 e 60. Nas peças do período final de sua obra, o autor irá 

radicalizar a composição corporal de suas personagens utilizando apenas fragmentos 

corporais. As personagens então passam a ser apenas uma boca, uma voz que fala, corpos não 

falantes ou até personagem algum (como é o caso da peça Breath, em que não há 

personagens, apenas objetos espalhados no palco, que são vistos durante cerca de 30 

segundos). 

Logo em sua primeira peça, Eleutheria, escrita em 1947, Beckett coloca em cena 

personagens com um certo grau de decadência física corporal. Nesta peça, já os nomes das 

personagens trazem significados repletos de metáforas corporais. O primeiro deles é o M. 

Henri Krap, um velho escritor “cínico, de humor afiado, lascivo” que, cansado do casamento 

e da própria vida, ao se saber acometido de um câncer na próstata, espera conformado pela 

morte breve e inevitável.  

M. KRAP – [...] Eu sou a vaca que, diante dos portões do abatedouro, 
compreende todo o absurdo das pastagens. Seria melhor ter pensado nisso 
mais cedo, lá, quando estava no pasto verde e tenro. Tanto faz. A ela resta 
ainda atravessar o pátio. Isto, ninguém pode tirar dela. (BECKETT, 1995, 
p. 29. Tradução minha). 

 
O senhor Krap é a personagem de maior destaque no primeiro ato da peça. É ele que 

conduzirá a ação do ato até o final surpreendente. É importante notar o significado da 
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sonoridade do nome ‘Krap’ que se pronuncia da mesma maneira que ‘crap’, cujo significado, 

em inglês vulgar, é ‘merda’, ‘bosta’, e ainda na forma de verbo ‘to crap’ que significa 

‘defecar’. Assim, Beckett já inicia sua lista de personagens com um trocadilho infame. O 

próprio senhor Krap irá ressaltar o significado vulgar de seu sobrenome, quando é interrogado 

sobre qual tipo de literatura ele prefere escrever. Ele cinicamente responde: “Ao gênero 

merda” (BECKETT. 1995, p. 43. Tradução minha). Neste caso, a organização anal sádica 

proposta por Freud aparece diante do valor simbólico da defecação, assim como o próprio 

prazer que a personagem parece demonstrar ao fazer referência ao seu próprio nome e ao 

estilo de literatura que supostamente escreve. 

Seguindo a lista de personagens, encontra-se Mme. Violette Krap, esposa de M. Krap. 

Igualmente cansada do casamento, suas preocupações se concentram em seu filho Victor e em 

seu próprio corpo. A senhora Krap sofre com um útero em prolapso. Ela é definida pelo 

marido das maneiras mais hostis e sarcasticamente mordazes. Ele a chama de: “aquela massa 

de órgãos gastos” (BECKETT, 1995, p. 39); e ainda se refere a ela como: “minha mulher, 

aquela catástrofe” (BECKETT, 1995, p. 57). Como se pode perceber em Eleutheria, as 

referências ao corpo decadente e à defecação já ganham presença na poética beckettiana 

desde o seu teatro mais incipiente. 

Porém, é em Esperando Godot, escrita em 1949, que o teatro de Beckett assumiu sua 

forma mais definitiva e facilmente reconhecida. Os vagabundos Vladimir e Estragon esperam 

infinitamente pela promessa de salvação que a improvável presença de Godot anuncia. Em 

Esperando Godot, há várias referências corporais. Os cheiros desagradáveis exalados pelas 

personagens, sua dificuldade ou incapacidade de realizar determinadas tarefas simples – como 

tirar o sapato, por exemplo – retratam corpos decadentes, envelhecidos, semi-apodrecidos. 

Logo no início do primeiro ato (a peça possui dois), há uma referência aos pés de uma das 

personagens: 

VLADIMIR – Eis o homem: jogando nos sapatos a culpa dos pés.  
(BECKETT, 2005, p. 21). 
 

Há, no mesmo ato, um comentário da mesma personagem a respeito da necessidade da 

amizade entre eles. A amizade, para Beckett, é totalmente destituída de valor espiritual: 

a amizade [...] é a negação da solidão irremediável à qual cada ser está 
condenado. A amizade pressupõe uma aceitação quase piedosa das 
aparências. A amizade é um expediente social [...]. Não tem qualquer 
significação espiritual. (BECKETT, 2003, p. 47). 
 

Então, a respeito da amizade entre eles, a personagem diz: 
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VLADIMIR – Quando paro para pensar... estes anos todos... não fosse eu... 
o que teria sido de você... ? (Com firmeza.) Não seria mais do que um 
montinho de ossos, neste exato momento, sem sombra de dúvida. 
(BECKETT, 2005, p. 19). 

 

Apesar da construção de sua amizade, Vladimir e Estragon parcamente se suportam. No 

início do segundo ato da peça, Vladimir parece contente em rever Estragon e deseja abraçar-

lhe. O contato físico parece ser insuportável para eles, então, Estragon reage de modo 

violento, à medida que Vladimir avança para abraçar-lhe: 

ESTRAGON – Não me toque! Não pergunte nada! Não fale nada! Fique 
comigo!  
(BECKETT, 2005, p. 111). 
 

Nota-se, aqui que, mesmo rechaçando o contato físico com violência, o pedido para que 

o outro permaneça surge como uma palavra de desespero. 

Na sua peça seguinte, Fim de partida, de 1956, Beckett avançará na construção corporal 

de suas personagens. Os protagonistas da peça aparecem em lados opostos de um intrigante 

jogo simétrico. Hamm é um velho cego que vive em uma cadeira de rodas meio improvisada, 

ele mesmo afirma que não consegue ficar de pé. Clov, seu criado/filho, com quem vive 

enclausurado numa espécie de bunker pós-hecatombe afirma que é fisicamente incapaz de 

sentar-se e é condenado a permanecer de pé, mesmo ao dormir (o que ele afirma que faz 

recostado a uma parede de sua cozinha, que não é vista pelo público). 

Para fechar o ciclo das primeiras peças (de duração mais longa) encontramos Dias 

felizes, onde a personagem central permanecerá enterrada até a cintura, durante o primeiro ato 

e cometerá a falha de deixar de se matar com seu revólver neste momento. No segundo ato, a 

pobre Winnie estará enterrada até o pescoço, condenada a observar sua decadência e encarar 

seu revólver – agora inútil – pois seus braços estão debaixo da terra.  O corpo da personagem 

é apenas representado por sua cabeça. Uma cabeça pensante e falante sem órgãos ou 

membros.  

Beckett, porém, radicalizará na redução da construção corpórea de suas personagens em 

Not I (Eu não), peça em um ato único, escrita em 1972. Neste “dramatículo”, a protagonista é 

uma boca de onde jorra um discurso circular sobre a história de uma pequena menina – 

provavelmente a dona da boca que fala. Em Eu não, a indicação de cena é que a boca deverá 

estar como que flutuando a determinada altura do piso do palco. É apenas uma boca que fala a 

um ouvinte mudo que repete um gesto de impotência. Em Not I, vê-se a boca de uma mulher 

que ficou louca, incapaz de controlar as palavras que profere, “palavras que literalmente 
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parecem perfurar a abertura pela qual elas são emitidas” (CHABERT, 1982 s.p.). Uma das atrizes 

favoritas com quem Beckett trabalhou, a quem a peça Footfalls é dedicada, Billie Whitelaw relata a 

dificuldade e as privações pelas quais teve de passar, para interpretar a Boca, nesta peça: “[...] A 

primeira vez que representei, me senti em pedaços. Senti que não tinha corpo; não sabia nem onde 

estava” (KNOWLSON, 1978, s.p. Grifo meu).  

Outras personagens da galeria beckettiana possuem corporeidades decadentes, 

destruídas ou desesperadas. Entre o grotesco e o escatológico, Beckett desfila sua poesia 

minimalista e apresenta seus alquebrados seres semi-vivos. Entre a errância e a imobilidade, 

entre a mudez e a verborreia desenfreada, as criaturas beckettianas tem corpos semi-mortos 

em sintonia com a falência da linguagem que ele sempre buscou denunciar.  

Pierre Chabert (1982) prefere afirmar que o teatro beckettiano, ao contrário do teatro 

tradicional de personagens, utiliza o corpo do ator como “matéria-bruta”, para ele 

Beckett se aproxima do corpo exatamente como ele se aproxima do espaço, 
dos objetos, da luz e da linguagem - como matéria-bruta genuína que pode 
ser modificada, esculpida, moldada e distorcida para o palco. “Matéria-
bruta”: as palavras devem ser tomadas literalmente. [...]  no teatro de Beckett 
o corpo sofre metamorfoses. Ele é trabalhado, torturado, violentado até, bem 
como as matérias-primas do pintor ou escultor, a serviço de uma exploração 
sistemática de todas as relações possíveis entre o corpo e o movimento, o 
corpo e o espaço, do corpo e da luz e do corpo e das palavras. (CHABERT, 
1982, s.p.) 

 

No teatro de Beckett, o corpo da personagem pode aparecer privado de movimento, 

totalmente imobilizado, não visível ao espectador, ou até mesmo fragmentado. O exemplo 

fundamental de Winnie, da peça Dias felizes, em que, no primeiro ato, aparece enterrada até a 

cintura e depois, já no segundo ato da peça, surge enterrada até o pescoço. Outro exemplo, na 

mesma peça, é o marido da protagonista, o “pobre Willie”, como ela mesma se refere, que, 

antes da aparição ao final do segundo e último ato, será visível apenas através de sua nuca, e 

de uma das mãos. Na peça Play (Comédia), outro exemplo da radicalização da representação 

do corpo beckettiano, só vemos as três cabeças das personagens, que surgem imersas em 

grandes urnas e, conforme a indicação do texto, “os rostos tão descaracterizados em idade e 

aparência que parecem fazer parte das urnas. Sem máscaras”. (BECKETT, 2006 v. 3, p. 355) 

Cabeças mergulhadas na escuridão, só parecem ganhar vida quando o refletor as ilumina.  

Mas há também exemplos em que corpo pode estar escondido e ser revelado, e esta a 

revelação de ser uma condição da peça. Assim, no início de Fim de partida, Clov deve retirar 

os lençóis que cobrem Hamm e as latas de lixo. Porém, esse desvelar, em Fim de partida, 
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ocorre em duas etapas: uma vez que o lençol é retirado, o espectador ainda não vê Nagg e 

Nell, que devem, somente mais adiante, na peça, elevar as tampas de suas latas de lixo para se 

tornarem visíveis. Além disso, percebe-se, apenas parcialmente, o contorno do corpo Hamm, 

pois seu rosto está coberto por um lenço – que funciona como uma extensão de seu corpo – 

como uma espécie de véu. Porém, longe de um desvelamento total, como ocorre nas tragédias 

gregas, a alethea beckettiana nunca é inteira. “O corpo no teatro de Beckett não é, como na 

dramaturgia convencional, exposto de uma vez por todas” (CHABERT, 1982, s.p.); é possível 

afirmar que o corpo nunca é apresentado em sua totalidade mas, apenas de maneira 

fragmentada.  

Ao colocar defeitos físicos no palco, Beckett, poderíamos dizer, mata dois 
coelhos com uma cajadada. Ele não só mostra e torna visceral para o 
espectador os defeitos físicos e metafísicos do homem, mas também usa 
esses defeitos para explorar sistematicamente o espaço teatral, para a 
construção de um espaço físico e sensorial, cheio da presença do corpo para 
afirmar cruelmente (como Artaud teria dito) um espaço investido pelo corpo. 
(CHABERT, 1982 s.p.) 

 

Nesta exploração do espaço, Beckett irá se utilizar de modo recorrente à imobilidade. 

Se, no teatro convencional, o movimento e o gesto chegaram a ser humilhados pelo excesso 

de seu uso desmedido e irresponsável, em nome de uma “naturalidade” desejada pela estética 

realista, o menor gesto beckettiano será investido de imenso significado, os movimentos mais 

sutis no espaço tornam-se um acontecimento. Movimento e imobilidade operam 

reciprocamente e dinamicamente, cada um potencializando o efeito dramático do outro.  

Assim como há uma tensão intrínseca entre o silêncio e as palavras, do 
mesmo modo há uma tensão intrínseca entre a imobilidade e o movimento. 
Palavras emanam do silêncio e voltam a ele; movimentos emanam da 
imobilidade e voltam a ela. (CHABERT, 1982 s.p.) 

 

Deste modo, uma das personagens “plantadas” de Play, chega a proferir: “Silêncio e 

escuridão, era tudo que eu queria.” Justamente por encontrar uma possibilidade de conforto 

no silêncio que procede às palavras e na imobilidade que segue ao movimento. E, na tensão 

existente entre esses binômios palavras versus silêncio e movimento versus imobilidade, não 

se deve buscar resultados e interpretações metafísicas. A busca de Beckett, em seu teatro, é a 

de traduzir a tensão dramática – que, no teatro tradicional, podia ser traduzida de modo 

psicológico – em termos físicos. Daí, a galeria de seres alquebrados, rotos, destruídos, cujas 

corporeidades físicas impõem limites que criam tensões além da psicologia. 
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Neste sentido, este tipo de dramaturgia gera a necessidade de um novo tipo de 

intérprete, na cena.  

O ator beckettiano, mais do que qualquer outro, deve proceder a uma 
aprendizagem na economia de movimento, de concentração e de tensão em 
gestos e movimentos. Seus gestos e movimentos devem sempre ser vistos 
surgindo da imobilidade e retornando a ela, incessantemente interrompidos 
ou suspensos por ela. (CHABERT, 1982, s.p.) 

 

Estas qualidades acabam por surtir dois efeitos: (i) A atenção é naturalmente 

concentrada sobre a musicalidade e ritmo dos movimentos e os gestos e (ii) A imobilização 

do corpo, a eliminação de todo o movimento no espaço, reduz o ator e o palco a palavras 

apenas. Beckett fica, portanto, liberado para explorar todas as potencialidades entre as 

palavras e do corpo.  

Então, com a musicalidade dos movimentos e dos gestos, a redução da movimentação 

no espaço, Beckett cria um teatro que Chabert irá definir como “rarefeito”. E todas estas 

qualidades inéditas até então, fizeram de Beckett um pioneiro não somente no campo da 

literatura, mas um descobridor de novos caminhos para a encenação. Assim, ele criou  

uma arte que lhe dá as costas enojada, cansada de suas explorações 
trocadilhescas, cansada de fingir-se capaz, de ser capaz, de fazer melhor a 
mesma velha coisa, de trilhar um pouco mais além a mesma terrível estrada. 
(ANDRADE, 2001, p. 174-175) 

 

Beckett criou um novo teatro. Um teatro de ossos. Os ossos do eco, “sem sombra de 

dúvida.” E neste novo teatro, não há mais lugar para corpos completos, visíveis, móveis. O 

novo teatro proposto por Beckett terá quase-corpos: mutilados, inertes, enterrados, 

fragmentados. Cada enfermidade, cada impedimento, cada silêncio estará sendo encarnado 

por um quase-corpo. Para o filósofo francês Gilles Deleuze, em seu estudo O esgotado, em 

que reflete sobre a obra de Beckett,  

Para deter o rastejante, é preciso colocá-lo num buraco, plantá-lo num vaso, 
onde, não podendo mais mover seus membros, revolverá, no entanto, 
algumas lembranças. (DELEUZE, 2010, p. 73) 

Às vezes, surge em cena um corpo inteiro, mas ele não estará totalmente ocupando o 

espaço da cena. Ele aparecerá e desaparecerá, se desvelará e de esconderá. O corpo, no teatro 

de Beckett, é um quase-corpo.  
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4.6 Coda: um inventário de quase-corpos 

 

Entre 1947, ano em que foi escrita Eleutheria, que foi banida pelo próprio autor das 

obras completas, e 1983, ano em que escreveu What where, sua última peça, Samuel Beckett 

escreveu apenas um roteiro para cinema, intitulado Film, algumas peças para rádio e roteiros 

para televisão. Beckett escreveu vinte peças para serem apresentadas no teatro. Como o palco 

é o lugar em que os corpos são expostos completamente e, na trajetória da escrita de Beckett, 

podemos perceber uma busca por esgarçar as possibilidades dos limites corporais dos atores, à 

guisa de uma coda, aqui está um inventário dos quase-corpos que o autor foi apresentando, 

nestas vinte peças para teatro, organizadas cronologicamente, como uma lista de personagens 

e suas enfermidades, limitações, imobilidades e principais características. As datas 

apresentadas se referem às informações disponíveis em que a peça foi escrita, de acordo com 

o volume III da edição das obras completas, que traz justamente a produção dramática, com 

exceção de Eleutheria, que não consta naquele volume, cujas informações constam no livro 

Samuel Beckett – escritor plural, de Célia Berretini. 

Eleutheria (manuscrito datado de 8 de janeiro de 1947) – Longa peça em três atos, com 

grande número de personagens (dezessete, ao todo), traz à cena a ruína desencadeada, quando 

Victor, o filho único de uma família burguesa, decide abandonar sistematicamente o trabalho, 

os estudos e a noiva, para se tornar uma espécie de mendigo. O sobrenome da família já 

indica um jogo de palavras que irá ser utilizado para a maioria dos nomes que figuram na 

peça: Krapp (cuja sonoridade, em inglês, se assemelha a “bosta”. Com relação à representação 

dos corpos, temos a seguinte disposição: o pai da família, o Sr. Henri Krapp, um velho 

escritor, está acometido de um câncer de próstata permanece imóvel e jamais se levanta de 

sua poltrona, durante todo o primeiro ato, que se passa durante uma noite, no rico apartamento 

da família Krapp. No segundo ato, que se passa na tarde do dia seguinte, ficamos sabendo que 

ele morreu na noite anterior, foi encontrado morto pelo mordomo, naquela mesma poltrona. 

Madame Violet Krapp, esposa do Sr. Krapp, tem um útero em prolapso, seu marido se refere 

a ela como “aquela massa de órgãos gastos”. Victor, aparentemente não possui nenhuma 

característica corporal marcante, além de possuir “costas magras”, como indica Beckett, numa 

rubrica ao final da peça. porém, no início do terceiro ato, ele profere palavras 

enigmaticamente reveladoras a respeito de sua situação corporal, enquanto balbucia palavras 

aparentemente desconexas, durante um sonho.  
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VICTOR (em seu sono) – Não ... não ... é muito alto... as pedras... meu 
corpo ... papai ... tenha coragem ... [...] Aqueles ... olhos ... mil navios ... 
torres ... circuncidado ... fogo ... fogo ...  
 
(BECKETT, 1996, p. 118. Tradução minha, grifo meu.) 

 
Victor aqui faz uma referência explícita ao seu corpo, provavelmente quando criança e ainda 

menciona a palavra “circuncidado”, sendo que não há qualquer referência na peça a respeito 

disto, sequer se a família Krapp é de judeus. Seguindo a galeria de personagens, temos 

Madame Meck, amiga da família, cuja sonoridade, em francês, pode ser traduzida como “um 

sujeito”, “um cara qualquer”, a seguir, aparecem o Dr. Piouk e sua esposa, irmã de Violet. A 

palavra “Piouk”, em inglês, soa como “puke”, que significa “vômito”. A noiva de Victor se 

chama Olga Skunk. A palavra “skunk” significa literalmente, em inglês, “gambá”, mas é 

utilizada também para definir uma mulher vulgar e sem classe. As outras personagens, em sua 

maioria, são identificadas somente pela função que assumem, dentro da trama: o Vidraceiro, 

um Espectador, etc. 

Esperando Godot (escrita entre 9 de outubro de 1948 e 29 de janeiro de 1949) – 

Tragicomédia em dois atos, possui cinco personagens. Vladimir e Estragon, cujas 

corporalidades são vastamente mencionadas: estão sujos, cheiram mal, sofrem de dores 

quando riem. Pozzo, no primeiro ato, aparece como um personagem mais abastado, opulento 

e com lapsos de memória, no segundo ato está cego, e solicita a ajuda dos outros dois, depois 

que leva uma queda e não consegue mais se levantar sozinho. Lucky, carregador a serviço de 

Pozzo, no primeiro ato é capaz de dançar e até mesmo falar, depois de estimulado pelos 

outros a expressar seu pensamento em voz alta, no segundo ato, é mudo. Há ainda um menino 

que aparece ao final de cada ato (ou um menino ao final do primeiro ato e seu irmão, no 

segundo, já que ele próprio não possui memória de ter estado lá antes e afirma que havia sido 

o irmão), sem características corporais específicas, apenas vem para trazer o recado de que 

Godot não virá naquela noite, mas que no dia seguinte, virá, com certeza. 

Fim de partida (escrita entre 1953 e 1957)9 – Peça em um único ato, apresenta quatro 

personagens. Hamm, um velho cego, preso a uma cadeira de rodas, dependente de 

comprimidos para dormir e para acordar, afirma que há vinte anos não se levanta. Clov, uma 

espécie de criado/escravo/servo/talvez filho de Hamm, anda de modo ruidoso e desarticulado, 

enquanto executa tarefas que lhe são impostas, chega a afirmar que faz vinte anos que não se 

senta e que costuma dormir de pé, apoiado numa das paredes da cozinha. A lista de 

                                                 
9 Berretini indica outras datas, segundo ela, a peça teria sido iniciada em 1954 e finalizada em 1956. 
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personagens é completa por Nagg e Nell, pais idosos de Hamm, que vivem dentro de grandes 

latas de lixo. Imóveis dentro de suas latas de lixo, se percebem incapazes até de realizar 

pequenos gestos de carinho. Aqui, os corpos são apresentados de modo fragmentado, num 

jogo de revelação e desaparecimento, que irá caracterizar esta fase da produção teatral de 

Beckett. Como foi visto anteriormente, o desvelar dos corpos funciona como alethea, porém, 

ao contrário da função grega, esse desvelamento nunca é total. Mais uma vez, Beckett cria 

referências ao mau cheiro das personagens, Hamm chega a acusar Clov de “empestear” o 

ambiente com seu cheiro. 

Act without words I (escrita em 1956) – Ato sem palavras I é uma pantomima que 

coloca em cena um único personagem numa espécie de deserto – o palco vazio – de onde não 

lhe é permitido sair, e apresenta artificialmente alguns elementos, através do maquinário do 

teatro: água/árvore/caixas, que seriam elementos que trazem um possível conforto ou ainda 

corda/tesoura, elementos que poderiam ser usados para provocar a própria morte do 

protagonista, pelo suicídio, porém, o texto cruelmente impede qualquer realização que forneça 

conforto ou que auxilie no suicídio. Impedido de viver confortavelmente, impedido de 

cometer suicídio, ao homem resta apenas aceitar o sofrimento de estar ali enquanto seu tempo 

durar. Fisicamente, a atuação na peça irá demandar muito do intérprete mas, ao contrário de 

um balé, a movimentação exagerada está sempre vinculada a uma ação, geralmente em busca 

de um dos objetos oferecidos pelo texto. Ao final, depois de desistir de permanecer no jogo da 

cena, o protagonista opta pela imobilidade. 

Act without words II (escrito em 1958) – Ato sem palavras II. Um homem arrasta um 

grande e pesado saco por uns passos no palco, pára, se despe e se recolhe dentro de um grande 

saco vazio que ele trazia. De dentro do primeiro saco, surge um outro homem que desperta, 

despido. Ele faz seus exercícios, se veste e cumpre a tarefa de arrastar o saco onde o outro 

homem está por mais uns passos. Depois de realizar sua tarefa, se despe e retorna a seu saco. 

Então o primeiro homem desperta, se veste e repete a ação já realizada anteriormente, no 

início da peça. Durante as ações, há indicações de pequenos gestos e atividades como “comer 

uma cenoura” ou “escovar os dentes” e ainda “engolir um comprimido” e “fazer uma oração”, 

pequenos gestos cotidianos e repetitivos. 

Krapp’s last tape (escrita em 1958) – Em A última gravação de Krapp, Beckett retoma 

o sobrenome da família de Eleutheria, com apenas um “p” adicionado. No dia de seu 

aniversário de 69 anos de idade, Krapp escuta atentamente uma gravação que ele mesmo fez 

há trinta anos, no seu aniversário de 39 anos. A peça coloca frente a frente o velho e o jovem, 
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apresentando a decadência do Krapp atual diante das lembranças do Krapp de trinta anos 

atrás. Surdo e desdentado, o protagonista tem muita dificuldade em escutar sua voz gravada. 

O ápice da ação dramática aqui reside nos momentos em que Krapp permanece imóvel, 

reagindo atentamente à sua voz gravada, nestes momentos, apenas a expressão facial e os 

olhos parecem importar, já que o texto está sendo produzido por outra fonte que não o corpo 

do ator. O corpo é reduzido à face e aos olhos do ator, mesmo que estejamos vendo seu corpo 

inteiro – ou quase isso, já que ele está sentado por trás de sua escrivaninha, o que impede a 

visão de metade de seu corpo. Chabert afirma que  

Enquanto Krapp escuta e não fala, as nuances infinitas de emoção, raiva ou 
desespero são registrados em seu rosto. Ao separar a voz do rosto, Beckett 
torna efetivamente a ação de ouvir uma função do corpo que escuta. O corpo 
torna-se um receptáculo sensível no qual a voz grava é gravada, um tipo de 
gravador humano. (CHABERT, op. cit.)  
 

Rough for theatre I 10(Esboço para teatro I, escrita entre o fim dos anos 50 e o início da 

década de 1960) – Numa esquina deserta da periferia de alguma cidade, um velho cego 

“arranha” as cordas de seu violino com o arco, produzindo uma música descompassada e 

dissonante. Este som atrai outro velho, numa cadeira de rodas. A peça é o encontro destes 

dois homens e a possibilidade frustrada de uma futura colaboração entre eles: o cego poderia 

empurrar a cadeira de rodas enquanto o outro os guia. As personagens não têm nomes, são 

identificadas no texto apenas por A (o cego) e B (o cadeirante). Percebemos que B tem uma 

das pernas amputadas, por isso se locomove na cadeira de rodas.  

A  – [...] Você só tem uma perna? 
B – Só uma. 
A – E a outra? 
B – Ficou ruim e foi removida. 
[...] 
A – E o resto continua aí? 
B – Nada mais foi removido, se é isso que você quer saber. 
 
(BECKETT, 2006, v. 3, p. 238. Tradução minha.) 

 

A possibilidade de colaboração é abortada, quando há, entre eles, um prenúncio de violência, 

B ameaça violentamente A.  

Rough for theatre II (Esboço para teatro II, também escrita entre o fim dos anos 50 e o 

início da década de 1960) – Três personagens, três homens identificados apenas por A, B e C, 
                                                 
10 Há uma tradução desta peça, no número 115 dos Cadernos de Teatro, do Tablado, realizada pelo escritor 
Millôr Fernandes, em 1982. Curiosamente, o tradutor criou um título novo para sua versão do texto, batizando-a 
de Coisas e loisas. Por isso, nos estudos sobre Samuel Beckett no Brasil e em Portugal, comumente, há 
referências a esta peça desta maneira o que, efetivamente, causa pequenas confusões entre os pesquisadores. 
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na sala de um apartamento, ao fundo uma janela, a presença da lua, que não é vista. A e B 

estão de terno e gravata, vestidos como burocratas, C permanece de costas para a plateia o 

tempo todo, observando a lua através da grande janela ao fundo do palco. A e B estão 

organizando um inventário de memórias e reminiscências de C. Aos poucos, torna-se mais 

evidente que C está ponderando se deve ou não cometer suicídio e A e B são agentes de sua 

consciência, cuja função é ajudar C a decidir por se atirar da janela ou não. Ao final, B 

inspeciona o rosto de C e chama A que, após perceber por que foi chamado, estende um lenço 

para que C possa enxugar uma lágrima que está escorrendo de seu rosto. 

Dias felizes (escrita em 1960) – Uma mulher de meia-idade, de origem burguesa, 

chamada Winnie, está enterrada até a cintura. Ela possui uma bolsa, de onde retira alguns 

objetos comuns (uma escova de dente, um batom, uma lente de aumento, uma sombrinha) e 

um revólver. Por trás do monte onde ela está enterrada, está seu marido Willie, de quem 

vemos apenas a nuca, a mão ou o jornal que ele lê. No primeiro ato, Winnie retira da bolsa 

seus pertences e depois os recoloca na mesma bolsa, com exceção do revólver, que ela 

mantém à vista. No segundo ato, Winnie está enterrada até o pescoço. Seus braços, que antes, 

no primeiro ato, se moviam o tempo todo, para realizas as ações detalhadamente descritas nas 

rubricas, segundo Luiz Fernando Ramos, estudioso da poética das indicações de cena 

presentes nas peças de Beckett:  

Em Dias felizes, as rubricas detalham com precisão as ações de Winnie, ao 
mesmo tempo que garantem esta ambiguidade tão característica do autor. A 
cada fala, de Winnie, a cada suspiro de seu otimismo insustentável, são as 
rubricas que [...] traem o discurso da personagem e, em consequência, a 
trama que ele pode sugerir. (RAMOS, 1999, p. 71) 
 

Há, a partir de Dias felizes, uma ruptura na escritura corporal de Beckett. Até então, os 

limites físicos das personagens possuíam uma justificação quase verossímil na cena. A 

imobilidade de Winnie não encontra nenhuma justificação na peça. Ela está imóvel. Ela é 

imóvel. Esta imobilidade deixa de ser um adjuvante da cena, a imobilidade passa a ser uma 

entidade cênica, como afirma Chabert. Embora já em Fim de partida Beckett utilize apenas 

parte dos corpos de Nagg e Nell, dentro de suas latas de lixo, somente em Dias felizes a 

imobilidade física da personagem ganha protagonismo. A tensão dramática geradora e motora 

do conflito deixa de ser qualquer qualidade psicológica e passa a ser uma impossibilidade 

física. Com Dias felizes, Beckett inaugura sua galeria de quase-corpos.  

Play (Comédia, escrita entre 1962 e 63) – O título já traz um problema de tradução. A 

palavra “play” se refere igualmente a “jogo”, “brincadeira”, mas também a “peça teatral”. A 
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tradução francesa optou por “Comedie”, o que amplia ainda mais a malha semântica do texto, 

que também poderá ser traduzido em português como “comédia”. Três personagens, duas 

mulheres e um homem, estão imersos – quase plantados – em grandes vasos, ou urnas, vemos 

apenas seus rostos, que estão se decompondo e ganharam uma textura muito semelhante à da 

superfície dos vasos. As três cabeças vão contando, de modo entrecortado, três pontos de vista 

diferentes de um mesmo triângulo amoroso que teria sido vivido pelos três, sendo “w1” a 

esposa, “w2” a amante e “m” o marido. A imagem fundamental para a peça poderia ter 

inspiração em uma das passagens do Inferno, da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Sem 

direito a gestos, voltadas para frente, com o olhar fixo em frente, as cabeças falantes de Play 

ganham vida e o direito a usar as palavras apenas quando estão sendo iluminadas. Ao anular 

os gestos e o corpo das personagens, Beckett transfere o foco da peça para as palavras. 

Cabeças de quase-corpos proferindo palavras que contam as histórias de suas vidas.  

Come and go (Vai e vem, escrita em 1965) – Três mulheres, vestidas de modo parecido, 

cada uma com um casaco longo de uma cor diferente, amarelo, vermelho e roxo, sentadas 

sobre um banco que é quase invisível, dividem segredos, em pares, quando uma das três se 

retira de cena. Usam chapéus que devem produzir sombras sobre os rostos, de modo à plateia 

não poder discerni-los. Ao final, um destaque especial às mãos das personagens, que se 

tocam, num gesto harmônico. Aqui, Beckett parece inverter sua investigação e anula as 

expressões faciais usando sombras nos rostos das atrizes, os corpos surgem em cena inteiros, 

se movimentando livremente para sair e voltar ao palco. Destaque visual para as mãos, que 

devem aparecer no final, com uma nota de Beckett, sem o uso de anéis. Um enigma 

beckettiano é que quantidade de palavras proferidas em cena: exatamente 120 palavras, 

distribuídas de modo absolutamente simétrico entre as três mulheres, de modo que cada uma 

profere exatamente 40 palavras durante a peça. 

Breath (Respiração, sem data de escrita, estreou, em 1969, com alterações feitas sem 

permissão do autor, como parte do espetáculo Oh! Calcutta!) – Peça com duração de cerca de 

35 segundos, sem personagens. O palco coberto de entulhos espalhados, a luz aumenta de 

intensidade, enquanto uma voz gravada emite um breve som de choro, uma inspiração, após 

uma pausa de dez segundo, a luz diminui a intensidade, à medida que se escuta uma 

expiração. O quase-corpo se torna um não-corpo. Beckett explora, em Breath, os limites do 

drama e parece questionar se é possível existir teatro sem o corpo do ator. Há uma ironia 

presente desde a aceitação do convite para escrever um esquete para o espetáculo Oh! 

Calcutta! Este espetáculo, composto por pequenos trechos cômicos e picarescos, com humor 
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de cunho erótico e burlesco, traz em seu título um jogo de palavras em francês. A sonoridade 

de “Oh! Calcutta!”, em francês soa como “Oh quel cul t’as”, ou seja “Oh! Que belo rabo você 

tem!”. Beckett evita mostrar qualquer. 

Not I (Eu não, escrita em 1972) – Certamente a experiência mais radical na 

apresentação dos quase-corpos. A peça originalmente traz à cena uma Boca de mulher que 

profere palavras na direção de um Ouvinte, que a escuta, num gesto de “censura e impotente 

piedade”, segundo a rubrica do texto. A Boca desprovida de corpo reconstrói, através de 

fragmentos aparentemente desprovidos de sintaxe, a história de uma mulher, nascida 

prematuramente, de pais desconhecidos que a abandonaram, a educação religiosa que teve no 

orfanato onde viveu, pequenas passagens de uma vida miserável. Segundo Berretini, “uma 

boca sem rosto, sem corpo, em suspenso; mas de lábios móveis e bem visíveis na escuridão”. 

Numa segunda versão, Beckett acabou por abandonar a figura do ouvinte e concentrou sua 

peça exclusivamente na presença da Boca em cena. A redução extraordinária, a extrema 

concentração corporal, a subtração de qualquer elemento supérfluo, tudo isso faz desta peça 

uma das experiências dramáticas mais excepcionais do teatro do século vinte. Foi 

interpretando esta personagem que a atriz Billie Whitelaw experimentou o desconforto de se 

sentir “sem corpo”.   

That time (Aquele tempo, escrita em 1975) – Definida pelo próprio Beckett como uma 

versão masculina de Not I, esta peça ameniza o caráter radical da peça anterior. No lugar de 

apenas uma boca falante, um rosto de homem. Um rosto pálido, envelhecido, emoldurado por 

cabelos brancos, suspenso a cerca de 3m de altura acima do palco, identificado apenas como o 

Ouvinte. De três pontos diferentes, acima, à direita e à esquerda, A, B, e C, surge a mesma 

voz gravada – que acreditamos, seja a do rosto que vemos – que evoca fragmentos de uma 

história de um amor há muito tempo desfeito. Dissociando voz e corpo, reduzindo a 

corporeidade de suas personagens ao mínimo possível, Beckett investiga as possibilidades do 

esgarçamento de seu teatro, como já havia feito em Not I, Krap’s last tape, Play e Dias 

felizes. Uma característica importante a ser mencionada é a ausência completa de pontuação 

dos textos ditos pela voz gravada. Este recurso já havia sido experimentado por Beckett no 

romance Como é, de 1961. Ali, como aqui, o texto só parece ganhar algum sentido quando 

lido em voz alta, porque o ritmo imposto pela respiração acaba por criar naturalmente uma 

pontuação espontânea.  

Footfalls (O som dos passos, escrita em 1975) – Duas personagens, duas mulheres, a 

mãe nonagenária e sua filha, May. A filha caminha de um lado para o outro, enquanto escuta 
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a voz de sua mãe, que vem de um quarto que não se vê. Dividida em quatro partes, nas três 

primeiras, há um longo monólogo da mãe, com pequenas interferências de May. Num 

determinado momento, a voz da mãe conta a história de uma menina chamada Amy – um 

anagrama de May, talvez – e suas aventuras se esgueirando para dentro da igreja. Na quarta 

parte não há voz da mãe e não se vê mais May. Esta peça foi dedicada à atriz Billie Whitelaw, 

que acabou se tornando uma das atrizes favoritas de Beckett, justamente por não questionar o 

autor a respeito do significado de seus textos, apenas inferindo às palavras seu valor absoluto. 

Há diversas referências à decadência corporal da personagem da mãe, embora não seja vista 

em nenhum momento, mas pode-se antever seu débil estado físico, por vários momentos, as 

interferências da filha são a respeito de medicamentos, injeções ou pequenos gestos visando o 

conforto da mãe que supostamente se encontra acamada. 

A piece of monologue (Um pedaço de monólogo, escrita entre 1977 e 1979, 

curiosamente, Berretini situa esta peça no ano de 1981) – Dedicada ao ator estadunidense 

David Marrilow, traz um único personagem chamado de Narrador, que conta a história de um 

homem, já idoso, cuja vida se resume a uma sequência de funerais e velórios. Beckett 

reconcilia voz e corpo. Imóvel, ereto num canto do palco, o corpo do Narrador – cabelos 

brancos, longa camisa de dormir branca, meias brancas – é equilibrado pela a presença de um 

globo de luz que se acende ao início e ao final da peça. O tema da solidão provocada pela 

morte de todos os entes queridos é retomado. Apesar de apresentar um corpo inteiro no palco, 

este permanece na imobilidade e na semi-escuridão. O corpo imóvel permanece em cena, 

hierático, como um monólito à decadência.   

Rockaby (Cadeira de balanço, escrita em 1980) – Uma mulher vestida de preto, 

identificada apenas pela letra W, sentada na cadeira de balanço, mencionada no título da peça, 

se move para frente e para trás, lentamente, à medida que a voz gravada da mesma mulher 

profere as palavras do texto. A voz cessa de falar simultaneamente à parada do movimento da 

cadeira de balanço. Então a mulher solicita: “Mais!”, e movimento e voz gravada retornam 

simultaneamente. O texto dito pela voz gravada é um longo poema de métrica complexamente 

curta, o suficiente para que, a cada verso, haja um movimento da cadeira de balanço, assim, o 

ritmo imposto pela voz se harmoniza com o movimento do vai e vem da cadeira. No conteúdo 

do que é dito, a descrição de uma situação em que uma mulher senta-se em sua cadeira de 

balanço, em frente a uma janela, à procura de uma outra mulher semelhante a ela, por trás de 

outra janela, sentada em sua cadeira de balanço, procurando nas janelas vizinhas uma outra 

mulher. Um jogo de espelhos infinitos. Destaque para a posição dos olhos, que devem estar 
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abertos ou fechados, minuciosamente definida nas rubricas. A dissociação entre voz e corpo 

retorna à cena. A imobilidade é quebrada apenas pelo movimento mecânico do vai e vem da 

cadeira de balanço.  

Ohio impromptu (Improviso de Ohio, escrita em 1981, para um simpósio da 

Universidade do Estado de Ohio, em homenagem ao 75º aniversário de Beckett) – Dois 

personagens em cena. O Leitor e o Ouvinte, que devem ser o mais parecidos o possível. 

Sentados à extremidade de uma longa mesa retangular. Ambos têm a cabeça apoiada sobre a 

mão, com os cotovelos apoiados na mesa, de modo que seus rostos permaneçam quase 

cobertos pela sombra da mão. O Leitor lê um livro enquanto o Ouvinte escuta atentamente e o 

interrompe, solicitando que releia uma passagem ou outra, através de uma batida na mesa. O 

livro que está sendo lido em voz alta pelo leitor traz a história de um homem que, depois de 

ficar sem a mulher que ele amava (não fica claro se ela partiu, abandonando-o ou morreu) 

resolve se retirar para uma casa longínqua, longe de todos, até que uma noite, recebe a visita 

de um homem que traz um livro e dá início à leitura, até o raiar do dia. Noite após noite, o 

homem ressurge e lê mais um trecho do longo livro. O Leitor finalmente chega ao final do 

livro, não resta mais nada a dizer. Então, eles finalmente abandonam a posição com as 

cabeças apoiada nas mãos e se entreolham. De seus corpos, só se vê a cintura para cima. 

Como no primeiro ato de Dias felizes, eles têm à disposição, sobre a mesa apenas um chapéu 

e o livro onde está sendo lida a história.  

Então a triste história foi contada pela última vez, eles se sentaram como que 
petrificados. Pela única janela do quarto, a madrugada não trouxe luz. Da rua 
nenhum som de movimento. Ou estavam enterrados em sabe-se lá que 
pensamentos que não prestaram atenção? À luz da manhã. Ao som da rua. 
Sabe-se lá que pensamentos. Pensamentos não, não pensamentos. 
Profundezas da mente. Enterrados em sabe-se lá que profundezas da mente. 
No vazio da mente. Onde nenhuma luz alcança. Nenhum som. Então se 
sentaram como que petrificados. A triste história contada pela última vez. 
(Pausa.) Não resta mais nada a dizer. 
(BECKETT, 2006 v. 3, p. 476. Tradução minha.) 
 

O jogo de espelhos retorna nesta peça enigmática. Dois quase-corpos representando 

uma única personagem. Leitor e Ouvinte parecem partições de uma única personalidade 

cênica. O olhar trocado ao final parece reunir os dois. 

Catastrophe (Catástrofe, escrita em 1982) – Sem dúvida a peça com caráter mais 

explicitamente político, de todas as peças de Beckett, inaugurando a temática da tortura. 

Dedicada ao dramaturgo tcheco Václav Havel, que havia sido preso pelo regime político 

daquele país, a peça apresenta um ator, chamado de Protagonista, ao centro do palco de um 
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pequeno teatro, sendo sistematicamente humilhado e exposto, durante um ensaio de um 

espetáculo, pelo diretor autoritário e brutal e sua assistente, chamados simplesmente de 

Diretor e Assistente. Há ainda um outro personagem chamado Luke, responsável pela 

iluminação do espetáculo, que não aparece em cena, apenas responde à Assistente, com sua 

voz vinda da cabine de luz. O corpo do Protagonista é explorado sadicamente pelo Diretor e 

sua Assistente, cuja intenção parece ser exibi-lo da forma mais humilhante possível para que 

se obtenha o sucesso desejado. Ao final, Protagonista abandona uma única vez a posição 

cabisbaixa a que permanece durante toda a peça e olha o público, enquanto se ouvem aplausos 

ruidosos. Partes do corpo do Protagonista são exibidas, sem qualquer preocupação com a 

moral ou mesmo a ética, seu corpo se torna quase um objeto manipulado pela Assistente, sob 

os comandos do Diretor.  

What where (O que onde, escrita em 1983) – Última peça escrita por Beckett, em que 

ele retoma a temática da tortura, porém, desta vez, de modo menos explícito. Quatro 

personagens idênticos, chamados de Bam, Bem, Bim e Bom, se revezam em cena, juntamente 

com a voz de Bam, v, que funciona como narrador. Depois de um prólogo proferido por “v”, 

Bam questiona Bom a respeito de alguém que ele havia mandado Bom saber algumas 

informações sob tortura. Bom não consegue responder. Então Bam convoca Bem e ordena 

que este torture Bom até que ele confesse o que o outro disse a ele. Eles saem de cena, 

deixando Bam sozinho. Depois de algum tempo, Bem retorna sem resposta. Então Bam 

convoca Bim para torturar Bem até obter a confissão. Os dois saem e deixam Bam novamente 

sozinho. Bim retorna sem resposta e é levado para fora de cena pelo próprio Bam que o irá 

torturar, após algum tempo, Bam retorna sem resposta. Duas características chamam atenção: 

(i) os quatro personagens são idênticos; (ii) a tortura aplicada a cada um deles é apenas 

sugerida, mas fica-se sabendo que, após cada sessão, a personagem morreu. Beckett encerra 

seu ciclo de peças teatrais com um libelo contra a tortura pois, apesar da aplicação da 

violência repetidas vezes, seu objetivo nunca é obtido, no caso, saber “o que” aconteceu e 

“onde” aconteceu – questões que fazem referência ao título da peça.  

Sendo assim, tem-se aqui um grande painel das prefigurações corporais na dramaturgia 

teatral de Samuel Beckett, bem como boas indicações a respeito da corporalidade e suas 

delimitações espaço-corporais.  
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5 BECKETT NA TV: DESPOTENCIALIZANDO O POSSÍVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como apagar todos os vestígios?  
Mal visto mal dito (1981) 
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5.1 As tele-peças de Samuel Beckett 
 
 

Samuel Beckett escreveu cinco peças para serem produzidas e exibidas na televisão. 

Entre os anos de 1966 e 1986, Beckett trabalhou intensamente colaborando em produções 

realizadas pela rede pública de televisão britânica – a British Broadcasting Corporation: BBC 

– e pela emissora pública alemã Süddeustscher Rundfunk: SDF. Além destas tele-peças 

originais, Beckett acompanhou de perto a adaptação e produção de algumas de suas peças 

para a televisão. Em seu estudo intitulado A poética televisual de Samuel Beckett, a 

comunicóloga Gabriela Borges afirma que  

De antemão, Beckett era contrário às adaptações de suas peças porque 
acreditava que o meio dialogava de tal forma com a performance que a 
transcriação não conseguiria exprimir este diálogo. [Porém,] apesar da 
restrição à adaptação de suas obras, Beckett permitiu que as peças teatrais 
Not I e What where fossem transcriadas para a televisão, tendo até mesmo 
participado das produções. (BORGES, 2009, p. 102-103) 

 

Juntamente com as adaptações, há cinco tele-peças originais: Eh, Joe (1965); Ghost trio 

(1975); ...but the clouds... (1976); Quad (1981) e Nacht und träume (1982).  

Estas experimentações televisivas surgem após uma grande produção de peças 

radiofônicas, desde o início dos anos de 1950, que proporcionaram a Beckett a experiência de 

utilizar sonoridades como personagens e anular completamente o corpo de suas personagens 

transformando-as em meras manifestações de palavras. Além das peças radiofônicas, a 

experiência de produção de Film, seu único roteiro para cinema, escrito e produzido em 1963, 

parece ter estimulado Beckett a criar obras cênicas usando os meios tecnológicos televisivos. 

Gabriela Borges resume bem esta experiência, na introdução de seu livro:  

A poética televisual de Beckett cria imagens visuais abstratas, que se 
comunicam por meio de elementos estéticos mínimos, e imagens sonoras 
que distendem o tempo da narrativa, fazendo assim com que o visível e o 
invisível se desvelem no constante reenquadramento do domínio 
tecnológico. As imagens fantasmagóricas beckettianas constroem um 
universo próprio que prima pelas relações inter-semióticas empreendidas na 
criação dos personagens, no diálogo entre imagem e na repetição em formas 
diferenciadas, na percepção, que se desdobra também no diálogo com a 
audiência, e no estranhamento. (BORGES, 2009, p. 20) 

 

Se, no teatro, Beckett questiona e explora os limites da narrativa, da representação do 

mundo, chegando a epifanias metateatrais minimalistas que exploram os limites do próprio 

teatro, na televisão, vai fazer uso radical da fragmentação corporal, criando imagens quase 
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abstratas que questionam a própria “natureza” e “vocação” do meio televisivo em seu poder 

hipnótico de representação do real. “Nos meios audiovisuais, a inexpressibilidade das 

palavras ganha novo estatuto, pois elas perdem a sua materialidade ao se tornarem as vozes da 

memória e da imaginação” (BORGES, 2009, p. 26). Na televisão, Beckett compreendeu a 

possibilidade de utilização de alguns procedimentos de fragmentação corporal e minimalismo 

que o palco do teatro não permitiria.  

 

5.2 Beckett audiovisual: despotencializar o possível 

 

Quando escreveu o roteiro de Film, Beckett usou uma frase do filósofo irlandês do 

século 18, George Berkeley – que curiosamente estudou no mesmo colégio que Beckett – 

como epígrafe. Esse est percipi, “ser é ser percebido”. É a partir deste princípio que ele dá 

pistas a respeito do gatilho inicial da criação de seu roteiro de cinema. Se “ser é ser 

percebido”, no cinema, o veículo de percepção é a câmera que capta o mundo. Assim, em 

Film, o protagonista, interpretado pelo ator estadunidense Buster Keaton, evita e escapa 

apressadamente de qualquer olhar humano. A câmera-olho o persegue até seu pequeno 

apartamento, onde ele, depois de evitar violentamente o olhar de outras personagens que 

passam na rua e em seu prédio, procura retirar do ambiente os animais que convivem com ele: 

um gato, um cachorro, um pássaro. Ali, quando acredita que não será mais “percebido” por 

nenhum olhar, se dá conta de que jamais poderá evitar sua própria percepção de si. Então, 

para Beckett, em suas tele-peças, a câmera funcionará como um olhar “cirúrgico” a respeito 

dos objetos para os quais aponta.  

As possibilidades criativas da utilização da edição e o uso do close-up foram 

fundamentais para que Beckett se sentisse seduzido a compor peças exclusivamente para o 

meio televisual. Beckett estava interessado em compreender mais a respeito de cinema, tanto 

que chegou, em 1936, antes mesmo de se mudar para a França, a enviar uma carta ao cineasta 

russo Sergei Eisenstein, solicitando um trabalho de estagiário no Instituto Estatal de 

Cinematografia, em Moscou. (KNOWLSON, 2004, p. 212) 

Para o filósofo francês Gilles Deleuze, “é a televisão que, por um lado, permite a 

Beckett ultrapassar a inferioridade das palavras” (DELEUZE, 2010, p. 108-109) seja 

dispensado-as (em Quad e Nacht und träume) ou se utilizando delas para enumerar e servir de 
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cenografia (Ghost Trio e ...até parecer as nuvens...) ou ainda para criar um ritmo e reduzi-las 

a um murmúrio quase inaudível (Eh, Joe). Deleuze acrescenta que Beckett nos ensina que  

Não é apenas que as palavras sejam mentirosas; elas estão sobrecarregadas 
de cálculos e de significações, e também de intenções e de lembranças 
pessoais, de velhos hábitos que as cimentam, que a sua superfície, tão logo 
fendida, se fecha. (DELEUZE, 2010, p. 108) 

 

A palavra cola. A palavra nos aprisiona. E, para anular seus efeitos, Beckett propõe, 

segundo Deleuze, esgotamentos do possível. Para Deleuze (2010), “há quatro modos de 

esgotar o possível: 

 formar séries exaustivas de coisas 

 estancar fluxos de voz 

 extenuar as potencialidades do espaço 

 dissipar a potência da imagem" (DELEUZE, 2010, p. 86) 

O filósofo francês irá se utilizar das tele-peças para definir os procedimentos a que 

Beckett lançou mão para construir a imagem do esgotado. Segundo Deleuze, “o esgotado é 

muito mais que o cansado, [...] (pois) o cansado apenas esgotou a realização, enquanto o 

esgotado esgota todo o possível”. (DELEUZE, 2010, p. 67). E Beckett teria criado séries 

esgotantes em sua obra, gerando personagens que “brincam com o possível sem realizá-lo” 

(DELEUZE, 2010, p. 70), e usa a combinatória como meio de esgotar seu objeto.  

Beckett irá formar séries exaustivas de coisas, como as pedrinhas de chupar de Molloy, 

mas também esgotando objetos através da combinatória, porque seu sujeito está esgotado. 

Para Deleuze, “toda a obra de Beckett será percorrida por séries exaustivas, isto é esgotantes” 

(DELEUZE, 2010, p. 70). E irá estancar fluxos de voz pois  

As vozes são as ondas ou os fluxos que dirigem e distribuem os corpúsculos 
linguísticos. Quando se esgota o possível com palavras, abrem-se e racham-
se átomos, quando as próprias palavras são esgotadas, interrompem-se os 
fluxos. (DELEUZE, 2010, p. 76)  

Beckett irá extenuar as potencialidades do espaço, pois “o espaço goza de 

potencialidades na medida em que torna possível a realização de acontecimentos” 

(DELEUZE, 2010, p. 84). E, por fim, Beckett vai dissipar a potência da imagem através de 

repetições e despotencializações porque “a energia da imagem é dissipadora” (idem p. 85). A 

seguir, cada uma das cinco tele-peças será comentada, a partir dos procedimentos de 

despotencialização apontados por Deleuze.  
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5.3 Eh Joe e os fluxos de voz 

 

Eh Joe, escrita em 1966, para a rede de televisão British Broadcast Corporation (BBC), 

e dedicada ao ator Jack MacGowran, que a interpretou na televisão, parte de um princípio 

muito semelhante ao do roteiro de Film, escrito três anos antes, e se inicia com o único 

personagem visível, Joe, um “cinquentão” de chinelos e roupão, em seu quarto, sentado em 

sua cama, depois de olhar pela janela e fechá-la, de olhar pela porta e fechá-la. Ao ficar 

sentado – e, aparentemente seguro do risco de “ser percebido” – é surpreendido por uma voz 

feminina, que surge sem origem definida. Esta voz desafia Joe com violência sutil, enquanto 

narra a triste história de uma mulher – que teria sido o único verdadeiro amor de Joe no 

passado – que cometeu suicídio, cortando os pulsos e tomando pílulas, nas pedras à beira de 

um riacho frio, depois que foi abandonada por ele. A cada novo trecho contado pela voz, o 

roteiro indica um movimento de câmera, que se aproxima do rosto de Joe até o close-up final, 

após nove movimentos, ao todo. São dez parágrafos em que a Voz acusa Joe e, a cada 

acusação, a tensão interna do protagonista é definida e ressaltada primariamente pelos 

movimentos da câmera.  

A comunicóloga e pesquisadora Gabriela Borges (2009) destaca dois elementos textuais 

importantes em Eh Joe. Em primeiro lugar, as citações bíblicas às quais a Voz se refere em 

alguns trechos. De fato, há distribuídas por toda a obra de Beckett referências esparsas a 

respeito do texto bíblico, bem como referências religiosas cristãs. Em Esperando Godot, 

Vladimir e Estragon chegam a vociferar em direção a Deus, pedindo piedade, além de 

fazerem claras referências à crucificação de Cristo, entre outras referências. Há também 

citações bíblicas em Not I e na peça radiofônica Todos os que caem, além de inúmeras 

passagens nos romances e novelas. O outro elemento destacado por Gabriela Borges é a 

acuidade da força visual das palavras evocadas pela Voz. Neste sentido, é ressaltada a 

qualidade minuciosa de descrição de espaços sem a necessidade de ação de que o autor lança 

mão em muitas de suas obras. Apontando Joe não apenas como vítima, mas também como 

espectador de sua agonia, o roteiro de Eh Joe torna o espectador cúmplice da Voz, que não 

pode ser definida como objetiva nem subjetiva (BORGES, 2009), já que não temos certeza de 

onde ela vem: da consciência de Joe ou de seu inconsciente? A Voz será uma das vozes da 

memória? Segundo Deleuze (2010), é a palavra destruidora. “Ela nos aprisiona e sufoca”. Em 



 79 

Eh Joe, Beckett estanca os fluxos de voz, ao dissipá-los num discurso aparentemente 

verborrágico que desaparece fragmentado, em meio a um fluxo de sussurros.  

 

5.4 Ghost trio e os fantasmas de Beckett 

 

Ghost trio foi a primeira colaboração de Beckett com a rede de televisão estatal alemã 

Süddeutscher Rundfunk, escrita, produzida e exibida em 1977. Dividida em três partes da 

seguinte maneira: I Pré-ação; II Ação e III Re-ação. Na parte I, vê-se um quarto sem qualquer 

elemento decorativo, além de uma cama, uma porta, uma janela, uma penteadeira. Uma voz 

de mulher, identificada apenas por V, descreve o espaço. Em meio ao quarto, vê-se a silhueta 

de uma figura humana do sexo masculino, sentada num pequeno banquinho. Durante toda 

esta parte, ouve-se uma música, o segundo movimento, Largo, do Trio nº 5 para piano, Opus 

70, do compositor alemão Ludwig Van Beethoven. Depois de indicar os elementos do espaço, 

V chama atenção para um objeto que a figura masculina tem nas mãos: um gravador cassete, 

de onde provém a música. Este trio, composto para piano, violino e violoncelo por Beethoven, 

em 1809, é conhecido como “O fantasma”, que dá título à tele-peça de Samuel Beckett. Na 

parte II, a voz V dita alguns comandos que são executados por F (a figura masculina), como ir 

até a porta e escutar atentamente, ir até a janela e observar lá fora, ir até a penteadeira e olhar-

se no espelho e voltar ao seu banquinho, escutando a música. Até que V apresenta o comando 

final: Repita. Na parte III, a figura masculina F irá executar os comandos já executados na 

parte anterior, porém, agora, sem a presença da voz. Nas notas para a direção, Beckett aponta 

a partir de quais barras de compasso a música deve ser utilizada em que momento da ação.  

Para Deleuze, em “Trio produz-se uma espécie de depuração vocal e espacial” e ainda 

que esta tele-peça “é o último passo da despotencialização, um duplo passo, pois a voz 

estanca o possível ao mesmo tempo em que o espaço exaure suas potencialidades” 

(DELEUZE, 2010, p. 96). Trio fantasma funciona como uma espécie de “ponte” que Beckett 

irá construir entre a despotencialização da voz e do espaço e a despotencialização da imagem. 

A música presente aqui – e ausente em Eh Joe – parece existir apenas para ser interrompida, é 

um convite ao silêncio. Gabriela Borges afirma que Trio fantasma “alcança o que Eisenstein 

afirmou ser a sua principal característica: ‘um contraponto orquestral de imagens visuais e 

imagens sonoras’”. (BORGES, 2009, p. 82). Neste sentido, a parte III, onde há a Re-Ação em 
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que a figura masculina repete as ações anteriores, ao mesmo tempo em que a música preenche 

estas ações, agora sem a presença da voz, funciona como o contraponto citado anteriormente.  

Ghost trio apresenta três modos possíveis de esgotamento do possível: através da série 

exaustiva de coisas, com a repetição de apresentação das “coisas” referentes ao quarto onde a 

ação se desenrola, o óbvio estancamento da função da voz na parte III, onde o comando final 

na parte II é o suficiente para que a figura masculina execute suas ações, juntamente com a 

música e, finalmente, a extenuação das potencialidades do espaço, ao apresentar 

repetidamente os elementos componentes do local de ação, sem qualquer concessão para além 

da informação a respeito de seu formato e cor – um retângulo cinza – e sua função – a cama 

para deitar, a penteadeira para se olhar no espelho, o banco para se sentar. A próxima tele-

peça de Beckett, ...but the clouds..., irá investigar a despotencialização da imagem. Este texto 

será tratado detalhadamente mais adiante.  Antes, é preciso esgotar a análise das outras duas 

tele-peças do universo beckettiano. 

 

5.5 Esgotar as potencialidades do espaço: Quad 

 

Quad é uma tele-peça sem palavras, escrita por Beckett, em 1982. Em frente a uma 

câmera imóvel, acima da área de atuação, quatro “atuadores” percorrem trajetos pré-

definidos, andando sobre um quadrado de seis passos de lado. Segundo as indicações do 

roteiro, os “atuadores” devem se parecer o máximo possível, e seus rostos não devem ser 

visíveis. Beckett esgota todas as possibilidades de movimentação e combinação entre os 

“atuadores”, todas as duplas, todos os trios e todos os solos são apresentados. Segundo as 

anotações de cena, não deve haver choque no ponto central, que deve ser evitado pelos 

“atuadores”. Em Quad, Beckett esgota as potencialidades do espaço, criando um não-lugar 

geométrico e exaurindo as possibilidades de movimentação sobre ele. Além disso, Quad pode 

ser visto como uma evidência cênica para os estudos de proxêmica e cinésica de Edward Hall.  

Na minha experiência como encenador, pude experimentar duas montagens de Quad, 

em adaptações para o palco. Na primeira, em 1993, a peça foi encenada especialmente para a 

Oficina de Dança Contemporânea, cujo tema naquele ano era Dança-teatro. Selecionei um 

elenco de quatro atores do sexo masculino, de baixa estatura – (Lúcio Tranchesi, Marcelo 

Praddo, Claudio Simões e George Vladimir) e, embora o roteiro pedisse o contrário, não 

escondi o rosto dos atores. Cada um vestindo as cores sugeridas por Beckett (branco, azul, 
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amarelo e vermelho), lembro que a principal dificuldade inicial era a definição de como 

realizar as caminhadas no quadrado, sem quebra do ritmo e sem torção do corpo – o que 

criaria uma excessiva “expressividade” que não era desejada.  

Uma vez aprendidos os modos de caminhar, compus uma trilha sonora que, a cada solo, 

se modificava e gerava uma nova atmosfera e uma nova ação, subvertendo a ideia original de 

Beckett. Assim, num primeiro momento, ao ritmo marcado de um bumbo, o personagem de 

branco comandava a cena, com passos marcados. Num segundo momento, sob o comando do 

personagem vestido de amarelo, a música ganhava sutis tonalidades percussivas japonesas e o 

olhar dos intérpretes se voltava para o público. Depois, com uma sonoridade composta por 

vozes incompreensíveis, sob o comando do azul, o olhar dos intérpretes se voltava para o 

próprio quadrado. Em seguida, sob o comando do solo do personagem de vermelho, a música 

se tornava um samba instrumental composto pelo músico baiano Carlinhos Brown e toda a 

movimentação no quadrado se transformava num catártico carnaval. Ao final, era retomado o 

bumbo marcado do início e o personagem de branco reassumia seu solo, recomeçando a 

movimentação desde o início.  

A segunda montagem contou com as dançarinas Alice Becker Denovaro, Rita Brandi, 

Fátima Suarez e Cristina Castro. Esta versão feminina se diferenciou da primeira, justamente 

por contar em seu elenco com dançarinas treinadas no lugar de atores. Se, por um lado, a 

expressividade teatral perdeu, por outro, a qualidade da movimentação pôde ser explorada de 

modo mais intenso. Além disso, as saias rodadas do figurino das dançarinas proporcionavam 

um efeito de movimento mais dinâmico que as calças compridas do elenco masculino. 

Deleuze define da seguinte maneira: 

Quad sem palavras, sem voz, é um quadrilátero, um quadrado. Ele é, no 
entanto, perfeitamente determinado, tem certas dimensões, mas só tem como 
determinações suas singularidades formais, vértices equidistantes e centro, 
só tem como conteúdo ou ocupantes os quatro personagens semelhantes que 
o percorrem sem parar. É um espaço qualquer fechado, globalmente 
definido. (DELEUZE, 2010, p. 87) 

 

Para Gabriela Borges, “Quad é um dos trabalhos mais intrigantes de Beckett, cuja 

estética é baseada na repetição dos movimentos de corpos e sons, definido por Deleuze como 

uma linguagem de imagens, cores e sons.” (BORGES, 2009, p. 91).  

Enfim, Quad, a partir das montagens encenadas por mim, é um jogo de códigos 

gestuais, um mergulho num gestuário compondo um fluxo cinésico a partir de cinemas, 



 82 

alocines e proxemas que reflete sobre o estabelecimento de territórios e as distâncias entre as 

pessoas como signos, assim como o significado do uso social do espaço. Utilizando elementos 

de Dança e Teatro, porém não pertencendo exclusivamente de nenhum dos dois, o objetivo foi 

experimentar, a partir de uma linguagem corporal convencional, uma sequência menos 

convencional de movimentos repetidos, buscando em referências cotidianas a origem de cada 

gesto, através da precisão matemática, da repetição através da análise combinatória, criando 

uma “dramaturgia” que nos levará do caos à ordem minimalista. Com Quad, Beckett irá 

formar uma série exaustiva de movimentos cuja consequência é uma extenuação das 

potencialidades do espaço onde estes movimentos são executados.  

 

5.6 A noite e os sonhos – poema de imagens em movimento: Nacht und träume 

 

Nacht und träume é a última tele-peça escrita por Beckett, em 1982. Assim como Ghost 

trio, esta peça é inspirada em música. Nacht und träume é também o título de um dos Lieder 

compostos pelo músico austríaco Franz Schubert, sobre um poema do escritor e poeta também 

austríaco Matthäus Kasimir von Collin11. Sem dúvida é uma das criações mais líricas e 

delicadas de Samuel Beckett. O poema de von Collin é uma pequena elegia à noite e aos 

sonhos: 

Noite santa, você desce à terra; 
Sonhos cá embaixo também a flutuar, 
E enche a sala e os quartos o luar, 
Enche os corações dos homens adormecidos. 
Eles ouvem com prazer, enternecidos; 
Quando o dia desperta, os homens começam a chorar:  
“Volte, noite santa! Você tem que voltar. 
Voltem, sonhos justos, voltem à terra!” 
 

(SCHUBERT e COLLIN, 1996. Livre tradução minha) 

Na tele-peça de Beckett, há cinco “personagens”: um homem envelhecido identificado 

como “Sonhador (A)”, do qual só se vêem semi-iluminadas a cabeça apoiada nas mãos, que 

cantarola o lied de Schubert, ora sem palavras, ora com. E “Seu eu sonhado (B)”. E ainda 

“Mãos sonhadas D (direita) e E (esquerda)”. “A” deve ocupar o canto esquerdo da tela e “B” 

o centro, um pouco acima, iluminados por uma “luz noturna”. “A” é o sonhador que se vê 

                                                 
11 Tanto Célia Berretini (2004) quanto Gabriela Borges (2009) indicam equivocadamente a autoria do poema a 
Heinrich Josef von Collin, irmão mais velho de Matthäus, também escritor e dramaturgo. Porém, várias fontes 
confiáveis apontam Matthäus como autor de alguns dos poemas musicados por Schubert nos seus Lieder.  
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sonhando. “B” é o sonhado que, a princípio cantarola o lied de Schubert e depois é 

acompanhado pelas mãos “E” e “D” que, ora afagam sua cabeça, num gesto de acolhimento, 

ora oferecem uma xícara de chá, que ele bebe, no sonho. Ao terminar o sonho, retorna a 

figura de “A”, apoiando a cabeça nas mãos.  

A questão da insônia e a do sonho na insônia parecem ser determinantes para a 

compreensão desta peça. Deleuze afirma que “a insônia é o animal entocado, que se estende 

tanto quanto os dias e se retrai com tanta força quanto a noite. Aterrorizante postura da 

insônia.” (DELEUZE, 2010, p. 106).  O sonhador insone de Nacht und träume cria imagens 

de seu sonho e as dissipa. Seguindo o pensamento deleuziano, esta peça oferece um exemplo 

de esgotamento duplo do espaço e da imagem (DELEUZE, 2010, p. 107). Já que, para criar a 

imagem do sonho, Beckett multiplica as mãos da personagem, oferecendo dois pares de mãos 

direitas e esquerdas, para depois retornar ao sonhador que possui apenas suas duas mãos 

inertes. Aqui, além disso, o autor dispensa as palavras faladas, usando apenas pequenos 

trechos do reduzido poema musicado. Beckett cria, com Nacht und träume, o que Martin 

Esslin chama de “um poema de imagens em movimento”. (BERRETINI, 2004, p. 227). E 

oferece a música de Schubert, como única escapatória da “escuridão do tempo e do hábito”, já 

que, para Beckett, a arte –  em especial, a música – é o único caminho para a “beleza 

incorruptível”. (BECKETT, 2003, p. 80).  

Com Nacht und träume, além de formar séries exaustivas de coisas (com as mãos, no 

sonho), de estancar os fluxos de voz (abolindo as palavras inferiorizadas), de extenuar as 

potencialidades do espaço (reduzindo o campo de visão ao mínimo, com a sua indefectível 

“luz noturna”), Beckett esgota a potência da imagem, através da repetição.  

Enfim, é possível argumentar que Beckett, como os seus personagens, é um 
fantasma que assombra a televisão. Ainda hoje, as suas tele-peças continuam 
a questionar o papel da televisão na sociedade contemporânea, 
principalmente no que diz respeito ao modo como ela enquadra o mundo e 
conta as suas histórias. (BORGES, 2009, p. 82) 

Nas suas tele-peças e na sua relação com a televisão, Beckett apresenta alguns 

elementos importantes que contribuem e se somam à leitura de sua obra. A radicalização da 

fragmentação corporal e da disjunção corpo-voz, a possibilidade de produzir deformações na 

noção de espaço-tempo e a continuação na afirmação de seus temas favoritos: memória, 

hábito, ausência e solidão. Em ...até parecer as nuvens..., ele irá negociar estes e outros 

elementos de modo poético e único, compreendendo suas influências e criando citações ao 

seu próprio estilo.   
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Sugiro que o vídeo com a produção de ...até parecer as nuvens..., que está encartado ao 

fim desta tese, sob o título de Apêndice I – DVD, deva ser assistido neste momento, antes de 

prosseguir com a análise e leitura da próxima parte da tese. Assim, a experiência estética de 

assistir à tele-peça não se deixará contaminar a priori com o fluxo de informações constantes 

nas páginas seguintes. É importante informar que a duração total do vídeo, incluindo os 

créditos, é de exatos 10 minutos e 50 segundos, e que trata-se de uma obra audiovisual, 

portanto, o equipamento que for utilizado para reproduzir a tele-peça deverá estar com auto-

falantes – ou fones de ouvido – ligados. 
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6 ...ATÉ PARECER AS NUVENS... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até a ruína do corpo, 
A lenta decadência do sangue, 

Colérico delírio 
Ou decrepitude torpe, 

Ou o pior de todos os males —  
A morte dos amigos, ou a morte  

De cada brilho desses olhos  
Que me deixavam sem respiração —  

Até parecer as nuvens no céu  
Quando o horizonte esvanece;  

Ou o sonolento grito do pássaro  
Entre as sombras que afundam. 

 

A torre (W.B. Yeats) 
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6.1 Quase-corpos, não-lugares e nuvens: ...até parecer as nuvens... 

 

Samuel Beckett escreveu a tele-peça ...but the clouds..., em inglês, entre outubro e 

novembro de 1976, para ser exibida na televisão britânica. A peça foi exibida na BBC (British 

Broadcast Corporation), em 1977, e uma versão alemã, sob direção do próprio Beckett, foi 

transmitida pela Süddeutscher Rundfunk, no ano seguinte. Em 2006, ano do centenário de 

Samuel Beckett, a peça foi produzida e apresentada, em forma de um vídeo, no centro cultural 

92nd Street Y, em Nova York. 

O título da peça é retirado de uma frase dos últimos versos do poema A torre, do poeta 

irlandês W. B. Yeats, que discute a história e o passado não somente em termos de uma 

recordação, mas também como a memória subjetiva de cada indivíduo funciona apenas um 

elemento de um todo complexo composto de traços, lembranças e memórias. Curiosamente, 

Beckett, quando jovem, afirmou não admirar o poeta seu conterrâneo (BERRRETINI, 2004), 

porém, ao se defrontar com a velhice, provavelmente ele reavaliou sua opinião e 

compreendeu melhor a poesia de Yeats. 

A dolorosa – e altamente pessoal – questão que Yeats coloca é: se o corpo físico do 

poeta falha devido à decadência da velhice, se a sua visão e audição se deterioram, a memória 

do mundo sensorial poderá servir de base para a poesia? Será que a memória sozinha pode 

estimular o ato criativo? Ao vasculhar a sua memória, revisitando cenas de sua vida e de sua 

obra, ele acaba respondendo afirmativamente ao questionamento pessimista inicialmente 

levantado. As deteriorações físicas, paradoxalmente, se tornam uma bênção. De fato, no 

fragmento em que Beckett deriva sua peça, Yeats coloca o mundo real em perspectiva, assim, 

reduzindo seu próprio senso de perda.  

A tele-peça ...but the clouds... pode ser lida e compreendida como um monólogo, 

porém, como Beckett já havia proposto em outras experiências, há uma disjunção entre corpo 

e voz. Do ponto de vista visual, há três esferas de ação. Num primeiro momento, um homem, 

cujo corpo vê-se apenas da cintura para cima, sentado, de costas, com a cabeça apoiada nas 

mãos, identificado como “M”. Não se vê onde ele se apóia, nem o que oferece apoio às mãos. 

Logo, surge a figura do mesmo homem, que agora vemos de corpo inteiro, de perfil, vestindo 

um sobretudo escuro e chapéu, entrando pela esquerda da tela, andando cinco passos e 

parando no centro da tela, ocupando um espaço circular iluminado. Todo o resto do quadro, 
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no escuro. Esta figura masculina é identificada no roteiro como “M1”. Após permanecer 

alguns segundos parado, M1 anda mais cinco passos e desaparece na direita. Alguns segundos 

depois, ele retorna do ponto onde desapareceu, já vestido de modo diferente: pijama e gorro 

de dormir. Ele caminha cinco passos até o centro e depois desaparece ao fundo da cena, a 

caminho de seu “santuariozinho”. A terceira esfera visual de ação é a presença de um rosto de 

mulher, identificado como “W”, num close-up extremo, enquadrada apenas em seu rosto. Para 

completar a cena, há um elemento sonoro, “V”, a voz de “M”. É esta voz que irá descrever e 

narrar os movimentos de entrada e saída da figura masculina, assim como evocar a presença 

da imagem da mulher. Ao final, a voz recita alguns versos do poema A torre, que contém a 

frase que dá título à tele-peça. 

Segundo Deleuze, quando a personagem penetra em seu “santuário”, o faz para criar 

uma imagem. Parado em seu santuário – no diminutivo proposto por Beckett, 

“santuariozinho” – , é que o personagem tentará vencer o fracasso de fazer surgir a imagem 

da mulher evocada. Quando “M” é bem-sucedido, a imagem sublime invade a tela, o rosto 

feminino evocado, e logo desaparece, “no mesmo instante”, ou fica um pouco, antes de 

desaparecer, ou então articula algumas palavras do poema de Yeats, sem som, já que as 

palavras saem da voz, de “V”. Deleuze afirma que  

A imagem é um sopro, um fôlego, mas expirante, em vias de extinção. A 
imagem é o que se apaga, se consome, uma queda. É uma intensidade pura, 
que se define por sua altura, isto é, seu nível acima de zero, que ela só 
descreve ao cair. O que se retém do poema de Yeats é a imagem visual de 
nuvens passando no céu e se desfazendo no horizonte e a imagem sonora do 
grito de um pássaro que se extingue na noite. É neste sentido que a imagem 
concentra uma energia potencial que ela leva consigo em seu processo de 
auto-dissipação. (DELEUZE, 2010, p. 103) 

Na tele-peça, há expostas simultaneamente três camadas de tempo, que podem ser 

observadas nas escolhas de tempos verbais que Beckett faz, nos textos enunciados em cena. 

Como postulou Santo Agostinho, estas três camadas de tempo podem ser definidas da 

seguinte maneira: (i) o presente, “M”, com sua figura masculina mostrada apenas da cintura 

para cima, em seu santuariozinho, com suas tentativas e fracassos em tentar evocar a figura 

feminina e sua memória do hábito que cultiva em caminhar pelas ruas; (ii) o passado, 

representado em cena justamente pela descrição dos retornos para casa, após as longas 

caminhadas diurnas, as trocas de roupa, as sessões de evocação no “santuariozinho” e a troca 

de roupa para o retorno às longas caminhadas, no dia seguinte; e, (iii) o futuro, representado 

por uma esperança que a figura feminina surja, permaneça e quiçá fale algumas palavras. 

Assim, o personagem vive no presente, em seu santuário, com a memória do hábito do 
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passado, na esperança de um futuro que talvez nunca aconteça, criando roteiros mentais em 

seus sonhos insones. Deste modo, o santuário do personagem se transforma na “bolha de 

Alcubierre”, uma máquina do tempo imaginada pelo físico teórico mexicano Miguel 

Alcubierre Moya, que teria a característica de manter seu interior num presente contínuo, 

enquanto atravessa transversalmente o passado e o futuro. Enquanto o sonhador insone está 

em seu santuário, passado (representado pelo hábito e a memória) e futuro (uma esperança) 

convivem em harmonia cósmica.  

Algumas das obsessões de imagem de fragmentação corporal estão presentes em ...but 

the clouds... também. A imagem do corpo de costas, visto apenas da cintura para cima reflete 

a figura de quase-corpo inaugurada pela pobre Winnie, de Dias felizes, mas também lembra o 

corpo de Krapp, visível apenas da cintura para cima, por trás de sua escrivaninha ocupada por 

seu gravador. Aqui, a figura é radicalizada por ser vista apenas em meio corpo e de costas. 

Mas também há a presença do corpo integral, de perfil, inicialmente, depois exibindo o outro 

perfil, de costas e de frente. Todas as possibilidades de exibição do corpo integral esgotadas. 

E, finalmente, o close-up do rosto feminino, reverberando o rosto de Joe, um pouco menos 

radical que a boca de Not I. Porém, preenchendo a tela inteira, com sua improvável presença 

ansiada. Apenas imaginada. É a imagem que surge e logo se dissipa. Como as nuvens, no céu. 

 

6.2 Enxurrada de palavras: experimento desencadeador 
 
 

O trajeto realizado antes de produzir a tele-peça ...até parecer as nuvens... foi marcado 

pela apresentação de uma performance envolvendo alguns elementos impregnados da poética 

beckettiana que foi de fundamental importância para a criação deste projeto. A esta 

apresentação, eu chamei de experimento desencadeador, pois foi a partir dele que surgiu a 

vontade e a ideia de realizar a produção de ...até parecer as nuvens... do modo como é 

apresentada aqui.  

 

6.2.1 Enxurrada de palavras 
 

Roteiro de apresentação de cênica criado por Celso Jr. para a disciplina Processos de 

encenação, ministrada pela professora Sônia Rangel, durante o segundo semestre de 2010. 

 
• Texto 1 – Excerto de Fim de partida, de Samuel Beckett. 
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• Música – Excerto de Spaceship, da ópera Einstein on the beach, de Philip Glass 

(duração 4min52seg) 

• Intérprete todo vestido de cores claras (paletó, calça, camisa social, sapatos) mede a 

pulsação sanguínea.  

• Início da movimentação a partir da peça Quad, de Samuel Beckett, simultaneamente, 

dizendo fragmentos do poema Cascando, de Samuel Beckett. 

• A cada final de trajeto, medir a pulsação sanguínea, permanecer imóvel até a 

contagem de 60 pulsos. 

• Repetir os trajetos e os fragmentos do poema até o final do tempo estipulado para a 

apresentação (duração total: 5 min.) 

 
 
6.2.2 Processo de encenação do experimento desencadeador 

 

O ponto de partida inicial para a criação de Enxurrada de palavras foi o método de 

elaboração das “óperas de arquitetura cênico-musical” construídas pelo encenador Robert 

Wilson em colaboração com o músico Philip Glass, ambos norte-americanos. Em entrevista, 

Wilson explicita seu processo de criação colaborativo com Glass, para a ópera Einstein on the 

beach, de 1976: eles partiram de um formato clássico de ópera em quatro atos. No primeiro 

ato, seriam apresentados os temas (cênicos e musicais) A e B. No segundo ato, os temas C e 

A. No terceiro ato, os temas B e C. E, finalmente, no último ato, seriam apresentados (ou re-

apresentados) todos os temas A, B e C, juntos, pela primeira vez. Como prólogo e epílogo, 

assim como entre os atos, havia as “peças de articulação”, knee plays, cuja função seria unir 

as partes semelhantes, criando transições “climáticas” e preenchendo as mudanças entre os 

atos. A partir desta macro-estrutura, foram criados os elementos cênicos e visuais para a 

ópera de Glass-Wilson. Por exemplo, o tema a ser trabalhado em “A” seria um Trem. 

Cenograficamente o trem está presente em todos os momentos em que “A” for apresentado ou 

re-apresentado. Seguindo este mesmo raciocínio para a música. O trem possui seu tema 

musical, que será repetido tantas vezes quanto for necessário. Wilson acrescenta que ele 

estipulou a duração para cada tema e para cada knee play.  E finaliza dizendo “chegamos a 

uma forma, a uma arquitetura, a uma mega-estrutura [...] mas trabalhamos numa estrutura que 

era abstrata dentro do tempo, da moldura temporal”. Robert Wilson e Philip Glass criaram sua 

ópera usando elementos matemáticos de análise combinatória. 



 90 

Desta forma, para a criação de Enxurrada de palavras, procurei estabelecer a priori a 

duração da apresentação. A partir da duração da apresentação, fui selecionando os elementos 

que preencheriam esse tempo.  

O primeiro elemento a ser escolhido foi a música. Retirei um fragmento justamente da 

ópera Einstein on the beach, intitulado Spaceship. O tempo total da “ária” Spaceship é de 

cerca 12 minutos, porém, há um fragmento de base instrumental bastante repetitivo, cuja 

duração é de 4 minutos e 52 segundos. A partir da edição deste fragmento, estipulei o tempo 

total da apresentação: 5 minutos. 

Tendo definido o tempo para a apresentação, utilizei uma imagem performática que foi 

deflagrada durante o exercício de criação de um desenho, durante a aula. Na imagem, uma 

figura masculina percorre os quatro lados de uma sala, sempre rente às paredes, evitando o 

olhar dos espectadores e, de vez em quando, verifica sua própria pressão sanguínea, tomando 

o próprio pulso. Essa imagem, na verdade, é a evocação de uma memória do filme Film, de 

1961, único roteiro cinematográfico escrito por Samuel Beckett, em que o protagonista – 

interpretado pelo ator Buster Keaton, estrela do cinema-mudo, nos anos de 1920 – procura 

evitar todo contato com seres humanos e, repetidas vezes, toma o próprio pulso para verificar 

a frequência de seus batimentos cardíacos.  

Então, fui buscar em outra peça escrita por Beckett a estrutura para a movimentação em 

cena. Em Quad, peça escrita para a televisão, em 1982, a área de atuação é definida como um 

quadrado (A, B, C e D), que deve ter seis passos de lado, sobre o qual, os intérpretes (que 

podem ser quatro ou apenas um, na opção de uma versão solo) se deslocam, num trajeto 

previamente estabelecido, sempre percorrendo um lado e uma diagonal do quadrado, sempre 

virando para o lado esquerdo do intérprete. Beckett observa que o centro do quadrado (ponto 

E) é um ponto de tensão, já que na versão para quatro intérpretes, este ponto deverá ser 

“negociado”, para evitar o choque entre os corpos.  

Neste ponto, a estrutura fundamental da apresentação estava definida. Andar no 

quadrado, percorrendo um lado e uma diagonal, consecutivamente, durante cinco minutos, 

verificando a pulsação sanguínea, a cada final de trajeto estabelecido. Esta estrutura, assim, 

funciona como casa, definida a partir de Bachelard (2008). E, como eu tinha definido a 

performance como um solo, o quadrado beckettiano seria uma representação de todos os 

espaços das minhas solidões passadas, espaços onde sofri a solidão, desfrutei a solidão, 

desejei a solidão, um espaço indelével. (BACHELARD, 2008, p. 29). 
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Foi aí que surgiu a memória Cascando, poema escrito por Beckett, em 1936 e traduzido 

por mim recentemente, onde a solidão prefigura de modo avassalador nos versos. A imagem 

evocada pelo poema é a de um homem solitário assombrado pela memória de um antigo 

amor. Não é melhor abortar que ser estéril?, sussurra a voz poética na solidão. Sendo assim, 

decidi incluir o poema na apresentação e, logo em um dos primeiros versos, surgiu o título da 

performance: Enxurrada de palavras. 

Como percebi que seria importante o olhar atento aos versos de Beckett, decidi fazer 

cópias do poema para serem distribuídas aos espectadores da performance e, devido à curta 

duração do poema, decidi que a leitura seria repetida quantas vezes fossem necessárias para 

preencher o tempo total da apresentação. As folhas contendo o poema seriam deixadas 

aleatoriamente pela área de atuação, para que o público possa pegá-las e levá-las consigo. Ao 

final de cada leitura do poema, o intérprete averigua sua pressão sanguínea. 

Desta maneira, alguns dos procedimentos de deformação do espaço-tempo cotizados 

por mim, durante o processo de pesquisa estão sendo utilizados. Entre estes procedimentos 

estão a “des-hierarquização dos recursos” (LEHMANN, 2007, p. 143) parece a mais efetiva 

maneira de entender o sentido da Parataxe no teatro contemporâneo. A parataxe é a 

coordenação de elementos sígnicos sem o recurso de conjunção, ou seja, é a justaposição 

simultânea de elementos cuja função é criarem um significado em conjunto, sem necessidade 

de hierarquização, onde todos os elementos têm o mesmo valor de significado. Assim, da 

mesma maneira em que o psicanalista deve utilizar uma “atenção livre” em relação ao que o 

analisando profere, o espectador é convidado a “ler” todos os elementos da apresentação, sem 

a “função compensatória do drama” (LEHMANN, 2007, p. 146), ou seja: simultaneamente. A 

simultaneidade em que os elementos são apresentados é mais uma das características 

principais destes procedimentos. Desta maneira, ocorre a superabundância e/ou a diluição de 

signos criando situações de saturação de significados ou, pelo contrário, a economia total de 

elementos, criando algo que poderá ser reconhecido como acese. Ou seja, assim como o 

filósofo francês Michel Foucault (1992) observa em seus escritos sobre a “arte de si”, a acese 

faz parte de uma purificação em que o anacoreta se destituía de tudo que fosse excessivo e 

passava a viver apenas com objetos e pensamentos absolutamente necessários para a sua 

existência. Neste sentido, elementos como “silêncio, lentidão, repetição” seriam utilizados 

para reduzir as densidades cênicas, criando poéticas da subtração e do vazio. Entre os 

procedimentos, há também a musicalização, que, através da intensificação e multiplicação dos 

significados possíveis, possibilita a construção de obras arquitetônico-musicais.  
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Durante a apresentação, defini que cada medida de pulsação teria o tempo de marcar 60 

pulsos. O que provocou uma relativização do tempo de cada pausa, já que, devido ao esforço 

de percorrer o trajeto enunciado por Quad, minha pulsação estava mais rápida a cada tomada, 

e os mesmos 60 pulsos apresentaram a duração cronológica cada vez mais reduzida.  

Resolvi incluir um pequeno trecho da primeira réplica da personagem Clov, da peça 

Fim de partida, escrita por Samuel Beckett, em 1956, como prólogo de toda a ação.  

Acabou, está acabado, quase acabando, deve estar quase acabando. (Pausa.) 
Os grãos se acumulam, um a um, e um dia, de repente, lá está um monte, um 
amontoado, um monte impossível. (BECKETT, 2002, p. 38) 

 

A fala, ironicamente colocada no início da peça – e também da performance – traz uma 

referência ao cansaço de se estar perto de um fim. Na peça, a personagem se refere ao fim da 

escravidão a que é submetida por outra personagem, Hamm, já que tomou a decisão de fugir 

do cativeiro que lhe foi imposto. Na performance, a referência é ao final do processo de 

pesquisa do doutorado e da escrita da tese, experimentados por mim, neste momento. A 

natureza “auto-biográfica” deste prólogo foi facilmente identificada, pelo que percebi nos 

comentários, após a apresentação. 

O espaço escolhido para a apresentação foi determinante para a criação do ambiente 

necessário para a performance. A ante-sala do teatro Martim Gonçalves já carrega uma 

miríade de significados concretos, históricos e simbólicos que puderam ser explorados 

imageticamente por mim, durante a apresentação. Esta sala, antes de se tornar foyer do teatro, 

funcionava como sala de aula. Foi nesta sala que participei como estudante da graduação, das 

aulas da disciplina Fundamentos do processo da criação cênica, no ano de 1990, ministrada 

pela professora Sônia Rangel, que, percebo somente agora, se caracterizou como uma espécie 

de “semente” da atual disciplina: Processos de encenação. A memória transforma e dá 

significação aos espaços. O processo de criação cênica percorre o tempo e, vinte anos após, se 

transfigura em um processo de encenação, na mesma sala.  

Por último, faltava definir os componentes visuais da performance. Optei por usar 

roupas claras e leves, para acompanhar o horário da apresentação da performance, marcada 

para as 11 horas da manhã. Assim, ao usar a luz natural que vinha da janela entreaberta da 

sala e um figurino todo em tons de bege (calça, paletó, camisa social e sapatos), acabei 

criando o que foi definido como um “Beckett solar”, sem a coloração sombria, cinzenta e suja 

que geralmente associada ao universo beckettiano, porém, com a busca da mesma 

consistência textual do autor, numa composição visualmente mais leve. 
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6.2.3 TEXTO 1 

 

FIM DE PARTIDA 

CLOV (olhar fixo, voz neutra) – Acabou, está acabado, quase acabando, logo deve estar 

quase acabando. (Pausa.) Os grãos se acumulam, um a um, até que um dia, lá está um monte, 

um amontoado, o monte impossível. (BECKETT, 2002, p. 38) 

 

6.2.4 TEXTO 2 

 

CASCANDO 
1. 
por que não meramente o desespero 
na ocasião 
da enxurrada de palavras? 
 
não é melhor abortar que ser estéril? 
 
as horas depois que você vai embora são tão tentadoras 
elas sempre começam a tragar cedo demais 
as mãos em garra lutando cegamente na cama querendo 
deixar em carne viva até os ossos os antigos amores 
cavidades certa vez preenchidas com olhos como os seus 
tudo sempre é melhor cedo demais do que nunca 
a escuridão querendo ser esfregada nos rostos deles 
de novo nove dias jamais farão boiar quem ama 
nem nove meses 
nem nove vidas 
 
2. 
de novo 
se você não me ensinar eu não vou aprender 
de novo sempre tem uma última 
uma última vez 
última vez pra mendigar 
última vez pra amar 
pra saber não saber fingir 
uma última até pra dizer 
se você não me amar ninguém vai me amar 
se eu não te amar não amarei ninguém 
 
a mistura de palavras gastas no coração de novo 
amor amor amor pulsando na velha agulha 
empesteando a inalterada 
nata azeda de palavras 
 
aterrorizado de novo 
por não amar 
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por amar mas não você 
ser amado mas não por você 
por saber não saber fingir 
fingindo 
 
eu e todos os outros que te amarem 
se te amarem 
 
3. 
a não ser que te amem 
 
(BECKETT, 2006, v. 4, p. 33-34) 

 

 

6.3 O caminho até as nuvens: o processo de encenação da tele-peça 

 
Até onde se tem notícia, esta é a primeira vez que esta tele-peça de Samuel Beckett é 

produzida no Brasil. Portanto, não havia tradução disponível. Então, a primeira parte do 

processo de produção se deu início com a tradução do roteiro da tele-peça.  

 

6.3.1 As opções da tradução 

 

O roteiro proposto por Beckett se distribui em 60 ações numeradas, algumas com 

apenas descrições de movimentação corporal, outras apenas com a descrição de uma imagem, 

outras ainda com textos falados. Geralmente, Beckett indica precisamente a quantidade de 

segundos de cada pausa ou ainda a quantidade de segundos que uma determinada imagem 

ficará em tela. Esta precisão e limite temporal foi um indício da qualidade “cirúrgica” do corte 

de cada cena. Além da precisão temporal, o autor também determina a quantidade de passos 

que o ator deverá percorrer a cada trajeto de ida e volta na área de atuação, estabelecendo o 

limite espacial da cena. Assim, as relações de espaço e tempo são detalhadamente expostos 

logo na superfície do tecido textual da tele-peça. Logo na primeira página do roteiro, vê-se 

um gráfico, com um mapa de localização dos elementos dispostos em cena, incluindo o 

posicionamento da câmera (BECKETT, 2006 v. 3, p. 445). Estes gráficos não são raros, na 

dramaturgia beckettiana dos anos 80. O autor, talvez com receio das más encenações de suas 

peças, incluiu pequenos gráficos que definem claramente a disposição cenográfica e os limites 

espaciais de suas peças.  
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A tradução das indicações de cena e de instruções relativas a câmera e edição, foram 

mantidas sem alterações, buscando sempre a clareza que o texto de Beckett propõe. Nas falas 

proferidas por “V”, sempre se buscou manter o caráter cotidiano e familiar das frases, que 

possuem uma característica, por vezes, propositalmente empobrecida. Logo aí, já ficou 

definida a opção do uso do tempo verbal pretérito imperfeito do indicativo para as passagens 

em que a voz informa os trajetos de “M1”, como no exemplo a seguir: 

3. V – Quando eu pensava nela, era sempre noite. Eu entrava – 

(BECKETT, 2006 v. 3, p. 446. Tradução minha. Grifo meu) 

 

Na primeira vez em que aparece a expressão “little sanctum”, na tomada 15 do roteiro, 

a tradução optou por uma versão no diminutivo “santuariozinho” que, apesar de causar uma 

pequena estranheza, pareceu conter um tom menos formal e literário que a outra possibilidade 

“pequeno santuário”. Estas escolhas foram feitas em outros trechos, pelo mesmo motivo, 

como na tomada 9, quando o roteiro em inglês aponta “having walked the roads since break 

of day”, que poderia ser traduzido como “tendo caminhado pelas estradas desde o nascer do 

dia”, o que, apesar de correto, não pareceu confortável ao ser pronunciado em voz alta, 

preferindo-se a forma mais livre, incluindo o advérbio que possui uso mais comum em 

português brasileiro contemporâneo: “depois de caminhar pelas estradas desde o raiar do dia”, 

e ainda evitando a quebra de ritmo que a palavra “nascer” produziu, optando-se pela palavra 

não menos comum “raiar”.  

O estado presente em que o personagem se encontra é denotado pelo uso do tempo 

verbal no presente do indicativo, numa composição com o verbo auxiliar no indicativo, para 

estabelecer o tom cotidiano pretendido pela tradução, como a seguir:  

17. V – Vamos ver se ficou tudo certo até aqui. 
(BECKETT, 2006 v. 3, p. 446. Tradução minha. Grifo meu) 

 

Para ressaltar o tempo futuro, usando um raciocínio agostiniano de que o futuro é uma 

esperança a ser realizada, nas passagens em que “V” se refere à possível presença de “W” e 

sua permanência ou não, foram utilizadas, inicialmente, as formas verbais no futuro do 

pretérito, sendo assim, o texto ficaria desta maneira, como pode ser exemplificado na tomada 

28: 

28. V – Vamos distinguir os três casos. Um: ela apareceria e –  

(BECKETT, 2006 v. 3, p. 447. Tradução minha. Grifo meu.) 
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Embora o tempo verbal esteja correto, sua utilização soaria formal demais e poderia 

criar um estranhamento em relação ao texto, por isso, a tradução optou pela forma mais usual 

do pretérito imperfeito do indicativo que, em seu uso cotidiano é utilizado como substituto do 

futuro do pretérito, ficando da seguinte maneira, na versão final: 

28. V – Vamos distinguir os três casos. Um: ela aparecia e –  

(BECKETT, 2006 v. 3, p. 447. Tradução minha. Grifo meu.) 

 

A primeira referência ao poema A torre, de Yeats, além do título, no tecido textual, 

ocorre na tomada 38, quando a voz pronuncia os trechos do verso que dá título à tele-peça, 

enquanto a imagem do rosto da mulher move os lábios, sem som. Neste momento, o trabalho 

de tradução se deslocou da peça de Beckett e buscou o poema original de Yeats, para 

completar o texto da tradução. Após uma busca frustrada por uma tradução satisfatória, 

resolvi traduzir o poema verborrágico de Yeats, buscando apoio nas duas traduções – uma 

portuguesa e outra brasileira – disponíveis até então, além de referências à própria vida e obra 

do poeta, de cujo poema está impregnado de citações. A tradução de A torre procurou manter, 

quando possível, a métrica, o ritmo e a musicalidade do solipsismo de Yeats. A tradução, que 

faz parte integrante dos apêndices desta tese, foi feita para ser lida em voz alta. Somente 

assim, percebe-se o labor da tradução em manter a musicalidade do poema inicial. 

Na tomada 52 do roteiro, há um duplo sentido que produz jogo de palavras impossível 

de ser traduzido em seu sentido pleno. O texto, em inglês, é assim: 

52. V – [...] and busied myself with something else more...rewarding, such 
as...such as…cube roots, for example, or with nothing, busied myself with 
nothing, that MINE, until the time came, with break of day, to issue forth 
again […] 

(BECKETT2006 v. 3, p. 448.) 

O problema aqui é a malha semântica da palavra “mine”, em inglês, aliada à forma toda em 

maiúsculas escolhida por Beckett. A palavra “mine” pode ser definida, em português tanto 

como o pronome possessivo “meu”, como o substantivo feminino “mina”, ou seja, o uso da 

palavra em inglês, na frase, pode se referir tanto ao que é possuído “por mim”, quanto a uma 

cavidade artificial na terra, usada para extrair minérios. No sentido de “mina”, a tradução 

poderia dar a ideia de que o “nada” a que o personagem se mantém ocupado seria uma “mina” 

de nada, como se o personagem minerasse esses “nadas”. A tradução preferiu o outro 

significado: “meu”. O nada pertence ao personagem. Há ainda um pequeno mistério a respeito 

da utilização das letras maiúsculas: recurso raramente utilizado por Beckett em seus textos, 
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geralmente minúsculos. O estudioso Richard Kirkley, da Universidade de Toronto, no 

Canadá, acredita que as letras maiúsculas sejam uma indicação de que a palavra deva ser 

proferida com mais intensidade (BORGES, 2009, p. 90), o que também parece ser raro, no 

teatro de Beckett. Permanece o enigma. De qualquer modo, a tradução do trecho ficou da 

seguinte maneira:  

52. V – [...] e me ocupava com outra coisa qualquer, mais...recompensadora, 
como...como raízes cúbicas, por exemplo, ou com nada, me ocupava com 
nada, que é MEU, até que chegava a hora, no raiar do dia, de enfrentar a luz 
de novo [...] 

(BECKETT, 2006 v. 3, p. 448. Tradução minha.) 

 

A opção por “meu” certamente diminui o valor semântico da tradução, mas é um desses ônus 

que um tradutor tem de padecer. Segundo a psicanalista e tradutora Marli Piva Monteiro, “a 

tradução é sempre incompleta e cheia de falhas e tropeços como o próprio sujeito” 

(MONTEIRO, 1999, s.p.). 

A tradução é finalizada com os últimos versos do poema de Yeats, sendo que seguindo 

uma pequena modificação que o próprio Beckett fez, na versão alemã da tele-peça, dirigida 

por ele, foram adicionados os doze últimos versos do poema, e não apenas quatro, como 

consta na versão inglesa. Segundo Beckett, “a audiência alemã não teria conhecimento prévio 

do poema, enquanto que para os ingleses ficaria muito óbvio e repetitivo se fossem usados 

mais do que quatro versos do poema no final da tele-peça” (BORGES, p. 88).  

Findo o trabalho inicial de tradução, partiu-se para a concepção inicial do espetáculo 

adaptado a partir do texto da tele-peça. 

 

6.3.2 Pré-produção de imagens 

 

O primeiro impulso que me ocorreu foi o de adaptar a tele-peça para o palco. Desta 

maneira, havia a oportunidade de trazer à cena a presença do corpo vivo do ator, em contraste 

com a imagem projetada. A concepção inicial da montagem retirava “M” da projeção de 

vídeo, então a figura sentada de costas, iluminada apenas da cintura para cima estaria em 

cena. Em uma tela semitransparente na boca de cena, seriam projetadas as imagens de “M1” e 

“W”, com a utilização da voz pré-gravada, com exceção dos doze últimos versos do poema de 

Yeats, que seriam ditos pelo ator, ao vivo, em cena. Esta ideia inicial foi tomando corpo e, 
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conforme novos dados a respeito do universo beckettiano foram-se somando, parece, até um 

ponto bastante tardio do processo criativo e de produção, algo a ser levado às últimas 

consequências. 

Após realizar algumas leituras solitárias, em voz alta, da tele-peça, surgiu uma imagem, 

que foi imediatamente transposta para um desenho. Utilizando o aplicativo ColorBox, 

instalado no computador do tipo tablet, da plataforma iPad, fui fazendo alguns estudos sobre a 

postura corporal da personagem e um estudo especial a respeito das sombras. Eis aqui, alguns 

desses resultados. 

 

Desenho eletrônico 1 – Estudo sobre postura de personagem 

 
Desenho executado por Celso Jr., utilizando o aplicativo ColorBox, na plataforma iPad 

 
 

O desenho acima, realizado com o aplicativo ColorBox é um dos estudos incipientes 

sobre a postura de “M”, na peça. A partir deste estudo inicial, outros foram sendo feitos, 

principalmente, a respeito de efeitos de luz e sombra, assim como sobre o mobiliário 

necessário à cenografia da montagem que, até então, seria feita no teatro. 

 

Desenho eletrônico 2 - estudos sobre luz e sombra, para mesa em contraluz 
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Desenho executado por Celso Jr., utilizando o aplicativo ColorBox, na plataforma iPad 

 

Após estes estudos iniciais, finalmente pude fazer um estudo a respeito da figura 

masculina inserida neste ambiente cenográfico, com o efeito de luz e sombra desejado. Assim, 

obtive a seguinte imagem: 

 

Desenho eletrônico 3 - Estudo sobre figura humana de ...até parecer as nuvens... 

 
Desenho executado por Celso Jr., utilizando o aplicativo ColorBox, na plataforma iPad 
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Estes estudos foram de fundamental importância para a formação de uma imagem de 

concepção da cena. Naquele ponto, a concepção da montagem era a seguinte:  

A peça se inicia na escuridão. Em cena, um homem sentado num banquinho invisível, 

de cabeça baixa, apoiada sobre uma mesa invisível. Ele está usando um roupão e um gorro. 

Esta é a imagem do protagonista no presente. Ouve-se a voz que supomos ser do homem que 

estamos vendo, a voz de seus pensamentos. Ele relembra as circunstâncias em que ele viu 

uma mulher no passado. Enquanto ele relembra, vemos a imagem dela projetada. Numa 

projeção em vídeo, a presença deste mesmo homem, emprestando uma imagem à memória. 

Na memória, ele estabelece a sua rotina, entrando em casa, depois de caminhar durante o dia 

inteiro, trocando de roupa e entrando num santuário onde ele tenta evocar a memória desta 

mulher, até que na madrugada, ele troca de roupa e volta à estrada. 

A voz deste homem enumera as três instâncias em que a mulher aparecia para ele no 

passado. Então o homem se dá conta de que poderia haver uma quarta opção, porque na maior 

parte do tempo em que nada acontece e ele se vê absorto em outras coisas, ou em nada. 

Finalmente vemos os lábios da mulher ‘dublando’ os versos finais do poema A torre, em 

sincronia com a voz do homem. Assim, finaliza a peça. 

Neste momento da concepção, este homem vivia no tempo da espera. A espera pela 

chegada improvável desta mulher desejada. Segundo os fragmentos de discursos amorosos 

compilados por Roland Barthes,  

Há uma cenografia da espera: eu a organizo, a manipulo, destaco um pedaço 
de tempo onde vou representar a perda do objeto amado e provocar todos os 
efeitos de um pequeno luto. Tudo se passa como numa peça de teatro. 
(BARTHES, 1986. p. 94) 

 

Assim, o homem que está à espera cria a cenografia desta espera, e representa repetidas 

vezes, a cada noite, a cada dia, o mesmo ritual que instala um hábito confortável para o 

protagonista, que se vê em angústia. Porém, como afirma Barthes ainda, “a angústia da espera 

não é sempre violenta; tem seus momentos de calma; espero, e tudo que está em volta da 

minha espera é atingido de irrealidade:” (BARTHES, 1986. p. 95). É nesse sentido de 

‘irrealidade’ almejado por Barthes que o protagonista se insere. 

Deste modo, seu pequeno santuário se torna uma cápsula à prova do tempo. Ali, na 

angústia de sua irrealidade confortável, ele está além do tempo. Onde nenhum ruído exterior o 

alcança. Num tempo em que nenhum pensamento, além do da espera, pode surgir. O 

protagonista de ...até parecer as nuvens... radicaliza a experiência de Vladimir e Estragon, e 
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realiza mais uma vez a ação do duplo personagem – Leitor e Ouvinte – de Improviso de Ohio, 

não se permitindo a nenhuma distração a não ser sua própria subjetividade, entregue aos ecos 

de seus próprios pensamentos e sucumbindo à evocação da memória desta mulher 

(Imaginada? Desejada? Lembrada?), que pronuncia, sem som, os versos de Yeats. 

Para dar seguimento ao trabalho, foi produzido um pequeno storyboard com elementos 

visuais que poderiam ser utilizados na montagem. No total, foram feitos cerca de dez 

desenhos que compõem o storyboard completo. Cada desenho com seis tomadas do roteiro da 

tele-peça. Eis um exemplo: 

Desenho eletrônico 4 – Storyboard nº 1 

 
Desenho executado por Celso Jr., utilizando o aplicativo ColorBox, na plataforma iPad 

 

Munido dos desenhos da storyboard e do roteiro, parti ao encontro do cineasta e 

videomaker Amadeu Alban, que seria, a partir de então, meu colaborador na execução do 

projeto. Neste ponto, já havia ficado decidido que eu mesmo iria interpretar o personagem 

“M” e “M1” e que convidaria a atriz Andréa Elia para fazer uma participação especial em 

vídeo, no papel de “W”. Fiz o convite e a atriz aceitou de pronto.  

A preparação da atriz Andréa Elia e minha própria obedeceu a um exercício simples, 

mas que utiliza objetivamente um dos pressupostos firmados por Albert Einstein, na tentativa 

de estabelecer fisicamente as razões da existência da força da gravidade. No exercício 

proposto por mim, a ideia era trazer para a consciência corporal do ator (no caso, eu e a atriz 

Andréa Elia) a noção da força exercida pela gravidade, deste modo, o corpo percebe que está 
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sendo empurrado para baixo, como se, acima de sua cabeça e de seu tronco, houvesse uma 

força que o empurra em direção ao solo. O equilíbrio entre vencer essa força e permanecer 

ereto e se deixar vencer pelo cansaço e descair ao chão provoca um estado de delicada tensão 

que pode ser ressaltado pela utilização da respiração como meio expressivo.  

Foi solicitado à atriz Andréa Elia que relaxasse os músculos internos de sua cabeça – 

língua, palato mole, olhos – e sua respiração fosse ficando mais relaxada. Em seguida, foi 

solicitado à atriz que relaxasse os músculos faciais, permitindo que a ação da força da 

gravidade agisse empurrando ele e músculos em direção ao solo o que, com os efeitos de luz e 

sombra, produziriam áreas claras e escuras no rosto da atriz.  

Por outro lado, foram sugeridas imagens a serem “pensadas” pela atriz, durante a leitura 

das falas do texto pelo ator. Assim, foram criadas memórias da imagem de passagem de 

nuvens, o horizonte vazio e o céu cinzento. Estas imagens, criadas artificialmente através da 

sugestão das palavras que as definem, foram evocadas durante a sessão de gravação do vídeo.  

A preparação do corpo do ator levou ainda um outro elemento em consideração: a 

utilização da respiração como elemento expressivo das cenas, além da sugestão de mudanças 

de eixo da cabeça. Deste modo, as indicações de tempo sugeridas por Beckett no texto seriam 

preenchidas pela respiração do ator e por momentos de mudança de eixo no movimento da 

cabeça. Foi feita apenas uma única sessão de preparação corporal antes da gravação.  

 

6.3.3 Pré-produção, gravação de voz, gravação de imagens 

 

A primeira etapa da pré-produção foi a escolha e definição do figurino. A primeira peça 

a ser escolhida foi o pijama usado nas sequências em que “M1” aparece com roupa de dormir. 

Na verdade, o pijama foi um presente de uma amiga, que se desfez de vários pertences de seu 

pai, o Sr. Walter, depois do seu falecimento. Eu havia comentado com esta amiga a respeito 

de um pijama que o Sr. Walter estava usando, numa visita que fiz à família. Após o 

falecimento do Sr. Walter, aos 92 anos de idade, ela presenteou com o pijama que eu acabei 

usando em cena. O figurino da sequência em que “M1” aparece vestido de chapéu, sobretudo 

foi definido a partir das roupas usadas na performance Enxurrada de palavras. A calça, o 

sapato e a camisa foram os mesmos usados na performance. Para ...até parecer as nuvens..., 

foi acrescentado um sobretudo de feltro grosso, de cor cinza escuro e um chapéu de lá 

cinzento, ambos de meu acervo pessoal.  
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Em seguida, foi realizada mais uma reunião com o diretor de fotografia e operador de 

câmera, Amadeu Alban, para definir detalhes de posicionamento de câmera e, a partir das 

storyboards, proceder à decupagem, ou seja, à divisão do roteiro em planos numerados, com 

indicações de necessidades de cada tomada, para gravação. De certo modo, o roteiro original 

de Beckett já é decupado, com cada “cena” numerada detalhadamente. Por fim, foi decidido o 

tipo de equipamento e mídia para a gravação das imagens. Paralelamente, foram acertadas, 

com o músico Luciano Bahia, as necessidades para a gravação das falas, que seria realizada 

em seu estúdio musical.  

Nesta etapa da produção, ocorreu a seleção de possíveis músicas para serem usadas 

como trilha sonora da peça. Apesar de Beckett não prever música alguma, de certo modo, eu 

enxerguei a necessidade de preencher alguns dos silêncios e demarcar determinados 

momentos, através da presença da música. Depois de experimentar algumas composições de 

compositores minimalistas estadunidenses, como Philip Glass e John Adams, lendo em voz 

alta alguns trechos do texto, com a música tocando, foi testada também uma canção 

tradicional do Líbano, com arranjo para o quarteto de cordas Kronos Quartet, de autoria de 

Stephen Prutsman. Por fim, foi decidida a utilização da composição Sub Rosa, do compositor 

contemporâneo inglês Gavin Bryars, na interpretação do grupo musical Sentieri Selvaggi, 

formado por sete instrumentistas de diversas nacionalidades, sediado na Itália.  

Uma vez definidos os elementos estéticos da montagem, foi agendada a Sala 5, da 

Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, para a gravação das imagens, na manhã 

do dia 19 de janeiro de 2013. A Sala 5 é uma sala de aula prática, que eventualmente é 

utilizada como espaço de apresentação de espetáculos, foi escolhida por dois motivos: o piso 

de madeira e as paredes pintadas de preto. No dia anterior à captação das imagens, foi 

realizada a gravação dos trechos em áudio, no estúdio de Luciano Bahia.  

Na preparação anterior à gravação, o texto foi marcado com caneta, para destacar as 

falas das indicações de cena e corrigidos alguns detalhes. Como o figurino havia sido 

modificado, foi acrescentada a palavra “pijama”, em substituição às referências ao “Roupão” 

indicado no texto originalmente. Outra decisão a respeito do figurino foi motivo de pequenas 

modificações no texto. Após alguma reflexão, decidi que não usaria o “gorro de dormir” 

previsto no roteiro original de Beckett. Uma das preocupações principais, desde a tradução da 

tele-peça, foi a de aproximar a ação para a realidade do público brasileiro contemporâneo. 

Sendo assim, achei por bem eliminar o “gorro de dormir” que talvez produzisse um efeito não 

desejado à estética da montagem, optando por manter a cabeça desnuda, nos momentos em 
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que “M1” aparece de pijama. Em lugar disso, para manter o ritmo do texto falado, foi 

acrescentado um par de chinelos de borracha e a menção a eles, nas vezes em que o texto se 

refere ao gorro de dormir. Assim, foi acrescentada a palavra “chinelo”, em substituição a 

“gorro de dormir”.  

Outra pequena modificação no texto ocorreu na tomada 33, quando, no texto em inglês, 

o adjetivo utilizado para caracterizar os olhos de “M” é “those unseeing eyes”, que havia sido 

traduzido inicialmente como “aqueles olhos cegos”, foi substituído por “aqueles olhos vagos”, 

por dois motivos: o primeiro acatando uma escolha de Gabriela Borges (2009, p. 86) e o 

segundo por achar que a opção “vagos” pareceu sonoramente mais adequado, principalmente 

pela possibilidade da criação de uma aliteração com as consoantes das outras palavras da 

mesma frase. Por fim, foram acrescentadas, na tomada 52, logo antes do “que é MEU” 

maiúsculo, as palavras “esse nada”, por questões de ênfase e ritmo. 

A gravação transcorreu de modo eficiente e objetivo, com pequenos intervalos entre um 

bloco de texto e outro. Foi definido o horário da gravação do áudio para o início da manhã, 

para que a voz estivesse naturalmente mais grave, com uma qualidade mais encorpada, 

necessária à concepção da voz de “V”. Foi solicitado ao músico Luciano Bahia que não 

utilizasse nenhum recurso eletrônico de amplificação ou modificação das características 

vocais. Estes procedimentos, caso necessários, seriam realizados durante a edição do vídeo. O 

material, gravado digitalmente, foi entregue em um único arquivo em formato de áudio wave.  

Na manhã do dia 19 de janeiro, pontualmente às 9 horas, a equipe formada por mim 

(ator e diretor), Amadeu Alban (câmera e direção de fotografia) e o funcionário Carlos Gomes 

(técnico de iluminação), deu início à montagem do set de gravação. Foi previamente acertado 

que a atriz Andréa Elia gravaria sua participação logo depois.  

A luz foi montada com seis refletores direcionados para o mesmo ponto, de modo a 

criar a área iluminada indicada pelo texto. A câmera foi posicionada em um tripé a cerca de 

1,6m de altura, a uma distância de cerca de 5m, como previsto no roteiro de Beckett. Depois 

de alguns testes de abertura de diafragma, que modifica a qualidade da exposição da luz e 

imprime diferentes resultados de luminosidade, foi realizada a primeira tomada-ensaio com a 

sequência de entrada, parada e saída de “M1” vestindo chapéu e sobretudo, em seguida a 

entrada, parada e saída de “M1”, vestindo pijama e chinelos. Depois de alguns ensaios, 

percebi claramente algo que até então não havia sido notado: Beckett parece utilizar a 

experiência da movimentação de M1 em ...até parecer as nuvens... como motivador de Quad, 

escrita alguns anos depois. E minha experiência com as duas montagens anteriores de Quad 
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no teatro foram de fundamental importância para a compreensão das movimentações precisas 

realizadas em ...até parecer as nuvens....  

Fotografia 1 – Making of ...até parecer as nuvens... 

 
Fotografia de Amadeu Alban 

 

Foram feitas, no total, quatro tomadas de cada sequência de entradas e saídas, com 

pequenas modificações de abertura de diafragma da câmera para haver opções de 

luminosidade diferentes, no momento da edição. As sequências iniciais com o chapéu e o 

sobretudo não apresentaram nenhum problema de fotografia. As sequências de entrada e saída 

com o pijama, porém, tiveram de ser ajustadas devido ao efeito de superexposição causado 

pela tonalidade clara do tecido do pijama, em contraste com o fundo negro da sala. Outro fato 

que deve ser ressaltado é a impossibilidade técnica de fazer a figura “desaparecer” ao fundo e 

“reaparecer” de lá, como previsto nas tomadas 18, 25, 42 e 53 do roteiro. Ficou decidido que 

isto seria realizado durante a edição, com a utilização de máscaras eletrônicas. 
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Fotografia 2 – Making of ...até parecer as nuvens... 

  
Fotografia de Amadeu Alban. 

 

Numa das repetições do retorno de “M1” com chapéu e sobretudo, tive um momento de 

sutil improvisação e entrei em quadro vestido com o sobretudo, porém trazendo o chapéu na 

mão. Ao parar no centro, depois dos cinco passos iniciais, coloquei o chapéu e segui em 

frente. Neste momento, percebi a força da presença daquela pequena ação aparentemente 

sutil, mas que carregava uma possibilidade de nuance de ação dramática que podia ser cara ao 

todo da encenação. A partir de então, este gesto foi repetido em todas as sequências da saída 

de “M1” em direção à rua.   
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Fotografia 3 – Making of ...até parecer as nuvens... 

 
Fotografia de Amadeu Alban 

Depois de gravadas quatro tomadas de cada sequência, a atriz Andréa Elia já havia 

chegado para fazer sua participação. A atriz comentou que, mesmo tendo lido o texto com 

antecedência, tinha muitas dúvidas a respeito do modo como seriam gravadas as pequenas 

cenas dela. Informei que, como não havia captação de áudio, eu daria instruções sobre as 

ações e o comportamento dela, mesmo durante a gravação. A câmera se manteve no mesmo 

posicionamento e a aproximação do rosto da atriz até conseguir o enquadramento sugerido 

por Beckett foi realizado através do zoom. Não houve necessidade de adequação da 

iluminação e prosseguimos com a gravação. Primeiro foram gravadas algumas sequências 

sem o movimento dos lábios, apenas com discretos movimentos da cabeça e dos olhos.  
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Captação de vídeo 1 – Andréa Elia 

 
Imagem captada por Celso Jr., sem tratamento, com time-code aparente 

Em seguida, foram gravadas as cenas em que a personagem “W” movimenta os lábios 

sem som, usando os versos de Yeats. Neste momento, fiz com que a atriz proferisse em voz 

alta os trechos do poema, e fui dando estímulos para que ela modificasse a posição de sua 

cabeça. Solicitei que ela fechasse os olhos, abrisse um sorriso e depois deixasse o sorriso se 

dissipar.  

Depois de gravar sua participação, a atriz Andréa Elia foi dispensada e prosseguimos 

com a gravação da figura de “M”, apenas da cintura para cima, de costas, para ser utilizado 

como uma alternativa à montagem teatral. Foi encontrada uma cadeira sem braços, cujo 

espaldar ficava numa altura ideal para o posicionamento dos braços apoiando a cabeça. 

Depois de alguns takes, fui conferir o resultado e a imagem do quase-corpo, fazendo sutis 

movimentos de torção modificou totalmente o planejamento inicial de fazer no teatro. A 

imagem do quase-corpo de costas trazia a completa despotencialização que Deleuze (2010) 

sugeriu ao universo televisual de Beckett e surgiu a dúvida se a presença do corpo físico do 

ator em cena não poderia macular esse efeito.  
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Fotografia 4 – Making of ...até parecer as nuvens... 

 
Fotografia de Amadeu Alban 

Gravamos algumas sequências destes pequenos movimentos das costas e das mãos 

mudando o apoio da cabeça. Neste momento, o diretor de fotografia e câmera sugeriu que 

gravássemos também algumas sequências de frente. Fizemos algumas modificações na 

iluminação, retomando a ideia dos desenhos iniciais, com abundante luz posicionada por trás 

do corpo e desligamos os refletores direcionados ao rosto e à frete do corpo. Posicionamos a 

cadeira de frente para a câmera e seguimos em algumas sequências. Assim, sem luz frontal, 

com a cabeça apoiada nas mãos, ora em uma, ora em outra, ora nas duas, com a cabeça 

baixada, ora cruzando as mãos sobre a nuca, fui repassando as palavras do texto, sem 

movimentar os lábios, apenas uma repassagem mental de alguns trechos da tele-peça. 

Algumas destas imagens fazem referência direta e proposital a outras peças de Beckett, como 

Ohio impromptu (a cabeça apoiada apenas em uma das mãos, que cobre parte do rosto) e 

Ghost trio (a cabeça praticamente afundada entre as mãos que a apóiam), imagens corporais 
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que foram compostas para serem utilizadas como alternativas à figura sentada de costas 

apenas. 

Fotografia 5 – Making of ...até parecer as nuvens... 

 
Fotografia de Amadeu Alban 

Assim, no momento da edição, justamente os trechos em que o ator parece “pensar” em 

silêncio, foram os mais aproveitados para estabelecer uma expressão de ação-interna. 

Finalmente, pontualmente ao meio-dia, após três horas intensivas de gravação, demos por 

encerrada esta etapa do processo. 

 

6.3.4 Edição de áudio. Edição final 

 

A edição de áudio foi feita por mim, utilizando o programa SoundForge Pro v.10. Em 

primeiro lugar, abri o arquivo wave que continha toda a gravação de áudio e fui selecionando 

os trechos e transformando-os em pequenos arquivos, respeitando a numeração das tomadas 

do roteiro. Cada arquivo foi nomeado de acordo com a numeração fornecida pelo roteiro, 

assim, o trecho “3. V – Quando eu pensava nela, era sempre noite. Eu entrava –” foi nomeado 

como arquivo “3V”. 
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Alguns arquivos tiveram de ser nomeados de modo mais específico ainda, pois, para 

facilitar a edição final, certos trechos que possuíam uma pausa definida por Beckett, ou ainda 

que deveriam estar em sincronia com os movimentos da boca de “W”, foram então nomeados 

de modo a especificar a qual ponto da fala se referiam. Por exemplo, o arquivo de áudio da 

tomada 31 foi dividido em dois e nomeados com letras, sendo identificados por “31Va” e 

“31Vb”, referentes aos trechos anterior e posterior à pausa de 2 segundos prevista no texto. O 

mesmo ocorreu com o arquivo de áudio da tomada 38, que é a sequência de falas que 

deveriam estar em sincronia com os movimentos da boca de “W”, que foram transformados 

em arquivos “38Va”, “38Vb”, “38Vc” e “38Vd”. Feito isso, se partiu para a etapa de pré-

edição da tele-peça, com a seleção dos takes a serem utilizados na edição final, em sincronia 

com o áudio pré-gravado e editado. 

O cineasta Amadeu Alban, que também seria responsável pela edição, enviou uma 

versão bruta das gravações, com o time-code aparente, em resolução baixa, para que eu 

pudesse fazer a pré-edição. Time-code é um código de oito dígitos que permite a localização 

precisa de pontos de vídeo durante a edição. Um ponto designado por time-code não varia 

nunca. Um ponto de time-code descrito como “00:29:45:17”, por exemplo, se refere a um 

ponto bastante exato no arquivo de vídeo. Como se vê na captura de imagem abaixo: 

Captação de vídeo 2 – Celso Jr. 

 
Imagem captada por Celso Jr., sem tratamento, com time-code aparente 

Com este arquivo de vídeo com o time-code aparente, pude fazer uma pré-edição, 

escolhendo os takes mais adequados para a montagem final da tele-peça. Para esta pré-edição, 

foi utilizado o programa Windows Movie Maker v.2012 (Build 16.4), que, apesar de ser um 
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programa amador de edição de vídeo, e se comportar de modo errático, cumpriu sua função 

de auxiliar nas escolhas dos melhores takes que deveriam fazer parte da edição final, assim 

como ajudou a definir algumas opções estéticas importantes, na versão final da tele-peça. À 

medida em que os takes foram selecionados, fui anotando no roteiro, detalhadamente, o time-

code de cada trecho. Por exemplo, a tomada 20, do roteiro, que apresenta “20. H sentado. 2 

segundos.” foi identificada pelo time-code “00:28:58:20 – 00:29:31:16”, definindo assim os 

pontos de corte inicial e final de cada take. Este procedimento foi feito em todo o roteiro, com 

a repetição intencional de alguns time-codes, nos trechos em que Beckett aponta uma 

repetição de movimento ou de ação.  

Durante esta pré-edição, surgiu a ideia de usar filtros que modificassem a qualidade de 

cor das imagens, para que ficasse mais ressaltada as diferenças entre as três camadas de 

tempos presentes na tele-peça. Então, após alguns testes – nem sempre logrados com sucesso, 

já que o programa Windows Movie Maker, como já foi dito anteriormente, se comporta de 

modo verdadeiramente errático e imprevisível – escolhi uma coloração em tons de sépia para 

os momentos em que “M” aparece sentado de costas ou de frente, representando o presente da 

ação; para as caminhadas, entradas e saídas de “M1”, foram utilizados tons de cinza; e, 

finalmente, para as aparições de “W” foram usados tons azulados. Deste modo, acredito que a 

utilização de cores diferentes para ressaltar a separação entre as três camadas de tempo tenha 

servido para auxiliar na leitura, mesmo que inconsciente, do público. 

Captação de vídeo 3 – Personagem M 

 
Imagem captada por Celso Jr., com tratamento final de imagem sépia 
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Captação de vídeo 4 – Personagem M1 

 
Imagem captada por Celso Jr., com tratamento final de imagem com coloração cinzenta 

Captação de vídeo 5 – Personagem W 

 
Imagem captada por Celso Jr., com tratamento final de imagem com coloração azulada 

Feita a pré-edição, houve mais um encontro com Amadeu Alban que, usando o roteiro 

com as anotações do time-code procedeu à edição, desta vez, com o arquivo de vídeo de alta 

definição. O programa utilizado por Amadeu Alban foi o FinalCut Pro, que permite a edição 

simultânea de áudio e vídeo, em pistas diferentes. Na primeira etapa de edição, todos os 
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arquivos de áudio e vídeo foram transferidos para o computador portátil de Amadeu Alban e 

organizados em uma única pasta. Depois, seguindo as anotações do time-code previstas no 

roteiro, o vídeo foi sendo editado.  

Ao final de algumas horas de trabalho, assistimos a uma primeira versão da edição, 

ainda sem as máscaras de coloração sépia, azulada e cinzenta previstas, e ainda sem a 

utilização da máscara de efeito necessário para fazer a figura de “M1” “desaparecer” ao 

fundo. Pequenos ajustes de tempo e de ritmo foram realizados nesta etapa, então 

prosseguimos para a edição final, acrescentando os efeitos desejados. Logo em seguida, foram 

produzidas as imagens de créditos iniciais e finais, com a utilização de letras brancas sobre 

um fundo negro, com o título da tele-peça, o nome do autor, o responsável pela direção e a 

participação especial da atriz. E, ao final, creditando o operador de câmera e editor, 

juntamente com o técnico de iluminação e a música utilizada. 

A duração total da tele-peça, incluindo os créditos, é de 10 minutos e 50 segundos. Uma 

vez finalizada a edição, houve o processo de renderização das imagens. Renderização é um 

processo digital de finalização, no qual todos os efeitos e cortes utilizados em um vídeo (ou 

mesmo em uma imagem sem movimento, ou áudio) são aplicados definitivamente sobre o 

arquivo, possibilitando o acabamento final, e obtenção dos resultados almejados. 

 

6.3.5 Exibições prévias 

 

Foram realizadas duas exibições prévias, para convidados que pudessem, de algum 

modo, contribuir para o aprimoramento da tele-peça. Na primeira sessão, realizada durante o 

mês de fevereiro de 2013, em São Paulo, com a presença de apenas três convidados, notei que 

o efeito incluído nos trechos em que aparecia a personagem “W” estava dificultando a 

sincronia entre a voz e os movimentos da boca.  

A segunda exibição prévia ocorreu no mês de março do mesmo ano, com a presença de 

sete convidados. Mais uma vez, o efeito nos trechos azulados dificultou a sincronia entre voz 

e movimentos de boca. Após esta exibição, foi solicitado ao editor que retirasse o efeito e 

renderizasse novamente o vídeo completo para sua finalização. 

A versão atual é esta, que deve ser assistida, não como anexo, mas como parte 

integrante desta tese. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

O longo caminho desta pesquisa me proporcionou importantes e profundas incursões 

em áreas do conhecimento, até então, desconhecidas ou apenas intuitivamente conhecidas. 

Munido do fragmento de Heráclito, usado como epígrafe no início desta tese, e disposto a 

enfrentar cada percalço do caminho determinado por mim mesmo, através das hipóteses 

formuladas, atravessei o longo percurso que me levou até a produção e montagem de ...até 

parecer as nuvens..., que ora trago a público. 

 

A conclusão a que chego é que a obra de arte atravessa o tempo de modo peculiar e, 

neste sentido, como já foi dito antes aqui, o pequeno santuário onde a personagem permanece 

sonhando em sua insônia funciona como uma estranha máquina do tempo, imaginada na 

ciência pelo físico teórico Miguel Alcubierre. Defendo que este santuário pode ser definido 

através do cronótopo do não-lugar, pois ali, prefigurações do tempo passado e futuro 

comungam do mesmo espaço, em um presente eterno que dura até o amanhecer para a 

personagem.  

Em ...até parecer as nuvens... a memória e o hábito – elementos adjuvantes do 

cronocarcinoma – estão marcadamente presentes na densa composição textual transposta para 

o universo das imagens. A repetição dos trajetos e movimentos é cuidadosamente detalhada 

na utilização minuciosa dos mesmos time-codes para cada trecho, como na música serial – e 

na música minimalista – são utilizadas exatamente as mesmas células repetidas vezes. O 

efeito destas repetições de elementos visuais intencionalmente idênticos parece sugerir uma 

temporalidade fragmentada, quando todo elemento pode retornar ao seu começo, como uma 

agulha engasgada num velho disco arranhado. O tempo, nesta experiência de Beckett, não 

poderá ser definido como monocrônico ou policrônico, como deseja Hall, mas se aproxima de 

um mosaico de fragmentos temporais, no caso desta versão de  ...até parecer as nuvens..., 

definidos pelas diferentes matizes de cores usadas em uma e outra camada de ação associada 

ao passado, presente ou futuro. O cronocarcinoma beckettiano reside nas frestas destas 

fragmentações corporais, através da repetição dos velhos hábitos, jamais esquecidos pela 

memória.  

Através das imagens exibidas aqui, nota-se claramente as possibilidades de utilização 

estética do quase-corpo, com suas fragmentações, exposições, repetições e aproximações 
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impiedosas. O quase-corpo beckettiano é um modo de expressão desesperado para quem, 

como o próprio Beckett afirmou, “não tem nada a expressar, nenhuma vontade de expressar, 

nenhum meio eficaz de expressar, aliado à obrigação de expressar”. Na impossibilidade e 

obrigação desta expressão, opta-se pelo esgotado deleuziano, com a utilização das posturas 

corporais descritas e apresentadas aqui.  

O espaço-tempo – apresentado aqui como cronótopo do não-lugar – e o quase-corpo 

terminam por se configurar como categorias de análise relevantes das encenações atuais, mas 

também como subsídios importantes a serem levados em conta para a criação em espetáculos 

contemporâneos.  

Finalmente, contrariando as expectativas neo-aristotélicas que se criam a respeito das 

produções audiovisuais, pela utilização de uma noção esgarçada de tempo, em que passado, 

presente e futuro convivem simultaneamente em um não-lugar, impedindo a noção de 

começo, meio e fim, pela utilização de quase-corpos fragmentados e imageticamente 

amputados pelos close-ups e aproximações, pelo uso corrosivo das palavras, transformando 

diálogos em superfícies dialógicas passíveis de esgarçamento e recusando veementemente a 

“função compensatória do drama”, como afere Lehmann (2007, p. 146), Beckett reafirma que 

seu teatro – assim como suas tele-peças – é dramaticamente inviável, pois não apresenta um 

caminho facilitado para os que desejam atravessá-lo. E qualquer desvio pode ser considerado 

deserção. Se “ser artista é fracassar, como ninguém ousou falhar”, a tele-peça ...até parecer as 

nuvens... é um novo fracasso que eu apresento e trago a público. Tentei. Fracassei. Tentei 

outra vez. Fracassei outra vez. Tentando fracassar cada vez melhor. 

O futuro próximo se apresenta com o horizonte de investigar, como intérprete, a 

montagem de Esperando Godot, prometida para ir a público ainda no ano corrente. Como 

encenador, há a obra inteira de Beckett para ser investigada, fracassada, relida, esburacada. 

Como professor, há um grande manancial de informações coletadas nesta pesquisa que irão 

fundar uma base para pesquisas futuras. 

Agora é “nada a fazer”. 
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APÊNDICE A  

 

... até parecer as nuvens ... 

 
de Samuel Beckett 

(tradução e adaptação de Celso Jr.) 

 

 

Personagens: 

 

M – em cena. Homem, de costas, sentado sobre um banco (que não é visto), cabeça baixa, 

apoiada em uma mesa (que não é vista). Roupão cinza claro e gorro de dormir. Chão escuro.  

 

M1 – imagem projetada. Ora de chapéu e sobretudo escuros, ora de pijama e chinelos cinza 

claros. 

 

W – imagem projetada. Close-up do rosto de uma mulher, reduzido o máximo possível aos 

olhos e boca. 

 

V – a voz de M. 

 

 

1. Pausa. 5 segundos. 

2. M sentado. 5 segundos. 

3. V – Quando eu pensava nela, era sempre noite. Eu entrava – 

4. Imagem projetada. M1 entra pela esquerda, de chapéu e sobretudo, avança cinco passos 

para o centro e pára virado para a direita. 2 segundos. 

5. V – Não – 

6. M sentado. 2 segundos. 

7. V – Não, não está certo. Quando ela aparecia era sempre noite. Eu entrava – 

8. Pausa de 5 segundos. Imagem de M1 entrando pela esquerda, de chapéu e sobretudo, 

avança cinco passos para o centro e pára virado para a direita. 5 segundos. 
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9. V – Certo. Entrava, depois de caminhar pelas estradas desde o raiar do dia, trazia a noite 

pra casa, ficava escutando [5 segundos], finalmente ia pro quarto –  

10. Imagem de M1 avança cinco passos e desaparece na direita. 2 segundos. 

11. V – Tirava o chapéu e o sobretudo, vestia o roupão e o gorro de dormir, reaparecia – 

12. Imagem de M1 de roupão e gorro de dormir surge vindo da direita, avança cinco passos 

e fica parado no centro, voltado para a esquerda. 5 segundos. 

13. V – Reaparecia e ficava parado que nem antes, só virado pro outro lado, mostrando o 

outro perfil [5 segundos], finalmente me virava e sumia – 

14. Imagem de M1 vira à sua direita e avança cinco passos até desaparecer ao fundo. 5 

segundos. 

15. V – Sumia pra dentro do meu santuariozinho e me encolhia ali, onde ninguém podia me 

ver, no escuro. 

16. M sentado. 5 segundos. 

17. V – Vamos ver se ficou tudo certo até aqui. 

18. Imagem de M1 entrando pela esquerda, de chapéu e sobretudo, avança cinco passos para 

o centro e pára virado para a direita. 2 segundos. Avança cinco passos e desaparece na 

direita. 2 segundos. Aparece de roupão e gorro de dormir surge vindo da direita, avança 

cinco passos e fica parado no centro, voltado para a esquerda. 2 segundos. Vira à sua direita 

e avança cinco passos até desaparecer ao fundo. 2 segundos. 

19. V – Certo. 

20. M sentado. 2 segundos. 

21. V – Então agachado ali, no meu santuariozinho, no escuro, onde ninguém podia me ver, 

eu começava a implorar, por ela, que aparecesse, pra mim. Essa tinha sido a minha rotina 

durante um bom tempo. Nenhum som, um pedido mental, por ela, que aparecesse, pra mim. 

Bem no fundo da calada da noite, até eu ficar esgotado, e parar. Ou, claro até –  

22. Projeção de imagem de W. 2 segundos. 

23. M sentado. 2 segundos. 

24. Por ela nunca ter aparecido nem uma vez, todo aquele tempo, será que eu deveria, 

poderia, continuar implorando, todo aquele tempo? Não apenas desaparecer dentro do meu 

santuariozinho e me ocupado com outra coisa qualquer, ou com nada, me ocupado com nada? 

Até que chegava a hora, no raiar do dia, de enfrentar a luz, tirar o gorro de dormir e o roupão, 

recolocar meu chapéu e o sobretudo, e enfrentar a luz de novo, andar pelas ruas. 

25. Palco vazio. 2 segundos. Imagem de M1 de roupão e gorro de dormir aparece do fundo, 

avança cinco passos e permanece de frente, 2 segundos. Ele vira à direita e avança cinco 
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passos, desaparece no lado direito. 2 segundos. Ele aparece de chapéu e sobretudo vindo da 

direita, avança cinco passos e permanece de frente para a esquerda. 2 segundos. Ele avança 

cinco passos e desaparece na esquerda. 2 segundos. 

26. V – Certo. 

27. M sentado. 5 segundos. 

28. V – Vamos distinguir os três casos. Um: ela aparecia e – 

29. Imagem de W. 2 segundos. 

30. M sentado. 2 segundos. 

31. V – No mesmo instante ia embora. 2 segundos. Dois: ela aparecia e – 

32. Imagem de W. 5 segundos. 

33. V – Ficava um pouco. 5 segundos. Com aqueles olhos cegos que eu tanto implorei quando 

estavam vivos pra que olhassem pra mim. 5 segundos. 

34. M sentado. 2 segundos. 

35. V – Três: ela aparecia e – 

36. Imagem de W. 5 segundos. 

37. Depois de um momento –  

38. Os lábios de W se movem, pronunciando sem som: “...nuvens...até parecer as nuvens...no 

céu...”, V murmurando, em sincronia com os lábios: “...até parecer as nuvens...” Lábios 

param. 5 segundos. 

39. V – Certo. 

40. M sentado. 5 segundos. 

41. V – Agora vamos percorrer tudo de novo. 

42. Palco vazio. 2 segundos. Imagem de M1 de chapéu e sobretudo aparece da esquerda, 

avança cinco passos e permanece em cena olhando para a direita. 2 segundos. Ele avança 

cinco passos e desaparece na esquerda. 2 segundos. Ele reaparece de roupão e gorro de 

dormir vindo da direita, avança cinco passos e permanece de frente para a esquerda. 2 

segundos. Ele vira à sua direita e avança cinco passos desaparecendo em direção ao fundo. 2 

segundos. 

43. M sentado. 5 segundos. 

44. Imagem de W. 2 segundos. 

45. M sentado. 2 segundos. 

46. Imagem de W. 5 segundos. 

47. V – Olhe pra mim. 5 segundos 

48. M sentado. 5 segundos. 
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49. Imagem de W. 2 segundos. Os lábios de W se movem, pronunciando sem som: 

“...nuvens...até parecer as nuvens...no céu”, V murmurando, em sincronia com os lábios: 

“...até parecer com as nuvens...” Lábios param. 5 segundos. 

50. V – Fale comigo. 5 segundos. 

51. M sentado. 5 segundos. 

52. V – Certo. Havia, claro, um quarto caso, ou o caso nulo, como eu gostava de chamar, de 

longe o mais comum, numa proporção de digamos, de novecentos e noventa e nove pra um, 

ou novecentos e noventa e oito pra dois, quando eu implorava em vão, bem no fundo na 

calada da noite, até eu ficar esgotado, e parava, e me ocupava com outra coisa qualquer, 

mais...recompensadora, como...como raízes cúbicas, por exemplo, ou com nada, me ocupava 

com nada, que é MEU, até que chegava a hora, no raiar do dia, de enfrentar a luz de novo, 

esvaziar meu santuariozinho, tirar o roupão e o gorro de dormir, recolocar meu chapéu e o 

sobretudo, e enfrentar a luz de novo, andar pelas estradas. [Pausa.] As estradas secundárias. 

53. Palco vazio. 2 segundos. Imagem M1 de roupão e gorro de dormir aparece vindo do 

fundo, avança cinco passos e permanece de frente. 2 segundos. Ele vira à sua esquerda, 

avança cinco passos e desaparece na direita. 2 segundos. Ele reaparece de chapéu e 

sobretudo, vindo da direita, avança cinco passos e permanece parado, virado para a 

esquerda. 2 segundos. Ele avança cinco passos e desaparece na esquerda. 2 segundos. 

54. V – Certo. 

55. M sentado. 5 segundos. 

56. Imagem de W. 5 segundos. 

57. V – “...até parecer com as nuvens no céu... quando o horizonte esvanece...ou o canto 

sonolento do pássaro...entre as sombras que afundam...” 

58. M sentado. 5 segundos. 

59. Fade-out de M. 

60. Escuridão. 5 segundos. 
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APÊNDICE B 

 

A TORRE 
(de W. B. Yeats) 

(tradução de Celso Jr.) 
I 
 
Que fazer com este absurdo — 
Oh coração, Oh inquieto coração — esta caricatura, 
Esta decrépita idade a que me ataram 
Como ao rabo de um cachorro? 
Nunca tive mais 
Exaltada, apaixonada, fantástica  
Imaginação, nem olhos e ouvidos  
Que mais esperassem o impossível —  
Não, nem na infância quando com vareta e mosca,  
Ou o verme humilde, subia nas costas de Ben Bulben  
E tinha o dia inteiro de Verão pra passar.  
Parece que tenho de me despedir da Musa,  
Eleger Platão e Plotino como amigos  
Até que a imaginação, olhos e ouvidos,  
Se satisfaçam com a argumentação e se ocupem  
Com coisas abstratas; ou ser ridicularizado por 
Uma velha chaleira no calcanhar. 
 
II 
Eu ando entre as ameias e observo 
Os alicerces de uma casa, ou onde 
Uma árvore, como um dedo imundo, se ergue da terra; 
E lanço a imaginação adiante 
De acordo com o raio de luz do dia que declina, e invoco 
Imagens e memórias 
Das ruínas ou de árvores antigas, 
Pois eu interrogaria a cada uma delas. 
Atrás dessa colina morava a senhora French, e uma vez  
Quando os candelabros de prata e as arandelas 
Iluminavam o mogno escuro e o vinho,  
Um criado, que sabia adivinhar 
Cada desejo da mais respeitável dama,  
Correu e com as tesouras de jardim  
Decepou as orelhas de um galego insolente  
E trouxe-as num pratinho coberto. 
Alguns ainda lembravam de quando eu era jovem 
Uma jovem camponesa que eu cantei numa canção, 
Que vivia por aí, além daquelas pedras, 
E exaltada pelas cores do seu rosto, 
E eu tinha mais prazer em louvar a moça, 
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Lembrando que, quando eu passeava com ela, 
Os camponeses se acotovelavam pela feira 
Tão grande a glória que lhe dava essa canção. 
E alguns, enlouquecidos por meus versos, 
Ou por brindarem a ela tantas vezes, 
Levantavam-se da mesa e declaravam ser justo 
Testar a imaginação com os próprios olhos; 
Mas eles confundiam o brilho da lua 
Com a prosaica luz do dia — 
A música roubou-lhes a razão — 
E um deles se afogou no grande brejo de Cloone. 
Estranho; mas o homem que compôs a canção era cego; 
Mas, agora pensando bem, eu acho 
Que não é estranho; a tragédia começou 
Com Homero que era cego também, 
E Helena traiu todos os corações pulsantes. 
Oh, a lua e o sol podem parecer 
Um raio de luz indivisível, 
Pois, se eu triunfar, farei os homens loucos. 
E eu próprio criei o Hanrahan  
E o conduzi bêbado ou sóbrio pela madrugada 
De algum lugar perto das cabanas.  
Apanhado nas armadilhas de um velho,  
Ele tropeçou, caiu, caiu pra frente e pra trás 
E só teve os joelhos ralados como pagamento  
E o horrível esplendor do desejo;  
Eu pensei em tudo isto há vinte anos: 
 
Bons amigos jogavam cartas numa espelunca; 
E quando chegou a vez do velho rufião 
Ele enfeitiçou com os dedos as cartas de um jeito  
Que todas menos uma se transformaram  
Em matilha de cães e não em cartas de baralho, 
E àquela ele transformou em um coelho. 
Então Hanrahan se levantou em frenesi,  
E seguiu as criaturas que ladravam até — 
Oh, até onde, eu me esqueci — chega!  
Eu devo evocar um homem a quem nem o amor  
Nem a música nem a orelha decepada do inimigo  
Podiam, de tão atormentado, alegrar;  
Uma figura que cresceu tão fabulosa  
Que não há um vizinho capaz de dizer  
Quando terminou o seu dia de cão:  
Um antigo mestre falido desta casa. 
Antes da ruína chegar, por séculos, 
Rudes guerreiros, com jarreteiras nos joelhos 
Ou calçados de ferro, subiam as escadas íngremes, 
E havia guerreiros  
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Cujas imagens, guardadas na Grande Memória, 
Chegavam aos gritos e ofegantes 
Perturbando o sono daqueles que dormiam 
Enquanto os seus grandes dados de madeira batiam no tabuleiro. 
Como a todos eu interrogaria, venham todos que puderem; 
Venham o velho, o indigente e o aleijado; 
Venham e tragam o cego errante que celebrou a beleza; 
O homem ruivo que o mágico enviou 
Para esse prados abandonados por Deus; a senhora French, 
Abençoada com o ouvido tão apurado ; 
O homem afogado no lodo do pântano, 
Quando Musas brincalhonas elegeram a jovem camponesa. 
Será que velhos homens e mulheres, ricos e pobres, 
Que pisaram estas rochas, que por esta porta passaram, 
Em público ou em segredo se indignaram 
Como eu faço agora contra a velhice? 
Mas encontrei resposta nesse olhos 
Impacientes por partir; 
Sim, vão, mas deixem Hanrahan, 
Porque eu preciso das memórias poderosas dele. 
Velho libertino com um amor em cada vento, 
Retira dessa mente profunda o pensamento 
De tudo o que você no túmulo descobriu, 
Pois é certo que você já viu 
De cada aventura cega, imprevista, 
Que suaves olhos tentadores, 
Ou carícias ou suspiros de amores 
No labirinto de outro ser à vista; 
A imaginação se demora mais  
Na mulher conquistada ou na mulher fugaz? 
Se na fugaz, admita que você se afastou 
De um grande labirinto só por orgulho, 
Covardia, algum pensamento tolo de excessiva sutileza 
Ou qualquer coisa antes chamada de consciência; 
E que se à memória se recorre, o sol 
Se eclipsa e o dia entra em extinção. 
III 
Chega a hora de escrever meu testamento;  
Escolho os homens altivos 
Desses que sobem as correntes dos rios até 
Às fontes, e na aurora 
Lançam o anzol em direção 
Da pedra que brota água; eu declaro 
Que eles hão de herdar o meu orgulho, 
O orgulho de alguém que nunca foi 
Prisioneiro nem de Causa nem do Estado. 
Nem aos escravos que foram humilhados 
Nem aos tiranos que os humilham; 
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Sim às pessoas de Burke e de Grattan 
Que deram, mesmo livres pra recusar — 
Orgulho idêntico ao da manhã, 
Quando apresenta a sua luz, 
Ou o orgulho do fabuloso chifre, 
Ou da súbita chuva torrencial  
Quando os riachos estão todos secos, 
Ou o orgulho dessa hora 
Em que o cisne precisa fixar o olhar 
Num vislumbre que se apaga, 
Sai flutuando num longo  
E derradeiro esforço pelas águas cintilantes 
E aí canta a seu último canto. 
E eu declaro a minha fé: 
Eu zombo do pensamento de Plotino 
E grito na cara de Platão, 
A morte e a vida não existiam 
Até o homem inventar tudo, 
Fez grade, estoque e barril 
A partir da sua alma amargurada, 
Sim, e o sol e a lua e as estrelas; tudo, 
E o mais que se soma a isto, 
Que, mortos, nos levantamos, 
Sonhamos e assim criamos 
Paraíso translunar. 
Eu fiz as pazes 
Com sábias coisas italianas 
E pedras gregas orgulhosas, 
Imagens de poeta 
E memórias de amor, 
Memórias de palavras de mulheres, 
Todas essas coisas de que 
Fazem de um homem um super-humano  
Sonho feito um espelho. 
Como naquele buraco  
As gralhas gralham e gritam,  
E juntam ramos e galhos.  
E depois de amontoados,  
A gralha mãe vai repousar 
No oco da parte de cima,  
Aquecendo o rude ninho. 
Eu deixo a fé e o orgulho  
Aos jovens que se erguem  
E sobem o lado da montanha,  
Para ao romper do dia  
Lançar o seu anzol;  
Fui feito desse metal  
Antes de se quebrar  
Neste ofício sedentário. 
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Agora eu vou edificar minha alma, 
Obrigando-a a estudar 
Numa escola sábia 
Até a ruína do corpo, 
A lenta decadência do sangue, 
Colérico delírio 
Ou decrepitude torpe, 
Ou o pior de todos os males —  
A morte dos amigos, ou a morte  
De cada brilho desses olhos  
Que me deixavam sem respiração —  
Até parecer as nuvens no céu  
Quando o horizonte esvanece;  
Ou o sonolento grito do pássaro  
Entre as sombras que afundam. 
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APÊNDICE C 
 

IMPROVISO DE OHIO 
(Ohio Impromptu) 

 
 

de Samuel Beckett 
tradução de Celso Jr. 

 
 
 
Personagens 
 
O – Ouvinte 
L – Leitor 
 
L e O, mais parecidos o possível. Luz na mesa no centro do palco. Resto do palco no escuro. 
Mesa simples, branca, digamos de 2,5m x 1,5m. Duas cadeiras sem braço. O sentado à mesa 
no lado direito da platéia. Cabeça baixa, apoiada na mão direita. Rosto escondido. Mão 
esquerda na mesa. Longo casaco preto. Longo cabelo branco. L na cabeceira à direita da 
platéia. Cabeça baixa, apoiada na mão direita. Mão esquerda na mesa. Livro na mesa à sua 
frente, aberto nas últimas páginas. Longo casaco preto. Longo cabelo branco. Chapéu preto 
de abas largas no centro da mesa. Luz. Dez segundos. L vira a página. Pausa. 
 
L (lendo) – Resta pouco a dizer. Numa última – (O bate na mesa com a mão esquerda.) Resta 

pouco a dizer. (Pausa. Batida.) Numa última tentativa de obter algum alívio, ele se 
mudou de onde eles tinham passado tanto tempo juntos, para um quarto simples na 
margem mais distante do rio. Da única janela do quarto, ele via rio abaixo a extremidade 
da ilha dos cisnes. (Pausa.) O alívio que ele esperava viria da não–familiaridade. Quarto 
não-familiar. Cena não-familiar. Longe de qualquer coisa jamais compartilhada. De 
volta a qualquer coisa jamais compartilhada. Ele tinha uma vaga esperança que viesse 
um pouco de alívio disso. (Pausa.) Dia após dia, ele podia ser visto passeando pela ilha. 
Horas e horas. Com seu longo casaco preto, não importava o clima, e um velho chapéu 
de abas largas. No pontal da ilha, ele sempre parava pra ficar um tempo olhando a 
correnteza do rio. Como num alegre redemoinho, os dois braços do rio confluíam e 
fluíam unidos. Depois, dava meia volta e caminhava de volta lentamente. (Pausa.) Em 
sonhos – (Batida.) Depois, dava meia volta e caminhava de volta lentamente. (Pausa. 
Batida.) Em sonhos, ele havia sido aconselhado contra essa mudança. Viu o rosto amado 
e ouviu as palavras jamais ditas, Fique aqui, onde nós passamos tanto tempo juntos, meu 
espírito vai te confortar. (Pausa.) Ele não podia – (Batida.) Viu o rosto amado e ouviu as 
palavras jamais ditas, Fique aqui, onde nós passamos tanto tempo juntos, meu espírito 
vai te confortar. (Pausa. Batida.) Será que ele não podia voltar agora? Reconhecer o seu 
erro e voltar pra onde eles passaram tanto tempo juntos. Tanto tempo compartilhado. 
Não. O que ele fez sozinho não poderia ser desfeito. Nada do que ele fez sozinho 
poderia jamais ser desfeito. Por ele sozinho. (Pausa.) Finalmente, o velho medo de 
dormir à noite tomou conta dele de novo. Depois de tanto tempo como se nunca tivesse 
existido. (Pausa. Olha mais de perto.) Sim, depois de tanto tempo como se nunca tivesse 
existido. Agora com força redobrada, os sintomas de pânico descritos detalhadamente na 
página 40, parágrafo 4 (Começa a voltar as páginas acompanhado pela mão esquerda 
de O. Retoma a página abandonada.) Noites em claro mais uma vez para ele. Como 
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quando seu coração ainda era jovem. Nenhum sono, nenhum sono encorajador até – 
(Vira a página.) – o dia amanhecer. (Pausa.) Resta pouco a dizer. Uma noite – (Batida.) 
Resta pouco a dizer. (Pausa. Batida.) Uma noite, quando ele estava sentado, trêmulo dos 
pés à cabeça, com a cabeça entre as mãos, um homem apareceu e disse a ele, Eu fui 
mandado por – e então falou o nome amado – para te confortar. Então, tirando um livro 
velho e gasto do bolso do longo casaco preto, ele sentou e leu até o amanhecer. Depois 
desapareceu sem dizer palavra. (Pausa.) Algum tempo depois, o homem apareceu de 
novo, na mesma hora, com o mesmo livro e, desta vez, sem preâmbulo, sentou, leu de 
novo durante a longa noite adentro. Então desapareceu sem dizer palavra. (Pausa.) E 
então, de tempo em tempo, o homem aparecia para ler a triste história de novo, durante a 
longa noite adentro e então desaparecer sem dizer palavra. (Pausa.) Sem trocarem uma 
só palavra, eles começaram a se tornar um só. (Pausa.) Até que, finalmente, chegou a 
noite quando o homem, tendo fechado o livro e a madrugada, não desapareceu, mas 
ficou sentado sem dizer palavra. (Pausa.) Finalmente disse, Eu recebi um recado de – e 
então falou o nome amado – para que eu não viesse mais aqui. Eu vi o rosto amado e 
ouvi as palavras jamais ditas, Não precisa ir até lá de novo, vocês estão quites. (Pausa.)  
Então a triste – (Batida.) Eu vi o rosto amado e ouvi as palavras jamais ditas, Não 
precisa ir até lá de novo, vocês estão quites. (Pausa. Batida.) Então a triste história foi 
contada pela última vez, eles se sentaram como que petrificados. Pela única janela do 
quarto, a madrugada não trouxe luz. Da rua nenhum som de movimento. Ou estavam 
enterrados em sabe-se lá que pensamentos que não prestaram atenção? À luz da manhã. 
Ao som da rua. Sabe-se lá que pensamentos. Pensamentos não, não pensamentos. 
Profundezas da mente. Enterrados em sabe-se lá que profundezas da mente. No vazio da 
mente. Onde nenhuma luz alcança. Nenhum som. Então se sentaram como que 
petrificados. A triste história contada pela última vez. (Pausa.) Não resta mais nada a 
dizer. (Pausa. L vai fechar o livro. Batida. Livro quase fechado.) Não resta mais nada a 
dizer. (Pausa. L fecha o livro. Batida. Silêncio. Cinco segundos. Simultaneamente, eles 
abaixam as mãos direitas sobre a mesa, levantam as cabeças e se olham. Sem piscar. 
Sem expressão. Dez segundos. Fade-out da luz.) 

 
 
Escrita em 1981. Apresentada pela primeira vez na Ohio State University, em 1981. Publicada 
pela primeira vez pela editora Faber and Faber, Londres, em 1982. 
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APÊNDICE D 
 

 
O QUE ONDE 

 
de Samuel Beckett 

tradução: Celso Jr. e Harildo Déda. 
(Colaboraram Claudio Simões e Henrique Santos.) 

 
 
Personagens:       BA 
      BE 
      BI 
      BO 
      voz de BA (v) 
 
 
Nota: 
Atores o mais parecidos o possível. 
Todos vestindo o mesmo sobretudo cinza. 
Todos com o mesmo cabelo longo grisalho. 
“v” é um pequeno alto-falante à altura de uma cabeça. 
 
A área de atuação P deve ser um retângulo de 3m x 2m, fracamente iluminado, cercado pela 
escuridão, situado no lado direito de quem olha da platéia. À esquerda da platéia, 
fracamente iluminado, cercado pela escuridão, se encontra v. 
 

 
 
 
(Escuridão. 
Luz em v. 
Pausa.) 
 
 
v - Nós somos os cinco últimos. 
    No presente como se ainda existíssemos. 
 É primavera. 
 O tempo passa. 
 Primeiro sem palavras. 
 Eu ligo. 
(Luz no palco. BA em 3, cabeça erguida, BO em 1, cabisbaixo. Pausa.) 
 Nada bom. 
 Eu desligo. 
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(Sai luz do palco.) 
 Eu começo de novo. 
 Nós somos os cinco últimos. 
 É primavera. 
 O tempo passa. 
 Primeiro sem palavras. 
 Finalmente Bo aparece. 
 Reaparece. 
(BO entra por N, pára em 1, cabisbaixo. Pausa. 
 BI entra por E, pára em 2, cabeça erguida. Pausa. 
 BI sai por E, seguido por BO. Pausa. 
 BI entra por E, pára em 2, cabisbaixo. Pausa. 
 BE entra por N, pára em 1, cabeça erguida. Pausa. 
 BE sai por N, seguido por BI. Pausa. 
 BE entra por N, pára em 1, cabisbaixo. Pausa. 
 BA sai por W, seguido por BE. Pausa. 
 BA entra por W, pára em 3, cabisbaixo. Pausa.) 
 Bom. 
 Eu desligo. 
(Sai luz do palco.) 
 Eu começo de novo. 
 Nós somos os cinco últimos. 
 É primavera. 
 O tempo passa. 
 Agora com palavras. 
 Finalmente Bo aparece. 
 Reaparece. 
(BO entra por N, pára em 1, cabisbaixo.) 
 
BA - E aí? 
BO (sempre cabisbaixo) - Nada. 
BA - Ele não disse nada? 
BO - Não. 
BA - Você prensou ele? 
BO - Sim 
BA - E ele não disse nada? 
BO - Não. 
BA - Ele chorou? 
BO - Sim. 
BA - Gritou? 
BO - Sim. 
BA - Pediu piedade? 
BO - Sim. 
BA - Mas não disse nada? 
BO - Não. 
v - Nada bom. 
 Eu começo de novo. 
BA - E aí? 
BO - Nada. 
BA - Ele não disse? 
v - Bom. 
BO - Não. 
BA - Você prensou ele? 
BO - Sim. 
BA - E ele não disse? 
BO - Não. 
BA - Ele chorou? 
BO - Sim. 
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BA - Gritou? 
BO - Sim. 
BA - Pediu piedade? 
BO - Sim. 
BA - Mas não disse? 
BO - Não. 
BA - Então porque parou? 
BO - Ele desmaiou. 
BA - E você não o reanimou? 
BO - Eu tentei. 
BA - E aí? 
BO - Não consegui. 
BA - Mentira. (Pausa.) Ele disse pra você. (Pausa.) Confesse que ele disse pra você. (Pausa.) 

Vamos prensar você até você confessar. 
v - Bom. 
 Finalmente Bi aparece. 
(BI entra por E, pára em 2, cabeça erguida.) 
BA (a BI) - Você está livre? 
BI - Estou. 
BA - Leve ele daqui e prense ele até que ele confesse. 
BI - O que ele tem de confessar? 
BA - Que o outro disse pra ele. 
BI - Só isso? 
BA - Só. 
v - Nada bom. 
 Começo de novo. 
BA - Leve ele daqui e prense ele até que ele confesse. 
BI - O que ele tem de confessar? 
BA - Que o outro disse a ele. 
BI - O que mais? 
BA - E o quê o outro disse. 
v - Bom. 
BI - Só isso? 
BA - Só. 
BI - Depois, paro? 
BA - É. 
BI - Certo. (A BO.) Venha. 
(BI sai por E, seguido por BO.) 
v - Bom. 
 Estou só. 
 É verão. 
 O tempo passa. 
 Finalmente Bi aparece. 
 Reaparece. 
(BI entra por E, pára em 2, cabisbaixo.) 
BA - E aí? 
BI (sempre cabisbaixo) - Nada. 
BA - Ele não disse? 
BI - Não. 
BA - Você prensou ele? 
BI - Sim. 
BA - E ele não disse? 
BI - Não. 
v - Nada bom. 
 Começo de novo. 
BA - E aí? 
BI - Nada. 
BA - Ele não disse onde? 
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v - Bom. 
BI - Onde? 
v - Ah! 
BA - Onde. 
BI - Não. 
BA - Você prensou ele? 
BI - Sim. 
BA - E ele não disse onde? 
BI - Não. 
BA - Ele chorou? 
BI - Sim. 
BA - Gritou? 
BI - Sim. 
BA - Pediu piedade? 
BI - Sim. 
BA - Mas não disse onde? 
BI - Não. 
BA - Então por que parou? 
BI - Ele desmaiou. 
BA - E você não o reanimou? 
BI - Eu tentei. 
BA - E aí? 
BI - Não consegui. 
(Pausa.) 
BA - Mentira. (Pausa.) Ele te disse onde. (Pausa.) Confesse que ele te disse onde. (Pausa.) 

Vamos prensar você até você confessar. 
v - Bom. 
 Finalmente Be aparece. 
(BE entra por N, pára em 1, cabeça erguida.) 
BA - Você está livre? 
BE - Estou. 
BA - Leve ele daqui e prense ele até que ele confesse. 
BE - O que ele tem de confessar? 
BA - Que o outro disse onde pra ele. 
BE - Só isso? 
BA - Só. 
v - Nada bom. 
 Começo de novo. 
BA - Leve ele daqui e prense ele até que ele confesse. 
BE - O que ele tem de confessar? 
BA - Que o outro disse onde pra ele. 
BE - O que mais? 
BA - E onde é onde. 
v - Bom. 
BE - Só isso? 
BA - Sim. 
BE - Depois, paro? 
BA - É. 
BE - Certo. (A BI.) Venha. 
(BE sai por N, seguido por BI.) 
v - Bom. 
 Estou só. 
 É outono. 
 O tempo passa. 
 Finalmente Be aparece. 
 Reaparece. 
(BE entra por N, pára em 1, cabisbaixo.) 
BA - E aí? 
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BE (sempre cabisbaixo) - Nada. 
BA - Ele não disse onde? 
BE - Não. 
v - E assim por diante. 
BA - Mentira. (Pausa.) Ele te disse onde. (Pausa.) Confesse que ele te disse onde. (Pausa.) 

Eu vou prensar você até que você confesse. 
BE - O que eu tenho de confessar? 
BA - Que ele te disse onde. 
BE - Só isso? 
BA - E onde é onde. 
BE - Só isso? 
BA - Só. 
BE - Depois, pára? 
BA - É. Venha. 
(BA sai por W, seguido por BE.) 
v - Bom. 
 É inverno. 
 O tempo passa. 
 Finalmente eu apareço. 
 Reapareço. 
(BA entra por W, pára em 3, cabisbaixo.) 
v - Bom. 
 No presente como se eu ainda existisse. 
 É inverno. 
 Nada acontece. 
 O tempo passa. 
 Só isso. 
 Entenda quem puder. 
 Eu desligo. 
(Sai luz de P. 
Pausa. 
Sai luz em v.) 
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APÊNDICE E 
 

VAI E VEM 
 
 

de Samuel Beckett 
tradução de Celso Jr. e Henrique Santos. 

(Colaborou Claudio Simões.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personagens: 
     Flo     
     Vi       
     Ru      
 
    (Idades não determinadas.) 
 
(Sentadas ao centro lado a lado, da esquerda para a direita, FLO, VI e RU. Bem eretas, 
viradas para frente, mãos sobre as coxas. 
Silêncio.) 
 
VI - Quando foi que nós três nos encontramos da última vez? 
 
RU - Não vamos falar. 
 
(Silêncio. 
VI sai pela direita. 
Silêncio.) 
 
FLO - Ru. 
 
RU - O que é? 
 
FLO - O que você acha de Vi? 
 
RU - Vejo pouca diferença. 
 
 
(FLO vai para o centro, sussurra algo no ouvido de RU.) 
 
 
RU (chocada) - Oh! 
 
 
(Elas se olham. FLO põe o dedo sobre os lábios.) 
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RU - E ela não percebe? 
 
FLO - Deus queira que não. 
 
(Entra VI. FLO e RU se viram para frente, voltando à posição inicial.  
VI se senta na direita.  
Silêncio.) 
 
FLO -  Que bom sentar juntas como a gente fazia no recreio, no jardim de infância. 
 
RU - Na gangorra. 
 
(Silêncio. 
FLO sai pela esquerda. 
Silêncio.) 
 
RU - Vi. 
 
VI - O que é? 
 
RU - Como você acha que Flo está ? 
 
VI - Parece a mesma de sempre. 
 
 
(RU se move para o centro, sussurra algo no ouvido de VI.) 
 
 
VI (chocada) - Oh! 
 
 
(Elas se olham. RU põe o dedo sobre os lábios.) 
 
 
VI -  E não disseram a ela? 
 
RU -  Meu Deus, não. 
 
 
(Entra FLO. RU e VI se viram para frente, voltando à posição inicial.  
FLO se senta na esquerda.) 
 
 
RU - De mãos dadas ... daquele jeito. 
 
FLO - Sonhando com ... o amor. 
 
 
(Silêncio. 
RU sai pela direita. 



 142 

Silêncio.) 
 
 
VI - Flo. 
 
FLO - O que é? 
 
VI - O que você está achando de Ru? 
 
FLO - Não dá pra ver nesta luz. 
 
 
(VI se move para o centro, sussurra algo no ouvido de FLO.) 
 
 
FLO (chocada) - Oh! 
 
 
(Elas se olham. VI põe o dedo sobre os lábios.) 
 
 
FLO - E ela não sabe? 
 
VI - Valha-me Deus, não. 
 
 
(Entra RU. VI e FLO se viram para frente, voltando à posição inicial.  
RU se senta na direita. 
Silêncio.) 
 
 
VI - Será que podemos falar dos velhos tempos? Do que aconteceu depois? (Silêncio.) Vamos 

dar as mãos como antigamente? 
 
 
(Após um momento, elas juntam as mãos como a seguir: a mão direita de VI com a mão 
direita de RU. A mão esquerda de VI com a mão esquerda de FLO. A mão direita de FLO 
com a mão esquerda de RU. Os braços de VI sobre o braço esquerdo de RU e o braço direito 
de FLO. Os três pares de mãos apertadas repousam sobre os colos. 
Silêncio.) 
 
 
FLO - Estou sentindo os anéis. 
 
 
(Silêncio.) 
 
 

Cortina. 
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Notas: 

Luz 
Suave, somente vindo de cima e 
concentrada na área de atuação. 
Resto do palco no escuro. 
 
Figurino 
Casacos compridos, abotoados até o 
pescoço, azul desbotado (Ru), 
vermelho desbotado (Vi), amarelo 
desbotado (Flo). Chapéus feiosos e 
desbotados com aba suficiente para 
cobrir os rostos com sombras. Fora 
a diferença de cores, as três figuras 
devem ser o mais parecidas 
possível. Sapatos leves com solas 
de borracha. Mãos maquiadas para 
ficarem o mais visíveis possível. 
Nenhum anel aparente. 
 
Assento 
Banquinho estreito, sem encosto, 
comprido o suficiente para 
acomodar as três figuras quase se 
tocando. O menos visível possível. 
Não deve ficar claro onde elas estão 
sentadas. 
 

 

Saídas 
As figuras não devem ser vistas ao 
sair do palco. Elas devem 
desaparecer a poucos passos da área 
de atuação. Se não for 
suficientemente escuro, um recurso 
de tapadeiras deve ser utilizado, o 
menos visíveis possível. Saídas e 
entradas lentas, sem som de passos. 
 
Ohs 
Três sons bem diferentes 
 
Vozes 
Tão baixa quanto for a 
compatibilidade acústica da sala. 
Sem colorido, exceto os três “ohs” e 
as duas falas seguintes. 
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APÊNDICE F 
 

Comédia 
 

de Samuel Beckett 
tradução de Henrique Santos e Celso Jr. 

 
 
Personagens: 
 
  w1 - Mulher 1 
  w2 - Mulher 2 
  m - homem 
 

No centro do palco, tocando-se, estão três urnas idênticas de cerca de 1,5m de altura. 
De cada urna, aparece uma cabeça, o pescoço rente à boca da urna. As cabeças são, da 
esquerda para a direita, de quem vê da platéia, de w2, m e w1. Eles olham sem exceção o 
tempo todo para frente. Os rostos tão descaracterizados em idade e aparência que parecem 
fazer parte das urnas. Sem máscaras. 

As falas são provocadas pela luz do refletor que é ligado em cada um dos rostos. 

A transferência da luz de um rosto para o outro é imediata. Não há black-outs, com 
exceção de onde seja indicado. 

A resposta à luz é imediata. 

Rostos sem expressão o tempo todo. Vozes no mesmo tom exceto quando uma expressão 
é indicada. 

A cortina abre no palco quase completamente às escuras. As urnas quase não visíveis. 
Cinco segundos. 

Luz fraca simultaneamente nos três rostos. Três segundos. Vozes baixas, quase 
ininteligíveis.  
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Coro  
 
W1 - Sim,  estranho  melhor a escuridão  quanto mais   pior 
W2 - Sim,  talvez   sombra dissipada  eu acho   dizem 
M -   Sim,  paz   podem pensar   tudo longe   toda dor 
 
 
W1 - até tudo escuro   aí tudo bem   por enquanto   mas virá 
W2 - coitadinha   sombra dissipada  só uma sombra na cabeça 
M -   como se nunca  tivesse sido  mas virá   [soluço] desculpe 
 
W1 - o tempo virá   tá tudo lá   cê vai ver 
W2 - [risada]    só uma sombra mas eu duvido 
M - nenhum sentido   ah, eu sei   e ainda assim 
 
W1 - me largue   me deixe   tudo escuro   tudo parado 
W2 - eu duvido   mes-mo   eu tô bem   ainda bem 
M -   podem pensar   paz, eu digo   não apenas   tudo acabado 
 
W1 - tudo acabado   destruído 
W2 - faço o melhor   que eu posso 
M -   mas como se nunca  tivesse sido 
 
W1 - Eu disse pra ele: desista dela - 
W2 - Um dia quando eu estava sentada - 
M - Fazia pouco tempo que a gente -  
 
 
W1 - Eu disse pra ele: desista dela. Eu jurei por tudo que é mais sagrado - 
 
W2 - Um dia quando eu estava sentada, costurando, perto da janela, ela entrou de repente e 

voou pra cima de mim. E gritou: desista dele, ele é meu. Ela fica melhor nas fotografias. 
Vendo ela agora, pela primeira vez de corpo inteiro, em carne e osso, eu entendi porque 
ele preferiu a mim.  

M - Fazia pouco tempo que a gente tava junto. Aí, ela sentiu o cheiro da outra. Ela disse: 
desista daquela puta ou eu vou cortar minha garganta - [soluço], desculpe - juro por 
Deus. Eu sabia que ela não tinha a mínima idéia do que ela estava falando.  

 
W2 - Do que é que você está falando? Eu disse e continuei costurando. Alguém que é seu> 

desistir de quem? Ela gritou: eu sinto seu cheiro nele, ele fede a puta. 
 
W1 - Embora eu tivesse posto um homem de confiança para segui-lo, não consegui obter 

nenhuma prova. E não havia dúvida de que ele continuava a vê-la ... como sempre. Isso, 
somado ao horror que ele tinha por essas coisas platônicas, me fazia pensar que talvez 
eu o tivesse acusando injustamente. Pois é. 

 
M - O que é você tem pra se queixar? Eu disse. Eu não tenho te dado atenção? Como é que 

nós poderíamos estar juntos dessa forma se houvesse outra pessoa? Amando ela do jeito 
que eu amava, de todo coração, eu só podia sentir pena dela. 
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W2 - Com medo que ela partisse pra violência, eu toquei a campainha chamando Seu Baltazar 
e ele a levou até a porta. As últimas palavras dela, como ele poderia confirmar, se é que 
ele ainda está vivo e não esqueceu, indo e vindo nesse planeta, abrindo e fechando 
portas pras pessoas, as últimas palavras dela, eu ia dizendo, foram tão fortes que eu 
fiquei gelada. E eu confesso que isso me assustou um pouco naquela época. 

 
M - Ela não tinha se convencido. Eu devia saber. Ela continuava dizendo: eu sinto o cheiro 

dela em você. Eu ficava calado. Aí eu peguei ela nos braços e jurei que não ia poder 
viver sem ela. Era verdade, o que é pior. É. Com certeza era verdade. Eu não sentia nojo 
dela. 

 
W1 - Então dá pra entender meu susto quando numa manhã de sol, enquanto eu estava 

sentada, meio cansada, na sala do café, ele chegou devagar, se ajoelhou na minha frente, 
enterrou a cabeça no meu colo e ... confessou tudo. 

 
M - Ela colocou um detetivezinho pra me vigiar, mas eu levei ele na conversa. Bem que ele 

gostou da grana - 
 
w2 - Por que é que você não cai fora?, eu disse, quando ele começou a se queixar da vidinha 

doméstica. É claro que não há mais coisa nenhuma entre vocês dois, não é? Ou será que 
há? 

 
W1 - Eu confesso que a minha primeira sensação foi de espanto. Que homem! 
 
W2 - “Coisa nenhuma” entre nós, ele disse, o que é que você acha que eu sou? Uma fábrica 

de coisas? E é claro que com ele não tinha perigo de acontecer qualquer coisa ... 
espiritual. Então por que você não cai fora? Eu disse. Às vezes, eu ficava pensando se 
ele não estava vivendo com ela só pelo dinheiro. 

 
M - Depois veio a cena entre elas. Não dá pra agüentar ela vindo aqui assim, ela disse, 

ameaçando me matar. Pela cara, ela achou que eu não tinha acreditado. Pergunte ao seu 
Baltazar, ela disse, se você não acredita em mim. Mas ela tá ameaçando se matar, eu 
disse. Ela não quer matar você?, ela disse. Não, eu disse, ela quer se matar. E nós nos 
divertimos muito tentando armar esse quebra-cabeça. 

 
W1 - Aí, eu perdoei ele. Até que ponto a gente não se rebaixa quando ama! Então eu sugeri 

uma viagenzinha pra celebrar: a Riviera ou as Ilhas Canárias. Ele estava pálido, 
passando mal. Bem, a viagem não foi possível naquele momento. Compromissos de 
negócios. 

 
W2 - Ela voltou. Dessa vez entrou passeando. Toda doce. Lambendo os beiços. Coitada. Eu 

estava fazendo as unhas perto da janela. Ele me contou tudo, ela disse. Ele quem?, eu 
disse e continuei a fazer as unhas, contou o quê? Eu sei do sofrimento que você deve 
estar passando, ela disse, e eu dei um pulinho aqui pra dizer que não guardo mágoa. Eu 
chamei Seu Baltazar. 

 
M - Aí eu fiquei com medo e contei logo tudo. Ela já estava ficando cada vez mais 

desesperada. Andava com uma gilete no estojo de maquiagem. Se você é adúltero, siga 
meu conselho, nunca admita. 
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W1 - Quando eu me convenci que eles tinham acabado, eu me dei ao luxo de comer alguma 
coisa gostosa. Nada demais, só uma torta. O que é que ele viu nela que eu não tenho -  

 
w2 - Quando ele voltou, nós paramos pra acertas as coisas. Eu queria morrer. Ele veio com 

essa história de porque ele tinha de conta pra ela. A situação estava muito arriscada, 
essas coisas. Tudo isso pra dizer que ele tinha voltado pra aquilo. 

 
W1 Cara de bolo fofo, jamanta, toda manchada, boca mole, pele caída, sem pescoço, uns 

peitos que você -  
 
w2 - Ele continuou falando e eu ouvia o cortador de grama. Um cortador velho, barulhento, 

manual. Aí eu interrompi e disse que independente do que eu sentisse, eu não ia fazer 
nenhuma ameaça, mas também não tinha estômago pra agüentar as sobras dela. Ele 
parou pra pensar um pouco. 

 
W1 - Umas pernas de celulite -  
 
M -  Quando eu a vi de novo, ela já sabia. E estava um - [soluço] - caco. Desculpe. Um idiota 

estava cortando a grama. Com intervalos entre uma cortada e outra. O problema era 
como convencê-la  de que a relação não tinha volta do a ser ... íntima. Não consegui. Eu 
devia saber. Aí, eu peguei ela nos braços e jurei que não poderia viver sem ela. E não 
acho mesmo que eu poderia. 

 
W2 - A única solução era ir pra longe, juntos. Ele jurou que iríamos assim que ele colocasse 

os negócios em ordem. Até lá, nós devíamos continuar como antes. Quer dizer, da 
melhor maneira possível. 

 
W1 - Então ele era meu de novo. Todo meu, e eu fiquei feliz de novo. Andava cantando. O 

mundo -  
 
M - Em casa, tudo as mil maravilhas, o que passou, passou. Uma noite, deitado no travesseiro, 

ela disse: encontrei sua velha putinha. Bom te ver livre dela. Uma merda ter que ouvir 
isso, eu pensei. Mas eu disse: com certeza, amor, com certeza. Com que cobras eu fui 
me meter. Graças a você, meu anjo, eu disse. 

 
W1 - Aí eu comecei a sentir o cheiro dela nele de novo. Pois é. 
 
W2 - Quando ele parou de aparecer, eu já estava preparada. Mais ou menos. 
 
M - No final, já era demais. Simplesmente não dava pra agüentar mais.  
 
W1 - Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele já tinha desaparecido. Então ela tinha 

vencido. Aquela piranha. Não dava pra acreditar. Eu fiquei mal, semanas a fio. Aí, eu 
peguei o carro e fui pra casa dela. Tava tudo fechado, trancado. Tudo cinza, 
abandonado. No caminho de volta, na estrada -  

 
M - Simplesmente não dava pra agüentar mais. 
 
W2 - Eu fiz uma trouxa com as coisas dele e queimei. Era junho e tinha uma fogueira na porta 

de casa. A noite toda eu senti o cheiro da fumaça. 
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W1-   Piedade, piedade - 
w2 - (juntos) Não que eu -  
M -    No começo quando -  
 
 
M - No começo quando tudo mudou, eu realmente dei graças a Deus. Eu pensei: tá feito, tá 

dito, agora tudo vai acabar - 
 
W1 - Piedade, piedade, a língua ainda pedindo piedade. Virá. Vocês não me viram. Mas vão 

ver. Então virá. 
 
W2 - Não que eu não esteja desapontada, não, eu estou. Eu queria alguma coisa melhor. Mais 

tranqüila. 
 
W1 - Ou vocês vão cansar de mim. 
 
M - Pra baixo, tudo indo por água abaixo, pro escuro, a paz vem aí, eu pensei, depois de tudo, 

afinal, eu estava certo, depois de tudo, graças a Deus, no começo, quando tudo mudou. 
 
W2 - Eu menos confusa e tudo menos confuso. Ao mesmo tempo, eu prefiro isto do que ... 

aquela outra coisa. Com certeza. Há momentos mais suportáveis. 
 
M - Eu pensei. 
 
W2 - Quando você for embora - e eu for embora. Algum dia você vai se cansar de mim e vai 

embora ... pra sempre. 
 
W1 - Essa meia luz horrível ... 
 
M - Paz, é, um tipo de paz, e toda essa dor como se ... nunca tivesse existido. 
 
W2 - Me abandone, como a um traste. Vá embora e comece a encher os buracos de outra. Por 

outro lado -  
 
W1 - Me largue! Me largue! 
 
M - Virá. Tem de vir. Não há futuro nisso. 
 
W2 - Por outro lado, as coisas podem degringolar, tem esse perigo. 
 
M - Claro, agora eu sei. 
 
W1 - Será que eu falo a verdade, se que, algum dia, de alguma forma, eu posso falar a 

verdade afinal, e aí, finalmente, o fim dessa luz, pela verdade? 
 
W2 - Pode ser que você fique zangado e seu olhar me queime por causa do que eu digo. Não é 

mesmo provável? 
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M - Agora eu sei, tudo aquilo foi apenas ... uma comédia. E tudo isso agora? Quando é que 
tudo isso -  

 
W1 - É isso? 
 
W2 - Não é mesmo provável? 
 
M - Tudo isso agora, quando é que tudo isso vai ser ... apenas uma comédia? 

 
W1 - Não posso fazer nada ... por ninguém ... não mais ... graças a Deus. Então deve ter 

alguma coisa que eu tenho de dizer. Como a cabeça trabalha devagar! 
 
W2 - Mas eu duvido. Não ia ser a sua cara, de certa forma. E você deve saber que eu estou 

fazendo o melhor que eu posso. Ou você não sabe? 
 
M - Talvez as duas tenham se tornado amigas. Talvez a mágoa -  
 
W1 - Mas eu disse tudo que eu posso. Tudo o que você me deixa. Tudo o que eu -  
 
M - Talvez a mágoa tenha feito elas se juntarem. 
 
W2 - Não há dúvida de que eu estou cometendo o mesmo erro. Como se fosse o sol que 

brilhasse. Essa mania de procurar um sentido onde não há qualquer possibilidade de 
haver um.  

 
M - Talvez elas se encontrem e sentem pra tomar chá, aquele chá preto que as duas gostam 

tanto, sem leite, sem açúcar, nem mesmo umas gotas de limão - 
 
W2 - Você tá me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me olhando? Alguém se 

importa comigo, afinal? 
 
M - Nem mesmo umas gotas de limão - 
 
W1 - Será que é alguma coisa que eu devia fazer com a minha cara? Parar de falar? Chorar? 
 
W2 - Acho que eu sou um tabu. Não necessariamente, não agora que todo o perigo foi 

evitado. Aquela pobre coitada - eu a ouço... - a pobre coitada. 
 
W1 - Morder minha língua e engolir? Cuspir minha língua fora? O que é que te acalmaria? 

Como a cabeça pensa devagar pra ter certeza das coisas! 
 
M - Se encontram, sentam, às vezes uma escolhe o lugar, às vezes a outra e sentem mágoa 

juntas, e comparam - [soluço], desculpe - as boas lembranças. 
 
W1 - Se eu pudesse pelo menos pensar. Não há nenhum sentido nisso ... também, 

absolutamente nenhum. Não posso. 
 
W2 - Aquela pobre coitada que tentou te seduzir, o que é que aconteceu com ela? Você 

imagina? - Eu a ouço - coitada. 
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M - Eu nunca gostei de chá. 
 
W1 - E aquilo tudo caindo, tudo no chão, desde o começo, no ar, no vazio. Nada foi pedido 

afinal. Ninguém pediu absolutamente nada. 
 
W2 - Eles podiam até sentir pena de mim, se eles pudessem me ver. Mas não sentiriam tanta 

pena quanto eu sinto deles. 
 
W1 - Não posso. 
 
W2 - Se beijando com seus beijos amargos. 
 
M - Eu sinto pena delas, de qualquer forma, é, compare a sorte delas com a minha, por melhor 

que a delas seja, e - 
 
W1 - Não posso. Minha cabeça não vai aceitar isso. Teria de passar por cima da minha 

cabeça. É. 
 
M - Que pena delas. 
 
W2 - É isso que vocês fazem quando saem de casa? Ficam bisbilhotando a vida alheia? 
 
M - Será que eu tô escondendo alguma coisa? Será que eu perdi -  
 
W1 - Ela tinha recursos, eu acho, mesmo vivendo como uma porca. 
 
W2 - É como empurrar um trator enorme em um dia de calor insuportável. O esforço ... fazer 

o trator andar, tirá-lo do lugar. 
 
(Blackout. Três segundos.) 
 
W2 - E o trator pára e todo o esforço, de novo. 
 
M - Será que eu ... perdi o que você quer? Por que ir embora? Por que ir - 
 
W2 - E vocês, talvez, sentindo pena de mim, pensando, coitada, ela precisa descansar. 
 
W1 - Talvez ela tenha levado ele pra viver ... em algum lugar ao sol. 
 
M - Por que cair? Por que não -  
 
W2 - Não sei. 
 
W1 - Talvez ela esteja sentada, perto da janela, as mãos fechadas no colo, olhando pra fora, 

por cima dos coqueiros. 
 
M - Por que não ficar me olhando sem parar? Eu poderia ter um acesso de raiva e - (soluço) - 

vomitar pra você. Des - 
 
W2 - Não. 
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M - culpe. 
 
W1 - Olhando pra fora, por cima dos coqueiros, pro mar, pensando no que é que pode estar 

fazendo com que ele fique tão longe, tão frio. A sombra roubando tudo. Como uma 
trepadeira. É. 

 
M - E pensar que nós nunca estivemos juntos. 
 
W2 - Será que eu estou um pouco desequilibrada? 
 
W1 - Pobre coitada. Coitados. 
 
M - Nunca acordamos juntos, numa manhã de primavera, o primeiro a acordar, acordaria os 

outros dois. Aí, num barquinho - 
 
W1 - Penitência, sim, nos casos extremos, expiações, a gente fica conformado, mas não, não 

parece que este é o caso aqui. 
 
W2 - Eu pergunto: será que eu não estou ficando um pouco desequilibrada? (Mostrando 

esperança.) Só um pouco? (Pausa.) Duvido. 
 
M - Um barquinho. 
 
W1 - Silêncio e escuridão era tudo que eu queria. Bom, parece que eu consegui um pouco dos 

dois. Sendo que são uma coisa só. Talvez seja muito mesquinho ficar rezando e pedindo 
mais. 

 
M - Um barquinho, no rio, eu apoiado nos remos, elas deitadas em almofadas com cobertores 

... na popa. À deriva. Essas fantasias. 
 
W1 - Essa meia luz horrível. 
 
W2 - Sombra dissipada. Na cabeça. Só uma sombra. Duvido. 
 
M - Não fomos civilizados. 
 
W1 - Morta de vontade de que tudo escureça - e quanto mais escuro, pior. Estranho. 
 
M - Essas fantasias. Naquela época. E agora -  
 
W2 - Duvido. 
 
W1 - É, esse coisa toda lá, olhando pra você na cara. Você vai ver. Me largue. Ou encha o 

saco.  
 
M - E agora que vocês são apenas ... olho. Só olhando. Pra minha cara. Abrindo e fechando. 
 
W1 - Encha o saco dessa comédia ... comigo. Me largue. É. 
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M - Procurando alguma coisa. Na minha cara. Alguma verdade. Nos meus olhos. Nem 
mesmo. 

 
W2 - (Uma risada, interrompida com a volta da luz para M.) 
 
M - Só um olho. Sem pensamento. Abrindo e fechando em cima de mim. Será que eu valho -  
 
(Blackout. Cinco segundos. Luz fraca simultaneamente nos três rostos, três segundos. Vozes 

baixas, quase ininteligíveis.) 
 
W1 - Sim,  estranho  melhor a escuridão  quanto mais   pior 
W2 - Sim,  talvez   sombra dissipada  eu acho   dizem 
M -   Sim,  paz   podem pensar   tudo longe   toda dor 
 
 
W1 - até tudo escuro   aí tudo bem   por enquanto   mas virá 
W2 - coitadinha   sombra dissipada  só uma sombra na cabeça 
M -    como se nunca  tivesse sido  mas virá   [soluço] desculpe 
 
W1 - o tempo virá   tá tudo lá   cê vai ver 
W2 - [risada]    só uma sombra mas eu duvido 
M - nenhum sentido   ah, eu sei   e ainda assim 
 
W1 - me largue   me deixe   tudo escuro   tudo parado 
W2 - eu duvido   mes-mo   eu tô bem   ainda bem 
M -   podem pensar   paz, eu digo   não apenas   tudo acabado 
 
W1 - tudo acabado   destruído 
W2 - faço o melhor   que eu posso 
M -   mas como se nunca  tivesse sido 
 
W1 - Eu disse pra ele: desista dela - 
W2 - Um dia quando eu estava sentada - 
M - Fazia pouco tempo que a gente -  
 
(Blackout. Cinco segundos. Repete-se a peça.) 
 
M (fala final da repetição) - Será que eu valho ... a pena de ser visto? 
 
(Blackout. Cinco segundos. Luz forte simultaneamente nos três rostos. Três segundos. Vozes 
normais.) 
 
W1   Eu disse pra ele: desista dela - 
W2 (juntos)  Um dia quando eu estava sentada - 
M   Fazia pouco tempo que a gente - 
 
 
(Blackout. Cinco segundos. Luz em M.) 
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M - Fazia pouco tempo que a gente -  
 
(Blackout. Cinco segundos.) 
 
(Cai o pano.) 
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APÊNDICE G 
 

Cadeira de balanço 
 

de Samuel Beckett 
(tradução Celso Jr.) 

 
M: Mulher na cadeira de balanço. 
V: Sua voz gravada. 
Acende-se a luz sobre M, na cadeira balançando, olhando de frente para o proscênio, um 
pouco à esquerda do palco. 
Longa pausa. 
 
1.  
M – Mais! 
(Pausa. Cadeira balança, junto com a voz.) 
V – até que no fim 
chegou o dia 
no fim chegou 
no fim de um longo dia 
quando ela disse 
pra si mesma 
pra quem mais 
foi quando ela parou 
foi quando ela parou 
de ir pra lá e pra cá 
só com os olhos 
pra todos os lados 
pra cima e pra baixo 
procurando por outra 
outra igual a ela 
outra criatura igual a ela 
quase igual 
indo pra lá e pra cá 
só com os olhos 
pra todos os lados 
pra cima e pra baixo 
por outra 
até que no fim 
no fim de um longo dia 
pra si mesma 
pra quem mais 
foi quando ela parou 
foi quando ela parou 
indo pra lá e pra cá 
só os olhos 
pra todos os lados 
pra cima e pra baixo 
por outra 
outra alma viva 
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indo pra lá e pra cá 
só olhos como os dela 
pra todos os lados 
pra cima e pra baixo 
por outra 
outra igual a ela 
quase igual 
indo pra lá e pra cá 
até que no fim 
no fim de um longo dia 
pra ela mesma 
pra quem mais 
foi quando ela parou 
indo pra lá e pra cá 
foi quando ela parou 
foi quando ela parou 
(Junto com o eco de ‘foi quando ela parou’, vem a pausa no balanço da cadeira, luz fraca. 
Longa pausa.) 
 
2. 
M – Mais. 
(Pausa. Cadeira balança, junto com a voz.) 
V – até que no final 
ao fim de um longo dia 
ela voltou 
no final ela voltou 
dizendo pra si mesma 
pra quem mais 
foi quando ela parou 
foi quando ela parou 
indo pra lá e pra cá 
quando ela foi e sentou 
na frente da janela 
quieta na janela 
olhando outras janelas 
até que no final 
ao fim de um longo dia 
no final veio e sentou 
voltou e sentou 
na frente da janela 
deixou aberta a cortina e sentou 
quieta na janela 
só a janela 
olhando outras janelas 
outras janelas apenas 
só olhos 
pra todos os lados 
pra cima e pra baixo 
procurando por outra 
em sua janela 
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outra igual a ela 
quase igual 
outra alma viva 
uma outra alma viva 
na sua janela 
que tenha ido como ela 
tenha voltado 
no final 
no fim de um longo dia 
dizendo pra si mesma 
pra quem mais 
foi quando ela parou 
foi quando ela parou 
pra lá e pra cá 
quando ela foi e sentou 
na frente da janela 
quieta na janela 
só a janela 
olhando outras janelas 
somente outras janelas  
só olhos 
pra todos os lados 
pra cima e pra baixo 
procurando por outra 
outra igual a ela 
outra alma viva 
uma outra alma viva 
(Juntos: o eco de ‘alma viva’, juntamente com a pausa no balanço da cadeira, breve 
diminuição da luz. Longa pausa.) 
 
3.  
M – Mais. 
(Pausa. Balanço da cadeira e voz juntas.) 
V – até o final 
chegou o dia 
no final chegou 
fim de um longo dia 
sentada na frente da janela 
quieta na janela 
só a janela 
olhando outras janelas 
somente outras janelas 
todas as cortinas fechadas 
nenhuma nunca aberta  
só a dela aberta  
até que chegou o dia 
no final chegou 
no fim de um longo dia 
sentada na frente da janela 
quieta na janela 
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só olhos 
pra todos os lados 
pra cima e pra baixo 
procurando uma cortina aberta 
uma cortina aberta 
nada além 
sem ligar pra um rosto 
por trás da vidraça 
olhos famintos 
como os seus 
pra ver 
ser vista 
não 
uma cortina aberta 
igual à dela 
quase igual 
uma cortina só isso 
outra criatura lá 
em qualquer lugar lá 
atrás da vidraça 
outra alma viva 
uma outra alma viva 
até que chegou o dia 
no final chegou 
fim de um longo dia 
quando ela disse 
pra si mesma 
pra quem mais 
foi quando ela parou 
foi quando ela parou 
sentada na frente da janela 
quieta na janela 
só a janela 
olhando outras janelas 
somente outras janelas 
somente os olhos 
pra todos os lados 
pra cima e pra baixo 
foi quando ela parou 
foi quando ela parou 
(Juntos: o eco de ‘foi quando ela parou’, juntamente com a pausa no balanço da cadeira, 
breve diminuição da luz. Longa pausa.) 
 
4. 
M – Mais! 
(Pausa. Cadeira volta a balançar, junto com a voz.) 
V – então no final 
no fim de um longo dia 
ela desceu 
no final desceu 
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desceu a escada íngreme 
baixou as cortinas e desceu 
direto para baixo 
pra velha cadeira de balanço 
onde a mãe balançava 
todos esses anos 
toda de preto 
o melhor vestido preto 
sentou e balançou 
balançava 
até que chegou o seu fim  
no final chegou 
perdeu a cabeça disseram 
perdeu a cabeça 
mas inofensiva 
nada de mal nela 
um dia morta 
não 
noite 
uma noite morta 
na cadeira de balanço 
no melhor vestido preto 
cabeça caída 
e a cadeira balançando 
balançando em vão 
então no final 
fim de um longo dia 
desceu 
no final ela desceu 
desceu as escadas íngremes 
baixou as cortinas e desceu 
direto pra baixo 
pra velha cadeira de balanço 
pros braços da cadeira finalmente 
e balançou 
balançou 
de olhos fechados 
fechando os olhos 
ela que era só olhos 
olhos famintos 
pra todos os lados 
pra cima e pra baixo 
pra lá e pra cá 
na sua janela 
pra ver 
ser vista 
até o fim 
no fim de um longo dia 
pra si mesma 
pra quem mais 
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foi quando ela parou 
baixou a cortina e parou 
quando ela desceu 
desceu a escada íngreme 
quando ela desceu de vez 
era a sua outra 
sua outra alma viva 
então no fim 
no final de um longo dia 
desceu 
baixou as cortinas e desceu 
direto pra baixo 
pra velha cadeira de balanço 
e balançou 
balançou 
dizendo pra si mesma 
não 
chega disso 
a cadeira de balanço 
pros braços da cadeira finalmente 
dizendo pra cadeira de balanço 
acabe com ela 
pare os olhos dela 
foda-se a vida 
pare os olhos dela 
faça ela dormir 
acabe com ela 
faça ela dormir 
acabe com ela 
 (Juntos: o eco de ‘acabe com ela’, juntamente com a pausa no balanço da cadeira, 
diminuição lenta da luz.) 
 
 

Notas 
 

Luz: 
Suave e concentrada na cadeira. Resto do palco no escuro. 
Suave refletor no rosto, sem variações durante toda a peça, que não deve sofrer variações 
durante os fades. Com foco suficiente apontado para os limites do balanço ou concentrado no 
rosto quando parado ou no meio do balanço. Então, durante todo o texto, o rosto sai e volta 
para a luz suavemente, com o balanço. 
Abertura: primeiro com a luz somente no rosto, longa pausa, só então luz na cadeira. 
Encerramento: primeiro sai a luz da cadeira, longa pausa com apenas a luz no rosto, a cabeça 
baixa levemente, entra em descanso, sai a luz do rosto. 
 
Mulher: 
Prematuramente envelhecida. Cabelo grisalho despenteado. Olhos imensos e rosto branco sem 
expressão. Mãos brancas segurando os braços da cadeira. 
 
Olhos: 
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Ora fechados, ora abertos em contemplação sem piscar. Em proporções equivalentes na seção 
1, fechados por cada vez mais tempo nas seções 2 e 3, fechados completamente durante a 
seção 4. 
 
Figurino: 
Vestido de noite preto, rendado, de gola alta. Mangas compridas. Aplicação de lantejoulas 
para brilhar durante o balanço da cadeira. Um incongruente chapeuzinho de tecido fino, meio 
de lado, com um enfeite extravagante para ser iluminado durante o balanço da cadeira. 
 
Atitude: 
Completamente parada até a luz sair da cadeira. Então, sob a luz, inclinar a  cabeça 
lentamente. 
 
Cadeira: 
De madeira clara bem polida para brilhar durante o balanço. Apoio para os pés. Encosto 
vertical. Braços redondos para sugerir um abraço.  
 
Balanço: 
Discreto. Lento. Controlado mecanicamente, sem auxílio da M. 
 
Voz: 
Perto do final da seção 4, digamos a partir de ‘pra si mesma’ em diante, gradualmente mais 
suave. As falas em itálico devem ser ditas juntas pela V e pela M. Um pouco mais suave a 
cada vez. As falas ‘mais’ da M devem ser ditas mais suavemente a cada vez. 
 
Escrita em inglês, em 1980. Apresentada pela primeira vez em Buffalo, NY, em 1981. 
Publicada pela primeira vez pela Faber and Faber, Londres, em 1982. 
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APÊNDICE H 
 

Eh Joe 
 

Uma peça para televisão, de Samuel Beckett. 
Tradução: Harildo Déda e Celso Jr. 

 
 
 
(Esta peça foi apresentada pela primeira vez na BBC Television em 4 de julho de 1966.) 
 
 
Joe, cinquentão, cabelo grisalho, velho robe de chambre, chinelos caseiros, em seu quarto. 
 
1. Joe visto de trás sentado à beira da cama, atento, levantando-se, indo à janela, abrindo a 
janela, olhando para fora, fechando a janela, puxando a cortina, parado em pé, atento. 
2. Joe seguido por câmera, de trás, indo da janela à porta, abrindo a porta, olhando para 
fora, fechando a porta, trancando a porta, puxando cortina sobre a porta, parado em pé, 
atento. 
3. Joe seguido por câmera, de trás, indo da porta ao guarda-louça, abrindo o guarda-louça, 
olhando para dentro, fechando o guarda-louça, trancando o guarda-louça, puxando a 
cortina sobre o guarda-louça, parado em pé atento. 
4. Joe seguido por câmera, de trás, do guarda-louça à cama, ajoelhando-se, olhando 
embaixo da cama, levantando-se, sentando-se na beira da cama como quando aparece pela 
primeira vez, começando a relaxar. 
5. Joe visto de frente sentado à beira da cama, relaxado, com olhos fechados. Câmera imóvel 
por um tempo, depois, aproximando-se lentamente até close-up do rosto. Este movimento é 
interrompido com a primeira palavra do texto. 
 
 
Câmera 
 
Movimentos iniciais de Joe por câmera sempre em movimento, Joe aparecendo 
completamente em quadro o tempo todo. Não há necessidade de se mostrar o quarto por 
inteiro. Após esta perseguição inicial, entre o primeiro e o último close-up do rosto, a câmera 
faz nove pequenos movimentos em direção ao rosto, de aproximadamente 6 cm por vez. Cada 
movimento é interrompido pela voz, sendo que, o movimento de câmera e a voz nunca 
coincidem. Isto deve posicionar a câmera, ao parar após a primeira palavra do texto, a mais 
ou menos meio metro do close-up facial máximo. A câmera não se movimenta entre 
parágrafos até que uma pausa (de aproximadamente três segundos), maior do que entre as 
frases, se estabeleça. Em seguida, seis centímetros em aproximadamente quatro segundos, 
até que o movimento seja novamente interrompido pela voz. 
 
 
Voz 
 
Baixa, clara, remota, quase sem cor, de ritmo absolutamente contínuo, um pouco mais lento 
do que o normal. Entre uma frase e outra, um tempo de um segundo no mínimo. Entre 
parágrafos, mais ou menos sete, ou seja, três antes da câmera começar a se aproximar e 
quatro enquanto a câmera se aproxima, até ser novamente interrompida pela voz. 
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Rosto 
 
Praticamente imóvel o tempo todo, olhos sem piscar durante os parágrafos, impassíveis, 
exceto ao refletirem a crescente tensão de escutar. Breves zonas de relaxamento entre 
parágrafos quando talvez a voz tenha ficado lenta por causa da noite e, por alguma razão, a 
atenção tenha se relaxado aqui e ali, até que restaurada pela voz que continua.  
 
VOZ DE MULHER - Joe ... (Olhos se abrem, volta a atenção.) Joe ... (Atenção total.) Pensou 

em tudo? ... Não esqueceu nada? ... Você está bem agora, eh? ... Ninguém pode te ver 
agora ... Ninguém pode te pegar agora ... Por que você não desliga aquela luz? ... Talvez 
tenha um piolho te olhando ... Por que você não vai pra cama? ... O que há de errado 
com a cama, Joe? ... Você trocou de cama, não é? ... Não fez diferença? ... Ou já é o 
coração? ... Desmancha quando você se deita no escuro ... Apodrece seco enfim ... Eh, 
Joe? 

 
Movimento de Câmera 1 
 

O melhor está por vir, você disse, aquela última vez ... Me empurrando pra dentro do 
casaco ... A última vez em que você me deu o prazer ... Fale agora, Joe, ninguém vai te 
ouvir ... Vamos lá, Joe, ninguém diria isso como você, diga outra vez, agora, e se escute 
a si mesmo ... O melhor está por vir ... Você estava certo ao menos uma vez ... No fim. 

 
Movimento de câmera 2 
 

Você conhece esta porcaria de inferno que você chama de sua mente ... É de lá que você 
pensa que isto está vindo, não é? ... Foi lá que você ouviu seu pai ... Não foi isso que 
você me contou? ... Começou numa noite de junho e continuou durante anos ... Indo e 
vindo ... Através dos olhos ... Foi assim que você conseguiu estrangular ele afinal ... 
Estupro mental, você chamava isso ... Uma de suas fantasias mais felizes ... Estupro 
mental ... Se não fosse isso, ele ainda estaria te enchendo o saco ... E então sua mãe, 
quando a hora dele chegou ... "Olha pra cima, Joe, olha pra cima, nós estamos te 
olhando" ... Cada vez mais fraco, mais fraco até que você também enterrou ela ... Os 
outros ... Todos os outros ... Ele recebia tanto amor ... Deus sabe por que ... Amor e 
piedade ... Ninguém que percebesse esse amor ... E olhem pra ele agora ... 
Estrangulando os mortos em sua cabeça. 

 
Movimento de Câmera 3 
 

Alguém vivo te ama agora, Joe? ... Alguém vivo tem pena de você agora? ... Aquela 
vagabunda que vem aos sábados, você paga ela, não paga? ... De moeda em moeda, 
enquanto você quiser ... Cuidado para elas não acabarem, Joe ... Já pensou nisso? ... Eh, 
Joe? ... O que seria se nós acabássemos? ... Nenhuma outra alma pra silenciar ... Sentar-
se ali naquele invólucro velho e fedorento ouvindo a si mesmo ... Aquele eterno 
adorador ... Cada vez mais fraco, mais fraco, até não sobrar ali também nenhum suspiro 
... É isso o que você quer? ... Bem conservado para sua idade e para o silêncio do 
túmulo ... Aquele velho paraíso de que você gosta de falar ... Não, Joe ... Não pra gente 
como a gente, Joe. 
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Movimento de câmera 4 
 

Eu era forte quando comecei ... Dentro de você ... Não era, Joe? ... Força normal ... 
Como aquelas tardes de verão em Green ... Nos primeiros tempos ... De nosso idílio ... 
Quando nos sentávamos olhando os patos ... De mãos dadas, trocando promessas ... 
Como você admirava minha dicção! ... Entre outros encantos ... Voz como vidro de 
corte ... Tomando emprestada sua expressão ... Que domínio poderoso da língua você 
tinha ... Vidro de corte ... Você podia ouvi-la pra sempre ... E agora isso ... Espremido a 
este ponto ... Por quanto tempo ainda, você diria? ... Até o sussurro ... Você sabe ... 
Quando você não consegue ouvir as palavras ... Só uma solta aqui e ali ... Isso é o pior 
... Não é, Joe? ... Não é isso que você me disse? ... Antes de expirarmos ... A palavra 
solta ... Se esforçando para ouvir ... Por que isso, Joe? ... Por que deve fazer isso? ... 
Quando já está quase em casa ... Qual o problema então ... O que queremos dizer ... 
Deveria ser o melhor ... Quase em casa outra vez ... Outro silenciado ... E é o pior ... 
Não é isso que você disse? ... O sussurro ... A palavra solta ... Se esforçando para ouvir 
... O cérebro cansado espremendo ... Pára no fim ... Você pára ele, no fim ... Imagine se 
você não conseguisse ... Já pensou nisso? ... Se o cérebro continuasse ... O sussurro em 
sua cabeça ... Eu sussurrando pra você em sua cabeça ... Coisas que você não consegue 
entender ... Indo e vindo ... Até que você se una a nós ... Eh, Joe? 

 
Movimento de câmera 5 
 

Como anda o seu Deus estes dias? ... Ainda vale à pena ter ele? ... Continua lambendo 
ele de alto a baixo? ... A paixão de nosso Joe ... Espere até que Ele comece a falar com 
você ... Quando você já tiver terminado consigo mesmo ... Todos os seus mortos mortos 
... Sentado ali em seu velho e fedorento invólucro ... Uma saúde muito boa para um 
homem da sua idade ... Só aquele inchaço no estômago ... Silêncio do túmulo sem os 
vermes ... A coroar seus esforços ... Até que uma noite ... "Cada louco tem sua alma" ... 
Ponha seus estupros pra funcionar ... Eh, Joe? ... Já pensou nisso? ... Quando Ele 
começar dentro de você? ... Quando você já tiver terminado consigo mesmo ... Se você 
jamais terminar. 

 
Movimento de câmera 6 
 

Sim, o grande amor, Deus sabe por que ... Até eu ... Mas eu encontrei um melhor ... 
Como espero que você tenha ouvido ... Preferível em todos os aspectos ... Mais bondoso 
... Mais forte ... Mais inteligente ... Mais bonito ... Mais limpo ... Verdadeiro ... Fiel ... 
São ... Sim ... Eu fiz bem. 

 
Movimento de câmera 7 
 

Mas teve uma que não ... Você sabe qual é, Joe ... O verde   ... O estreito ... Sempre 
pálido ... Os olhos pálidos ... Espírito feito luz ... Tomando emprestada sua expressão ... 
Do jeito que elas se abriam depois ... Único ... Você está me acompanhando? ... Eh, 
Joe? ... Tinha amor pra você ... O melhor está por vir, você disse ... Empacotando ela no 
saco ... Os dedos dela apalpando os grandes botões de chifre ... A passagem no seu 
bolso pra o primeiro vôo da manhã ... Ela foi sua, não foi? ... Você trepou com ela? ... É 
claro que sim ... Ela foi embora jovem ainda ... Basta da conversa fiada dela. 
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Movimento de câmera 8 
 

Você ficou sabendo o que aconteceu? ... Ela não disse? ... Só a reportagem no jornal ... 
"Sob o rosário de Maria, imploramos por suas necessidades e na Santa Missa" ... Devo 
contar pra você? ... Não está interessado? ... Bem, eu vou contar assim mesmo ... Acho 
que você deveria saber ... Isso mesmo, Joe, esprema pra fora ... Não desanime agora ... 
Você está quase chegando ... Eu vou embora logo ... O último deles ... A não ser que 
aquela pobre vagabunda te ame ... Então você mesmo ... Aquela velha fogueira ... Anos 
e anos daquele fedor ... Então o silêncio ... Uma sirigaita daquela ... Coroando tudo ... 
Até que Suas Penas ... Uma suja noite de inverno ... "Tu és pó." 

 
Movimento de câmera 9 
 

Tudo bem ... Noite quente de verão ... Todos dormindo ... Sentada à beira da sua anágua 
lilás ... Você sabe qual ... Ah, ela te conhecia, Deus do céu! ... Tênue bater do mar pela 
janela aberta ... Se levanta no fim e sai enquanto ela ... Lua ... Gado ... Jardim abaixo e 
sob o viaduto ... Vê pelas algas que a maré vem vindo ... Desce até a beira e se deita 
com o rosto na água ... Encurtar a história não adianta ... Se levanta no fim toda 
encharcada e sobe de volta até a casa ... Pega a gilete ... O creme que você recomendou 
pra depilação dela ... De volta ao jardim e sob o viaduto ... Tira a gilete do suporte e se 
deita na beirada, de lado ... Encurtar outra história também não adianta ... Você sabe 
como sempre ela detestou sentir dor ... Rasga um pedaço da anágua e amarra em volta 
do ferimento ... Se levanta no fim e sobe de volta à casa ... A anágua grudando feito 
seda molhada ... Tudo isso é novidade pra você, Joe? ... Eh, Joe? ... Pega os 
comprimidos e volta até o jardim e sob o viaduto ... Toma alguns no caminho ... Hora 
avançada então ... Lua se pondo na praia por trás do morro ... Pára um pouco, olhando a 
prata trabalhada ... Aí vai seguindo a beira até um lugar mais embaixo, perto das pedras 
... Imagine o que deu na cabeça dela pra ela fazer isso ... Imagine ... Trilhando a água 
com os pés como criança ... Toma mais uns no caminho ... Devo continuar, Joe? ... Eh, 
Joe? ... Ela se deita, enfim, com o rosto a poucos metros da maré ... Se agarrando ao 
cascalho, agora ... Tudo funcionou desta vez? ... Termina o frasco ... Isso é que é amor 
pra você ... Eh, Joe? ... Escava uma pequena cova para seu rosto nas pedras ... O verde 
... O estreito ... Sempre pálido ... Os olhos pálidos ... O olhar que um dia lançaram ... A 
maneira com que olharam depois ... Espírito fez-se luz ... Não foi assim que você 
descreveu, Joe? ... (A voz se torna um sussurro, quase inaudível, com exceção das 
palavras grifadas.) Tudo bem ... Você teve o melhor ... Agora imagine ... Antes que ela 
se vá ... O rosto na cova ... Lábios numa pedra ... Levando Joe com ela ... A luz 
apagada ... "Joe Joe" ... Nenhum som ... Para as pedras ... Fale agora, ninguém vai te 
ouvir ... Diz Joe que parte os lábios ... Imagine as mãos ... O solitário ... Contra uma 
pedra ... Imagine os olhos ... Luzespírito ... Mês de junho ... Que ano do Senhor? Seios 
nas pedras ... E as mãos ... Antes que eles ... Imagine as mãos ... O que querem? ... Nas 
pedras ... (A imagem desaparece gradualmente, a voz como antes.) O que estão 
acariciando? ... Até que eles ... Isso é que é amor pra você ... Não é, Joe? ... Não foi, 
Joe? ... Eh, Joe? ... Você não diria? ... Comparado a nós ... Comparado a Deus ... Eh, 
Joe? (Voz e imagem desaparecem.) 
 


