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“We are dying, we are dying, piecemeal our bodies are dying
and our strength leaves us,
and our soul cowers naked in the dark rain over the flood,
cowering in the last branches of the tree of our life.”
(D. H. Lawrence, “The ship of death”)
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RESUMO
Talvez a questão mais significativa no drama de Edward Albee, a mortalidade é
aquela que surpreende seus personagens ao escancarar-lhes a inevitabilidade da morte,
que lhes devolve ao status de meros ossos perecíveis. A inexorabilidade do morrer é
para tais vaidosos sujeitos, nessa medida, sinônimo de humilhação e de fracasso à
resposta de seus caprichos e desejos pelo domínio de suas próprias existências; também
mostrando-lhes, enfim, que seus finais serão idênticos aos finais de todas as criaturas
vivas. Sentindo-se impotentes e carentes de unicidade, portanto, como manobra
derradeira de escape à derrota, intentam tomar o controle por meio da linguagem,
transformando-se em arquitetos verbais em busca do eterno e de uma identidade. Se o
inconformismo é tão notável nos dramas iniciais do dramaturgo, logo acaba por se diluir
em seus últimos trabalhos, delineando-se a indagação: seria a revolta um espelho de sua
própria resistência à extinção, que gradualmente evapora?
Palavras chave: Literatura Norte-Americana; Teatro Moderno; Edward Albee;
Mortalidade; Linguagem.
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ABSTRACT
Possibly the most significant issue in Edward Albee’s drama, mortality is what
astonishes his characters by setting the inevitability of death wide open before them,
restoring them to the status of mere perishable bones. For these conceited subjects, the
inexorability of dying is a synonym of humiliation and failure to the fulfillment of their
whims and desires for the control of their own existences; also showing them, finally,
that their ends will be identical to the ends of every living creature. Feeling powerless
and devoid of uniqueness, as an ultimate escape maneuver, they try to take control by
the use of language, turning themselves into verbal architects searching for eternity and
for an identity. If the nonconformism is so prominent in the playwright’s initial dramas,
soon it is dissolved in his latter works, making it possible to devise: could this
resentment be a mirror of his own resistance to extinction, which gradually vanishes?
Keywords: North-American Literature, Modern Theatre; Edward Albee; Mortality;
Language.
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1. INTRODUÇÃO
Iniciada na década de 50 e tornada digna de atenção já em 1959 com The Zoo
Story, a carreira de Edward Albee conta até o momento com mais de vinte dramas
publicados e encenados, entre eles Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962) e The Goat,
or, Who is Sylvia? (2002), vencedores do Tony Award para melhor peça, bem como A
Delicate Balance (1966), Seascape (1974) e Three Tall Women (1991), consagrados
com o Pulitzer na categoria dramática. Majoritariamente, suas obras são compostas a
partir de ações decorridas em curtos períodos temporais, sem maiores alterações de
espaços e com poucos personagens.
A temática da morte perpassa uma quantidade significativa dos escritos do
dramaturgo ao longo dos anos de produção, fixando-se talvez como sua questão mais
emblemática. Existe “a fair amount of dying in Albee’s work, real and symbolic. Lives
wind down”1 [uma significativa ocorrência de mortes no trabalho de Albee, reais e
simbólicas. Vidas definham.]2, sendo a mortalidade um eco incansável em alguns de
seus textos erguidos a partir de vozes que parecem vir “beyond the grave”3 [além do
túmulo]. A percepção da impossibilidade da evasão do morrer e da obrigatória derrota
dos ossos e músculos para uma força que subjuga a vida incute nos sujeitos de Albee
um profundo temor em face da solidão advinda da iminência do abandono por parte
daqueles que lhe são furtados e, especialmente, também da solidão resultante da
descoberta de suas próprias limitações.
Diante da morte não há absolutamente nada a ser feito e aos indivíduos aqui
referidos a ausência de controle sobre as suas existências e as de suas companhias que
partem e os deixam desguarnecidos opera como sinônimo de humilhação. Para
essências orgulhosas, a inexorabilidade da mortalidade é desdenhosa declaração de
impotência, que ri dos mortais e lhes confidencia que em suas posses não há nada.
A presença de uma suposta insubstância da vida é produto comum no que Martin
Esslin e parte emblemática da crítica teatral dos anos 60 e 70 considerou como o
“Theatre of the Absurd”, caracterizado como uma série de traços de criação comuns
adotados por diversos dramaturgos do período – entre os quais Samuel Beckett,
1

BIGSBY, 2005, p. 161.
Em decorrência de uma investigação realizada com um corpus em língua inglesa sem traduções
encontradas para o português, as traduções que se seguem ao longo de todo o trabalho são de autoria
própria.
3
BIGSBY, op. cit., p. 161.

2

9

provavelmente a maior influência de Albee, bem como Albee propriamente - como uma
proposição da derrota humana em face de sua sorte, desencadeando uma descrença na
significação da existência: “Absurd is that which is devoid of purpose... Cut off from his
religious, metaphysical, and transcendental roots, man in lost; all his actions become
senseless, absurd, useless”4 [O Absurdo é aquilo que é carente de propósito…
Desvencilhado de suas raízes religiosas, metafísicas e transcendentais, o homem está
perdido; todas as suas ações se tornam sem sentido, absurdas, inúteis]. O conceito,
todavia, não parece ser satisfatoriamente aplicável às obras a serem analisadas, e por tal
razão não haverá uso das interpretações absurdistas, comumente utilizadas para a leitura
de Albee.
No campo estrutural, propondo o desenrolar dos acontecimentos na encenação
do Absurdo como contraditórios ou desligados do que é dito pelos personagens que os
realizam, Esslin privilegia a ação em detrimento da linguagem, pregando que o
elemento de confiança, ou seja, aquele a nortear a compreensão do leitor/espectador,
deve ser o que é efetivamente desempenhado, não o que é revelado por meio dos
diálogos ou de relatos pessoais: “(...) what happens on the stage transcends (...) the
words spoken by the characters”5 [o que acontece no palco transcende (...) as palavras
ditas pelos personagens]. No teatro de Albee, contudo, pouco efetivamente acontece no
palco, mas muito é falado pelos personagens. Sua ação é mínima e se condensa em
torno do que está contido em um preciso momento; há poucos fenômenos executados,
mas diversos expressos por meio das palavras dos indivíduos, que revelam ou fantasiam
sobre o que lhes é conveniente. O foco é na linguagem. Enfim, o mote de The Play
About the Baby (1998), “(…) well, first we invent, and then we reinvent (…) Who was
it that said ‘our reality’ – or something – ‘is determined by our need?’ (…) What’s real
and what isn’t? Tricky.”6 [(...) bem, primeiro nós inventamos, e depois nós
reinventamos (...) Quem foi que disse que “nossa realidade” – ou algo assim – “é
determinada pela nossa necessidade?” (...) O que é real e o que não é? Complicado.]
termina por se aplicar à totalidade da produção albeeana: não se pode esperar que a
verdade seja objetivamente apresentada, pois sua argamassa é verbal.
Nos limites temáticos, não há dúvidas acerca do evidente destroçamento da
subsistência dos personagens do dramaturgo, porém, em via oposta às concepções
4

IONESCO, Eugène, 1957 apud ESSLIN, Martin, 2004, p. 23.
Id., idib., p. 26.
6
ALBEE, Edward. The Collected Plays: 1978 – 2003. New York: Overlook Duckworth, 2008, p. 468.
5
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sugeridas por Esslin, seus sujeitos são construídos sobre explosões de sentido. Se
posteriormente terminam por serem exauridos, sua base era, de saída, uma de ímpetos e
de desejos. Haveria maior força que a revolta, maior devoção religiosa que o flerte
apaixonado com a imortalidade e maior propósito que a defesa de si mesmo? Em uma
realidade que ulteriormente boicota seus indivíduos, restam os vestígios de uma busca
comovente por significação. Quiçá o sentido da vivência esteja precisamente nas ânsias
pelo encontro do significado, não em efetivamente no que se recupera dele. E se os
personagens de Albee não alcançam tal compreensão e se desesperam tão indefesos, aos
seus observadores à distância não deveria faltar a perspicácia de arriscar que não há
nada de “senseless” [sem sentido] ou “useless” [inútil] em suas atitudes.

2. OBJETIVOS
O trabalho objetiva a investigação de três peças: All Over (1971), Seascape
(1975) e Three Tall Women (1991), focando-se na reflexão acerca das formas como a
morte se manifesta em cada texto. A discussão se irradiará posteriormente para a
proposição da intenção dos sujeitos de Albee de buscarem compor uma identidade, já
que depostos de quaisquer poderes, intentarão ao menos constituírem a si próprios.
Ainda, transformam-se em arquitetos verbais para darem à luz uma concepção de suas
personalidades, ou seja, sustentam uma identidade feita de palavras através da tessitura
de narrações, memórias relatadas, invenções de acontecimentos e abordagens em
direção a outros personagens por meio de provocações.
Finalmente, proponho que as três diferentes respostas dos personagens em cada
drama são passíveis de serem interpretadas como reflexos evolutivos da carreira do
dramaturgo, porventura em sintonia com sua própria maturação. Principiando por
personagens que se aterrorizam e se paralisam infantilmente diante da mortalidade em
All Over e Seascape, o autor migra para um medo eventualmente transformado em
madura resignação em Three Tall Women, a mais recente das peças comentadas.
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3. JUSTIFICATIVA
Em Who’s Afraid of Virginia Woolf?, o suposto filho do casal GEORGE e
MARTHA mostra-se, em verdade, como somente um projeto verbal. Nascido da
enunciação, ganha ares de eternidade e de primazia, pois não perece segundo as regras
da realidade temporal. Quando é negado, entretanto, desaparece rápida e
automaticamente novamente graças à sua natureza não material, tão volátil e maleável.
Também o filho do jovem casal BOY e GIRL de The Play About the Baby é originado
de uma gestação de palavras – “A theoretical caesarean for the theoretical baby?” (p.
508) [Uma cesariana teórica para o bebê teórico?] - e sua eliminação é imediata a partir
do momento em que não mais se crê ou se fala dele. Podemos, nessa ótica, entender tais
crianças como símbolos da própria literatura, que, soberana, proporciona em mesma
medida a infinita reverberação da língua ou o cessamento de todas as declarações,
fazendo no último caso reinar um silêncio, que é, por fim, aniquilação.
A discussão do viver e do morrer por meio da excelência dos discursos não
poderia ser mais apropriada a Albee, um dramaturgo que em todos os seus trabalhos
concebe o texto teatral não apenas como um veículo que responde à função da
encenação, mas também da leitura: “plays – the good ones, at any rate, the only ones
that matter – are literature, and while they are accessible to most people through
performance, they are complete experiences without it”7 [peças – as boas, de qualquer
forma, as únicas que importam – são literatura, e enquanto são acessíveis à maioria das
pessoas através da encenação, são também experiências completas sem a
representação].
É como, enfim, se todo esforço de elaboração literária se iniciasse a partir da
expectativa do escritor de ser o criador máximo de um universo inteiramente seu, que
pode principiar ou ser destruído segundo suas vontades. Tais déspotas, dessa maneira,
terminam por entregar seu fracasso, pois embora suas linhas encerrem em si muito de
imortalidade, guardam também a percepção do que é mortal. É então que a morte
soterra a vida: pedir pela eternidade é assumir que existem fins. Somente onde não há
percepção da mortalidade, o eterno é vivido.
Nessa medida, os personagens dos três dramas analisados refletem a voracidade
da experimentação da não-extinção, constituindo-se não apenas como espelhos da

7

ALBEE, 2004, p. 255.
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humanidade, mas, principalmente, como belos exemplares criativos dignos de uma
atenção ainda não recebida no Brasil. Se nos Estados Unidos e Europa os escritos de
Albee há tempos conquistaram espaço em meio à imprensa e ao público teatral, bem
como entre a crítica literária acadêmica, em terras brasileiras, onde apenas Quem tem
medo de Virginia Woolf?8 (1976) e Um equilíbrio delicado9 (1969) foram editados em
traduções preguiçosas e publicados em poucos números, o premiado dramaturgo é
quase desconhecido. Diante da dimensão de sua contribuição à literatura do século XX,
proponho uma experiência em direção ao início do despertar dos nossos leitores.

4. A PERCEPÇÃO DA MORTALIDADE
All Over e Seascape: o conjunto Life and Death
Originalmente concebidas como duas pequenas peças a serem integradas sob o
título de Life and Death10, All Over e Seascape, conquanto posteriormente dissociadas e
desenvolvidas em dramas extensos, não deixaram de partilhar de inegável parentesco.
All Over abarca a reunião de uma família que aguarda a partida de um homem
em seus momentos terminais, o DYING MAN11. Destacando-se em meio a elementos
cênicos desbotados, uma grande cama erguida sob uma plataforma ganha plena ênfase
espacial - “the bed - a huge, canopied four-poster on a raised platform...” (304) [a cama
– enorme, com um dossel erguido sobre quatro pilares, em uma plataforma elevada] –,
funcionando como um anúncio do caráter fúnebre a envolver o drama. Guardado por
uma tela que esconde seu ocupante, o leito recebe o movimento do DOCTOR e da
NURSE encarregados dos cuidados do paciente e espalha ao seu redor todos os outros
personagens, funcionando como um centro de confluência da ação que, imponente,

8

Coleção Teatro Vivo. São Paulo: Abril Cultural: 1976.
Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1969.
10
Aponta ADLER, 2005, p. 76: “(...) Seascape – a parable-like play that Albee originally conceived as
the Life half of a diptych with All Over (1971), the Death panel” [Seascape – uma peça-parábola que
Albee originalmente concebeu como a seção Vida em uma dupla com All Over (1971), o painel da
Morte].
11
Os personagens de All Over são todos designados com nomes genéricos, como BEST FRIEND
[MELHOR AMIGO], DAUGHTER [FILHA], DOCTOR [MÉDICO], DYING MAN [HOMEM
MORIBUNDO], NURSE [ENFERMEIRA], MISTRESS [AMANTE], SON [FILHO] e WIFE
[ESPOSA].
9
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assemelha-se a quase um monumento da agonia. Não há mais do que a ambientação de
uma lúgubre vigília arrastada e de uma espera por uma convidada mais do que
indesejada: “The characters in All Over are all literally waiting for the end...”12 [Os
personagens de All Over estão todos literalmente esperando pelo fim...].
Conforme defende o BEST FRIEND, não é necessário que desejem ou saibam o
porquê de ali estarem, apenas é requerido que se façam presentes: “It’s not required that
you do know. It is more or less required that you be... I think: here. Family. Isn’t it one
of our customs?” (p. 306) [Não é necessário que você saiba. É mais ou menos
necessário que você esteja... acho: aqui. Família. Não é esse um dos nossos
costumes?]13, sugerindo o caráter do encontro como um contrato de mera ordem social.
Em verdade, em um quadro dentro do qual todos os componentes estariam
desinteressados em tomar parte e por conseguinte não teriam base para julgarem as
ausências mútuas, e quem requere atenção já não mais possui a consciência de está-la
recebendo ou não, não há encargos. Ao contrário de suas palavras, não é necessário que
estejam ali. Dessa forma, a família não é o desdobramento de obrigações, mas uma
organização que puxa e ata seus indivíduos segundo confusas razões: por tanto
desejarem não se encontrarem naquela situação, terminam por quererem lá estar.
Esquivamo-nos incansavelmente da morte, mas quando somos por ela acuados,
aferramo-nos a ela intentando capturar atentamente cada detalhe. Oxalá alguma fresta
nos revele que seremos libertos.
Assim, ainda que o aparente distanciamento dos familiares e do amigo com
relação ao paciente terminal possa ser explicado por suas relações conturbadas - como a
do SON, um empresário lacônico com dificuldades de envolvimento emocional; da
DAUGHTER, proprietária de um amargo casamento no qual sofre agressões físicas por
parte do marido, proporcionando a rejeição alheia devido à sua permissividade para a
auto-degradação; do BEST FRIEND, comportando-se mais como um parceiro de
trabalho que como companheiro fraterno; e também da ESPOSA, traída e substituída
pela MISTRESS – a aura de indiferença pode ser trazida abaixo. Há rancores e afetos
suficientes para retirarem a reunião da simples condição social.
Para o BEST FRIEND, tampouco oferece esclarecimento a colocação da
MISTRESS de que o evento no qual tomam parte é de ordem ritualística - “This is...
12

BIGSBY, 1992, p. 145.
Aqui, destaco minha dificuldade para uma tradução eficaz da prosódia dos personagens de Albee, que
frequentemente se utilizam de recursos exclusivos da gramática da língua inglesa, inexistentes e sem
correspondentes eficientes no idioma português.
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ritual, is it not?” (p. 325) [Isso é... ritual, não é?]. Rituais apenas existem para quem os
compreende, do contrário, são meramente séries de ações dispostas de maneira aleatória
e ininteligível. Até o último momento tais personagens são incapazes de
verdadeiramente captar em totalidade os motivos que os depositam junto ao leito do
patriarca.
Em certo momento, a DAUGHTER empreende um relato sobre um antigo filme
de faroeste no qual um grupo de soldados brancos logra chegar a um forte de defesa
contra os índios de uma região e, acenando para os camaradas que deveriam estar em
seu interior, não obtém resposta alguma. Quando adentram o local, são surpreendidos
pela imagem de todos os aliados assassinados por seus inimigos.
“THE DAUGHTER: (…) Everyone’s the target of something, something
unexpected and maybe even stupid. You can shore yourself beautifully, guns on every
degree of the compass, a perfect surround, but when the sky falls in or the earth gives
way beneath your feet… so what?” (p.

350)

[A FILHA: (...) Todos são alvo de algo, algo inesperado e talvez até mesmo
estúpido. Você pode se cercar lindamente, armas em cada degrau do compasso, um
ambiente perfeito, mas quando o céu despenca e a terra desaba por debaixo dos seus
pés... E aí?]

Pode-se tomar a história como uma sugestão dos próprios motivos pelos quais os
personagens, provavelmente sem sequer darem-se conta, mostram-se enclausurados em
si mesmos. A morte do DYING MAN é maior que todos e não considera suas vontades,
não permitindo que absolutamente nada seja feito. Diante do inesperado, a encenação da
indiferença é sedutor escape para os danos provocados.
“How old were you when you became aware of death?” (p. 354) [Quantos anos
você tinha quando ganhou consciência da morte?], inquire a WIFE ao BEST FRIEND,
“(…) when you were aware of it for yourself, when you knew you were at the top of
the roller-coaster ride, when you knew half of it was probably over and you were on
your way to it.” (p. 354) [ênfases minhas] [(...) quando você se tornou consciente por si
mesmo, quando você percebeu que estava no topo da montanha russa, quando percebeu
que metade estava provavelmente terminada e que você estava a caminho do fim]. A
investigação sobre a altura em que ganhara a consciência da morte sugere que,
conquanto possamos apreender a mortalidade como um conceito flutuante, não a
15

concebemos efetivamente como uma verdade a inexoravelmente acometer-nos. “THE
WIFE: Death is such an old disease” (p. 317) [A ESPOSA: A morte é uma doença tão
velha], a morte é tão antiga quanto o tempo, e como um quadro que acompanha e se
arrasta pela humanidade, é por ela destituído de atenção graças à banalização. Tais
personagens são aqueles que migram do conforto do ignorar para o subitamente dar-se
conta: a morte como idéia é substituída pela absorção da concretude da mortalidade e do
morrer. E diante da implacabilidade de evasão, humilhados, aterrorizam-se. O relato da
derrota no forte do faroeste se transforma em um símbolo de lutas infrutíferas e do
empreendimento de esforços teimosos em uma resistência que jamais será bem
sucedida: somos todos aquele cenário tomado por espanto e exaurimento.
Nesse âmbito, além da angústia pela perda de um ente querido, também uma
nova sensação acomete os familiares. O DYING MAN transmuta-se para aquele que em
sua própria residência é estrangeiro a todos, sendo despido de sua personalidade para se
transformar em uma alegoria, em um lembrete da mortalidade e da impossibilidade dos
sujeitos que o rodeiam de possuírem autoridade sobre as guias de suas vidas. O patriarca
morrerá, todas as pessoas que conhecem morrerão, também eles, enfim, morrerão: “His
death is also theirs.”14 [A sua morte é também a deles].
A posição ocupada pelo DYING MAN é de perfeito nexo: o homem se encontra
encoberto por uma tela que jamais lhe revela a ninguém, com exceção da NURSE e do
DOCTOR que lhe prestam serviço. Os parentes, que se conservam all over [por todos
os lados] pelo cenário, movimentam-se de lados para outros, mas nunca visitam o leito,
que o abriga em um campo de artificialidade e mesmo de bizarrice devido à
aparelhagem que o mantém vivo:
“THE WIFE: (...) That’s what he had become, with all those tubes and wires:
one more machine (…) Or, an octopus: the body of the beast, the tentacles electrical
controls, recorders, modulators, breath and heart and brain waves, and the tubes! (…)
Where had he gone!? In all that equipment.” (p.

308)

[A ESPOSA: É no que ele se transformou, com todos esses tubos e fios: em
mais uma máquina (...) Ou em um polvo: o corpo de uma besta, os tentáculos com
controles elétricos, gravadores, monitores, respiração e batimentos cardíacos e ondas
cerebrais, e os tubos! (...) Para onde ele foi!? Em toda essa aparelhagem.]

14

HARRIS, 1978, p. 113.
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Os familiares anseiam vê-lo e apenas o reconhecem por meio da vivacidade de
outrora; a nova qualidade decadente é por eles não apenas rechaçada, mas temida por
trazer consigo uma companhia: a mortalidade, dessa vez próxima e terrivelmente
imposta, sucumbe aos sujeitos como o céu que “falls in” [despenca] ou a terra que
“gives way” [desaba] abaixo seus pés. Todo o processo se arranja, portanto, como tão
assustador que sequer é mirado. Conservando-se como um mistério para os
personagens, intimida-lhes e afasta-lhes: é melhor que seja mantido por detrás de um
painel.
Aduz Murphy (2005, p. 96) que em All Over “the only fully knowable
experience of death, Albee suggests, is its impacts on the observer”15 [a única
experiência da morte plenamente conhecida, sugere Albee, é a do impacto causado no
observador], no entanto, a proposição é deveras incompleta, porquanto também os que
estão pessoalmente sendo assaltados pela morte a sentem. Embora não se configure
como um indivíduo ativo no drama, o DYING MAN possui justamente em sua inação
uma forma de participação, visto que na tessitura de narrativas dos outros personagens
encontram eco reverberações de sua fala. Nessa sentido, alcança representar um tipo de
experiência particular, distinta dos que observam o morrer alheio, terminando por
conseguir significativo espaço de atenção.
E se todos os tubos e artifícios hospitalares eram até então supostamente tão
incômodos, passam a assumir a função de ampulhetas apaziguadoras: “THE NURSE:
They help to keep time, to answer your questions easier. (Shakes her head) That’s all.”
(p. 308) [ênfases minhas] [ENFERMEIRA: Eles ajudam a manter o tempo, a
responder suas perguntas mais facilmente. (Chacoalha a cabeça) Só isso] Deter o
tempo é precisamente a impressão que tais personagens crêem estar contida em suas
capacidades, permitindo, assim, a postergação da chegada da privação da presença
daqueles por quem nutrem afeto, bem como conservar sua própria estada no domínio da
vida.
No que concerne aos sujeitos no imediato processo de morrer, quando notam que
não lograrão adiar seu fim, intentam uma última manobra de aproximação desesperada
com a extinção, encenando uma estranha paixão que lhes é mais confortável que o
reconhecimento do insucesso. Em sua narração sobre os tempos em que trabalhava em
uma penitenciária junto a prisioneiros a serem executados, o DOCTOR conta sobre o
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isolamento a que eram submetidos os internos na etapa final de sua estadia no cárcere,
em espera pela morte. Naquela solidão nasciam dois movimentos distintos: o de
abandono dos impulsos sexuais em nome da redenção divina ou do recolhimento em si
mesmos; e, em via oposta, encontrava lugar também o vício pelo estímulo do corpo. No
último caso, visitavam-se a si próprios, amando-se como quem possui a perfeita
compreensão de que em um mundo tornado vácuo, não resta nada além do seu eu.
Ainda no mesmo quadro, o executor desloca-se da posição de quem repudiam porque os
aniquilará para um local de atração: “THE DOCTOR (...) some made love to themselves
in a frenzy – indeed, I treated more than one who was bleeding from it, from so much –
and several confided to me that their masturbation image was the executor...” (p. 321)
[O MÉDICO: (…) alguns faziam amor consigo mesmos em um frenesi – de fato, tratei
mais de um que estava sangrando por causa disso, de tanto – e vários me
confidenciaram que sua imagem durante a masturbação era a do executor].
Os tubos e aparelhagens não fornecem resposta alguma, somente impõe um
anúncio. Ao DYING MAN, também isolado, resta a mesma solidão e senso de
humilhação dos prisioneiros, ou seja, daquele que não apenas percebe a morte como
mais do que conceito abstrato, mas é dela vítima em sua plena extensão naquele exato
momento. E se o corpo e o sexo já se debilitaram pela moléstia, explora na desistência
da internação hospitalar a única porção de si ainda possível, retirando-se para a sua
casa, no seu quarto, no seu leito: “THE MISTRESS: (...) When it becomes pointless,
he said... have me brought back here. I want a wood fire, and a ceiling I have
memorized… I want to leave from some place… I have known.” (p. 309) [ênfases
minhas] [A AMANTE: Quando se tornar sem objetivo, ele disse... tragam-me de
volta para cá. Eu quero uma lareira e um teto que eu tenha na memória... eu quero
partir de algum lugar... que eu tenha conhecido].
Quando o estado do ex marido se agrava, tornando sua partida apenas uma
questão de horas ou minutos, o torpor da WIFE com relação ao cenário se converte na
instalação de evidentes furor e desalento defronte da exposição de seu futuro abandono
inescapável. Não obstante há anos tivesse sido destituída de sua função de esposa
devido ao fim do matrimônio e união do esposo com a amante, o homem, por pálida
presença que fosse, ainda se conservava em sua vida. Não é como se o término da
relação matrimonial lhe tivesse sido de fácil aceitação, ao contrário, em sua cordialidade
com a MISTRESS e seu comparecimento ao leito do DYING MAN existe muito de
rancor velado e de acidez revestida de um cimento elegante. O escancaramento de seu
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desespero, contudo, se dá em um momento mais tardio do desarraigamento.
Diferentemente do caso contado pelo BEST FRIEND sobre as manifestações de loucura
de sua esposa quando dela se separa, não deixa de com a situação partilhar de notável
semelhança. “THE BEST FRIEND: (...) Each thing, each... incident – uprooting all the
roses, her hands so torn, so... killing the doves and finches… setting fire to her hair…
all… all those things I knew were pathetic and not wanton…” (p. 312) [O MELHOR
AMIGO: Cada coisa, cada... incidente – desenraizar as rosas, suas mãos tão rasgadas,
tão... matar as pombas e os tentilhões... atirar fogo ao seu cabelo... todas... todas aquelas
coisas que eu sabia que eram patéticas e não gratuitas...]. Novamente, tal qual o
incidente do forte no faroeste, vê-se outra história de insistente resistência e de eventual
derrota a uma situação para a qual não existe escapatória: o BEST FRIEND desistiria do
casamento não importasse o quanto teimasse ou gritasse a mulher.
“I’ve been practicing widowhood for so many years that I don’t know what
effect the fact will have on me” (p. 361) [Tenho praticado a viuvez por tantos anos, que
não sei qual efeito terá em mim], diz a WIFE. Em verdade, sua preparação não passa de
um ensaio manco e falso:
“THE WIFE: You make a lot of adjustments over the years, if only to avoid
being eaten away. Anger, resentment, loss, self-pity – and self-loathing – loneliness.
You can’t live with all that in the conciousness very long, so, you put in under, or
gets well, and you’re never sure which.”

(p. 361) [ênfases minhas].

[A ESPOSA: Você faz uma série de ajustes ao longo dos anos, apenas para
evitar ser consumida. Raiva, ressentimento, perda, pena de si mesma – e aversão por si
mesma – solidão. Você não pode viver com tudo isso na consciência por muito
tempo, então você coloca de lado, ou se restabelece, e você nunca tem certeza de qual
dos dois.]

Quando do anúncio da morte do DYING MAN sua resposta é “pathetic, lost” (p.
361) [patética, perdida], e em uma primeira e definitiva detonação de emoções, irrompe,
declarando à MISTRESS: “And you know I don’t love you.” (p. 365) [E você sabe que
eu não amo você], concluindo “(An enraged shout which has her quivering) I LOVE
MY HUSBAND!!” (p. 365) [(Um grito colérico que a faz estremecer) EU AMO O
MEU MARIDO!!].
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Entretanto, não será necessariamente do ex-esposo que sentirá falta, mas da
ilusão de que alguém que a ama/amou goza ainda de existência e, por extensão, que ao
lhe enxergar, dava substância à sua identidade. Qualquer sentimento amoroso é
sustentado pelo egoísmo, sendo o movimento dos afetos o responsável pela vivacidade:
amamos porque necessitamos rechear nossas existências, acreditamo-nos amados para
que as continuemos: “THE WIFE: Selfless love? I don’t think so; we love to be loved,
and when it’s taken away... then why not rage… or pule.” (p. 366) [A AMANTE: Amor
abnegado? Eu não acho; nós queremos ser amados, e quando isso é tirado de nós... por
que não se enraivecer... ou choramingar.]
Nesse sentido, a ocorrência da morte se revela como a responsável pelo
estilhaçar da segurança pessoal, que sucumbe em face da imposição da desolação que
tanto nos esforçamos para evitar. Aqui, mais uma vez a mortalidade carrega consigo a
solidão, porém o retrato é agora dos que permanecem: “What will become of me... and
me... and me...” (p. 366) [O que vai ser de mim... e de mim... e de mim...].
A querela entre a WIFE e a MISTRESS acerca dos desejos do DYING MAN
sobre os procedimentos a serem adotados com o seu cadáver – se seria enterrado, como
alega a esposa ter sido sua preferência, ou cremado, como defende a amante – é sinal
indicativo da condição desamparada da WIFE. Sua primeira veemente alegação “I will
battle with you there, no matter what you tell me...” (p. 348) [Eu vou batalhar com você
nessa questão, não importa o que você me disser…] transfere-se para a resignada “Do
what you want with him; cast him in bronze if you like. I won’t do battle with you: I
like you both too much.” (p. 356) [Faça o que quiser com ele; funde-o em bronze, se
quiser. Eu não vou batalhar com você: eu gosto demais de vocês]. Não é descabido
supor, entretanto, que a atitude decisiva será a de enterrá-lo, não só em resposta a um
capricho vaidoso individual, mas essencialmente por necessidade de acolhimento e de
domínio. “(...) you may lose your husband while he’s alive, but when he is not, than he
is yours again.” (p. 355) [ênfases minhas] [(...) você pode perder o seu marido
enquanto ele está vivo, mas quando ele não está, então ele é seu de novo]. Se a morte
do DYING MAN lhe deixa desguarnecida e a capacidade de regular a presença do exmarido ao seu lado lhe é interdita, ao menos um mínimo esboço de esperança é
desenhado quando alimenta a noção de que, tal qual os filhos imaginários de Who’s
Afraid of Virginia Woolf? e The Play About the Baby, o homem se transformará em uma
abstração. Por conseguinte, será moldável segundo suas necessidades e poderá assumir
os aspectos de seus projetos. Ainda outra vez a mortalidade se esparrama por sobre a
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vida, contudo. Em um drama traçado sobre imobilidades e esperas, e delineado sobre o
motivo de uma vigília fúnebre, o ambiente é “one of waste, loss, inaction – of statis”16
[um de desgaste, perda, inação – de imobilidade]. Não há margem para exercícios vivos.
Enquanto a sua própria morte não ocorre e não lhe faculta a derrocada
derradeira, resta à WIFE apenas prosseguir em uma vivência já esgotada e contaminada
pela fatal consciência do morrer: “Well, we’re the ones have got to go on” (p. 355)
[Bom, somos nós quem temos que continuar], desabafa, e, decaída, finalmente entrega
sua frustração: “Because... I’m unhappy... (Pause) Because... I’m unhappy. (Pause)
BECAUSE… I’M UNHAPPY!” (p. 355) [Porque… eu sou infeliz... (Pausa) Porque…
eu sou infeliz. (Pausa) PORQUE... EU SOU INFELIZ!]
“All Over seems written from a tomb, a world on the other side of existence.”17
[All Over parece escrita de um sepulcro, um mundo do outro lado da existência]. Na
reflexão soturna do drama, a existência é um estranho gracejo: possui o gatilho para a
imortalidade através de sua forma como vida, contudo suas maiores verdades são o
término obrigatório e a destruição absoluta. No preciso instante do falecimento do
patriarca, os personagens se paralisam “(…) as if they were afraid that by making a
sound or touching anything the world would shatter.” (p. 365) [(...) como se temessem
que, fazendo o menor som ou tocando qualquer coisa, o mundo fosse se estilhaçar],
mas, enfim, não há cuidado que remedie um mundo já nascido trincado.
“Seascape turns the dark assumptions of All over into comedy”18 [Seascape
transforma as pesadas suposições de All Over em comédia] através do insólito encontro
entre um casal humano de meia idade, CHARLIE e NANCY, com LESLIE e SARAH,
lagartos saídos do oceano. Em um traço comum com All Over, recobre-se também de
um ambiente de torpor por meio da figura de CHARLIE, um sujeito confortavelmente
assentado na inércia e no desalento: “(...) you have to be pushed into everything” (p.
373) [(...) você tem que ser empurrado para tudo], queixa-se NANCY, possuidora de
energia de renovação e idealizadora de impulsos revigorantes. “I’m happy... doing...
nothing.” (p. 374) [Eu estou feliz... fazendo... nada], é a breve e resignada conclusão do
homem.

16

HARRIS, 1978, p. 112.
CLURMAN apud HARRIS, 1978, p. 109.
18
BIGSBY, 1992, p. 145.
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Em NANCY pulsa o entusiasmo de quem idealiza grandes transformações a lhe
arrebatarem. Sugerindo que, terem já emancipado seus filhos e findado suas carreiras,
assumam uma vida de “seaside nomads” (p. 372) [nômades costeiros], viajando por
diversas praias do mundo, baseia seu sonho na cognição do esgotar do tempo: “We are
not going to be around forever, Charlie, and you may not do nothing (...) We will do
something.” (p. 372) [Nós não vamos estar por aqui para sempre, Charlie, e você não
pode fazer nada (...) Nós vamos fazer algo]. Primordialmente, à mulher molesta o atual
tédio de uma rotina já despida de maiores acontecimentos e o temor de que seu enfado
não encontre alívio na medida em que suas escolhas possíveis de serem concretizadas se
tornam mais restritas. Em sua personagem se forma também uma preparação para a
apreensão da morte e da mortalidade: “You are not going to life forever” (p. 375) [Você
não vai viver para sempre], alerta ao marido.
Em posição distinta da WIFE, em All Over - que dominava o conceito da
mortalidade, mas não se atentava para presença inflexível da morte - NANCY ocupa um
posto de maior maturidade ao apresentar sua certeza de não escapará das imposições da
vida, que conta os dias de cada indivíduo. Entretanto, suas ponderações não são de
ordem satisfatoriamente desenvolvida, pois em suas tentativas de desfrutar seus dias
deposita um valor que remete à imortalidade: “Be young again; my God, Charlie, be
young!” (p. 379) [Seja jovem de novo; meu Deus, Charlie, seja jovem!].
As insistentes enunciações de encorajamento ao esposo para que mergulhe no
oceano, tal qual fazia quando garoto, ocultam sua necessidade de retorno à juventude e
de retrocesso da vivência. Nesse quadro, a personagem concebe o desdobramento da
percepção da mortalidade como um movimento em direção à meninice. Não basta que
saiam da prostração; o pedido de NANCY vai além e requer que migrem ao passado.
Operando de tal forma, sua consciência da mortalidade se encharca do mesmo orgulho
manifesto em All Over, revelando sua arrogante ânsia por controle. Estando um passo à
frente dos familiares do DYING MAN, que dependem de aparelhagens que “keep time”
[detém o tempo] para que possam absorver os eventos que se desenrolam, aceita que o
tempo é feito para se desmantelar. Ao intentar desfrutar do que lhe é remanescente, no
entanto, não se curva ou tampouco cede sua fantasia de dominação, e como crianças que
desobedecem a ordens jurando que não são percebidas por olhos atentos, esforça-se para
se esquivar da morte ao acreditar que puxando-a para o juvenilismo a estará derrotando.
Paralelamente, na percepção para além de sua própria morte, ao se dar conta da
angústia do abandono advinda da também inexorável partida de CHARLIE, NANCY
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traz para si artifícios que lhe proporcionam dela se furtar. Relatando um período no qual
o marido fora acometido por uma intensa depressão que o deixou ensimesmado e avesso
a contatos, entrega que após se acostumar à melancolia do esposo, “learning the moles
of your back instead of your chest hairs” (p. 381) [aprendendo as manchas das suas
costas ao invés dos cabelos do seu peito], subitamente considerou o divórcio: “The
deeper your inertia went, the more I felt alive.” (p. 381) [Quanto mais aprofundada se
tornava a sua inércia, mais viva eu me sentia]. Em concordância com sua sugestão no
princípio do drama a respeito de introduzirem a novidade e o inusitado em suas rotinas,
nascia naquele momento em sua personalidade uma sensação de vivacidade. Diante do
cansaço e da ensimesmação de CHARLIE oriundos do quadro depressivo, NANCY
alimenta a intenção de viver intensamente e se insinua mais uma vez para a eternidade:
“You know, I think that’s why our women want divorces, as often as not – to be
eighteen again, no matter how old they are; and daring.” (p. 382) [ênfases minhas]
[Sabe, acho que é por isso que nossas mulheres querem o divórcio, com mais frequência
que não – para ter dezoito anos de novo, não importando o quão velhas estejam; e
ousadas]. Após uma semana, porém, o desejo de liberdade se aquieta; dedicada a anos
de casamento, o estar desimpedida é possibilidade por demais incerta e, talvez, não lhe
permitirá obter o controle de sua sorte.
Aconselha a mãe de NANCY:
“NANCY: ’Daughter, if it lasts, if you and he come back together, it’ll be at a
price or two. If it lasts there’ll be accommodation, wandering; if he doesn’t do it in the
flesh, he’ll think about it; one night, in the dark, if you listen hard enough, you’ll hear
him think the name of another woman, kiss her, touch her breasts as he has his hand and
mouth on you.’” (p.

382)

[“Filha, se durar, se você e ele reatarem, terá um preço ou dois. Se durar haverá
acomodação, afastamento; se ele não fizer por meio da pele, ele vai pensar a respeito;
uma noite, no escuro, se você escutar com atenção, você vai ouvi-lo pensar no nome de
outra mulher, beijá-la, tocar os seios dela enquanto as mãos e a boca dele estão em
você.”]

Operando de ambos os lados, a solidão arrebata tanto a NANCY, tornada apenas
um punhado de pele; quanto a CHARLIE, aquele que faz sexo com alguém que não
estaria efetivamente com ele:
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“NANCY: (…) Knowing how lonely he is... substituting... using a person, a
body, and wishing it was someone else – almost anyone. That void. Le petit mort, the
French call the moment of climax? (…) But what of during? What of the loneliness and
death then? During.”

(p. 382)

[NANCY: (...) Saber o quão solitário ele está... substituindo... usando uma
pessoa, um corpo, e desejando que fosse outra pessoa – quase qualquer uma. Aquele
vazio. Le petit mort19, os franceses chamam o momento do clímax? (...) Mas e o
durante? E a solidão e a morte ali? Durante.]

A morte é aquela que nos despe de qualquer devaneio de unicidade ao nos
mostrar que toda espécie viva é por ela devastada. Somos exatamente iguais e
desembocamos na mesma ação. A crise de CHARLIE permite que o casal entenda que o
sexo pouco remete à vida: sua essência é a da morte por também objetivar o término. A
atividade sexual é praticada para que chegue ao fim, seu ápice está no preciso momento
do cessamento. E mesmo as noções que entrelaçam o sexo à fecundação são de ordem
ingênua: dá-se à luz a algo que eventualmente vai morrer; todo nascimento é uma
perpetuação da mortalidade. O parentesco entre o sexo e a morte se estende ainda para a
questão da negação da individualidade, já que durante o ato sexual é possível que
mingüemos de sujeitos únicos com toda uma existência complexa para, aos olhos do
parceiro, sermos meramente pernas, braços e bocas. Mais: nossas mentes migram do
estado íntimo partilhado apenas entre dois amantes para se transformarem em
prostitutas que vagam rápida e avidamente para cantos quaisquer.
A realização do desligamento cometido mutuamente não é, contudo, encarada
como uma real forma de abandono, e quaisquer parentescos apreendidos entre a
intimidade corporal e a mortalidade são pelo casal deitados de lado. Resta em NANCY
e CHARLIE a insistência em não se apartarem: “NANCY: So much goes, Charlie; we
shouldn’t give up until we have to.” (p. 384) [NANCY: Tantas coisas acontecem,
Charlie; nós não devemos desistir até que não tenhamos mais escolha]. Tudo se resume
à importância da segurança: CHARLIE está contente fazendo nada, pois delimita
perfeitamente o que é e até onde vai seu nada; NANCY está descontente com a
imobilidade do esposo, mas não desfaz um casamento sendo o porvir imprevisível,
tampouco parte ela própria para qualquer ação, resumindo seus sonhos em queixas
19

“A pequena morte”.
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desbotadas. O temor do desconhecido e do que eventualmente pode vir a lhes desprover
é maior do que todas as insatisfações; a ânsia por idealizarem-se no controle de suas
vidas é suficiente para lhes conservarem juntos: sua inércia e seu vazio são bons e
bastam porque são conhecidos. “What frightens me? Oh... deep space? Mortality?
Nancy... not being with me?” (p. 411), [O que me assusta? Ah... o espaço sideral?
Mortalidade? Nancy... não estar comigo?], assume CHARLIE. Nesse âmbito, o casal
divide a inclinação da DAUGHTER, de All Over, fortalecendo-se “beautifully, guns on
every degree of the compass, a perfect surround” (p. 350) [lindamente, armas em cada
degrau do compasso, um ambiente perfeito].
Todavia, no drama de Albee defesa alguma é passível de eterno guarnecimento,
e também em Seascape o chão é arrancado dos pés dos personagens. Ao serem
acometidos diretamente pela possibilidade do morrer, encontrando-se como em posição
do terminal DYING MAN ou dos prisioneiros na fila para a execução, CHARLIE e
NANCY chocam-se com uma mortalidade dessa vez aqui revestida de comicidade. A
saída de LESLIE e SARAH das águas e sua gradual aproximação em direção ao casal é
completamente risível na medida em que no ato de busca pela sobrevivência os
humanos se ocupam mais em discutir sobre uma vara de madeira que em efetivamente
intentarem encontrar soluções: “CHARLIE: (A bleak fact, to himself as much as
anything) They’re going to come at us, Nancy... (An afterthought) ... and we’re
arguing.” (p. 394) [CHARLIE: (Desanimado, mais para si mesmo do que todo o resto)
Eles vão vir até nós, Nancy... (Uma reflexão posterior) ... e nós estamos discutindo].
Encarada com zombaria, a morte também ganha sinônimo de uma alucinação advinda
de uma intoxicação alimentar: “CHARLIE: We ate the liver paste and we died.” (p.
398) [CHARLIE: Nós comemos o patê de fígado e morremos], conclui o marido após o
primeiro misterioso contato com os lagartos, e diante do riso da esposa, inquieta-se
pateticamente: “How can you laugh when we’re dead, Nancy? Now, don’t do that!” (p.
398) [Como você pode ficar rindo quando nós estamos mortos, Nancy? Não faça isso!].
Não pelo caráter jocoso, porém, a morte é desvencilhada de uma natureza de
aflição e tampouco por tal razão os personagens a abraçam humildemente. Ao contrário,
em uma manobra novamente retratada de forma ridicularizadora, NANCY, imitando um
cão manso, pede clemência às criaturas desconhecidas, submetendo-se, mas não
inteiramente se despindo de seu orgulho, já que pede por misericórdia. Conquanto feito
por meio da súplica, que deposita quem mendiga em posição de rebaixamento em
relação a quem tem o poder de oferecer o que é requerido, todo pedido possui muito de
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arrogância, visto que, mergulhado em certa insolência, permite que o pedinte abasteça
seus desejos e sonhe, por brevemente que seja, com a possibilidade de que a sua
vontade prevaleça. “NANCY: It’s called ‘submission’, Charlie! I’ve seen it in the
books. I’ve read how the animals do it. Do it, Charlie! Roll over! Please!” (p. 399)
[Chama-se “sujeição”, Charlie! Eu vi em livros. Eu li como os animais fazem. Faça,
Charlie! Role! Por favor!].
A identificação da mulher com a categoria de um animal que, acuado, guarda
sua sobrevivência, encontra eco no conceito do que é ser humano fornecido por
CHARLIE a LESLIE e SARAH, tão inexperientes e alheios às regras da nova realidade
na qual adentram. Avidamente se esforçando para compreender o funcionamento do
inédito mundo, recebem do homem a explicação de que o que lhes difere não é somente
todo um vasto quadro de sentimentos que, a princípio, como lagartos não são capazes de
possuir, mas especialmente a não-consciência da mortalidade.
“NANCY: Tools; art; mortality?
CHARLIE: They’re what separate us from brute beast.”

(p. 442) [ênfase

minha]
[NANCY: Ferramentas; arte; mortalidade?
CHARLIE: São o que nos separa de bestas brutas.]

“CHARLIE: Brute beasts? It’s not even aware that it’s alive, much less that it’s
going to die!” (p. 443) [CHARLIE: Bestas brutas? Elas sequer sabem que estão vivas,
quanto mais que morrerão!]. Nessa ótica, enquanto bestas selvagens existem por
instinto, a humanidade é aquela que se sabe existindo, compreendendo a vida por meio
de ferramentas que remetem ao uso do corpo, da arte que se manifesta através da
imaginação e, finalmente, sabe da mortalidade, aquela que cessa o palpável e o
imaterial. “DESCARTES!! DESCARTES!! I THINK: THEREFORE I AM!” (p. 432)
[DESCARTES!! DESCARTES!! EU PENSO: LOGO, EXISTO!], é a tese de
CHARLIE.
Mas ao contrário de tal defesa, CHARLIE e NANCY optam por não pensar.
Após pesadamente intentar mostrar a SARAH o que seria a morte, inquirindo-a sobre
como se sentiria se LESLIE a abandonasse e jamais retornasse, CHARLIE revela a si
mesmo como incapaz de ceder ao abandono do casal de lagartos, que ameaça voltar
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para seu local de origem. Estar sem os novos companheiros é como tê-los vitimados
pela morte, sempre insuportável. “Maybe I envy you... down there, free from it all;
down there with the beasts?” (p. 443) [Talvez eu os inveje... lá embaixo, livres de tudo;
lá embaixo com as bestas?], assume CHARLIE. As bestas, ao não se saberem mortais,
transformam-se em imperecíveis e ganham o eterno.
Diante da partida iminente, NANCY, em uma falsa piedade e intento de auxílio,
os alerta que, tendo obtido a consciência do morrer, jamais serão capazes de retornarem
intactos ao seu estado anterior e ver-se-ão forçados a empreender novas idas à
superfície: “You’ll have to come back... sooner or later. You don’t have any choice.
Don’t you know that? You’ll have to come back up.” (p. 447) [Vocês terão que voltar...
cedo ou tarde. Vocês não têm escolha. Vocês não sabem disso? Vocês terão que voltar
para cá]. Às suas origens realmente não regressarão incólumes, mas não
necessariamente sentir-se-ão compelidos a voltar às terras. É possível mudar e não se
mover: a doença de CHARLIE não foi suficiente para apartar os humanos; também a
consciência da mortalidade poderia não ser distúrbio bastante para desengatilhar ações.
Aqui, reina a exploração do “retreat into illusion as a comfort against facing the abyss
and the fact of mortality”20 [recuar para a ilusão como um conforto contra o encarar o
abismo e o fato da mortalidade].
Persuadidos por CHARLIE e NANCY, os lagartos decidem permanecer no novo
mundo mais por desejo dos humanos que por sua própria ânsia. “We could help you.
Please?” (p. 448) [ênfase minha] [Nós poderíamos ajudá-los. Por favor?], diz Nancy
em uma inusitada oferta de ajuda que é, em verdade, súplica. “Take you by the hand?
You’ve got to do it – sooner or later.” (p. 448) [Guiá-los pela mão? Vocês terão que
fazer isso – cedo ou tarde], pede CHARLIE. Na oferenda de auxílio para a adaptação de
SARAH e LESLIE reside um embuste: CHARLIE e NANCY não vão lhes ensinar
coisa alguma ou tampouco serão capazes de lhes prestar assistência no processo de
compreensão da mortalidade, pois eles mesmos já há muito se esqueceram do que é
viver como um processo ativo, que obrigatoriamente nos entrega aos prazeres do
inesperado, tendo optado por se esconderem em uma existência rala e pelas metades em
um perímetro abafado, controlado por suas vontades imaturas.
“NANCY: It’s all right; and you’re alive. It’s all right and, if it isn’t… well, it
will just have to do. No matter what.
20
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CHARLIE (Irony): This will have to do.
NANCY: Yes, this will have to do.”

(p. 433) [ênfases minhas]

[NANCY: Está tudo bem; e vocês estão vivos. Está tudo bem e, ainda que não
esteja... bom, terá que bastar. Não importa o que.
CHARLIE (Ironia): Isso terá que bastar.
NANCY: Sim, isso terá que bastar.]

“All right. Begin.” (p. 488) [Tudo bem. Comecem], conclui Leslie. No olhar
mútuo de NANCY e CHARLIE resta a indagação sobre como começar. Quiçá saber
viver principie pelo fim: e se somente conseguirmos dar substância às nossas vidas a
partir do momento em que saibamos como morrer?
Three Tall Women: a recepção do fim
Após quase trinta anos da criação de All Over e Seascape, surge Three Tall
Women, “a potent and unsentimental dramatization of aging and its diminishments”21
[uma potente e não-sentimental dramatização do envelhecimento e de seus declínios],
que culmina em “a discussion of the fact of death”22 [uma discussão sobre o fato da
morte]. Por meio da personagem A, no primeiro ato uma senhora em seus noventa anos
em avançado estado enfermo e que por vezes esbarra em momentos de senilidade, a
morte se apresenta, tal qual em All Over, como aquela capaz indignificar os indivíduos
em vias de serem por ela arrebatados. “In the morning, when she wakes up she wets – a
kind of greeting to the day, I suppose: the sphincter and the cortex not in the sync.” (p.
316) [Pela manhã, quando acorda, ela se molha – uma espécie de cumprimento ao dia,
eu acho: o esfíncter e o córtex não sincronizados], descreve B, sua enfermeira de
cinqüenta e dois anos, ao que, indignada, C, a juvenil assessora, pondera: “To begin to
lose it, I mean – the control, the loss os dignity, the...” (p. 317) [Começar a perder,
quero dizer – o controle, a falta de dignidade, a...].
“I’ve shrunk! I’m not tall! I used to be so tall! Why have I shrunk!?” (p. 341)
[Eu encolhi! Não sou alta! Eu costumava ser tão alta! Por que eu encolhi?], chora A,
relembrando de seu aspecto quando jovem e comparando-o ao atual, decaído em face da
idade e de uma morte que a encolhe, a deixa com um braço inútil devido à uma fratura,
21
22

ADLER, 2005, p. 84.
Idem.
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e a despe da característica que lhe era mais cara: sua imponência. Tal qual o sexo que
despersonaliza os indivíduos em Seascape e, dessa maneira, remete à morte, que reúne
todos os seres em um mesmo indiferenciado fim, aqui o morrer realiza movimento
semelhante, espoliando o sujeito dos traços que o definem e o individualizam. “A: I was
tall and I was strong.” (p. 351) [A: Eu era alta e eu era forte]; também o DYING MAN e
os prisioneiros, em All Over, costumavam-se pensar fortes e incólumes até serem
entregues, respectivamente, a dezenas de fios e máquinas que desfiguram com a
aparência de um polvo quem por trás delas se esconde, e à masturbação humilhada.
Também em situação de aviltamento se encontra o marido no relato de A no
segundo ato, acometido por um longo e árduo câncer arrastado por seis anos a roubarlhe a identidade e incapacitar-lhe gradualmente: “A: Prostate – spreads to the bladder,
spreads to the bone, spreads to the brain, and to the liver, of course; everything does...”
(p. 380) [A: Próstata – espalha para a bexiga, espalha para os ossos, espalha para o
cérebro, e para o fígado, é claro; tudo espalha para lá...].
Em resposta ao choque de C com relação ao quadro de decadência fúnebre que
presencia em A no primeiro ato, B apenas entrega, conformada: “Oh, stop it! It’s
downhill from sixteen on! For all of us!” (p. 380) [Ah, pare! É ladeira abaixo dos
dezesseis adiante! Para todos nós!]. A partir de tal afirmação se vê o rastro da colocação
da WIFE, de All Over, acerca do momento no qual os sujeitos se dão conta de que não
mais estão “at the top of the roller-coaster ride” (p. 354) [no topo da montanha russa],
rumando, em verdade, para a metade restante de suas vidas.
“You take the breath in... you let it out (…) You start… and then you stop.” (p.
318) [Você inspira... você expira (...) Você começa... e então você para], é a defesa de B
acerca da gratuidade da existência, sendo o viver um mero respiro de duração limitada.
Ecoando NANCY em Seascape, e novamente a WIFE, reflete sobre o conceito do
esgotar do tempo e do evanescer das possibilidades de desfrutá-lo, bem como da
mortalidade, dessa vez defendendo a importância da perfeita consciência de sua
significação em toda sua extensão, especialmente no que concerne ao contínuo processo
individual de cada pequeno inspirar de ar nos aproximar do último exalar: “I’d like to
see children learn it – have a six year old say, ‘I’m dying’ and know what it means (...)
Start in young: make ‘em aware they’ve got only a little time. Make ‘em aware that
they’re dying from the minute they’re alive.” (p. 318) [ênfases minhas] [Gostaria de ver
crianças aprenderem – uma de seis anos de idade dizer “Estou morrendo” e saber o que
significa (...) Começar quando novos: fazê-los darem-se conta de que possuem pouco
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tempo restante. Fazê-los alertas de que estão morrendo desde o minuto em que
começaram a viver]. Em face da negação indefesa de C, “Awful!” (p. 318) [Terrível!],
B termina: Grow up! Do you know it? Do you know you’re dying?” (p. 318) [Cresça!
Você sabe? Você sabe que está morrendo?].
O contato efetivo com a morte é narrado por A no primeiro ato por meio da
descrição da manifestação do câncer do marido: “(...) if I would sleep with him, if I
wouldn’t leave him alone at night, be next to him, and I did and it smelled so awful –
the pus, the rot, the...” (p. 333) [(...) se eu dormisse com ele, se eu não o deixasse
sozinho durante a noite, ficar perto dele, e eu ficava e cheirava tão ruim – o pus, a
podridão, a...]. E novamente o morrer é retratado como um decurso para a caducidade
por meio do corpo se desfazendo em putrefação. A exploração maior da morte do
esposo chega às personagens A/B/C mais uma vez no segundo ato, quando A narra o
agravamento da enfermidade:
“It’s all right at first – except for the depression, and the fear – it’s all right at
first, but then the pain comes, slowly, growing, and then the day he screams in the
bathroom, and I rush in; I expect to see him lying there, but no, he’s standing at the
toilet, and his face is filled with horror and he points to the bowl, and I look, and it’s
all pink in there, and the blood is coming with the urine now. And it’s all downhill
from there: the pink becomes red, and then there’s blood in the bed, at night, as I’m
lying with him, holding him, and then there’s… no!”

(p. 380) [ênfases minhas]

[Está tudo bem no começo – exceto pela depressão e pelo medo – está tudo
bem no começo, mas então vem a dor, lentamente, crescendo, e chega o dia em que ele
grita no banheiro, e eu corro até lá; eu espero vê-lo deitado no chão, mas não, ele está ao
lado da privada, seu rosto cheio de horror, e ele aponta para o vaso, e eu olho, e está
tudo rosa lá dentro, e o sangue está vindo com a urina agora. E de lá é ladeira abaixo:
o rosa se torna vermelho, e então tem sangue na cama, a noite, enquanto eu estou
deitada com ele, abraçando-o, e então tem... não!]

A tristeza e o horror não pertencem apenas ao esposo, na posição de quem com
pavor constata, irreversivelmente, que está durante o processo definitivo do morrer e
pede que a esposa não lhe abandone e partilhe até mesmo de sua cama moribunda, mas
principalmente a A, testemunha de um abandono que se avizinha rapidamente e, ainda
que já previsto pelo desenrolar da doença, jamais é digerido até que ocorra. Para a morte
não houve preparação, e embora não haja ação possível, restam os ímpetos revoltados
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de uma resistência que deseja achar meios para agir, mas tateia apenas o vazio: “A: It’s
terrible! And there’s nothing you can do to prepare yourself!” (p. 380) [A: É terrível! E
não há nada que você possa fazer para se preparar!].
A confidencia, no primeiro ato, a solidão quase absoluta na qual foi entregue
após a partida do marido, tendo sido posteriormente privada também da companhia dos
amigos, em sua maioria já mortos. Resta-lhe o mesmo fardo da sobrevivência deixado
também à WIFE, de All Over: continua-se a viver carente do amor das companhias em
uma espécie de terra deserta: “(...) I don’t have any friends anymore; most of them are
dead, and the ones that aren’t dead are dying…” (p. 337) [(...) Eu não tenho mais
amigos; a maioria está morta, e os que não estão, estão morrendo...]. Aos sujeitos
amados deveria ser incutida a obrigação de jamais se ausentarem, como se não fossem
permitidos de desertar seus amantes: “Well, that should be enough to keep the old heart
going: Jesus, she loves me; how can I go and die on her?” (p. 366) [Bom, deveria ser
suficiente para manter o velho coração funcionando: Jesus, ela me ama; como posso
morrer?], diz B no segundo ato. E mesmo quando o amor assume as facetas do da
WIFE, sendo uma mera estruturação para a identidade, o hábito e segurança pessoal, é
também fundamental. Aqui, é como se reinasse a primazia do eu: não existem as
emoções do outro, existem as emoções que o outro me deu e o que é feito delas apenas
deve ser decidido por mim, sendo a independência de tal destino uma afronta escabrosa.
O outro não tem direito de contrariar o eu; divergir e se furtar é deixar apenas a solidão.
“A: You take people as friends and you spend time at it, you put effort in it, and it
doesn’t matter if you don’t like them anymore – who likes anybody anymore? – you’ve
put in all that time, and what right do they have to… to…” (p. 337) [ênfases minhas]
[A: Você acolhe as pessoas como amigas e dispensa tempo com elas, você coloca
esforço nisso, e não importa se você não gosta mais delas – quem gosta de alguém
mais? – você colocou todo aquele tempo, e qual direito elas têm de... de...].
Tal qual o DYING MAN, isolado em seu leito escondido por detrás de um
painel, também A surpreende a si mesma em completa solidão em uma premonição de
sua morte no segundo ato: “I died, you see, and when I did it – when I died – I was all
alone... no one there in the room with me (...) There was no one there with me and I was
dead! No one!” (p. 381) [Eu morri, sabe, e quando eu fiz isso – quando eu morri – eu
estava completamente sozinha... ninguém no quarto comigo (...) Não havia ninguém
comigo e eu estava morta! Ninguém!]. Se o patriarca de All Over conta com seus
familiares ao seu redor em uma relutante espera macabra por seu falecimento, não por
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tal razão tem seu desamparo diminuído: o processo de morrer é único e intransferível, é,
enfim, impartilhável; “downhill” [ladeira abaixo] somente comporta quem despenca,
quem assiste à queda não é mais do que observador inativo, excluído e atirado à
distância.
A recebe a visita do filho em seus momentos terminais, com quem nutriu ao
longo da vida uma conturbada relação de rejeição advinda da descoberta de sua
homossexualidade, mas quando do grande fim, quando do último exalar, está
desacompanhada e morre apenas cercada de paredes de hospital. “I knew I was dead,
and it didn’t seem to matter to any, and I was all alone.” (p. 381) [Eu sabia que estava
morta e não parecia importar a ninguém, e eu estava completamente sozinha], lamenta
A, defendendo sua morte como de importância alguma a ninguém e ser carente do amor
de qualquer indivíduo, mesmo do filho que, acusa, apenas a beija quando adentra seu
quarto e a vê sem vida devido à presença da equipe médica e em nome do que é
esperado de um sujeito que perde alguém que lhe é próximo:
“A: Why didn’t your face ever change? And there you were, and you thought,
and you decided, and you walked over to the bed, and you touched my hand, and you
bent down, and you kissed me on the forehead... for them! They were there and they
were watching and you kissed me for them!” (p. 381) [ênfases minhas]
[A: Por que a sua face nunca mudou? E lá estava você, e você pensou, e
decidiu, e caminhou até a cama, e tocou a minha mão, e se inclinou, e me beijou na
testa... para eles! Eles estavam lá e eles estavam assistindo e você me beijou para
eles!]

A resposta do filho é, todavia, ainda que de ordem discreta e calada, sincera:
“(He looks at her once more, shudders, weeps, looks back at ‘A’.)” (p. 382) [(Ele olha
para ela mais uma vez, treme, chora, olha de volta para ‘A’)].
A cena é inspirada na morte da própria mãe adotiva de Albee, na década de 80,
embora não seja o seu retrato fiel: “(...) that I wasn’t writing about my adoptive mother
– that I was inventing a character”23 [que eu não estava escrevendo sobre minha mãe
adotiva – que eu estava inventando uma personagem]. Também o relacionamento
conturbado entre mãe e filho é retirado de sua experiência pessoal, sendo o dramaturgo

23
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homossexual que deixara a casa dos pais em sua maioridade devido à não-aceitação.
Sobre a morte da mãe, Albee descreve:
“I remember I had to go up and touch the coffin. I was expected to stand there
for a moment. I didn’t feel any emotion whatever. I remember it as a theatrical
performance. People were watching. I had to stay there with my hands on the coffin,
and I had to sigh. I remember watching myself do it. But I’m not making the
comment that it was phony and I was doing it for them.”24

[grifos meus].

[Eu lembro que tive que tocar o caixão. Era esperado que eu permanecesse lá
por um momento. Eu não senti qualquer emoção. Eu me lembro daquilo como uma
performance teatral. As pessoas estavam assistindo. Eu tinha que permanecer lá com as
minhas mãos no caixão, e tinha que suspirar. Eu me lembro de assistir a mim mesmo
fazendo isso. Mas não estou dizendo que foi uma falsidade e que eu estava fazendo
por eles.]

Nesse sentido, a resposta de Albee/do filho de A é notadamente distinta do
desespero visíveis em All Over e Seascape justamente, possivelmente, por se tratar de
um espelho do dramaturgo, aquele que já aceitara a morte e a solidão por ela causada.
Toda a estrutura de Three Tall Women é uma de evocação da morte na medida
em que ruínas se espalham por todos os lados. No primeiro ato, A é caracterizada de
acordo com movimentos em caminhos opostos: ora se comporta como uma patética
criança sem controle sobre suas palavras e atos, estando, enfim, em estado de demência;
ora possui perfeita ciência do que diz e, se realiza ações aparentemente sem sentido, são
da ordem da manipulação e do escárnio, como os copos que quebra para irritar B, que
por sua vez, encara A com certa compaixão irônica, conferindo-lhe um trato infantil.
Quando A perde o controle sobre suas necessidades fisiológicas, B se dirige a ela:
“(Leisurely): Well... let’s see. (Goes to A) Upseedaisy!” (p. 327) [ênfase minha]
[(Devagar) Bom... vamos ver. (Vai até A) Upa!]. Também livrando-a de maiores
responsabilidades sobre seu comportamento, a vê como uma figura de incapacidade
racional: “She doesn’t mean [manifestações de preconceito racial e sexual de A]
anything by it – or if she did, once, she doesn’t now. It just falls out.” (p. 334) [Ela não
quer dizer nada com isso – e se quis dizer uma vez, não quer agora. Simplesmente sai].
24
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Já C, incrédula, repudia todo o quadro de derrocada que envolve A, descrendo
da veracidade dos relatos por ela tecidos, desmerecendo suas colocações, e rejeitando
seu estado de decadência. Com a arrogância juvenil, por vezes questiona até mesmo B:
“A: I learned to ride and I was very good.
B: (Encouraging) I’m sure!
C: (Mildly contemptuous) How are you sure!?” (p. 323)

[A: Eu aprendi a cavalgar e era muito boa.
B: (Encorajadora) Tenho certeza!
C: (Ligeiramente desdenhosa) Como você tem certeza!?]

No segundo ato, quando A se une em identidade com B e C, a etapa da meia
idade e da velhice entregam a C o resumo de suas vidas, um de total extermínio das
ilusões. Tal qual as belas e exuberantes jóias que A/B ganhavam do rico esposo, que
eventualmente se mostraram não mais do que falsos ou defeituosos metais e pedras sem
grande valor, a vivência das mulheres não passara de mera prova da impossibilidade da
extraordinariedade para o humano. Mais melancólica que a revelação do caráter pífio
dos presentes é a resignação com a qual A/B aceitam as manobras do marido: “B:
Because we take it out and we wear it? Because the fake look as good as the real, even
feels the same…” (p. 378) [B: Porque nós as retiramos e as usamos...? Porque a falsa
parece to boa quanto a real, até se tem a mesma sensação...], A: And what does it
matter? It’s all glitter.” (p. 379) [A: E o que importa? É tudo brilho]. Ao que C, sempre
rebelde, protesta: “No! It’s more than that! It’s tangible proof... that we’re valuable...
(Embarrassed) that we’re valued.” (p. 379) [Não! É mais do que isso! É uma prova
tangível... de que somos valiosas... (Envergonhada) de que somos valorizadas]. À
garota ainda não ocorreu a percepção de CHARLIE e NANCY, de Seascape, sobre a
impessoalidade e a negação da unicidade: o sexo do casal não era efetivamente entre os
dois, mas entre quaisquer sujeitos do mundo, todos cabem em um mesmo espaço
expansível a infinitas formas que, em verdade, são todas idênticas; bijuterias são uma
existência incompleta ao desejarem copiar jóias, e em cada brinco ou anel,
aparentemente distintos em aparência e forma, se repetem incansavelmente exatamente
o mesmo ato de substituição e imitação e a mesma afirmação de mediocridade.
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E conquanto enganosos, os artefatos não deixam de ser pomposamente usados
por A/B com o único intuito do conforto pessoal. Confusa sobre os motivos que as
levariam a tal, C pergunta: “I mean, who are you trying to impress?” (p. 378) [Quero
dizer, a quem estão tentando impressionar?]. “Ourselves. You’ll learn.” (p. 378) [Nós
mesmas. Você vai aprender], responde A. A CHARLIE e NANCY, por que desmanchar
um casamento devido a um sexo falido? A A/B, por que se desvencilharem de jóias
falsificadas?
A C também lhe decepciona a revelação do futuro matrimônio despido de
qualquer ideal romântico como alimenta em sua meninice: “I’ll marry and I’ll be very
happy.” (p. 360) [Eu vou me casar e serei muito feliz]. A/B então botam abaixo sua
quimera ao revelar-lhe a traição mútua no interior da união, e em uma zombeteira
indagação, B inquire: “(...) Well, what are you expecting? Monogamy or something?”
[(…) Bom, o que você está esperando? Monogamia ou algo assim?] (p. 363),
concluindo logo em seguida que “Infidelity is a matter of spirit – isn’t that what they
say?” (p. 363) [Infidelidade é uma questão de espírito – não é isso o que dizem?],
matando, assim, as ingênuas expectativas de C acerca de uma plenitude amorosa:

“C: (Some panic) Why would I marry him if I’m going to cheat on him?
A: (Smiles) Why would you marry him if he’s going to cheat on you?
C: I don’t know!” (p.

364)

[C: (Algum pânico) Por que eu me casaria com ele se eu vou traí-lo?
A: (Sorri) Por que você se casaria com ele se ele vai trair você?
C: Eu não sei!]

Até mesmo o conceito de um parceiro suficientemente atraente e encantador, do
“the man of my dreams” (p. 361) [o homem dos meus sonhos], é arruinado nas
predições de A/B por meio da descrição do marido, somente um ordinário homem de
baixa estatura, sem grande beleza e com um olho de vidro, atraente apenas por dançar
bem, ter uma boa voz para o canto e ser divertido. C se interroga: “Why did I like him?
Is funny enough? Is having a voice, is dancing enough?” (p. 365) [Por que eu gosto
dele? Divertido é suficiente? Ter uma voz, dançar, é suficiente?] “Oh, he was nice; we
liked him a lot.” (p. 366) [ênfase minha] [Ah, ele era agradável; nós gostávamos muito
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dele], rebate A, não utilizando o termo “love” [amar], mas “like” [gostar], sempre
considerando “nice” [agradável] como suficiente para uma união. “We’ll talk about
happy sometime.” (p. 360) [Falaremos sobre ser feliz em outro momento],
anteriormente prometera A, e a resposta reside em: a felicidade não passa,
verdadeiramente, de uma questão de conforto. Unicamente. O esposo era rico, lhe
tratava bem e lhe fornecia companhia para se esquivar da solidão. Basta.
Em Albee, a vida é concebida não apenas como uma realidade enganosa em seu
aparente caráter vivaz, sendo efetivamente um esgotar contínuo de elementos no
caminho para a morte, mas também como um período de incansáveis destruições de
crenças que alimentamos para dar-lhe significação. Three Tall Women é, nesse âmbito,
o mais emblemático de seus dramas, podendo resumir-se à fala de A: “(...) but then
there’s life.” (p. 361) [(...) mas então existe a vida], aquela que interrompe e soterra o
ciclo de sonhos e ilusões.
Diante das amargas revelações no segundo ato, a C sempre ocorre a escolha pela
negação e por uma teimosa proteção de suas fantasias: “I don’t want to talk about it; I
don’t want to think about it. Let me alone.” (p. 352) [Eu não quero falar sobre isso, eu
não quero pensar sobre isso. Deixem-me sozinha], afirma veementemente a A/B diante
de suas ponderações acerca da mortalidade, da morte e do morrer, bem como do
evaporar de seu mundo de utópicas ficções. Resistindo, também promete a si mesma
em uma cólera que repudia as duas mulheres à sua frente: “I will not become... that!
(Points to ‘A’)” (p. 355) [Eu não vou me tornar... isso! (Aponta para “A”)].
Quando se torna evidente que sua resistência é da ordem da maior inutilidade,
ainda assim é incapaz de renunciar a seu senso de indignação: “No! How did I change!?
What happened to me!?” (p. 372) [Não! Como eu mudei? O que aconteceu comigo!?],
sustentando ainda em grande ênfase, como que para definitivamente convencer a si
mesma de que possui domínio e poder o bastante para contrariar até mesmo o que se
provou incontornável: “I... will... not... become... you. I will not. I… I deny you.” (p.
382) [ênfases minhas] [Eu... não... vou... me transformar... em vocês. Eu não vou. Eu...
eu nego vocês]. E, em um último esforço de esperança, agarra-se à expectativa de que
poderá controlar da maneira como bem deseja os anos que virão, acreditando serem os
momentos que mais lhe trarão felicidade: “I know my best times – what is it? happiest?
– haven’t happened yet. They’re to come.” (p. 383) [ênfase minha] [Eu sei que meus
melhores momentos – como é? os mais felizes? – ainda não aconteceram. Eles estão
para vir]. Mas então, diante de toda a desolação anteriormente revelada, hesita, fraca,
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ansiando pela resposta que idealiza: “Aren’t they? Please? And... and whatever evil
comes, whatever loss and taking away comes, won’t it be balanced out? Please? I’m not
a fool, but there is a lot of happiness along the way. Isn’t there!?” (p. 383) [ênfases
minhas] [Não estão? Por favor? E... qualquer mal que vier, qualquer perda ou privação
que ocorram, não serão compensadas? Por favor? Eu não sou tola, mas há muita
felicidade pelo caminho. Não há?].
O que A lhe devolve é a garantia de que eventualmente aprenderá a olhar para si
mesma a uma certa distância, “(...) to the point where you can think about yourself in
the third person without being crazy” (p. 384)25 [a um ponto em que você pode pensar
sobre si mesma na terceira pessoa sem estar louca]. O racional afastamento leva, assim,
à mais fundamental das percepções e à mais complexa das diferenciações: “There’s a
difference between knowing you’re going to die and knowing you’re going to die. The
second is better; it moves away from being theoretical.” (p. 384) [Existe uma diferença
entre saber que você vai morrer e saber que você vai morrer. A segunda é melhor, deixa
de ser teórica]. A partir do instante em que se alcança o deslocamento entre o saber
sobre a mortalidade para a aceitação do morrer, aprende-se o que CHARLIE e NANCY
falharam em compreender: onde está o peso da vida.
All Over tem em seu título [tudo terminado] o retrato de uma morte não aceita,
ou seja, de um fim inacabado. Seascape é concluída por um “Begin” (p. 488)
[Comecem], seguido de uma não resposta. Three Tall Women, por sua vez, é fechada
com um sábio “A: When we can stop” (p. 384) [ênfase minha] [Quando você pode
parar]:
“A: I was talking about... what: coming to the end of it; yes. So. There it is.
You asked, after all. That’s the happiest moment. (A look to C and B, puts her hands
out, takes theirs. Continued) When it’s all done. When we stop. When we can stop.” (p.

384)
[A: Eu estava falando sobre... o que: chegar ao fim; sim. Então. É isso. Você
perguntou, afinal. É esse o momento mais feliz. (A olha para C e B, estica suas mãos e
apanha as outras entre as suas. Continua) Quando tudo está terminado. Quando
paramos. Quando podemos parar].

25

Há notável semelhança com a fala de Albee sobre o funeral de sua mãe anteriormente transcrita: “I
remember watching myself do it”. (ALBEE apud GUSSOW, 1999, p. 341 apud MURPHY, 2005, p.
106).
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Finalmente houve em Albee o encontro do objetivo e da significação da vida.
Triste que tal revelação diga que a descoberta surge quando já não há muito o que se
realizar com ela. Mas então, é apenas lógico: na vivência, que é efetivamente o percurso
para o fim, a explicação apenas pode estar quando lá se chega.

5. OS ARQUITETOS VERBAIS E SUAS BUSCAS POR IDENTIDADE
Considera-se o “point-of-attack” (ARCHER, 1912 apud LEVITT, 1971, p. 24)
um recurso formal capaz de exercer influência sobre toda a estrutura de uma peça: “the
point in the story at which the curtain goes up affects the structural pattern of a play”26
[o ponto na história no qual a cortina levanta afeta o padrão estrutural de uma peça].
Nesse âmbito:
“If a playwright dramatizes the whole story or a major portion of it (an early
point-of-attack), the resulting structural pattern will be diffuse. If a playwright
dramatizes only a part of the story (a late point-of-attack), the resulting structural
pattern will be concentrated.”27 [ênfases

minhas]

[Se um dramaturgo dramatiza toda a história ou sua maioria (um “point-ofattack” antecipado), o padrão estrutural resultante será difuso. Se um dramaturgo
dramatiza apenas uma parte da história (um “point-of-attack” posterior), o
padrão estrutural resultante será concentrado].

Os dramas de Albee não são panorâmicos, ou seja, não apresentam no palco
todos os eventos que compõem seu enredo. Ao contrário, principiando já próximos ao
clímax, retrocedem para que explicações sejam fornecidas acerca do que já ocorreu na
trama, porém não foi encenado. Em detrimento de maior ação, privilegiam um quadro
de idéias. Assim, tais elucidações concentradas se voltam para o esclarecimento do
leitor/espectador acerca da evolução dos personagens e acontecimentos anteriores ao
momento em que se apresentam: “Because the play begins so late in the story, the

26
27

LEVITT, 1971, p. 24.
Idem.
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selection of scenes is limited by what came before.”28 [Porque a peça principia
tardiamente na história, a seleção de cenas é limitada pelo ocorrido anteriormente]. As
elucidações em Albee ocorrem, por conseguinte, especialmente por meio de narrações e
composições de relatos sobre o passado. Aponta o dramaturgo:
“I’ve never put a speech in a play of mine just because I liked the sound of the
language. I keep telling my students: ‘Anything you put on a play – any speech – has
got to do one of two things: either define a character or push the action of the play
along…’”29.

[ênfases minhas]

[Nunca coloquei um discurso em uma peça simplesmente porque me agradava
o som da linguagem. Eu sempre digo aos meus alunos: “Qualquer coisa que vocês
colocarem em uma peça – qualquer fala – deve seguir um desses princípios: ou definir
um personagem ou impulsionar a ação da peça].

Em tais narrativas se institui uma indissolúvel relação entre presente e pretérito
segundo a qual o já vivido obrigatoriamente influencia o que se vive e o que se viverá:
“(...) a late point-of-attack play is particularly adapted showing how the past influences
the present, how today’s misfortunes are rooted in yesterday’s events, how effects grow
from prior causes.”30 [(...) um “point-of-attack” posterior é particularmente adaptado
para mostrar como o passado influencia o presente, como os infortúnios de hoje estão
enraizados nos eventos de ontem, como efeitos surgem de causas prévias]. Tal recurso
estrutural sustenta a decomposição gradual da gama de escolhas e possibilidades
passíveis de serem trilhadas pelos personagens de All Over, Seascape e Three Tall
Women, todos consumidos por um tempo arrasador, remetendo à fala de A nessa última:
“but then there’s life” (p. 361) [mas então existe a vida], a ordem máxima rumo à
limitação.
Os relatos ganham nos três dramas a responsabilidade de serem não apenas as
elucidações requeridas em um texto de natureza “late point-of-attack” [“point-of-attack”
posterior], mas de determinar quem são seus indivíduos. Observa-se todo o tempo o
constante aparecimento de narrações acerca de experiências vividas por tais sujeitos,
como a dos casos sexuais da MISTRESS, de NANCY e de A/B/C; os primeiros
encontros entre CHARLIE e NANCY e A/B/C e seu esposo; a descoberta de CHARLIE
28

LEVITT, 1971, p. 26.
ALBEE, 1996, p. 185.
30
LEVITT, op. cit., p. 27.
29
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de seu corpo quando por volta dos doze ou treze anos despia-se com a intenção de “...
learn about my body” (p. 379) [... aprender sobre o meu próprio corpo]; o retrato dos
Natais da WIFE ao lado do marido que logo a deixa em nome das viagens relatadas pela
MISTRESS; as rememorações de infância de CHARLIE, bem como de sua depressão; a
juventude de A/B/C junto à irmã, suas vitórias em corridas de cavalo, o caso do
bracelete fornecido pelo esposo em troca de sexo oral; etc.
O desnudamento do já ocorrido, portanto, é revelado pelos personagens por meio
dos monólogos e diálogos, que expressam confidências, discussões, debates, colocações
subjetivas, resmungos e hesitações. As conversações em Albee não raro são
consideradas como de uma natureza incongruente, já que para significativa parte da
crítica seu trabalho se encaixa na proposição absurdista. Considera Esslin (1980): “The
discourse of absurd plays is irrational, anti-realist and illogical…”31 [O discurso de
peças absurdas é irracional, anti realista e ilógico...], sendo suas falas meras “incoherent
babblings”32 [balbuciações incoerentes]. Aqui, novamente a teoria de um Theatre of the
Absurd se mostra insustentável na medida em que o discurso em Albee primeiramente,
ao se fazer entendido, já deixa de ser ilógico ou incoerente; em outra via ainda, não há
nada de irracionalidade nas motivações de seus personagens diante da linguagem, ao
contrário, o campo do verbal é por eles apossado para que se transforme em um terreno
no qual se comportam como bem entendem. Diante da vida e da morte que lhes podam
e lhes mostram suas insignificâncias, deixando-lhes indefesos, percebem-se capazes ao
menos de controlar o que dizem, tornando-se, dessa maneira, reis das palavras.
“Speakers are normally acutely aware of what sort of strategy can be used in
which circumstances”33 [Normalmente, falantes estão aguçadamente cientes acerca de
quais tipo de estratégias podem ser empregadas em quais circunstâncias], e os sujeitos
de All Over, Seascape e Three Tall Women34 possuem perfeita ciência dos
procedimentos necessários para uma efetiva comunicação: “A speaker’s knowledge of
what to say, and when and where to say it, is what ethnographers call ‘communicative
competence’”35 [A ciência de um falante sobre o que dizer, e quando e onde dizer é o
que os etnógrafos chamam de “competência comunicativa”]. Dessa maneira, existe

31

ESSLIN, 1980 apud SIMPSON, 1998, p. 36.
Idem.
33
SIMPSON (1998), op. cit., p. 38.
34
Com exceção talvez de A no primeiro ato, que apresenta momentos de senilidade, embora muitos
desses momentos possam ser questionáveis.
35
HYMES, 1972 apud SIMPSON, 1998, p. 38.
32
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proficiência das “felicity conditions”36
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[condições para o bom êxito] em todos os

casos analisados, entretanto não há sempre a vontade dos falantes em satisfazê-las,
visto que a única força que esses personagens são capazes de deter é lingüística, ou seja,
seu poder se restringe ao verbal.
Também gozam de existência constantes interferências no discurso alheio,
corrigindo-o, ironizando-o e desacreditando-o em mais uma manobra de exercimento de
poder individual por meio do descrédito e de agressões que intentam desestabilizar e
humilhar o outro na mesma medida em que, sentindo-se rebaixados pela pequenez
revelada através de vivências formadas por frustrações, intentam elevar a si mesmos.
“They correct each another’s usages, explore words as if they were objects to be turned
in the hand to see how they reflect the light. They all seem to privy to the joke which is
largely at their expense, the joke of their lives”38 [Eles corrigem os empregos uns dos
outros, e exploram as palavras como se fossem objetos a serem manipulados pelas mãos
para que se veja como refletem a luz. Todos parecem à par da piada que se encontra
largamente em suas despesas, a piada de suas vidas] . Assim, os artifícios discursivos
aprofundam-se “toward pedantry or the self-conciously ironic”39 [em direção ao
pedantismo e à ironia autoconsciente].
Em All Over, a conclusão do relato da MISTRESS acerca de sua certeza sobre o
desejo do DYING MAN de permanecer em sua residência quando sua doença
definitivamente se agravasse é: “You have my word for it; yes, you have only my
word...” (p. 309) [Você tem a minha palavra para isso; sim, você tem apenas a minha
palavra]. Em face das dúvidas dos familiares sobre se o homem teria mesmo escolhido
tal destino, a amante oferece sua palavra como compromisso, como se o enunciado
fosse suficiente para ditar a verdade40. Seu discurso ergue uma realidade feita de letras.
36

SIMPSON, op. cit.; p. 42.
Pode-se conceber as “felicity conditions” como condições lógicas para que um diálogo seja bem
sucedido, sendo esperadas entre o falante e seu interlocutor relações de pares adjacentes como:
cumprimento – cumprimento, pedido – aceitação, pergunta – resposta, comentário – comentário, oferta –
aceitação. A quebra de tal padrão tradicional leva à consideração de uma conversação como incongruente.
Todavia, conforme aponta SIMPSON (1998, p. 37) “all interaction occurs in a context” [toda interação se
dá em um contexto], e, como tal, se não nos mantivermos atentos a certas especificidades de um contexto,
que eventualmente podem permitir desvios a tais regras, erroneamente classificamos como incoerente
uma interação que é perfeitamente aceitável.
38
BIGSBY, 2005, p. 156.
39
BIGSBY, 2005, p. 156.
40
No campo da lingüística, a natureza performativa da linguagem, ou seja, a capacidade das enunciações
de realizarem o que anunciam por meio da mera declaração, foi especialmente estudada através das
teorias ao redor dos “atos de fala” elaboradas por Austin.
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Também por meio da discórdia nascida pela dúvida sobre qual procedimento a
ser adotado com o corpo do patriarca entre a personagem e a WIFE, defensoras,
respectivamente, da cremação e do enterro, a MISTRESS se apresenta como a única
proprietária de tal conhecimento. Mencionando um documento contendo a opção do
amante, acaba por admitir diante dos familiares se tratar meramente de uma garantia
imaterial: “It was a verbal... envelope.” (p. 316) [ênfase minha] [Era um envelope...
verbal], que a seus olhos, no entanto, é suficiente para a sentença final.
Em outra situação, no caso contado pela NURSE sobre o falecimento do DR.
DEY, amigo da família, supostamente morto no afundamento do Titanic, a morte do
homem é revelada como tendo sido, opostamente ao divulgado aos conhecidos, um
suicídio. “And the story of the ship...” (p. 319) [E a história do navio…], confunde-se a
WIFE, recebendo como resposta da enfermeira: “... was a fiction, invented by his wife
and agreed to by his mistress, by the happy coincidence that the Titanic did go down
when he did.” (p. 319) [... foi uma ficção, inventada por sua esposa em consenso com
sua amante, com a feliz coincidência de o Titanic ter afundado quando ele morreu]. Se
não puderam se esquivar da perda do marido, ao menos a maneira como tal ocorrência
havia se dado pôde caber entre as mãos das duas mulheres por meio de uma construção
pessoal dos eventos: o acontecido foi o que disseram que se passou, não o que
verdadeiramente ocorreu. “I don’t believe a single word you’ve told us.” (p. 320) [Eu
não acredito em uma palavra do que você nos contou], contesta a WIFE, ao que,
indiferente, a NURSE responde: “I don’t care.” (p. 320) [Eu não me importo]; de fato, o
que lhe importa é o que logra alcançar com a sua verdade para o contentamento de si
mesma. Ao leitor/espectador jamais é aclarado o efetivo desenrolar do episódio: no que
é dito, a palavra se molda infinitamente, sem necessitar assumir uma forma definitiva.
Os discursos, porquanto voltados para o estabelecimento da bajulação pessoal,
possuem, nessa ótica, a função de proporcionar a unicidade que a morte usurpa, já que o
verbo pode se identificar com os desejos. Por tal razão, diante do pobre uso lingüístico
realizado pela DAUGHTER, a MISTRESS chama-lhe a atenção:
“... but you’re careless, not only with facts, but of yourself. What words will
you ever have left if you use them all to kill? (…) What vocabulary will you have for
that? Perhaps you’ll be mute; many are – the self-conscious – in a foreign land, with
only the phrases the guidebook gives them…” (p.

339) [ênfases minhas].
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[... mas se você for descuidada, não apenas com os fatos, mas com você
mesma. Que palavras vão lhe restar se você usar todas para matar? (...) Que vocabulário
você terá para isso? Talvez você estará muda – muitos estão – os autoconscientes – em
uma terra estrangeira, apenas com frases que o guia lhes fornece...]

Aqui, o realce reside mais em adular a si mesmo em nome do desenvolvimento e
enriquecimento da identidade do que na busca cega pelo ataque ao outro como meio
para a auto-afirmação. Se não são exploradas com eficiência, as palavras cessam, e o
tornar-se mudo é voltar à mediocridade.
A agressividade, porém, não deixa de se manifestar em momentos como o de
uma ácida correção verbal a uma narrativa da WIFE realizada pela MISTRESS, ao que
a esposa rebate, desdenhosa: “Semantics41 from a C minus?” (p. 311) [Semântica de
uma C menos?].
Em Seascape a questão da busca pela identidade é especialmente evidente.
NANCY conta de sua infância, quando quis ser um pônei antes de desejar se tornar uma
mulher, em um estado que remete duplamente à insatisfação: de imediato sua definição
da ilusão para si mesma se foca na fantasia infantil; posteriormente, liga-se ao
desenvolvimento de uma consciência mais racional, focada já no humano, contudo em
um período ainda interdito, pois se tratava meramente de uma criança sonhando com o
término de sua infância para o rápido assomar à fase adulta. “I wanted to be a pony
once, I think, but not for very long. I wanted to be a woman. I wanted to grow up to be
that, and all it had with it.” (p. 377) [Eu quis ser um pônei uma vez, eu acho, mas não
por muito tempo. Eu queria ser uma mulher. Eu queria crescer para ser aquilo, e tudo
que vem junto], revela.
O trabalho lingüístico é também alvo de reflexão por parte dos personagens, que
dominam perfeitamente o que dizem. Diante da afirmação de CHARLIE sobre um
passado já acabado que NANCY espera ter sido realizada no presente, a esposa afirma a
impossibilidade para os dois sujeitos de utilizarem a linguagem com um trato banal: são
excelentes artífices com plena consciência da maneira como com ela lidam:
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Faz-se necessário relembrar que a semântica é o estudo dos sentidos das palavras e a interpretação de
suas sentenças e enunciados. A correção que a MISTRESS realiza pertence à sintaxe, ou seja, à análise
dos termos enquanto elementos de uma frase segundo aspectos como concordância, subordinação,
conjugação. Logo, a colocação da WIFE é incorreta e se baseia mais no ímpeto de provocar
imediatamente a interlocutora do que na certeza de que sua réplica era adequada.
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“NANCY: No-no-no! I’m saying what you said, what you’ve told me. You told
me, you said to me, “You’ve had a good life.”…
CHARLIE (Annoyed): Well, you have! You have had!
NANCY (She, too): Yes! Have had! What about that!
CHARLIE: What about it!
NANCY: Am not having. (Waits for reaction; gets none) Am not having? Am
not having a good life?
CHARLIE: Well, of course!
NANCY: Then why say had? Why put it that way?
CHARLIE: It’s a way of speaking!
NANCY: No! It’s a way of thinking! I know the language, and I know you.
You’re not careless with it, or didn’t used to be.”

(p. 389) [ênfases minhas]

[NANCY: Não-não-não! Estou dizendo o que você disse, o que você me
contou. Você me contou, você me disse: “Você teve uma boa vida”...
CHARLIE: (Aborrecido): Bom, você tem! Você teve!
NANCY (Ela, também): Sim! Teve! E quanto a isso!
CHARLIE: Quanto a que!
NANCY: Não estou. (Espera por uma reação, não obtém nenhuma) Não
estou? Não estou tendo uma boa vida?
CHARLIE: Bom, claro!
NANCY: Então por que dizer teve? Por que colocar dessa forma?
CHARLIE: É um modo de dizer!
NANCY: Não! É um modo de pensar! Eu conheço a linguagem, e eu conheço
você! Você não é descuidado com ela, ou não costumava ser.]

A estabilidade de seus conhecimentos, contudo, é testada quando do contato com
LESLIE e SARAH que, como lagartos advindos de outro mundo, não partilham dos
mesmos conceitos da nova terra em que se encontram. Em suas tentativas de explicarlhes sobre os sentimentos humanos, CHARLIE e NANCY apenas o conseguem fazer
por meio de definições verbais: “words describing emotions” (p. 420) [palavras
descrevendo emoções]. Embora os dois casais partilhem da mesma língua, não são
proprietários do mesmo trato para com ela e, por conseguinte, terminam por possuírem
manifestações emocionais de ordens distintas.
A compreensão dos lagartos sobre a mortalidade apenas se dá após a
apresentação do termo e o desdobramento do mero conceito em direção à
exemplificação, que sempre exige maior planejamento e trabalho sobre a fala e
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proporciona que experimentem com caráter realístico o senso de desolação trazido por
CHARLIE, podendo a morte, finalmente, após as palavras do homem, ser apreendida.
Aqui, é sugerido que apenas sentimos como sentimos porque as emoções funcionam
como linguagem, ou seja, acessível à percepção é apenas o que é palavra. Basicamente,
dizer destranca o sentir.
Em outro momento, deparada com a negação de CHARLIE para a sua proposta
de viajarem pelo mundo, NANCY reforça suas tentativas de persuasão com o pedido
“Just say you’d like to.” (p. 373) [Apenas diga que você gostaria], como se a mera nova
enunciação que espera ouvir do marido fosse suficiente para desbaratar as recusas
anteriores. Nesse sentido, tal qual em All Over, mais uma vez dizer é fazer.
O desejo por afirmação pessoal se manifesta também em Three Tall Women,
quando no primeiro ato tem lugar o desacordo entre A, que afirma possuir noventa e um
anos, e C, que defende ter a anciã noventa e dois anos. “Why would you lie about one
year? I can imagine taking off ten – or trying to. Though more probably seven, or five –
good and tricky – but one!? Taking off one year? What kind of vanity is that?” (p. 314)
[Por que você mentiria sobre um ano? Eu consigo imaginar subtrair dez – ou tentar.
Mais provavelmente sete ou cinco, talvez – bom e esperto – mas um!? Subtrair um ano?
Que tipo de vaidade é essa?], inconforma-se C. Em verdade, é a mais pura vaidade, que
sequer se preocupa em se comportar conforme expectativas ou tampouco ser aceitável
aos olhos alheios. Como em All Over sobre a morte do DR. DEY, a idade real não é
revelada, sendo a descrição de A nas indicações cênicas somente: “A very old woman”
(p. 309) [Uma mulher muito velha], enquanto que B e C têm suas idades precisamente
definidas. Tanto A quanto C adotam como verdadeiros os anos que servem às suas
inclinações, não cedendo às defesas trazidas pela outra: A é aquela que afirma veemente
estar na posição de saber a sua idade; C não retira sua colocação por crer que A não está
mais no controle de suas faculdades mentais.
Também nesse drama aparecem correções ao discurso do interlocutor, mas se
em All Over são de certo cunho cruel, aqui são explicadas pela teimosia juvenil de C
que falha em compreender a personalidade de A:
“A: (...) my father was an architect; he designed furniture; he made it.
C: That’s not an architect, that’s…” (p.

324)
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[A: (…) meu pai era um arquiteto; ele desenhava móveis; ele os fazia.
C: Isso não é um arquiteto, é um...]

Manifestam-se também diálogos que aparentemente poderiam ser considerados
de caráter incoerente, como:
“B: (Comforting) You’re talking about horses; you were talking about riding,
and we asked: when you were a little girl…
A: (Rational; tough) We never rode; the neighbors had a horse but we never
rode it. I don’t think my sister ever rode. But I can’t swim. (Conspiratorial whisper)
She drank.
C: When she was a little girl?
B: Oh, please!”

(p. 325) [ênfases minhas]

[B: (Confortadora) Você estava falando sobre cavalos; você estava falando
sobre montar, e nós perguntamos: quando você era uma menina...
A (Racional; firme) Nós nunca montamos; os vizinhos tinham um cavalo, mas
nós nunca o montamos. Acho que minha irmã jamais montou. Mas eu não consigo
nadar. (Sussurro conspirador) Ela bebia.
C: Quando ela era menina?
B: Ah, por favor!]

À primeira vista, a conversação realmente parece beirar o absurdo, contudo,
observa-se que A se encontra racional e confiante acerca do que narra, ao contrário de
outros momentos em que desestabilizações são indicadas. Principiado por uma
referência a um instante pretérito da conversa, quando A relatava seus tempos de corrida
de cavalos e os campeonatos vencidos, B inquire se a anciã já montava quando criança,
ao que A lhe responde negativamente, citando também a irmã, que aparecera em outro
momento anterior à narrativa sobre os cavalos, quando se focava no contar sobre sua
juventude. A colocação “But I can’t swim” [Mas eu não consigo nadar] provavelmente
faz referência exatamente às suas capacidades de boa cavaleira, tendo a habilidade de
cavalgar, mas não de nadar, algo que poderia constituir um hobby tal qual os cavalos; ou
ainda talvez à uma aptidão da irmã que, diferentemente de A/B, não cavalga, mas nada.
Após uma pausa, volta a mencionar a irmã, entregando seu alcoolismo. Como o
primeiro contexto era o da infância, C se espanta: “When she was a little girl?” [Quando
ela era menina?], revelando estar sua mente ainda no começo da interação. Logo, não há

46

nada de ilógico nas falas quando estudadas segundo a totalidade contextual e o
encadeamento do discurso. Há, sim, talvez um capricho de personagens que se
expressam da maneira como bem desejam, munindo-se de interrupções, interpolações,
retornos e manifestações interiores que não raro não levam em consideração um
entendimento simples e instantâneo por parte de seus interlocutores.
“I don’t know what I’m saying! What am I saying?” (p. 325) [Eu não sei o que
estou dizendo! O que estou dizendo?] e “Why can’t I remember anything?” (p. 344)
[Por que não consigo me lembrar de nada?] reverberam ao longo de todo o primeiro ato
na figura de A, que justamente por meio de seus relatos intenta compor o quadro do que
foi sua vida. Uma total chance lhe é concedida, então, no segundo ato, quando aparece
inegavelmente lúcida, proprietária de diversas narrativas.
Entretanto, os arquitetos verbais não são absolutos e mais outra vez a morte
ainda é capaz de lhes derrotar facilmente. All Over, iniciada pela pergunta da WIFE “is
he dead?” (305) [ele está morto?], coloca como resposta à esposa a colocação da
MISTRESS que atenta para a reflexão do DYING MAN acerca da impossibilidade de
estar morto: “one could be dying, or have died... but could not... be... dead” (305)
[alguém pode estar morrendo, ou ter morrido... mas não pode... estar... morto].
Estabelece-se, nesse sentido, a incongruência do state on non-being no qual o que é
morto, em verdade, sequer pode possuir um estado, posto que ser ou estar remete a uma
capacidade do presente e o que é morto já se encerra no domínio do passado. É como se
a morte ocupasse um lugar próprio e único que ultrapassa meras construções
lingüísticas e caçoa da ineficiência das possibilidades de denominação verbais. É
possível que evidenciemos a partida de um sujeito quando dizemos “have died” ou
mesmo “died”, também há nexo em manifestarmos o processo contínuo da degeneração
enquanto essa ocorre por meio de construções como “is dying”. Referir-se à morte no
momento atual, porém, é impossível. Por perfeitos arquitetos e manipuladores verbais
que sejam, a morte ri: com relação a ela, tais personagens apenas contam com tijolos
ocos.
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6. CONCLUSÃO: UMA TRÍADE DO AMADURECIMENTO
Resta a proposição de que All Over, Seascape e Three Tall Women não somente
se encaixam em uma evolução temporal da carreira de Albee, mas também em um
crescimento da maturidade do próprio dramaturgo.
Em All Over, são observáveis os rompantes de fúria, de inconformismo e de
exasperação dos personagens diante do desguarnecimento e da privação de poder
causados pela morte, todos manifestos em suas falas ditas através de gritos e explicadas
por meio de uma pontuação agressiva, com o constante aparecimento de letras em caixa
alta e interrogações unidas a exclamações. Seascape também explora a resistência de
CHARLIE e NANCY através de um marasmo que, em verdade, termina por revelar-se
como pouco possuidor de conformismo, escondendo muito de desespero e de não
aceitação das imposições da vivência, como é passível de ser observado no desfecho do
texto, quando o casal implora para que não seja abandonado.
Em Three Tall Women, por sua vez, a revolta possui lugar apenas na
personalidade de C, que conta com vinte e seis anos. Em B, na meia idade, consta
somente a luta com relação ao relacionamento com o filho, e se lhe cabem surpresas em
face do decurso de sua vida, mais se tratam de considerações cínicas e resignadas do
que coléricas. Na A do segundo ato, enfim, reina a placidez de quem não mais se
incomoda com a privação e com a humilhação. Novamente em C aparecem traços
lingüísticos de natureza fervorosa, que não se manifestam, contudo, nem em B ou em A,
que aparece como uma instrutora dos valores a serem considerados e aprendidos pela
jovem C.
Conquanto Albee como escritor seja aquele que contempla racionalmente o que
posteriormente transforma em literatura, logrando ser, dessa forma, o dono de
apontamentos críticos com relação à teimosia quase infantil dos personagens de All
Over, de CHARLIE e NANCY e de C, sua carreira no período das décadas de 60 e 70
conta com o retrato quase exclusivo de sujeitos afogados no terror da existência, tal qual
GEORGE e MARTHA, de Who’s Afraid of Virginia Woolf?; TOBIAS e AGNES e
HARRY e EDNA, de A Delicate Balance; JULIAN, de Tiny Alice (1964); ou a LONGWINDED-LADY de Box and Quotations of Chairman Mao Tse-Tung (1968). Não seria
despropositado sugerir, por conseguinte, que a elaboração freqüente de personagens
sufocados por seus temores fosse reflexo de uma própria transbordante energia pessoal
do dramaturgo, que despejava sua raiva em seus sujeitos justamente como forma de
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investigar a si mesmo e sua dificuldade em lidar com o desconforto da solidão e da
insignificância da espécie humana.
Em Three Tall Women, ao contrário, a fragilidade dos personagens não apenas é
reproduzida, como é corrigida: as perturbações de C diminuem em B para, enfim, serem
sanadas em A. “(...) what I write is limited by my ability to... perceive things.”42 [O que
eu escrevo é limitado pela minha habilidade de... perceber as coisas]. Dessa forma, é
como se A estivesse no mesmo estado de Albee, já na década de 90, olhando para si
mesmo na terceira pessoa, finalmente deitando de lado suas birras, concebendo a
resistência como quase uma tolice adolescente, e ensinando a todos os seus personagens
anteriores que não há utilidade em espernear.

42

ALBEE, 2005, p. 281.
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