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Resumo 

 

Esta dissertação investiga o processo tradutório de Samuel Beckett em En attendant 

Godot/ Waiting for Godot, sua primeira peça publicada e também a mais famosa. Esta 

pesquisa considera a tradução como intrínseca à comunicação humana, levando-se em 

conta o aspecto performativo da linguagem. O estudo do processo criativo e da tradução 

beckettiana nos permite analisar como o autor e dramaturgo realiza a tarefa da 

autotradução, não apenas no nível linguístico, mas também dos livros para os palcos, 

como diretor de suas próprias peças. A autotradução também é vista como um processo 

de se traduzir entre línguas e culturas: como irlandês morando na França, Beckett 

muitas vezes escolheu escrever as primeiras versões de suas obras em francês, sua 

segunda língua, antes de traduzi-las para o inglês. Em sua discussão sobre a 

autotradução, este trabalho concentra-se em uma análise da peça como uma obra 

bilíngue e propõe que entre as versões francesa e inglesa dos textos de Beckett, um 

espaço intersticial emerge, formando um terceiro texto. Dessa maneira, o estudo da obra 

bilíngue leva em conta a noção beckettiana de unword, um conceito que remete à "pura 

língua" de Walter Benjamin. A leitura comparada das versões francesa e inglesa 

também permite a investigação da iterabilidade como tema e método no processo 

criativo de Beckett, no qual a autotradução é vista como uma forma de autorrepetição. A 

peça também é analisada como uma metáfora do exílio e como uma representação do 

estado desolado da condição humana no contexto do pós-guerra. Nesse sentido, o 

espaço intersticial ou entre-lugar é representado no palco quase vazio da peça, que 

simboliza uma espécie de limbo, onde as personagens estão eternamente à espera de 

Godot. Esta pesquisa conclui que Beckett escolheu a autotradução principalmente como 

um meio artístico para repetir, continuar e expandir sua própria arte, de forma que o 

significado de sua obra bilíngue depende da soma dos três textos: original, tradução e o 

terceiro texto, ou texto metalinguístico. 

 

Palavras Chave: Esperando Godot, Samuel Beckett, exílio, repetição, autotradução. 
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Abstract 

 

This thesis examines Samuel Beckett’s translation process in En attendant Godot/ 

Waiting for Godot, his first published and most well-known play. This research 

considers translation as intrinsic to human communication, taking into account the 

performative aspect of language. The study of Beckett’s creative process and translation 

enables us to analyze how the author and playwright performs the task of self-

translation, not only at the linguistic level, but also from page to stage, as director of his 

own plays. Self-translation is also viewed as a process of translating oneself between 

languages and cultures: as an Irishman living in France, Beckett often chose to write the 

first versions of his works in French, his second language, before translating them into 

English. In its discussion of self-translation, this work focuses on an analysis of the play 

as a bilingual work and proposes that between the French and English versions of 

Beckett’s writings, an interstitial space emerges, forming a third text. In this manner, the 

study of the bilingual work takes into account the notion of Beckett’s unword, a concept 

akin to Walter Benjamin’s “pure language”. The comparative reading of the English and 

French versions also enables the investigation of iterability as a theme and method in 

Beckett’s creative process, where self-translation is seen as a form of self-repetition. 

The play is also analyzed as a metaphor for exile and as a representation of the hopeless 

state of the human condition in the postwar context. In this sense, the interstitial or in-

between space is represented on the nearly bare stage of the play, which symbolizes a 

kind of limbo, in which the characters are endlessly waiting for Godot. This research 

concludes that Beckett chose self-translation mainly as an artistic means to repeat, 

continue and expand his own art, in a way that the meaning of his bilingual work 

depends on the sum of the three texts: original, translation and the third or 

metalinguistic text.  

 

Keywords: Waiting for Godot, Samuel Beckett, exile, repetition, self-translation. 
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Introdução 

 

Samuel Beckett pode ser considerado um dos mais importantes escritores do 

século XX. Como dramaturgo, é o nome mais citado dentre aqueles que inauguraram o 

chamado “teatro do absurdo” de Martin Esslin. De acordo com Patrice Pavis, “[o] ato de 

nascimento do teatro do absurdo, como gênero ou tema central, é constituído por A 

Cantora Careca de Ionesco (1950) e Esperando Godot de Beckett (1953). Adamov, 

Pinter, Albee, Arrabal, Pinget são alguns de seus representantes contemporâneos.” 

(PAVIS, 1999:1) Entretanto, deve-se levar em conta que cada dramaturgo se utilizou do 

absurdo de maneira particular e que a relação de Beckett com essa concepção é 

inclusive refutada atualmente, uma vez que o próprio absurdo foi reteorizado ao longo 

do tempo. A peculiaridade da obra beckettiana despertou a atenção de grandes teóricos e 

filósofos contemporâneos a ele, como Jacques Derrida e Gilles Deleuze. Tendo vivido a 

época conturbada da guerra e do pós-guerra, sua obra é referência constante também em 

estudos sobre escritores bilíngues, que escreveram em uma situação de exílio e se 

tornaram autotradutores.  

Inúmeros autores e pensadores produziram toda ou parte de sua obra exilados, 

inclusive nomes de destaque para a literatura e a filosofia no século XX. Entre eles, 

podemos citar grandes nomes como, além do próprio Derrida, Julia Kristeva, Theodor 

Adorno, Franz Kafka e George Steiner. Edward Said – escritor exilado palestino –

defende que James Joyce teria escolhido o exílio “para dar força à sua vocação artística” 

(SAID, 2003:55), o que também parece ter sido o motivo do exílio voluntário da Irlanda 

para a França levado a cabo por Beckett. 

Apesar de nascido em Dublin e de ter a língua inglesa como língua materna, sua 

família por parte de mãe era de origem francesa, o que fez com que Beckett se mudasse 

ainda jovem para Paris e atingisse um domínio excelente do idioma francês, que veio a 

se tornar sua segunda-língua e, mais tarde, sua língua de composição preferida. Dessa 

forma, o processo criativo beckettiano se desenvolveu em um ambiente de exílio, que 

permitiu ao escritor ocupar uma espécie de entre-lugar – tendo que se posicionar entre 

sua língua e cultura materna e a nova língua e cultura na qual se inseria – e possibilitou 

a ele uma vivência e uma visão bilíngue e plural. É nesse contexto que Beckett se 

tornou tradutor de si mesmo e seu processo de autotradução não se restringiu ao nível 

textual, isto é, além de traduzir do francês para o inglês e vice-versa, o dramaturgo 
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irlandês assumiu também a tarefa de traduzir suas peças dos livros para os palcos, 

quando passou a dirigi-las. 

Nicola Danby, estudiosa de autores que se autotraduzem, como Beckett e a 

escritora canadense Nancy Huston, ressalta “[a] prática e a vida de Samuel Beckett 

vivida no limbo, ou no entre-lugar das duas línguas”
1
, e a análise que faz da escrita de 

Huston, parece servir bem ao caso do escritor irlandês: 

 

A prática de Huston de explorar esse entre-lugar, aceitando seu limbo 

como uma fonte rica de inspiração e criatividade, nos fornece a visão 

aérea de um país não mapeado, a transcrição da conversa entre o seu 

eu inglês e francês, ao quebrar as barreiras da linguagem com sua 

escrita bilíngue simultânea testemunhal.
2
 

 

 Assim sendo, a autotradução de Samuel Beckett parte da perspectiva de um 

entre-lugar – esse limbo entre línguas e culturas – e o resultado de sua autotradução 

também aponta para um entre-lugar – uma espécie de texto invisível que surge entre as 

duas versões de uma obra sua. Esse texto metalinguístico formado entre o original e a 

tradução de uma obra bilíngue é chamado por James McGuire, em seu ensaio Beckett, 

the Translator, and the Metapoem, de terceiro texto: 

 

A noção de um diálogo intertextual entre original e tradução, ou entre 

textos paralelos, força os dois textos a se tornarem interdependentes, 

formando um texto bilíngue. A implicação aqui de um terceiro texto, 

extralingual é clara, e é uma reminiscência do conceito de Benjamin 

de "pura língua".
3
 

 

 Em relação à tarefa de autotradutor realizada por Beckett diversas vezes e sob 

diferentes perspectivas, pode-se estabelecer um paralelo bastante interessante com um 

dos textos mais importantes no âmbito dos estudos teóricos da tradução, o ensaio de 

                                                           
1
 DANBY, 2004, p.  84 Samuel Beckett’s practice and life lived in limbo, or in the space between the two 

languages. Todas as citações, exceto as com indicação bibliográfica, foram traduzidas por mim do 

inglês para o português. 
2
 DANBY, 2004, p.  96. Huston’s practice in bridging this space between, in accepting her limbo as a rich 

source of inspiration and creativity, provides us with a bird’s eye view of an unmapped country, a 

transcript of the conversation between her English and French selves, by breaking down the language 

barriers with her testimonial simultaneous bilingual writing. 
3
 MCGUIRE, 1990, p.  260. The notion of an intertextual dialogue between original and translation, or 

between parallel texts, forces the two texts to become interdependent, forming one bilingual text. The 

implication here of a third, extralingual text is clear, and it is reminiscent of Benjamin's concept of a "pure 

language”. 
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Walter Benjamin A tarefa-renúncia do tradutor
4
, no qual o autor discute, entre outras, a 

questão da “pura língua”.  

Vários autores reforçam o que diz a famosa citação de Benjamin a respeito do 

que consistiria a tarefa do tradutor, isto é, em “[r]edimir na própria a pura língua, 

exilada na estrangeira, liberar a língua do cativeiro da obra por meio da recriação”. 

(BENJAMIN, 2001:211). Curiosamente, mais uma vez, a ideia de exílio se faz presente. 

Existem diversos conceitos elaborados em torno do que seria a “pura língua” 

benjaminiana. Nesse sentido, Susana Kampff Lages, no livro Tradução e Melancolia, 

compila as leituras de Paul de Man, Jacques Derrida, Haroldo de Campos e Jeanne 

Marie Gagnebin do texto de Benjamin, que rendeu diferentes interpretações.   

Na visão de Derrida, trata-se do “ser-língua da língua, a língua ou a linguagem 

enquanto tais, essa unidade sem qualquer identidade consigo mesma que faz com que 

haja línguas e que elas sejam línguas” (LAGES, 2002:184), enquanto Haroldo de 

Campos apresenta a ideia inusitada de um “‘significado transcendental’, de cuja 

presença o original seria um avatar” (LAGES, 2002:190). Campos reitera a “tarefa 

redentora do tradutor: resgatar, por meio de seu anúncio e de sua liberação, a língua 

pura cativa na língua do original” (LAGES, 2002:190) e, para Derrida, a “pura língua”: 

 

é que deve transparecer na tradução, abandonando sua existência 

‘atrofiada’ no solitário interior do original, fazendo com que, por um 

processo generoso e harmônico de suplementaridade linguística, a 

tradução assegure ‘a sacra evolução das línguas’. (LAGES, 

2002:184) 
 

Walter Benjamin defende que diante do sentido, a língua tem “o direito, aliás, o 

dever, de desprender-se, para fazer ecoar sua própria espécie de intentio enquanto 

harmonia, complemento da língua na qual se comunica” (BENJAMIN, 2001:207). 

McGuire aponta que “[s]emelhante à qualidade extralingual da intentio de Benjamin, o 

unword é a metalinguagem produzida através do processo de tradução. O significado 

não está em uma língua ou em outra, mas em ambas e em nenhuma delas.”
5
  

Dessa forma, o status peculiar que as versões da peça de Beckett e de sua obra 

bilíngue como um todo recebem questiona os conceitos de original e tradução, e a busca 

                                                           
4
 Trata-se da tradução de Susana Kampff Lages do ensaio original de Walter Benjamin Die Aufgabe des 

Übersetzers, de 1923. 
5
 MCGUIRE, 1990, p.  260. Similar to the extralingual quality of Benjamin's intentio, the "unword" is 

that metalanguage produced through the process of translation. The locus of signification is not in one 

language or another, but in both and neither. 



12 
 

pela compreensão de onde se dá a construção de sentido na obra autotraduzida, nos leva 

a corroborar o que prega McGuire a respeito do unword: 

 

O unword de Beckett é, então, o que as duas versões significam em 

conjunto. Ele cria um corpo de significantes que são um híbrido de 

inglês e francês, e o significado produzido por esses significantes 

pertence não só a ambas as línguas, mas também ao terceiro texto 

metalinguístico.
6
 

 

Assim, a escolha desta pesquisa em estudar En attendant Godot/ Waiting for 

Godot, uma peça teatral de Samuel Beckett por ele próprio traduzida e dirigida, se 

justifica, primeiramente, pela possibilidade de podermos estabelecer uma relação entre 

tradução, autotradução, repetição, autorrepetição e representação, questões que serão 

teorizadas no primeiro capítulo. Além disso, através da leitura aprofundada desta obra 

bilíngue, será possível investigar a implicação de um terceiro texto, que seria formado 

no espaço entre o original e a tradução da peça, e analisar o chamado unword 

beckettiano, ambos como reminiscência da “pura língua” de que trata Benjamin.  

A leitura comparada das versões da peça nos permitirá conhecer o resultado da 

tarefa de Beckett como autotradutor, observando a forma como ele se expressa em cada 

língua, a partir de uma perspectiva de exílio, e examinando suas escolhas, as omissões, 

acréscimos e compensações que realiza e a maneira como equilibra a repetição e a 

diferença em seu fazer literário e tradutório.  

 Pesquisar a primeira e mais famosa peça teatral de Beckett publicada, com a 

qual ele estabelece diferentes relações como escritor, tradutor e diretor, tornará possível 

analisar a questão da repetição em diversos níveis. A necessidade do autor de se traduzir 

– se repetir em outra língua, em outra forma – pode ser entendida, como defende alguns 

teóricos, como um processo de autorrepetição. O tema da iterabilidade perpassa não só 

o processo criativo e tradutório de Beckett, mas é também bastante característico do 

teatro e está especialmente presente em En attendant Godot/ Waiting for Godot, o que 

esta pesquisa também pretende demonstrar. 

 Outra questão relevante é a hipótese de Beckett trazer ao palco da peça o tema 

do exílio, materializando-o no cenário indefinido e no enredo inacabado, colocando as 

personagens suspensas em uma espécie de entre-lugar espaço-temporal, à espera, 

abandonadas, desesperançosas, silenciadas – traços do sentimento do pós-guerra –, o 

                                                           
6
 MCGUIRE, 1990, p.  261. Beckett's "unword" is, then, that which both versions signify together. He 

creates a body of signifiers that are a hybrid of English and French, and the meaning those signifiers 

produce belongs not only to both languages but also to the third, metalingual text. 
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que traz à tona as questões existencialistas e universais e justifica o sucesso 

internacional da obra.  

 Além dessas questões, o segundo capítulo deste trabalho também pretende 

analisar os temas mais recorrentes na peça, como os vários sentidos atribuídos a Godot, 

as características das duas duplas de personagens e o que elas representam, o caráter 

metalinguístico da obra e a forma peculiar como o tempo, o hábito, a memória e o 

esquecimento são abordados. 

 Ainda em relação à análise da obra bilíngue objeto deste estudo, considero 

importante registrar a minha formação em Língua Inglesa e Tradução, o que, 

inevitavelmente, me possibilitou uma leitura mais especializada da versão inglesa da 

obra e fez com que os termos da peça por mim traduzidos para o português, tenham sido 

traduzidos, prioritariamente, do inglês. As eventuais traduções do francês também 

foram feitas por mim.  

Não tenho como negar o meu olhar também como espectadora do texto em 

língua portuguesa, pois tive a oportunidade de assistir a uma encenação da peça, a 

convite do meu professor de teatro à época, Aguinaldo Elias, que representou Lucky, 

apresentada em dezembro de 2003, como trabalho de conclusão de curso da primeira 

turma de Bacharelado em Direção Teatral, do curso de Artes Cênicas da Universidade 

Federal de Ouro Preto, no Teatro Municipal de Ouro Preto.
7
 Além disso, tive a chance 

de entrevistar a diretora da peça, Raissa Palma, com a qual também fiz algumas aulas 

particulares de francês. As discussões advindas desses encontros somaram muito à 

pesquisa, especialmente à análise da peça e de suas duas versões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ficha técnica: Direção e adaptação: Raissa Palma; Assistência de Direção: Luciano de Oliveira; Música: 

Chiquinho de Assis; Cenário: Fernando Ancil; Fotografia: Mariana Guarnieri. Atores: Gogo: Jaqueline 

Dutra; Didi: Helen Novaes; Pozzo: Sidnea Santos; Lucky: Aguinaldo Elias e menino: Pedro de 

Grammont. Em 2005 o espetáculo recebeu financiamento para uma turnê em Minas Gerais pelo Programa 

Trilhas da Cultura. 
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1. Samuel Beckett autotradutor 

 

“The expatriate is the ultimate self-made 

artist, even the chooser of a language in 

which to operate, as Conrad, Beckett, 

Kundera, and Nabokov testify, an almost 

literal exponent of Joyce’s dream of self- 

forging in the smithy of his soul” 

(Bharati Mukherjee) 

  

 Antes de analisarmos de forma mais aprofundada a peça beckettiana 

autotraduzida do francês para o inglês e, posteriormente, dirigida também pelo próprio 

autor, é necessário delimitar a que conceito de tradução esta pesquisa se filia para, em 

seguida, identificar as características da tarefa autotradutória realizada por Beckett, 

levando-se em conta a maneira peculiar como a repetição atravesssa seus textos e seu 

processo de criação e como o exílio e o entre-lugar influenciam e definem sua 

autotradução, inclusive como tradução de si mesmo. 

 

1.1 Tradução 

 

 Em sua consagrada obra Depois de Babel: questões de linguagem e tradução, 

George Steiner defende que não há uma única teoria da tradução, mas descrições 

razoáveis de processos. Paul Ricoeur, em Sobre a tradução, parece corroborar essa 

perspectiva, ao considerar a tradução “teoricamente incompreensível mas efetivamente 

praticável” (RICOEUR, 2011:37). Nesse sentido, Steiner traz uma análise, citando 

exemplos das mais diversas tradições literárias, na qual trata do caráter hermenêutico da 

tradução e busca localizá-la no centro da comunicação humana, concluindo seu 

argumento com a máxima de que compreender é traduzir. 

 Para o autor, “[q]ualquer leitura abrangente de um texto do passado escrito na 

própria língua do leitor e pertencente a sua literatura é um complexo ato de 

interpretação” (STEINER, 2005:43), ou seja, ler, ainda que em língua materna, e 

alcançar a significação já consistiria em um processo de tradução. Para o sucesso desse 

processo interpretativo, ou, se ousarmos dizer, tradutório, Steiner destaca a importância 

de se levar em conta não só os elementos lexicais e sintáticos, mas o contexto histórico 
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e cultural das práticas de linguagem, como as convenções do gênero textual em questão 

e a influência do cânone. Octavio Paz, em Translation: Literature and Letters, ainda 

extrapola a máxima de Steiner ao declarar que logo “[q]uando aprendemos a falar, 

estamos aprendendo a traduzir; a criança que pergunta sua mãe o significado de uma 

palavra está na verdade pedindo a ela que traduza o termo desconhecido nas palavras 

simples que ela já conhece.”
8
 

Steiner acredita que a literatura, como guardiã da memória cultural, é 

testemunha confiável das mudanças linguísticas e traz a visão do “relativismo histórico 

[que] supõe que não há começos, que todo ato humano tem precedente” (STEINER, 

2005:47). Desse modo, podemos pensar que cada novo texto é, de alguma forma, 

inspirado no cânone literário de sua língua, o que é consoante com a ideia do autor de 

que “quando usamos uma palavra, pomos a ressoar, por assim dizer, sua inteira vida 

pregressa.” (STEINER, 2005:49) Essa lógica pode, inclusive, nos levar a questionar a 

originalidade dos textos, que poderiam ser vistos como apenas um pouco diferentes 

daqueles que os precederam, constituindo traduções de traduções de traduções, como 

aponta Paz. De acordo com o autor, “[n]enhum texto pode ser completamente original, 

porque a língua em si mesma, em sua essência, já é uma tradução – primeiramente do 

mundo não-verbal e, em seguida, porque cada signo e cada frase é uma tradução de 

outro signo, outra frase.”
9
  

Nessa linha de pensamento, cada leitura que se faz de um clássico, por exemplo, 

pode ser considerada uma espécie de tradução. A esse respeito, Steiner fala sobre o 

conjunto da obra de Homero, e “a capacidade de a Ilíada e a Odisséia funcionarem 

como repertório para muitas das principais atitudes da consciência ocidental” 

(STEINER, 2005:48) e sustenta que “[u]ma verdadeira biblioteca shakespeariana está, 

por si só, muito próxima de uma síntese do empreendimento humano” (STEINER, 

2005:50). 

O autor afirma que “[o] poeta, o cronista, o filósofo deram ao comportamento 

humano e à corrente da experiência mental uma “segunda vida” sem precedentes – uma 

vida que eles logo perceberam ser mais duradoura, mais plena de significado do que a 

existência biológica ou social” (STEINER, 2005:48). Essa afirmação faz lembrar o que 

                                                           
8
 PAZ, 1992, p.  152. When we learn to speak, we are learning to translate; the child who asks his mother 

the meaning of a word is really asking her to translate the unifamiliar term into the simple words he 

already knows. 
9
 PAZ, 1992, p.  154. No text can be completely original, because language itself, in its very essence, is 

already a translation – first from the nonverbal world, and then, because each sign and each phrase is a 

translation of another sign, another phrase. 
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defende Walter Benjamin em seu enigmático ensaio a respeito da tarefa do tradutor, 

quando, ao tratar das traduções, o autor sustenta que “nelas, a vida do original, alcança, 

de maneira constantemente renovada, seu mais tardio e vasto desdobramento” 

(BENJAMIN, 2001:195). Dessa forma, assim como a literatura, a filosofia e a arte 

permitem a perpetuação da experiência humana, a tradução também dá ao original uma 

segunda vida, permitindo sua sobrevivência. Nesse sentido, Ricoeur vai além ao propor 

que “[c]omo a poesia, a tradução responde, embora de modo diverso, ao desejo de 

contribuir para a formação e a potencialização da própria língua, para a descoberta de 

seus recursos inexplorados na apresentação do pensamento” (RICOEUR, 2011:17), isto 

é, o desejo de traduzir para alargaro horizonte da própria língua. Assim, o que Paz diz 

sobre a poesia se expressar através da linguagem, mas ir além dela, a meu ver, também 

pode ser dito a respeito da tradução.  

Steiner aponta que através dos críticos, editores, atores e leitores, que seriam 

todos intérpretes, cada um atendendo a uma demanda específica, a língua escrita alcança 

uma continuação da vida. O autor trata da “’interpretação’ como aquilo que dá vida à 

língua para além do momento e lugar da enunciação ou escrita imediatas” (STEINER, 

2005:53), o que justifica o fato de os “intérpretes” serem também chamados tradutores.  

A importância da capacidade humana de traduzir, ou seja, de compreender e 

interpretar o que acontece em sua própria língua é elevada ao extremo quando George 

Steiner afirma que:  

 

A existência da arte e da literatura e a realidade de uma história 

percebida numa comunidade dependem de um contínuo (embora no 

mais das vezes não consciente) ato de tradução interna. Não há 

exagero em dizer que possuímos civilização porque aprendemos a 

traduzir por sobre o tempo. (STEINER, 2005:56) 

 

O argumento de Steiner nos interessa mais diretamente no momento em que o 

autor equipara a tradução interna à externa, isto é, conclui que o mesmo processo 

interpretativo que se dá na tradução de uma língua para a outra já acontece dentro de 

uma mesma língua, defendendo que em ambos os casos há obstáculos, insucessos, 

incompreensões, consideradas as devidas proporções, e ressaltando que “[o] modelo 

‘emissor para receptor’ que representa qualquer processo semiótico e semântico é 

equivalente ontologicamente ao modelo ‘língua de partida para língua de chegada’ 

usado na teoria da tradução” (STEINER, 2005:72) O exemplo citado por Paz da criança 

que ao aprender a falar já estaria aprendendo a traduzir reforça esse ponto de vista de 
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que a “tradução dentro de uma mesma língua não é essencialmente diferente da 

tradução entre duas línguas”.
10

 Em relação a isso, Ricoeur acrescenta ainda uma 

reflexão interessante, ao dizer que “[há] estrangeiro em todo outro” (RICOEUR, 

2011:51), seja na comunicação ou na tradução intra ou interlinguística.   

Desse modo, esta pesquisa corrobora a leitura de Steiner uma vez que pensa a 

tradução em um sentido mais amplo, como intrínseca à comunicação humana, entre 

línguas ou no inteiror de uma única língua, de forma a não desvincular o estudo da 

tradução do estudo da linguagem. Por esse motivo, este trabalho considera que a 

tradução está vinculada ao processo criativo de Beckett uma vez que, como escritor, ele 

interpreta a própria literatura em diferentes línguas – ao trabalhar com o par francês-

inglês e vice-versa – e, como dramaturgo, ele compreende a própria arte em diferentes 

formas – escrita e performática.   

A respeito do evento de Babel – que teria causado a confusão entre os homens, 

disseminando diferentes línguas, para que não mais compreendessem uns aos outros –, 

ao qual sua obra faz referência, George Steiner traz uma conclusão que é de certa forma 

contraditória ao que sugere o título do livro, ao dizer que a interminável tarefa do 

tradutor não surgiu “depois de Babel”, mas foi apenas confirmada e externalizada por 

ele.  

 Paul Ricoeur compara sua visão à de Derrida sobre Babel, dizendo que Derrida 

entende o mito como responsável pela multiplicação de desvios – nota-se que no título 

da obra, Torres de Babel, em francês, Des tours de Babel, “des tours”, além de 

significar “torres”, também sugere a palavra francesa que significa desvios, “detours”. 

Assim, para Derrida, Babel teria trazido a multiplicidade irredutível das línguas e a 

consequente impossibilidade de sistematizar o pensamento, graças à diferença 

incessante das construções conceituais entre si. Por outro lado, Ricoeur faz uma análise 

mais positiva – se comparada, por exemplo, à visão melancólica de Benjamin –, ao ver 

o mito “como a constatação sem condenação de uma separação originária” (RICOEUR, 

2011:10), ou seja, a diversidade das línguas não como punição nem como benção, mas 

como fato constatado, constitutivo da condição humana, “que é a de se inventar e a de 

se fabricar linguística e culturalmente de diferentes maneiras.” (RICOEUR, 2011:10).  

                                                           
10

 PAZ, 1992, p.  152. translation within the same language is not essentially different from translation 

between two tongues. 
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 Paz também menciona o mito de Babel e apresenta uma interpretação curiosa. 

Segundo o autor, a ausência de uma língua universal não impede a comunicação 

humana, pois todas as línguas possuem uma mesma essência: 

 

Apesar de não haver uma língua universal, as línguas ainda assim 

formam parte de uma sociedade universal na qual, uma vez que 

algumas dificuldades são superadas, todas as pessoas conseguem se 

comunicar e se compreender umas às outras. Elas conseguem fazer 

isso porque em toda língua o homem sempre diz as mesmas coisas. 

Universalidade do espírito foi a resposta para a confusão de Babel: 

várias línguas, uma substância.
11

 

 

Ricoeur coloca o desafio da tradução frente à relação paradoxal da 

universalidade da linguagem e da diversidade linguística, quer dizer, por um lado, todos 

os seres humanos se comunicam através da linguagem, por outro, têm de enfrentar uma 

pluralidade de línguas e sociedades, de modo que cada língua é uma forma de ver o 

mundo e cada civilização constitui um mundo próprio, como analisa Paz. Ricoeur 

justifica a tradução nesse contexto argumentando que sob a diversidade das línguas 

existem estruturas escondidas que carregam marcas de uma língua originária, ou 

consistem em códigos universais que poderiam ser reconstruídos – a substância comum 

de que trata Paz. Nesse sentido, haveria dois caminhos possíveis: reencontrar a tal 

língua originária (a pura língua benjaminiana) ou tentar reconstruir logicamente a língua 

universal. De toda forma, para Ricoeur, mais importante do que teorizar a respeito da 

traduzibilidade ou intraduzibilidade é aceitar a nossa realidade dispersa (no plano 

geográfico) e confusa (no plano da comunicação) e, diante disso, compreender que a 

“[a] tradução é então uma tarefa, não no sentido de uma obrigação coercitiva, mas no 

sentido da coisa a fazer para que a ação humana possa simplesmente continuar”. 

(RICOEUR, 2011:44) Sobre a possibilidade de traduzir, Paz acrescenta que “[t]raduzir é 

muito difícil – não menos difícil do que escrever os ditos textos originais – mas não é 

impossível.”
12

 

 A tradução, sob o ponto de vista de Ricoeur, se aproxima do que defende 

Steiner, uma vez que também estabelece uma estreita articulação entre o ato de 

interpretar e o de traduzir. Utilizando-se de uma abordagem bastante objetiva, Ricoeur 

                                                           
11

 PAZ, 1992, p.  152. Although language is not universal, languages nevertheless form part of a universal 

society in which, once some difficulties have been overcome, all people can communicate with and 

understand each other. And they can do so because in any language men always say the same things. 

Universality of the spirit was the response to the confusion of Babel: many languages, one substance. 
12

 PAZ, 1992, p.  156. Translation is very difficult – no less difficult than writing so-called original texts – 

but it is not impossible.  
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determina que o dilema prático da tradução deva ser solucionado através da busca pelo 

que ele chama de “correspondências sem adequação” ou “equivalências sem 

identidade”, através da “construção de comparáveis”, mas lembra que essa solução é 

sempre provisória e historicamente condicionada. Essa afirmação parece fazer ecoar 

mais uma vez o ensaio benjaminiano, que traz que “toda tradução é apenas um modo de 

alguma forma provisório de lidar com a estranheza das línguas” (BENJAMIN, 

2001:201). A respeito desse aspecto transitório da tradução, Lages afirma que “[a] 

tradução ocupa um espaço de passagem, no qual não se fixam momentos cristalizados, 

identidades absolutas” (LAGES, 2002:215). 

 De acordo com Ricoeur, a construção do sentido através da tradução se dá por 

um processo comparativo que visa à produção de semelhança. Para o autor, “produzir 

semelhança implica identificar o mesmo no outro e o outro no mesmo. O semelhante 

surge então da possibilidade de perceber a identidade na diferença e a diferença na 

identidade” (RICOEUR, 2011:15) 

 Diante de todas as dificuldades do processo tradutório, Ricoeur apresenta um 

argumento otimista, dizendo que a tradução também pode ter seus momentos de 

felicidade. Para tanto, segundo ele, o primeiro passo a ser dado pelo tradutor é renunciar 

ao ideal da tradução perfeita, o que remete à escolha deliberada do título da tradução de 

Lages do ensaio de Benjamin para o português, A tarefa-renúncia do tradutor – vale 

lembrar que no título da obra original alemã, Die Aufgabe des Übersetzers, a palavra 

“aufgabe” também tem esses dois sentidos. O tradutor deve, então, aceitar a deficiência 

do processo de tentar servir igualmente a dois mestres: o autor e o leitor, como coloca 

Franz Rosenweig, ou de realizar perfeitamente as tarefas de “levar o autor ao leitor” e 

de “levar o leitor ao autor”, com o descreve Schleiermacher. Nas palavras de Ricoeur: 

 

A despeito da agonística que dramatiza a tarefa do tradutor, este pode 

encontrar sua felicidade no que eu gostaria de chamar de 

hospitalidade linguística. (...) onde o prazer de habitar a língua do 

outro é compensando pelo prazer de receber em casa, na acolhida de 

sua própria morada, a palavra do estrangeiro. (RICOEUR, 2011:30) 

 

Por fim, podemos dizer que a felicidade da tarefa tradutória se materializaria na 

realização de uma tradução não perfeita, mas possível, ou seja, de uma “boa tradução”. 

Nesse sentido, a tese de Paul Ricoeur serve bem a esta pesquisa ao levantar, assim como 

faz McGuire em relação à obra de Beckett, a questão do terceiro texto, dessa vez na 

busca por um critério de avaliação do seria uma boa tradução. De acordo com Ricoeur, 
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“os dois textos, de partida e de chegada, deveriam, em uma boa tradução, se medir por 

intermédio de um terceiro texto inexistente” (RICOEUR, 2011:26). O intuito seria o de 

dizer a mesma coisa ou pretender dizer a mesma coisa de duas maneiras diferentes e o 

terceiro texto representaria essa “coisa” que deveria ser dita de duas formas distintas; 

nele residiria o próprio sentido, o idêntico semântico. O autor então conclui que: 

  
O dilema fidelidade/traição se coloca como dilema prático, pois não 

existe critério absoluto do que seria a boa tradução. Esse critério 

absoluto seria o mesmo sentido, escrito em algum lugar, acima e entre 

o texto de origem e o texto de chegada. Esse terceiro texto seria 

portador do sentido idêntico suposto circular do primeiro ao segundo. 

(RICOEUR, 2011:64) 

 

 A noção de terceiro texto apresentada por James McGuire difere da visão de 

Ricoeur de certa maneira, uma vez que trata da autotradução e da consequente criação 

de uma obra bilíngue. Apesar de também sugerir a formação do terceiro texto, como um 

texto metalinguístico entre original e tradução, não considera, como faz Ricoeur, que o 

terceiro texto carregaria o sentido idêntico das duas versões, mas defende que o sentido 

estaria no conjunto de significados produzidos pelos três textos: original, tradução e 

terceiro texto.  

É preciso reiterar que a autotradução é sim uma das modalidades de tradução 

existentes, mas como aponta Helena Tanqueiro, ela existiu ao longo da história só que 

não se lhe deu a devida importância, tanto do ponto de vista sociológico como 

tradutológico (TANQUEIRO, 2002:38). Por esse motivo, vale destacar aqui algumas de 

suas peculiaridades mais relevantes, principalmente no que tange à obra de Samuel 

Beckett.  

 

1.2 Autotradução 

 

 Muitos estudiosos, como é o caso de Brian Fitch em Beckett and Babel: An 

Investigation into the Status of the Bilingual Work, ao se referirem a autotradutores os 

nomeiam escritores bilíngües e ao tratarem da autotradução falam em escrita bilíngüe. 

Isso não significa que essas expressões sejam sinônimas, haja vista algumas 

divergências teóricas nesse sentido, mas o bilinguismo não deixa de ser pré-requisito 

para a tarefa autotradutória. Estudar o texto de um autotradutor, como Samuel Beckett, 

implica, portanto, em reconhecê-lo como parte de uma obra bilíngue, levando-se em 

conta, por um lado, a existência do original e da tradução – feita pelo próprio autor –, 
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mas também pensando na totalidade da obra como a soma dos dois textos em línguas 

diferentes, que formam um todo maior. 

 Pesquisar uma obra autotraduzida nos leva a questionar uma série de conceitos e 

a comparação com o processo e o produto da autotradução com aqueles relativos à 

tradução comum é inevitável. A esse respeito, Fitch apresenta uma perspectiva bastante 

interessante ao tentar diferenciar as duas modalidades, dizendo que a tradução normal – 

na qual os autores do original e da tradução não coincidem – seria a reprodução de um 

produto, enquanto a autotradução se configuraria como a repetição de um processo 

(FITCH, 1988:130). Isso significa que quando o escritor é tradutor de si mesmo, ele 

encara a tarefa da escrita duas vezes, em dois momentos diferentes, em duas línguas 

diversas, mas ambas as versões de sua obra compartilham do que Fitch chama de uma 

“intencionalidade autoral” (FITCH, 1988:125). Entretanto, os estudos teóricos da 

tradução mais contemporâneos consideram o tradutor como escritor que tem um público 

leitor diverso daquele que teve o escritor do texto original e que escreve para esse 

público diferente a partir das pressuposições que tem dele. Nesse sentido, se na 

autotradução, por um lado, escritor e tradutor coincidem, por outro, os públicos leitores 

das duas versões continuam sendo distintos, como ocorre na tradução convencional, e se 

o intuito do autor-tradutor for atender às demandas dos seus leitores, a intenção autoral 

será diferente em cada versão. 

Ao considerar a tradução como atividade criativa, Fitch acredita que a segunda 

versão de um texto sempre terá certa autonomia em relação ao seu original, mas defende 

que somente na autotradução essa autonomia é tão grande a ponto de poder 

comprometer o status de original da primeira versão e o de tradução da segunda. É o 

que acontece, por exemplo, com as obras de Beckett, uma vez que ambas as versões, 

teoricamente original e autotradução, são muitas vezes recebidas pela crítica e pelos 

leitores franceses e ingleses como “texto original”. A despeito do que afirma Fitch, a 

autotradução não é a única modalidade que permite uma maior autonomia em relação ao 

original, basta ver as reescritas ou pseudotraduções, por exemplo, que de uma forma ou 

outra manipulam o texto original e questionam seu estatuto. 

Isso se dá porque, como explica Fitch, nenhuma autotradução no que diz 

respeito à sua composição essencial se distingue de uma tradução comum, da mesma 

forma que nenhum texto traduzido tem razões intrínsecas para se diferenciar de um 

texto original (FITCH, 1988:126). Sendo assim, traduções ou autotraduções só são 

reconhecidas e lidas como tais a partir do momento que são assim designadas. Para 
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Fitch, o produto da autotradução só se distingue daquele de uma tradução normal 

através da relação entre o texto-fonte e o texto-alvo em cada caso (FITCH, 1988:36). Na 

obra beckettiana, Fitch considera a existência de uma “intra-intertextualidade” (FITCH, 

1988:23), de modo que além da relação intertextual entre os vários textos de Beckett e 

dos seus textos com outras obras literárias, há também a relação intratextual de uma 

versão com a sua respectiva obra bilíngue completa – da parte com o todo. 

Na prática, em termos de recepção de uma autotradução, se comparada à de uma 

tradução comum, Fitch ressalta que a única diferença para o leitor seria saber que 

original e tradução foram escritos pelo próprio autor (FITCH, 1988:226). Além disso, o 

autor atenta para o fato de que o original que precede uma tradução comum, 

normalmente, adquire maior status e autoridade, enquanto a importância do original que 

antecede uma autotradução é somente temporal (FITCH, 1988:131), isto é, trata-se 

apenas do texto que foi escrito primeiro. Vale lembrar que há alguns casos em que 

original e tradução são escritos simultaneamente. Tanqueiro acrescenta ainda que além 

de a autotradução ganhar o mesmo valor que a obra original, autor e tradutor também 

recebem o mesmo estatuto (TANQUEIRO, 2002:52), o que geralmente não acontece 

em traduções normais. Porém, em termos do status da autotradução, é importante 

ressaltar que depois da virada dos anos oitenta, a tradução passou a ser considerada um 

evento da cultura de chegada, adquirindo o mesmo status que o texto original em sua 

cultura e que as restrições linguísticas e culturais que a tradução impõe são as mesmas 

na autotradução. 

 Ao compararmos os tradutores comuns com aqueles escritores que optam por 

traduzirem suas próprias obras, Maria Alice Gonçalves Antunes em O respeito pelo 

original: João Ubaldo Ribeiro e a autotradução, traz “a visão do autotradutor como o 

profissional que conhece seu texto de uma forma que é inacessível a qualquer outro 

tradutor” (ANTUNES, 2009:50). Para a autora, a autotradução seria uma atividade de 

transformação, pelo próprio autor, de um original que foi escrito em uma determinada 

língua em outra obra que será, necessariamente, diferente da primeira. Entretanto, 

Antunes ressalta que “[a] novidade dessa reflexão não está na transformação em si, mas 

na pessoa do ‘transformador’, ‘dono’ do original, livre para transformá-lo sem que seja 

visto como traidor” (ANTUNES, 2009:52).  

 Fitch parece corroborar a ideia de que o autotradutor usaria uma liberdade maior 

em suas escolhas, quando comparado a um tradutor comum, uma vez que, ao analisar a 

obra bilíngue de Beckett, mais especificamente os pares Le Dépeupler/The Lost Ones e 
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Company/Compagnie, conclui que as diferenças entre os universos ficcionais das 

versões de cada uma dessas obras não se restringem àquelas que normalmente ocorrem 

nos casos de traduções comuns que envolvem as mesmas duas línguas (FITCH, 

1988:129). 

 No que diz respeito ao processo tradutório de um autor-tradutor e aquele de um 

tradutor comum, segundo Fitch, existem algumas diferenças importantes. Para o autor, 

espera-se que um tradutor normal, antes de iniciar a tradução, precise ler, entender e 

interpretar o original (o que, na visão de Steiner, já se configuraria como um processo 

de tradução), e que essas etapas não seriam necessárias e não caberiam ao autotradutor 

(FITCH, 1988:130). Fitch justifica essa afirmativa defendendo a impossibilidade virtual 

de o autor ler o seu próprio trabalho como se fosse o de outra pessoa (FITCH, 1988:26). 

O autor cita também Anton Popovic para ressaltar outro fator que distingue a 

posição de um autotradutor daquela de um tradutor comum. De acordo com Popovic, a 

distinção não está apenas na diferença intrínseca da natureza da experiência do 

autotradutor com o seu original, mas é determinada pela relação do tradutor, como 

criador, com a realidade (FITCH, 1988:28). Desse modo, enquanto em uma tradução 

normal o tradutor deve lidar com a realidade do autor e com a sua própria, no caso da 

autotradução as duas realidades seriam a mesma: aquela do autor-tradutor.   

 No sentindo de pensar nos motivos que levam a autotradução a receber um 

status diferenciado e, consequentemente, o autotradutor a ser visto como um tradutor 

privilegiado, Tanqueiro aponta algumas questões relevantes: 

 

a) haver uma distância zero em termos de subjetividade entre autor e 

tradutor; b) possuir uma autoridade inquestionável em relação à sua 

tradução tal como à sua obra porque nunca a interpretará mal; c) não 

possuir liberdade de ação em relação à construção do mundo ficcional, 

mas sim de complementá-lo e dar-lhe maior coesão pelo fato de 

manter o estatuto de autor; d) possuir uma maior segurança no 

momento de reconstruir o universo lingüístico por não estar 

condicionado pelo universo lingüístico de partida; e) poder marcar 

quando pode desprender-se do texto original e quando tem de manter-

se apegado a ele pela autoridade que possui e que lhe advém do fato 

de já ter concretizado uma vez os seus pensamentos através das 

palavras e saber onde a palavra ou as palavras são as exatas, são as 

únicas possíveis para transmiti-los ou quando são uma ou umas entre 

as possíveis para refleti-los. (TANQUEIRO, 2002:50) 

  

 Entretanto, se considerarmos a tradução como um jogo de perde e ganha, 

podemos dizer que um tradutor que não seja o próprio autor da obra, exatamente por 

trazer outra subjetividade, outro olhar e, por isso, realizar outra leitura, também pode 
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somar à tradução de maneira peculiar. O autotradutor, por outro lado, pode, de certa 

forma, viciar-se na própria obra e ter, por isso, um ponto de vista limitado.  

 Como visto, há várias possibilidades de definir o fenômeno autotradutório. Outra 

visão, apresentada por Fitch, traz que a autotradução seria um momento no processo de 

construção de um original perfeito, o que é consoante com a ideia defendida por Steven 

Connor em Traduttore, Traditore: Samuel Beckett's Translation of Mercier et Camier, 

de que a escolha pela autotradução seria parte do processo de criação do autor, da busca 

pela produção de um texto ideal como produto final. Desse modo, todos os textos 

produzidos por Beckett, seja o chamado “original” ou até mesmo alguns rascunhos que 

o antecedem, seriam levados em conta. Nesse sentido, Ana Helena Souza, em A 

tradução como um outro original – Como é de Samuel Beckett, acrescenta que a 

autotradução seria, de maneira incontestável, parte integrante do processo criativo 

beckettiano (SOUZA, 2006:127) e, sendo assim, integrar-se-ia à sua obra. Ainda na 

mesma linha, Antunes reflete sobre como o conceito de lapidação de um texto que, 

como um diamante, vai sendo aperfeiçoado ou burilado durante o processo de 

autotradução, estaria presente no trabalho de Beckett. 

 Além da necessidade de definição da autotradução, outra questão importante é 

entender os motivos que levam certos autores a traduzirem suas próprias obras, uma vez 

que se apresentam como uma minoria diante da grande quantidade de escritores que 

preferem delegar essa função a outros tradutores profissionais. Como bem aponta 

Antunes, são “poucos os que querem traduzir-se ou talvez sejam obrigados pelas 

circunstâncias a fazê-lo” (ANTUNES, 2009:58). Em relação a essas circunstâncias que 

levariam à autotradução, Martin Esslin cita as necessidades de exílio, de quebrar a 

conexão existente com o seu país de origem devido a questões políticas ou ideológicas 

ou o desejo de alcançar uma platéia internacional (ESSLIN, 1985:37). Tanqueiro 

acrescenta a necessidade de alguns autores de “se implantarem num espaço editorial 

mais vasto, com a conseqüente obtenção de um maior número de leitores” 

(TANQUEIRO, 2002:39), além da vontade de testarem a sua competência bilíngüe e/ou 

bicultural, e a sua competência linguística, imagística ou tradutológica na outra língua.  

Antunes também reflete sobre as razões pelas quais alguns escritores assumem a 

tarefa da autotradução. A autora fala sobre a possível sensação por parte do escritor de 

que o original lhe pertenceria e, portanto, não poderia ser reescrito ou traduzido por 

outra pessoa que não ele mesmo. Questiona também se haveria certo sentimento de 

desconfiança em relação aos tradutores em geral e, sendo assim, a melhor opção seria o 
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próprio autor traduzir seu texto, para que suas intenções e escolhas permanecessem 

intactas. Nesse sentido, podemos pensar que essa seria uma das prováveis motivações 

de Beckett, que demonstrava querer exercer um grande controle sobre a própria arte, o 

que pode até ser visto como uma obsessão. 

Por último, Antunes cita ainda um motivo simples: um possível gosto de certos 

autores pela tradução. Nesse caso, os estudos beckettianos revelam um contrassenso, 

qual seja, a aparente falta de entusiasmo do escritor em relação à tarefa de autotraduzir-

se, que se contrapõe à forma brilhante com a qual a executava, e à extraordinária 

facilidade que demonstrava. Em sua famosa carta ao poeta Thomas Macgreevy, seu 

compatriota, Beckett confessa estar cansado da tradução e a considera sempre uma 

batalha vencida, mas em seguida, afirma que gostaria de ter coragem para largar a tarefa 

(FITCH, 1988:9). Desse modo, podemos concluir que mesmo o autor não demonstrando 

tanto gosto pela autotradução, tinha nela grande interesse, além de sentir, de certa 

maneira, a necessidade de manter a tarefa sob seu controle, uma vez que não ousava 

deixá-la nas mãos de mais ninguém.  

 De acordo com Antunes, “Samuel Beckett foi, aparentemente, o primeiro 

autotradutor a despertar o interesse da academia” (ANTUNES, 2009:59). O autor 

irlandês chamou a atenção não só como escritor que traduziu seus próprios textos, mas 

como poeta que optou por criar a maior parte da sua obra em francês, que não era sua 

língua materna. Para Esslin, a predileção de Beckett pela língua francesa se justificava, 

pois ele acreditava que precisava da disciplina e do desafio que só o uso de uma língua 

estrangeira imporia a ele (ESSLIN, 1985:38). Entretanto, se, por um lado, ele ousou ao 

compor em francês, vale dizer que, como tradutor, Beckett adotou, prioritariamente, o 

procedimento mais comum, ou seja, a tradução para a língua materna. Nesse sentido, 

Fitch conclui que é a via de mão-dupla presente na tradução beckettiana, para a língua 

materna e para a língua estrangeira, que faz com que o caso desse autor seja tão 

interessante para a teoria da tradução (FITCH, 1988:22). 

 A relação de Beckett com as línguas foi sempre de constante atividade. Antes 

mesmo de se mudar definitivamente para a França, uma vez conhecedor do grego e do 

latim, graduou-se em Línguas Modernas no Trinity College, em Dublin, especializando-

se em francês e italiano e, mais tarde, atuando como professor de francês. Já na França, 

foi também professor, dessa vez de inglês, na École Normale Supérieure de Paris.  

 Steven Connor chama a atenção para o fato de que Beckett não se confinou ao 

trabalho com duas línguas apenas, uma vez que tinha interesse nas traduções das suas 
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obras para o alemão e o italiano e atuou como diretor das peças em alemão. Além disso, 

como tradutor, Beckett não se restringiu à autotradução, uma vez que, antes de se tornar 

autotradutor, foi também tradutor de textos literários e não-literários de outros autores.  

Segundo Ruby Cohn, antes mesmo da publicação de Murphy, em 1938, o 

primeiro romance em inglês de autoria de Beckett, o autor já escrevia poemas em 

francês, que foram publicados em Les Temps Modernes, em novembro de 1946 (COHN, 

1961:613). Durante a Segunda Grande Guerra, quando foi obrigado a fugir da França no 

decorrer da ocupação de Paris pelo exército nazista, Beckett escreveu Watt, em 1953, 

sua última obra em língua inglesa. De volta a Paris, com o fim da guerra, nota-se que o 

escritor abandona sua língua materna e adota o francês para suas produções literárias e, 

para Cohn, é o sucesso inesperado da peça En Attendant Godot, em 1952, que 

impulsiona o autor à fama internacional (COHN, 1961:616).  

 Em relação à mudança de língua literária levada a cabo por Beckett, há alguns 

posicionamentos interessantes. É sabido que antes de atingir a fama, a recepção da obra 

de Samuel Beckett estava ligada à sua relação com Joyce. Cohn traz que Beckett, com a 

colaboração do amigo francês Alfred Péron, preparou a primeira versão francesa de um 

trecho de Work in Progress, que mais tarde viria a se tornar a obra Finnegans Wake, de 

Joyce. Além disso, Joyce chegou a consultar Beckett sobre a tradução de alguns 

trocadilhos de origem grega, uma vez que não tinha um conhecimento tão proficiente na 

língua. Dessa forma, Cohn defende que a grande admiração que Beckett tinha por Joyce 

pode ter influenciado sua mudança para Paris, alguns anos antes da guerra e, 

posteriormente, sua escolha pelo francês como nova língua de composição. (COHN, 

1961:613) 

Souza, apoiando-se nos trabalhos de Cohn, Samuel Beckett: The Comic Gamut e 

Ludovic Janvier, Pour Samuel Beckett, aponta outra influência importante para Beckett, 

qual seja, a obra do escritor francês Céline: 

  
A crítica Ruby Cohn mostra, por exemplo, a influência da escrita de 

Céline sobre Beckett, especialmente o emprego de um francês 

“impiedoso, cômico e coloquial”; Ludovic Janvier, por sua vez, 

também refere-se ao impacto deste escritor na prosa francesa de 

Beckett, delimitando-o, no entanto, a seu período inicial. (SOUZA, 

2006:120) 

 

Uma última hipótese que considero relevante é levantada por Connor. Ele 

acredita que a mudança de Beckett para o francês estaria conectada a uma mudança 

definitiva no estilo do autor, que teria ocorrido a partir de 1946, no contexto pós-guerra, 
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com a escrita da Trilogia Molloy, Malone Meurt e L'innommable (CONNOR, 

1988:112). Já em relação ao motivo pelo qual Beckett teria decidido traduzir suas obras 

francesas para o inglês, Antunes fala de uma possível dívida que o autor teria com sua 

língua materna. Nesse sentido, Souza relata ainda a fase em que Beckett volta a compor 

alguns trabalhos em inglês, para depois traduzi-los para o francês: 

 

O texto que marca o retorno à composição em língua inglesa é parte 

de um trabalho em prosa não concluído, escrito em 1954-55 e 

publicado em 1958, com o título de From an Abandoned Work. Este 

trabalho foi uma tentativa feita por Beckett, instado pelo seu diretor 

americano Barney Rosset, de voltar a escrever em inglês desde que 

escolhera o francês como sua língua literária, ou seja, desde o término 

de Watt em 1945. (SOUZA, 2006:124) 

 

 

1.3 Iterabilidade, autorrepetição e representação 

 

De acordo com Jacques Derrida, a iterabilidade, ou possibilidade de repetir, 

“está implícita em qualquer código, fazendo deste uma grelha comunicável, 

transmissível, decifrável, iterável por um terceiro, depois por qualquer utente possível 

em geral” (DERRIDA, 1991:356). A maneira como a repetição envolve a obra do 

irlandês Samuel Beckett chama a atenção de estudiosos e críticos do autor, uma vez que 

ela aparece em seus textos não só como tema, mas principalmente como meio de 

composição. Steven Connor defende que na obra de Beckett, “[a] repetição se tornará 

tudo o que há, a única novidade disponível será a variação das formas do mesmo.”
13

  

Nota-se que a iterabilidade não se limita à linguagem escrita, como argumenta 

Derrida: 

 

É sobre esta possibilidade que eu gostaria de insistir: possibilidade de 

isolamento e de enxerto citacional que é apanágio da estrutura de 

qualquer marca, falada ou escrita, e que constitui qualquer marca 

como escrita antes mesmo e fora de qualquer horizonte de 

comunicação semio-lingüística; como escrita, quer dizer, como 

possibilidade de funcionamento separado, em certa medida, do seu 

querer-dizer "original" e da sua pertença a um contexto saturável e 

constrangedor. Qualquer signo, lingüístico ou não-lingüístico, falado 

ou escrito (no sentido corrente desta oposição), em pequena ou grande 

unidade, pode ser citado, colocado entre aspas; com isso pode romper 

com todo o contexto dado, engendrar infinitamente novos contextos, 

de forma absolutamente não saturável. (DERRIDA, 1991:362)  

                                                           
13

 CONNOR, 1988, p.  17. Repetition will come to be all there is, the only novelty available being the 

variation in the forms of the sameness. 
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Ao executar a tarefa de dramaturgo, tradutor e diretor de suas próprias peças 

teatrais, Beckett leva a repetição a um nível ainda maior e parece revelar uma obsessão 

pela autotradução como forma de autorrepetição. A esse respeito, Connor também 

aponta que: 

 

Essa preocupação obsessiva com a repetição de todas as formas dentro 

de seus textos ecoa curiosamente na necessidade que Beckett 

encontrou, desde a sua mudança para a língua francesa durante a 

Segunda Guerra Mundial, de se repetir na autotradução.
14    

 

Em 1948, Samuel Beckett começa a escrever sua primeira peça, que mais tarde 

viria a se tornar a mais famosa delas. Quatro anos depois, ele a publica em francês, En 

attendant Godot, e em 1955 é publicada a tradução de sua autoria para o inglês, Waiting 

for Godot. As três etapas de escrita de sua obra somam juntas sete anos. Apenas em 

1978, vinte e três anos depois, após ter atuado como assessor de palco e colaborador de 

seus diretores, é que Beckett decide se tornar efetivamente o diretor de sua obra e 

descobre no palco um novo meio de criação literária e uma nova forma de se repetir. A 

esse respeito, Connor traz uma interessante citação de Cohn que diz que “Beckett 

explora novos meios de repetição, esse substantivo que engloba o ensaio teatral e o 

processo da vida.”
15

 

O status diferenciado que o original e a tradução da peça recebem quando se 

trata da obra beckettiana autotraduzida, do francês para o inglês e do texto para o palco, 

a noção de um diálogo intertextual e a interdependência entre as versões da peça 

requerem um cotejo do Godot francês e inglês. Através dessa análise, é possível 

observar, em ambas as versões, a repetição de palavras-chave, sons, frases, formas 

sintáticas e gramaticais, além da repetição de situações na rotina dos dois pares de 

personagens principais, Estragon e Vladimir, Pozzo e Lucky, nos dois dias bastante 

parecidos, no decorrer dos dois atos da peça. A própria escolha de seu título que, além 

de ser repetido várias vezes por Gogo e Didi (nota-se, inclusive, a repetição das sílabas 

nos apelidos das personagens), se relaciona com a repetição do estado de espera dos 

mesmos e da repetida demonstração de frustração e angústia pela não vinda do tão 

esperado Godot. 

                                                           
14

 CONNOR, 1988, p.  2. This obsessive concern with repetition in all its forms within his texts is 

curiously echoed in the necessity which Beckett has faced since his turn to the French language during the 

Second World War to repeat himself in self-translation. 
15

 CONNOR, 1988, p.  13. “Beckett explores new avenues of repetition, that substantive that embraces 

theater rehearsal and life process”.  
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Manfred Pfister fala sobre a estratégia do texto dramático de utilizar o título 

como forma de antecipar informações sobre a peça e ressalta que no caso de Waiting for 

Godot, ele aponta para um elemento central do enredo. A espera mencionada no título, 

automaticamente, sugere a chegada, o que leva a crer que, assim como as personagens, a 

maior parte da plateia, e por que não dos leitores da obra, esperou por Godot – posso 

falar por experiência própria, como espectadora –, e não imaginou que continuaria 

esperando até o fim da peça. Para Pfister, “[a] discrepância entre o que é esperado e o 

que realmente ocorre pode ser usada para criar um efeito irônico.”
16

 

A espera das personagens da peça, repetida nos dois atos, que acaba por 

incorporar a espera dos espectadores também pode ser vista como uma forma de 

repetição. Dessa maneira, assim como Godot, a peça também “não chega”. A esse 

respeito, James Calderwood, em seu ensaio Ways of Waiting in Waiting for Godot, 

argumenta que:  

 

Durante a performance, podemos sentir que estamos experimentando 

o Godot da realização teatral, a peça pela qual todos esperamos. Mas é 

claro que não é exatamente a peça que chegou, somente uma 

performance dela. A peça propriamente dita, seja ela qual for, se 

esconde em algum lugar por trás de suas várias performances.
17

 

 

Além disso, assim como o dia das personagens se repetirá, podemos pensar que 

a peça também poderá ser repetida, reencenada no dia seguinte. Entretanto, como 

ressalta Keir Elam, o discurso dramático “é necessariamente irrepetível, uma vez que as 

relações internas específicas estabelecidas em uma performance irão diferir, mesmo que 

sutilmente, na próxima.”
18

 Essa diferença, mesmo que sutil, entre as encenações, 

também pode ser notada na comparação entre os dois atos da peça. Por outro lado, o 

próprio Elam fala da repetibilidade do diálogo dramático, se comparado à conversa 

cotidiana, no sentido de que é difícil “reencenar” um diálogo da vida real, por ser 

fragmentado e desordenado, enquanto o discurso dramático “é totalmente 

                                                           
16

 PFISTER, 1988, p.  42. The discrepancy between what is expected and what actually occurs can be 

used to create an ironic effect. 
17

 CALDERWOOD, 1986, p.  11. During the performance we may feel that we are experiencing the 

Godot of theatrical fulfillment, the play we have all waited for. But of course it is not really the play that 

has arrived, only a performance of it. The play itself, whatever that may be, hides somewhere behind its 

various performances. 
18

 ELAM, 1980, p.  46. it is necessarily unrepeatable, since the precise internal relations established in 

one performance will differ, however subtly, in the next.       



30 
 

contextualizável em um número e uma variedade de apresentações potencialmente 

ilimitados.”
19

  

As alusões religiosas e filosóficas presentes na obra, muitas delas em forma de 

paródia, são inegáveis, mas também não se pode reduzir sua interpretação a uma mera 

correspondência alegórica, como defende Ronan McDonald. O próprio Beckett chegou a 

afirmar que a peça se esforça o tempo todo para evitar uma definição. Dessa forma, não 

só Godot e a peça “não chegam”, como também “não chega” um sentido claro da obra 

para seus leitores, espectadores e críticos. Há uma frase bastante repetida no 

emblemático discurso de Lucky, no primeiro ato, que define bem o espírito da peça, na 

qual tudo parece acontecer por razões desconhecidas, “on ne sait pourquoi” 

(BECKETT, 1952:59)/ “for reasons unknown” (BECKETT, 1965:28)
20

.  

No segundo ato da peça, há também um monólogo de Vladimir, na presença de 

Pozzo, que se inicia de forma a ironizar a fala de Lucky proferida no ato anterior, 

dizendo que não perderá tempo com discurso inútil, “Ne perdons pas notre temps en 

vains discours” (p. 111)/ “Let us not waste our time in idle discourse” (p. 51). O 

discurso de Lucky se enquadra bem na definição de Pavis de monólogo interior ou 

“stream of consciousness”, que acontece quando “[o] recitante emite de qualquer 

maneira, sem preocupação com lógica ou censura, os fragmentos de frases que lhe 

passam pela cabeça. A desordem emocional ou cognitiva da consciência é o principal 

efeito buscado” (PAVIS, 1999:248). Ao contrário da confusão que caracteriza o 

monólogo de Lucky, na visão de Raymond Williams, proferido por “uma mente em 

colapso, assombrada pelos restos do conhecimento tradicional”
21

, que parodia a retórica 

acadêmica e o pensamento teológico e filosófico, Didi apresenta uma fala mais lógica e 

sensata e chega à conclusão de que em meio à grande confusão em que se encontram, 

pelo menos uma coisa é clara: eles estão esperando a vinda de Godot, “Oui, dans cette 

immense confusion, une seule chose est claire - nous attendons que Godot vienne” (p. 

112)/ “Yes, in this immense confusion one thing alone is clear. We are waiting for 

Godot to come” (p. 51). Ironicamente, apesar da espera por Godot ser uma das únicas 

                                                           
19

 ELAM, 1980, p.  180. is fully contextualizable in a potentially unlimited number and variety of 

performances.   
20

 Levando-se em conta a análise comparada da obra bilíngue de Samuel Beckett, as citações da 

peça aparecerão sempre nas duas versões, francesa e inglesa, deixando claro que tratam-se de duas 

referências distintas, quais sejam, BECKETT, Samuel. En Attendant Godot. Paris: Éditions de 

Minuit, 1952 e BECKETT, Samuel. Waiting for Godot: a tragicomedy in two acts. London: Faber 

and Faber, 2nd ed., 1965. Nas citações daqui em diante colocarei apenas os números das páginas 

das diferentes edições. 
21

 WILLIAMS, 1968, p.  304. a mind in breakdown, haunted by the scraps of traditional learning.   
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certezas de Gogo e Didi, o motivo maior pelo qual estão juntos naquele lugar e sua 

única esperança de salvação, sua vinda não é exatamente clara, como conclui Vladimir, 

uma vez que eles nem mesmo sabem quem ou o que é Godot e carecem de uma série de 

informações a respeito de sua provável chegada.  

A falta de respostas às várias perguntas que a peça suscita e a falta de definição 

de seu significado e interpretação acabam por deslocar a atenção da plateia para as 

qualidades dramáticas da peça. É nesse sentido que Beckett prioriza a forma, em 

detrimento do conteúdo. Connor ressalta que “[na] sua direção, Beckett não está tão 

preocupado em controlar o sentido e a interpretação de suas peças, quanto em controlar 

essa forma física, nos detalhes de luz, som, decoração e ritmo.”
22

 

Assim, Beckett parece buscar o que propõe Artaud, quando opta por não 

representar a espera, mas a apresentar e fazer com que os espectadores a sintam. Ao 

fazer isso, Samuel Beckett parece optar pela presença, em vez de sua representação, 

pelo “é” no lugar do “como se”, o que vai ao encontro do que traz John Searle, citado 

por Elam, quando diz que “uma peça, enquanto performance, não é a representação 

proposta de um estado de coisas, mas o próprio estado de coisas proposto.”
23

 Ao colocar 

a plateia em uma espera tão angustiante quanto à de suas personagens, o palco de 

Beckett parece reproduzir o que Artaud determina para o palco da crueldade, ou seja, “o 

espetáculo agindo não apenas como um reflexo mas como uma força”, como analisa 

Derrida em um capítulo de A Escritura e a Diferença (DERRIDA, 2002:158). 

As informações retidas ou incompletas, como eventos que parecem ocorrer sem 

uma causa definida e sem qualquer nexo ou conexão e as histórias e piadas que não são 

finalizadas, também parecem ser exploradas por Samuel Beckett não somente como um 

tema, mas como um meio peculiar de criação. Assim como o enredo da peça, o cenário 

também parece estar inacabado, uma vez que é composto apenas por uma árvore seca, 

que no segundo ato aparece com algumas folhas. Nesse sentido, Williams afirma que 

“não é só a relevância desse design e imagem tradicionais que deve ser notada; é 

também a sua incompletude, que é uma parte crucial do seu significado.”
24

     

Do mesmo modo que economiza em detalhes, Beckett de certa forma também 

economiza o uso da palavra, questionando a primazia da linguagem da palavra escrita e 

                                                           
22

 CONNOR, 1988, p.  130. In his direction, Beckett is concerned not so much to control the meaning or 

interpretation of his plays as to control this physical form, in the details of light, sound, decor and pacing. 
23

 ELAM, 1980, p.  111. a play as performed, is not a pretended representation of a state of affairs but the 

pretended state of affairs itself.   
24

 WILLIAMS, 1968, p.  301. it is not only the relevance of this traditional design and image that must be 

noticed; it is also its incompleteness, which is a crucial part of its meaning. 
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destruindo a soberania do texto, fatores responsáveis pelo que Artaud chama de 

“[t]riunfo da encenação pura” (DERRIDA, 2002:156). Como corrobora Elam, Artaud 

“sonhou com uma ‘linguagem teatral pura’, liberta da tirania do discurso verbal”
25

, uma 

nova maneira de se fazer teatro frente à representação dominada pela palavra. Dessa 

forma, Beckett parece dar ao texto na peça o mesmo papel que Artaud defende que ele 

deveria exercer no teatro da crueldade, qual seja, um papel secundário, rigorosamente 

delimitado, de forma que a palavra deixaria de dirigir a cena, para apenas fazer parte 

dela. Assim, o teatro poderia “falar sua própria linguagem, intrinsicamente teatral, de 

mímica, gesto, dança, música, luz, espaço e cena.”
26

 Como aponta Peter Brook, a 

respeito do teatro proposto por Artaud, “[u]m teatro funcionando como a praga, por 

intoxicação, por infecção, por analogia, por mágica; um teatro no qual a peça, o evento 

em si mesmo, aparece no lugar de um texto”.
27

  

Para Artaud, “[a] palavra é o cadáver da palavra psíquica que é preciso 

reencontrar, com a linguagem da própria vida, ‘a Palavra anterior às palavras’.” 

(DERRIDA, 2002:161). Essa lógica também é consoante com o conceito benjaminiano 

de “pura-língua”, como o eco messiânico que toda língua carregaria consigo, que remete 

ao mito babélico da língua anterior a todas as línguas. Dessa maneira, podemos dizer 

que, assim como para Benjamin, a tradução deve liberar a pura língua atrofiada no texto 

original através da recriação, para Artaud, a encenação do teatro da crueldade deveria 

liberar a Palavra anterior às palavras, quando, como coloca Derrida, “o gesto e a palavra 

ainda não estão separados pela lógica da representação” (DERRIDA, 2002:161). 

Derrida explica então como funcionaria a palavra e a escritura no teatro de 

Artaud:  

 

“Voltando a ser gestos: a intenção lógica e discursiva será reduzida ou 

subordinada, essa intenção pela qual a palavra vulgarmente assegura a 

sua transparência racional e sutiliza o seu próprio corpo em direção do 

sentido (...) desnuda-se a carne da palavra, a sua sonoridade, a sua 

entoação, a sua intensidade, o grito que a articulação da língua e da 

lógica ainda não calou totalmente, aquilo que em toda a palavra resta 

de gesto oprimido”. (DERRIDA, 2002:160) 

 

                                                           
25

 ELAM, 1980, p.  69. Antonin Artaud dreamed of a ‘pure theatrical language’ freed from the tyranny of 

verbal discourse.  
26

 CONNOR, 1988, p.  131. speaks its own, intrinsically theatrical language of mime, gesture, dance, 

music, light, space and scene. 
27

 BROOK, 1968, p. 55. A theatre working like the plague, by intoxication, by infection, by analogy, by 

magic; a theatre in which the play, the event itself, stands in place of a text. 
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Esse despojamento da palavra de que fala Derrida faz lembrar o desejo de 

Beckett de “se empobrecer”, quando perguntado por que optara por escrever em francês, 

para ele uma segunda-língua. O autor revela que deixar sua língua materna de lado, 

além de ser “mais excitante”, possibilitava a ele “escrever sem estilo”, isto é, buscando 

usar o mínimo de recursos literários, o que, provavelmente, também reduzia ou 

subordinava a intenção lógica e discursiva da palavra, como coloca Artaud, para fazer 

ecoar seu grito, enquanto gesto oprimido, aquilo que teria de mais essencial. A esse 

respeito, Souza cita o crítico John Fletcher, que defende o seguinte sobre a escolha de 

Beckett:  

 

O francês devia lhe oferecer uma maneira mais nua, mais direta de se 

exprimir, menos sujeita aos artifícios de estilo que sempre o 

seduziram em inglês, mais sóbria e mais apropriada aos temas que 

agora ocupavam seu pensamento devido, sem dúvida, a suas 

experiências na Resistência e sob a Ocupação. (SOUZA, 2006:122) 

 

Souza menciona ainda Michael Edwards, que também traz um dado importante 

ao comentar outra declaração famosa de Beckett, quando o autor, justificando sua opção 

pela escrita em francês, utiliza uma frase de maneira incorreta, “Pour faire remarquer 

moi” (SOUZA, 2006:122), como se dissesse, em português, algo como “Para fazer 

notar eu”. Segundo Edwards, Beckett teria empregado propositalmente essa frase 

francesa de forma incorreta, para usar uma espécie de “...língua franca, como que para 

indicar, de uma maneira que lhe é bem própria, que o francês escrito por um estrangeiro, 

mesmo que seja impecavelmente correto, não é a mesma coisa que o francês escrito por 

um francês” (SOUZA, 2006:122). Isto posto, Souza entende que: 

 

os hábitos adquiridos, a suposta facilidade e familiaridade com a qual 

o escritor se serve de sua língua materna e, sobretudo, a intensa 

memória afetiva que desperta as mais variadas associações, são 

substituídos por uma restrição, uma autoconsciência de que houve 

uma diminuição, um empobrecimento de seus recursos lingüísticos. 

(SOUZA, 2006:122) 

 

 A ideia da autora é consoante com outra declaração de Beckett encontrada no 

trabalho de Edwards, quando o autor revela que quando voltou a Paris com o fim da 

Ocupação, começara a escrever novamente - em francês - com um desejo de se 

empobrecer ainda mais, e que esse teria sido o verdadeiro motivo da mudança de idioma 

(SOUZA, 2006:123). Dessa forma, Souza conclui que “[é] ao empobrecimento do seu 

meio de expressão, à diminuição e ao uso do mínimo em termos de recursos literários, 
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ao oposto da ‘apoteose da palavra’ encontrada em Joyce, que Samuel Beckett visa 

quando adota o francês como língua literária” (SOUZA, 2006:123). Beckett também 

explora o mínimo na escritura e na encenação da peça, como aponta Pavis, ao “reduzir 

ao máximo seus efeitos, suas representações, sua ações, como se o essencial residisse 

naquilo que não é dito” (PAVIS, 1999:392).   

Para McGuire, “Beckett mudou para o francês com o intuito de destruir ‘a 

terrível materialidade da superfície da palavra’ e de ‘criar a literatura do unword’”
28

, ou 

não-palavra. Nesse sentido, Beckett registrou sua insatisfação com a linguagem escrita, 

especialmente com sua língua materna e seu desejo de buscar a expressividade que 

estaria escondida entre as palavras. Esse desejo do autor vai ao encontro do que diz 

Harold Pinter, citado por John Louis Styan, quando afirma que “[a] vida é muito mais 

misteriosa do que as peças parecem demonstrar. E é esse mistério que me fascina: o que 

acontece entre as palavras, o que acontece quando as palavras não são ditas.”
29

 Mesmo 

antes de Godot, em sua famosa carta de 1937, ao amigo alemão Axel Kaun, Beckett 

declarou que: “[m]ais e mais, minha própria língua se mostra para mim como um véu, 

que deve ser rasgado, a fim de se alcançar as coisas (ou o nada) por trás dele.”
30

 O 

descontentamento de Beckett com sua língua parece justificar não só a opção do escritor 

em compor grande parte de sua obra em língua francesa e, posteriormente, traduzi-la 

para o inglês, como é o caso da primeira versão da peça, como explica de certa forma o 

fascínio do autor pelo silêncio. 

Ao explorar os inúmeros “silêncios” presentes em sua obra, que perpassam, a 

todo momento, as falas das personagens e enchem a peça de grandes pausas, o escritor 

irlandês contesta a supremacia do texto. Os silêncios são indicados por reticências e 

diferentes expressões, tais como, un temps, pause, silence, long silence e repos, em 

francês, e pause, silence e long silence, em inglês, além das várias rubricas que indicam 

que as personagens “refletem” – predominância das formas do verbo réfléchir/reflect – 

e reflexão também remete a um momento silencioso. Além disso, para David B. 

Huebert, o gênero dramático seria o meio ideal para Beckett representar o silêncio, uma 

                                                           
28

 MCGUIRE, 1990, p.  260. Beckett turned to French in order to destroy "the terrible materiality of the 

word surface" and to "create the literature of the unword." 
29

 STYAN, 1986, p. 134. Life is much more misterious than plays make it out to be. And it is this mistery 

which fascinates me: what happens between words, what happens when no words are spoken. 
30

 MCDONALD, 2006, p.  36. “more and more my own language appears to me like a veil that must be 

torn apart in order to get at the things (or the Nothingness) behind it.” 
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vez que o “teatro permite a ele literalmente encenar o silêncio e os espaços entre as 

palavras”.
31

 

Ao escolher a espera como tema maior da peça, além de negar a palavra, Beckett 

também nega a ação, o que faz com que o teatro beckettiano seja considerado por 

muitos um teatro de negação. Nesse sentido, Calderwood destaca a ousadia de Samuel 

Beckett em encenar a espera, que a princípio não poderia ser encenada, uma vez que 

não constitui uma ação definida.  

A falta do que dizer leva as personagens não só ao silêncio, mas à repetição. A 

esse respeito, Connor aponta que “frente ao vertiginoso nada de estar no palco e não ter 

o que dizer, Vladimir e Estragon têm que voltar atrás no que disseram antes. Eles citam 

a si próprios, ou, pode-se talvez sentir, sua linguagem passa a citá-los.”
32

 

As próprias personagens refletem sobre essa falta de ação na peça, como bem 

exemplifica a fala de Estragon logo no primeiro ato: “Rien ne se passe, personne ne 

vient, personne ne s'en va, c'est terrible” (p. 57)/ “Nothing happens, nobody comes, 

nobody goes, it’s awful!” (p. 27). A esse respeito, Williams defende que “o sentido e as 

imagens são na verdade a ação da peça.”
33

  

 

1.4 Beckett tradutor de si mesmo  

 

Eva Hoffman, em seu ensaio The New Nomads, discute como a figura do 

nômade mudou desde a segunda metade do século XX até os dias de hoje e demonstra 

como o exílio esteve presente na modernidade e é visto de um modo diferente na pós-

moderninade, passando a ser valorizado. Já no século XXI, com a cena atual dos 

refugiados de países em guerra no Oriente Médio, o exílio volta a ser vinculado ao 

trauma e o sofrimento é transmitido por imagens e vídeos na mídia e nas redes sociais 

de uma forma nunca antes vista.  

Nas palavras da autora, “nós passamos a apreciar exatamente aquelas qualidades 

que a experiência do exílio demanda – incerteza, deslocamento, a identidade 

fragmentada.”
34

 Hoffman relaciona o deslocamento associado à condição exílica com as 

                                                           
31

 HUEBERT, 2008, p.  15. drama allows him to literally stage silence and the spaces between words. 
32

 CONNOR, 1988, p.  141. faced with the giddy nothingness of being on stage and having nothing to 

say, Vladimir and Estragon have to fall back on what they have said before. They quote themselves, or, it 

might perhaps be felt, their language begins to quote them. 
33

 WILLIAMS, 1968, p.  300. The feeling and the imagery are indeed the action of the play. 
34

 HOFFMAN, 1999, p.  44. “we have come to value exactly those qualities of experience that exile 

demands – uncertainty, displacement, the fragmented identity.” 
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características da sociedade global, na qual o conhecimento, as informações, ações e 

identidades não estão mais vinculadas a um lugar específico, mas podem ser 

representadas e acessadas virtualmente. Nesse contexto, a desterritorialização não é 

somente física, mas metafórica, no sentido de que “[o] que está em jogo não é apenas, 

ou pelo menos não em primeiro lugar, o exílio real, mas o nosso posicionamento 

psíquico preferido, por assim dizer, como situamos a nós mesmos no mundo.”
35

 

Assim como James Joyce, Samuel Beckett se tornou parte de uma tradição 

importante de escritores irlandeses que viveram e criaram sua obra principal fora da 

Irlanda. Além do exílio real do autor, decorrente de sua mudança para a França, sua 

consequente escrita bilíngue e sua consagração como escritor canônico tanto em língua 

inglesa quanto em francesa – reconhecimento esse que rendeu a Beckett o Prêmio Nobel 

de Literatura em 1969 – fazem com que o movimento de “se traduzir”, relacionado a 

uma espécie de exílio metafórico, em outra língua e outra cultura, perpasse a literatura 

beckettiana. Nesse sentido, o exílio é utilizado como uma metáfora do processo criativo 

de determinados escritores e outros artistas, que se inserem em novos territórios na 

busca de “afinidade estética e intelectual, um emprego melhor, uma vida mais 

interessante ou menos incômoda, maior liberdade”
36

, como aponta Yana Meerzon. 

Beckett e Joyce fazem parte do que Deleuze e Guattari denominam “literatura 

menor”, que, de acordo com os filósofos franceses, ocorre no coração de uma literatura 

já estabelecida, maior, ou canônica, ainda que em uma posição decentralizada. Desse 

modo, a literatura menor tem um potencial revolucionário, uma vez que é responsável 

por um processo de desterritorialização da língua maior. Os dois escritores irlandeses 

desterritorializaram a língua inglesa de diferentes maneiras: através do “[u]so do inglês, 

e de toda língua, em Joyce” e do “[u]so do inglês e do francês em Beckett.” (DELEUZE 

E GUATTARI, 1977:30). Beckett se destaca ainda mais ao dar as costas para sua língua 

materna e optar por compor em francês e então se autotraduzir para o inglês, o que, de 

certa forma, faz com que ele se coloque como estrangeiro em sua própria língua. A esse 

respeito, Hoffman destaca “a decisão de Samuel Beckett de escrever em francês em vez 

de inglês, precisamente pelas vantagens do estranhamento.”
37

 Na visão de Joseph 

Brodsky, “quando um escritor recorre a uma língua diferente da sua materna, ele faz 

                                                           
35

 HOFFMAN, 1999, p.  44. What is at stake is not only, or not even primarily, actual exile but our 

preferred psychic positioning, so to speak, how we situate ourselves in the world.  
36

 MEERZON, 2012, p.  12. aesthetic and intellectual affinity, a better job, a more interesting or less 

hassled life, greater freedom.  
37

 HOFFMAN, 1999, p.  52. Samuel Beckett with his decision to write in French rather than English, 

precisely for the advantages of defamiliarization. 
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isso ou por necessidade, como Conrad, ou por causa de ambição veemente, como 

Nabokov, ou em busca de um maior estranhamento, como Beckett."
38

 

Traduzir-se para outra língua e outra cultura é, na verdade, o sentido metafórico 

de uma modalidade de tradução específica, a saber, a autotradução. Carolyn Shread a 

caracteriza como uma “prática menor”, isto é, também vê na autotradução um potencial 

revolucionário, visto que ela rompe com “as categorias binárias através das quais a 

tradução é frequentemente definida: original/tradução; autor/tradutor; texto-fonte/texto-

alvo.”
39

 Sob esse ponto de vista, é difícil determinar o status dos textos beckettianos, 

uma vez decentralizados e resultantes de um processo de criação, tradução e repetição. 

A forma como Meerzon descreve os “expatriados exilados”, aqueles que permanecem 

como “ilhas flutuantes” (MEERZON, 2012:13), que não se fixam em um território ou 

outro, serve à obra autotraduzida de Beckett, que também não se enquadra em uma 

definição fixa dentro das categorias vigentes.  

Assim, o exílio e a autotradução têm em comum a formação de uma zona de 

contato, um espaço de interação simbólica entre línguas, culturas e identidades. Homi 

Bhabha fala a respeito desse espaço liminar e sobre como “[e]ssa passagem intersticial 

entre identificações fixas abre a possibilidade de um hibridismo cultural” (BHABHA, 

1998:22). Nesse sentido, pode-se estabelecer um paralelo entre esse entre-lugar – tomo 

emprestado o termo de Silviano Santiago, quando se refere ao discurso latino-americano 

–, característico da situação de exílio, e o terceiro-texto, ou texto invisível – que evoca a 

noção benjaminiana de pura língua e o unword de Beckett – que emerge do processo de 

autotradução e também é responsável pela formação de uma obra bilíngue e híbrida. Tal 

hibridismo é resultado da perspectiva plural do autor exilado, como aponta Said: 

 

A maioria das pessoas tem consciência de uma cultura, um cenário, 

um país; os exilados têm consciência de pelo menos dois desses 

aspectos, e essa pluralidade de visão dá origem a uma consciência de 

dimensões simultâneas, uma consciência que – para tomar emprestada 

uma palavra da música – é contrapontística. (SAID, 2003:59) 

   

                                                           
38

 MEERZON, 2012, p.  42. “when a writer resorts to a language other than his mother tongue, he does so 

either out of necessity, like Conrad, or because of burning ambition, like Nabokov, or for the sake of 

greater estrangement, like Beckett.”   
39

 SHREAD, 2009, p.  51. the binary categories by which translation is often defined: original/translation; 

author/translator; source text/target text. 
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Beckett leva a autotradução e a autorrepetição ao extremo quando decide se 

tornar também diretor das próprias peças teatrais. A respeito de Waiting for Godot, sua 

versão inglesa de En attendant Godot, S. E. Gontarski afirma que:  

 

[O] Samuel Beckett que escrevera Waiting for Godot em 1948 e o 

Samuel Beckett que a encenou no Schiller Theater, em Berlim, em 

1978, não era a mesma pessoa, muito menos o mesmo artista. (...) O 

Samuel Beckett que se viu diante de Waiting for Godot como seu 

diretor trinta anos depois de ter escrito a peça, era aquele “outro”, e a 

junção dos dois, o eu escritor de 1948 e o “outro” diretor de 1978 (ou 

o contrário, o eu diretor de 1978 e o “outro” escritor de 1948), é um 

dos momentos determinantes do drama moderno tardio.
40

  

 

 Dessa forma, foi necessário a Beckett também “se traduzir”, uma vez que era 

preciso confrontar o eu irlandês e anglófono com o eu parisiense e francófano e, 

posteriormente, o eu escritor e o eu diretor. Nesse sentido, a autotradução permitiu ao 

autor bilíngue explorar sua capacidade de expressão literária em ambas as línguas e, 

como leitor de sua obra, constantemente revisá-la e refiná-la, de forma que escrever, 

traduzir e dirigir eram para Beckett parte de um contínuo processo criativo, que visava 

ao aperfeiçoamento de sua própria arte. Nas palavras de Ruby Cohn: 

 

Beckett faz uma distinção entre o artista e o escritor; o artista procura 

seu texto dentro de si mesmo, e o artesão o traduz, o transmite ao 

mundo. Traduzir – em seu sentido mais usual, para Dr. Johnson 

“passar para outra língua mantendo o sentido” – foi o método de 

Beckett aprimorar o próprio artesanato.
41

  

 

Também como diretor, Beckett controla seu palco com rigidez, uma vez que o 

texto escrito de suas peças, como aponta Styan, já “dita exatamente o que deve ser feito 

e de que forma deve ser feito”
42

, o que demonstra uma intensa preocupação do autor 

com a performance de seus textos, algumas vezes chegando até a aproveitar os ensaios 

como oportunidades de revisá-los e aprimorá-los.
43

  

                                                           
40

 GONTARSKI, 1998, p.  131. the Samuel Beckett who authored Waiting for Godot in 1948 and the 

Samuel Beckett who staged it at the Schiller Theatre, Berlin, in 1978 were not the same person, no less 

the same artist. (...) The Samuel Beckett who came to Waiting for Godot as its director thirty years after 

having written it was that "other," and the conjunction of the two, the writing self of 1948 and the 

directing "other" of 1978 (or the reverse, the directing self of 1978 and the writing "other" of 1948), is 

one of the defining moments of late Modernist theatre. 
41

 COHN, 1961, p.  613. Beckett distinguishes between the artist and the writer; the artist seeks his text 

within himself, and the artisan translates it, transmits it to the world. To translate in its more usual 

meaning, Dr. Johnson's "to change into another language retaining the sense" - has been Beckett's method 

of improving his own artisanat. 
42

 STYAN, 1986, p. 129. his text dictates exaclty what must be done, and how it must be done. 
43

 Antunes traz a informação de que o texto da peça revisado por Samuel Beckett “é aquele que foi 

impresso na edição bilíngue de En attendant Godot/ Waiting for Godot lançada em 2006”. (ANTUNES, 

2009:88) Infelizmente, só tomei conhecimento da existência de uma publicação bilíngue da obra, que, 



39 
 

A maneira rígida como Beckett realiza a tarefa de diretor acaba por reafirmar 

também seu caráter controlador e minucioso como escritor, que já se revela nas rubricas 

de suas peças. A esse respeito, Styan defende que: 

 

Essa atividade proporcionou uma oportunidade única aos 

observadores de estudar as intenções de Beckett, especialmente 

porque ele mantinha cópias detalhadas das peças. Como se poderia 

supor a partir de seu texto, ele é totalmente profissional como diretor, 

preciso e meticuloso em controlar cada gesto, movimento e entonação, 

e em todas as suas peças insistindo em um ritmo que é leve e rápido.
44

 

 

Beckett parece trazer à cena em En attendant Godot/ Waiting for Godot, além de 

influências de seu tempo, a sua experiência como escritor exilado. Para McDonald, “o 

cenário vazio e indefinido da primeira peça de Beckett encenada, se tornou uma das 

imagens icônicas não só do drama moderno, mas do próprio século XX.” 
45

 Williams 

considera a obra “o desenvolvimento único de uma forma tradicional. Toda descrição 

crítica adequada deve começar por sua combinação inusitada de discurso e design.”
46

  

Além do cenário vazio e da falta de referências espaço-temporais específicas, a 

escolha do tema da obra também reforça seu caráter filosófico e universal, uma vez que, 

como bem analisa Enoch Brater, em The Globalization of Beckett’s Godot, “essa 

imagem concisa e magnífica da espera transcende todas as fronteiras nacionais.”
47

 Na 

visão do diretor Alan Schneider, “Waiting for Godot não é mais somente uma peça. Ela 

se tornou um estado de espírito.”
48

 

No palco de Beckett as duas personagens principais – os vagabundos Didi e 

Gogo – representam toda a existência humana, o que remete à citação de Derek Walcott 

“ou eu não sou ninguém, ou eu sou uma nação”
49

 e ilustra a condição do exílio. 

Considerando que a peça acontece em “uma estrada”, que as personagens são viajantes 

e que algumas delas, especialmente Gogo (a duplicação da sílaba “go”, “ir” em inglês, 

                                                                                                                                                                          
pelo que parece, foi motivada pela comemoração dos 100 anos do aniversário de Beckett, ao final desta 

pesquisa e não consegui acesso ao texto. Não fosse assim, com certeza optaria pela edição bilíngue para 

dar suporte à leitura comparada e à análise da autotradução de Beckett, apresentadas no próximo capítulo.  
44

 STYAN, 1986, p. 131. This activity has afforded a unique opportunity for observers to study Beckett’s 

intentions, especially since he kept detailed promptbooks. As one might have guessed from his lines, he is 

totally professional as a director, precise and meticulous in controlling every gesture, move and 

intonation, and for all his plays insisting on a pace that is light and quick. 
45

 MCDONALD, 2006, p.  29. This spare, nondescript setting for Beckett’s first performed play has 

become one of the iconic images not just of modern drama but of the twentieth century itself.  
46

 WILLIAMS, 1968, p.  299. is a unique development of a traditional form. Any adequate critical 

description must begin from its unusual combination of speech and design. 
47

 BRATER, 2003, p.  151. this concise and magnificent image of waiting transcends all national 

boundaries.  
48

 BRATER, 2003, p.  156. “Waiting for Godot is no longer a play. It has become a state of mind.”  
49

 MEERZON, 2012, p.  28. “either I’m nobody, or I’m a nation”. 
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pode significar sua jornada), demonstram o desejo de partir, mas são forçadas a ficar por 

alguma razão (no caso de Estragon, para esperar por Godot), podemos pensar em En 

attendant Godot/Waiting for Godot como metáfora do limbo exílico. As personagens 

não estão vinculadas a um lugar específico, isto é, encontram-se em uma espécie de 

não-lugar, que pode, ao mesmo tempo, representar todos os lugares, um lugar que 

simbolizaria muito bem o terceiro espaço, ou entre-lugar, habitado pelo sujeito exilado, 

algo experimentado pelo próprio Beckett. 

A discussão teórica deste capítulo trouxe à tona as questões mais relevantes no 

que tange à obra de Samuel Beckett do ponto de vista da autotradução. Partindo do 

pressuposto que traduzir é um processo de compreensão e interpretação, a escolha de 

Beckett em se tornar tradutor de sua própria obra deu ao escritor exatamente essa 

oportunidade de reler seus textos e reinterpretá-los, dando a eles novas formas – em 

outra língua e cultura. Além disso, ficou clara a relação que se estabele entre a tarefa do 

tradutor, como descrita por Benjamin, e aquela realizada por Beckett, no sentido de que 

através da autotradução Beckett também buscou reviver e renovar sua obra original, 

desdobrando-a e expandindo-a. 

Essa motivação artística se destaca entre as hipóteses dos motivos que teriam 

levado Beckett a optar pela autotradução. É notável a vontade do autor de experimentar 

a própria arte de maneiras diferentes, seja compondo e traduzindo em línguas variadas e 

também no momento em que decide dirigir as próprias peças. A representação é mais 

um meio propício à dinâmica de autorrepetição que Beckett estabelece como método de 

criação e a iterabilidade parece ser também seu tema preferido. 

No segundo capítulo, pretende-se investigar mais detalhadamente de que forma 

as questões de tradução, repetição, representação, exílio, entre-lugar, terceiro texto, 

entre outras, aparecem na obra bilíngue de Beckett En attendant Godot/ Waiting for 

Godot. Além disso, é objetivo deste trabalho também avaliar o resultado da tarefa 

executada por Beckett e as características de sua autotradução e, ainda, analisar os 

temas mais relevantes da peça escolhida como objeto desta pesquisa. 
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2. En attendant Godot/ Waiting for Godot 

 

“left and right hands playing a piece of 

piano music on a keyboard”  

(Nicola Danby) 

 

Considerando que cabe a cada diretor e a cada ator interpretar e, portanto, 

traduzir o texto dramático em performance e que tal performance, sendo uma rede de 

significados, constituirá um novo texto, este estudo irá analisar apenas o texto dramático 

da peça beckettiana nas versões francesa e inglesa, pois as considera o resultado 

primeiro do processo de criação-tradução realizado por Beckett, objeto principal da 

investigação que aqui se pretende. Entretanto, esta pesquisa corrobora a concepção de 

Elam de que “o texto dramático é radicalmente condicionado por sua 

performatividade”
50

 e, nesse sentido, não só leva em conta a traduzibilidade do texto 

escrito para o palco, mas considera também o texto dramático como uma espécie de 

transcrição linguística de uma performance em potencial. 

A performabilidade inerente ao texto dramático, de acordo com Elam, é o que o 

torna de certa forma ‘incompleto’, carente de uma contextualização física, gestual, a 

qual o texto narrativo não necessita. Dessa forma, “a linguagem do teatro pede a 

intervenção do corpo do ator na conclusão de seu significado. Sua corporalidade é 

essencial em vez de um extra opcional”.
51

 Por esse motivo, uma análise mais completa 

da peça exigiria uma investigação de uma ou mais encenações da mesma, nas duas 

versões.  

 Uma vez que o texto dramático e a performance da peça são dois textos distintos 

– ligados por uma relação intertextual –, também será diferente a recepção do leitor do 

texto escrito se comparada àquela do espectador da peça. Neste estudo, falo do ponto de 

vista de pesquisadora do texto dramático, em francês e inglês. 

 Em seu minucioso estudo sobre a semiótica do teatro, Keir Elam apresenta a 

visão de Greimas ao tratar do texto dramático, quando defende que a linguagem é em si 

mesma ‘dramática’, ou seja, “é na verdade nada além de uma peça que o homo loquens 

apresenta a si próprio... o contexto das ações muda continuamente, os atores variam, 
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 ELAM, 1980, p.  209. the dramatic text is radically conditioned by its performativity. 
51

 ELAM, 1980, p.  142. The language of the drama calls for the intervention of the actor’s body in the 

completion of its meanings. Its corporality is essential rather than an optional extra. 
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mas a elocução-encenação permanece sempre a mesma.” 
52

 Partindo dessa perspectiva, 

Elam coloca o teatro como capaz de fornecer o molde para a criação de possíveis 

‘mundos’. Assim como a literatura, a pintura e as demais atividades culturais, ele se 

constituiria em um ‘sistema de moldagem secundário’ – termo de Yuri Lotman –, 

fundado na linguagem, que seria o sistema primário com o qual o homem organiza e 

‘modela’ seu próprio mundo. Isso significa que: 

 

o ‘modelo’ dramático é essencial para o nosso entendimento do nosso 

próprio mundo, não só no sentido de que nós constantemente 

utilizamos metáforas dramáticas em todas as esferas de atividades 

(situações são percebidas como ‘trágicas’, ‘cômicas’, ‘burlescas’ ou 

simplesmente ‘dramáticas’, etc.) e para a análise das mesmas (tais 

conceitos como ‘papel’, ‘performance’ e ‘máscara’ são indispensáveis 

ao estudo da interação social), mas também porque a forma na qual 

damos sentido às nossas vidas e aos atos que as compõem é 

especialmente influenciada pela nossa experiência de mundos 

dramáticos, nos quais as ações são vistas em sua pureza intencional e 

teleológica. Nesse sentido, os elementos de uma teoria geral da ação 

humana (protagonista, antagonista, etc.) não são diretamente 

aplicáveis ao teatro, mas diretamente derivados dele.
53

  

 

 A esse respeito, Peter Brook também cita a relação interessante que Antonin 

Artaud estabelece entre o teatro e a vida, dizendo que “Artaud defendeu que somente no 

teatro nós poderíamos nos libertar das formas reconhecíveis nas quais vivemos nossas 

vidas cotidianas”.
54

  

Dessa forma, assim como esta pesquisa vê a tradução como parte da 

comunicação humana, também ressalta a importância de se pensar no texto dramático 

dentro dos estudos da linguagem. A análise da obra bilíngue de Beckett En attendant 

Godot/ Waiting for Godot nos permitirá entender que não é a peça que “imita” a 

realidade, mas é a vida que de certa maneira “imita” a arte, isto é, como defende 

McDonald, “Waiting for Godot é uma peça que faz algo mais radical do que 
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 ELAM, 1980, p.  130. ‘is in reality nothing but a play which homo loquens presents to himself… the 

content of the actions changes continually, the actors vary, but the utterance-play remains always the 

same’. 
53

 ELAM, 1980, p.  133. ‘the dramatic ‘model’ is essential to our understanding of our own world, not 

only in the sense that we continually apply dramatic metaphors to all spheres of activity (situations are 

perceived as ‘tragic’, ‘comic’, ‘farcical’ or just ‘dramatic’, etc.) and to the analyses thereof (such concepts 

as ‘role’, ‘performance’ and ‘mask’ are indispensable to the study of social interaction), but also because 

the way in which we make sense of our lives and their component acts is very considerably influenced by 

our experience of dramatic worlds, where actions are seen in their intentional and teleological purity. In 

this sense, the elements of a general theory of human action (protagonist, antagonist, etc.) are not directly 

applicable to but directly derivative from the drama.  
54

 BROOK, 1968, p. 60. Artaud maintained that only in the theatre could we liberate ourselves from the 

recognizable forms in which we live our daily lives. 
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simplesmente trazer realidade a uma performance - ela revela os aspectos 

performativos, teatrais e repetitivos do que chamamos realidade.”
 55

      

 

2.1 Repetição e diferença na obra bilíngue 

 

 Uma análise comparada cuidadosa das versões francesa e inglesa da peça 

beckettiana, privilegiando a questão da autotradução, revela as características de Beckett 

como tradutor, ou melhor, fazendo referência ao ensaio de Walter Benjamin sobre a 

tradução, possibilita analisar como Samuel Beckett realiza sua tarefa como autotradutor, 

além de tornar visível o equilíbrio entre repetição e diferença apresentado em sua obra 

bilíngue.     

 A respeito da tarefa que Beckett opta por realizar, Connor traz uma citação de 

Tom Bishop, que considera que “o ato de autotradução nos forneceu a textura completa 

da obra de Beckett; cada tradução não é uma adição supérflua, mas uma expansão da 

própria obra.”
56

 

 Ao contrapor En attendant Godot e Waiting for Godot, nos deparamos com o 

trabalho de um tradutor e poeta que realiza omissões, supressões e por vezes acrescenta 

na língua inglesa trechos inexistentes na versão francesa. Beckett parece usar de 

estratégias comumente utilizadas por tradutores literários experientes, além de tirar 

proveito da sua liberdade e autoridade enquanto autor do original. Impressiona a forma 

como Beckett equilibra as duas versões, compensando as perdas da tradução, criando 

jogos de palavras, permitindo que traços de francês apareçam na versão inglesa, 

balanceando repetições literais e repetições com diferenças e explorando ao máximo a 

expressividade de cada língua, em cada uma das versões.  

Assim como a grande maioria das obras beckettianas, a peça é repleta de rimas, 

trocadilhos e ironia, que podem ser considerados grandes desafios para a tradução. Cohn 

afirma que mesmo quando Beckett não consegue reproduzir um determinado jogo de 

palavras no texto autotraduzido, o autor sempre procura compensar a segunda versão de 

alguma forma. Connor também enfatiza essa habilidade de Beckett em replicar os 
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 MCDONALD, 2006, p.  35. Waiting for Godot is a play that does something more radical than simply 

bringing reality into a performance – it is showing the performative, theatrical and repetitive aspects of 

what we call reality. 
56

 CONNOR, 1988, p .99. “the act of self-translation has given us the full texture of Beckett's oeuvre; 

each translation is not a superfluous addition, but an expansion of the work itself.” 
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efeitos dos originais em suas traduções, reinventando trocadilhos e compensando com 

novo material sempre quando algo resiste à tradução (CONNOR, 1988:99). 

 Alguns exemplos de perdas e compensações são notáveis. No primeiro ato, 

temos uma fala de Estragon pedindo a Vladimir que fale com ele:  

 

 

ESTRAGON (avec douceur). - Tu voulais me 

parler? (Vladimir ne répond pas. Estragon fait 

un pas en avant.) Tu avais quelque chose à me 

dire? (Silence. Autre pas en avant.) Dis, 

Didi... 

VLADIMIR (sans se retourner). - Je n'ai rien à 

te dire. (p. 21)  

 

 

ESTRAGON: (gently) You wanted to speak to 

me? (Silence. Estragon takes a step forward.) 

You had something to say to me? (Silence. 

Another step forward.) Didi... 

VLADIMIR: (without turning). I’ve nothing to 

say to you. (p. 12)
57

 

 

 

 Nesse trecho, primeiramente, podemos observar algo bastante recorrente na 

peça, isto é, o uso de frases diferentes, mas que possuem o mesmo sentido, como ocorre 

na fala de Estragon, que repete a mesma pergunta, de formas distintas, o que acontece 

nas duas versões. Além disso, voltando à questão dos apelidos dos vagabundos, a versão 

francesa torna possível a aliteração formada pela repetição que resulta na sequência das 

palavras “Dis, Didi...”. Para não quebrar a sonoridade na língua inglesa, Beckett opta 

por não utilizar o verbo dizer em inglês e mantém somente o apelido de Vladimir. Nesse 

caso, é a omissão que evita uma perda para a tradução. 

 Ainda no primeiro ato, há uma outra aliteração presente na versão francesa, que 

desta vez se perde em inglês. A semelhança sonora entre a forma do verbo sangrar em 

francês “saigne” e a palavra “signe”, sinal, não aparece na tradução para a língua 

inglesa: 

 

 

VLADIMIR (à Estragon). - Fais voir. 

(Estragon lui montre sa jambe. A Pozzo, avec 

colère.) Il saigne! 

POZZO. - C'est bon signe. (p. 44) 

 

 

VLADIMIR: (to Estragon). Show. (Estragon 

shows his leg. To Pozzo, angrily.) He’s 

bleeding! 

POZZO: It’s a good sign. (p. 22) 

 

 

 Por outro lado, o inverso também acontece, de forma a compensar as perdas em 

ganhos. No primeiro ato, durante o encontro de Gogo e Didi com Pozzo e Lucky, 

Vladimir se mostra especialmente incomodado com a ideia de Pozzo pensar em 

abandonar Lucky em algum momento e repete exatamente a mesma pergunta em 
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 Em todos os trechos da peça citados foi mantida a formatação das respectivas edições, isto é, os 

nomes das personagens seguidos de ponto e travessão, na francesa, e seguidos de dois pontos, na 

inglesa. 
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sequência, seis vezes na versão francesa, “Vous voulez vous en débarraser?” (p. 42-43), 

e cinco vezes na versão inglesa, “You want to get rid of him?” (p. 21) Porém, em uma 

das vezes, no texto em inglês, Samuel Beckett cria a palavra “waagerrim”, que parece 

ser a forma contrata do trecho “want to get rid of him” e ao mesmo tempo pode fazer 

referência ao verbo “wager”, jogar, sugerindo exatamente o jogo de palavras criado pelo 

autor. Dessa forma, nesse caso, Beckett introduz uma repetição com diferença na 

tradução, que não está presente no original: 

 

 

VLADIMIR. - Vous voulez vous en 

débarraser? 

POZZO. - Vous dites? 

VLADIMIR. - Vous voulez vous en 

débarraser? (p. 43) 

 

 

VLADIMIR: You waagerrim? 

POZZO: I beg your pardon? 

VLADIMIR: You want to get rid of him? (p. 

21) 

 

 

 Outro momento em que a língua inglesa permite a criação de um jogo de 

palavras e forma uma aliteração inexistente no francês aparece no segundo ato, em um 

diálogo entre Didi e Gogo, em que falam sobre Pozzo, no qual Beckett brinca com a 

semelhança das palavras inglesas “crawl” e “call”, que no francês são bem diferentes: 

 

 

VLADIMIR. - Si je pouvais ramper jusqu'à 

lui. 

EsTRAGON. - Ne me quitte pas! 

VLADIMIR. - Si je l'appelais? 

EsTRAGON. - C'est ça, appelle-le. (p. 116)  

 

 

VLADIMIR: Perhaps I could crawl to him. 

EsTRAGON: Don’t leave me! 

VLADIMIR: Or I could call to him. 

EsTRAGON: Yes, call to him. (p. 53)  

 

 

 Um exemplo interessante de compensação apresentado por Beckett, pode ser 

visto logo no início do primeiro ato, em uma conversa entre Didi e Gogo: 

 

 

VLADIMIR. - Eh bien... Rien de bien précis. 

ESTRAGON. - Une sorte de prière. 

VLADIMIR. - Voilà. (p. 23) 

 

 

VLADIMIR: Oh... Nothing very definite. 

ESTRAGON: A kind of prayer. 

VLADIMIR: Precisely. (p. 13)  

 

 

 É possível notar que na versão francesa, além da semelhança entre as palavras 

“bien” e “rien”, há a aliteração formada pelas consoantes “pr” nas palavras “précis”, 

preciso e “prière”, oração. O autotradutor Samuel Beckett não consegue manter a 

sonoridade entre as duas primeiras falas, na versão em inglês, mas a compensa nas duas 

últimas, ao utilizar “prayer” e “precisely”.   
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 Apesar da crítica beckettiana, muitas vezes, encarar o original e a autotradução 

da peça como versões independentes de uma mesma obra bilíngue, há momentos em 

que o texto em língua inglesa carrega traços de tradução. Nesse sentido, o que Connor 

apresenta em sua análise comparativa das versões Le Dépeupler/The Lost Ones, também 

vale para a peça aqui analisada, uma vez que a presença de anglicismos nas versões 

francesas e galicismos nas inglesas forma uma rede de alusões que faz com que ambas 

as versões se refiram uma à outra (CONNOR, 1988:121). Dessa forma, parafraseando 

Fitch, na autotradução de Beckett não há apenas uma relação de contiguidade entre as 

línguas do original e da tradução, mas há uma ação e uma interferência recíproca entre 

elas (FITCH, 1988:134). Outro exemplo que reforça essa interdependência entre as 

versões é a presença do latim nos dois textos, que enfatiza as relações etimológicas 

existentes entre os dois pares linguísticos.   

Exemplos disso, são os casos dos itens culturais estrangeiros que o autor decide 

manter exatamente como aparecem no original, o que ocorre com as palavras “Encore” 

(p. 55)/ (p. 26) – na fala de Pozzo –, “Adieu” (p. 65)/ (p. 31) – proferida por Gogo, 

Pozzo e Didi – e “pardon” (p. 106)/ (p. 48) – dita por Didi. Além disso, Beckett introduz 

neologismos na fala do Estragon inglês que fazem referência à versão francesa de uma 

outra forma, dessa vez imitando a sonoridade da frase do texto original: 

 

 

POZZO (à Estragon). - Et vous, monsieur ? 

ESTRAGON (accent anglais). - Oh très bon, 

très très très bon. (p. 53) 

 

 

POZZO: (to Estragon). And you, Sir? 

ESTRAGON: Oh, tray bong, tray tray tray 

bong. (p. 25) 

 

 

 Curiosamente, a rubrica da versão francesa, de certa maneira, já antecipa o que 

virá na versão inglesa, de forma que o sotaque inglês sugerido a Gogo no original se 

materializa em sua fala na tradução para a língua inglesa. Esse efeito criado pela 

autotradução questiona a independência das versões da peça e é consoante com o 

conceito de traduzibilidade de Derrida, isto é, a exigência de ser traduzido, o a-traduzir 

(DERRIDA, 2006:41), latente e inerente a todo texto escrito e a toda língua. A esse 

respeito, Benjamin afirma que “[a] tradução é uma forma. Para compreendê-la como tal, 

é preciso retornar ao original. Pois nele reside a lei dessa forma, como encerrada em sua 

traduzibilidade” (BENJAMIN, 2001:191). Nesse sentido, somente a tradução permitiu 

que déssemos a devida atenção à rubrica original, reforçando a visão de Paul de Man de 

que “[a] tradução (...) mostra no original uma mobilidade, uma instabilidade, em que 
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não se reparou a princípio” (LAGES, 2002:172). Dessa forma, a tradução seria uma “via 

privilegiada para o acesso a uma dimensão do original anteriormente despercebida e do 

original como em si mesmo incompleto” (LAGES, 2002:173). 

 Em relação à presença do francês na tradução para o inglês, Beckett ousa ainda 

mais ao optar não só por manter exatamente a mesma expressão do original, mas efetua 

uma tradução interna, isto é, substitui a frase em francês por outra de mesmo sentido, o 

que pode ser observado na pergunta de Gogo a Didi no segundo ato: “Qu’est-ce que tu 

veux?”/ “Que voulez-vous?”, em que Estragon parte do familiar “tu” para o formal 

“vous”, demonstrando uma hierarquia diferente entre as personagens nas duas culturas, 

ou seja, maior poder e menor solidariedade na língua inglesa. Além disso, mais uma 

vez, Beckett parece ter optado por colocar, na tradução, a forma francesa mais 

conhecida internacionalmente. Na versão inglesa, a expressão é ainda repetida por três 

vezes no diálogo, o que não acontece no original. Entretanto, na versão francesa, 

também há a repetição da frase “Je sais” na fala de Vladimir. Nota-se que na última fala 

de Didi na versão inglesa, ele mistura francês e inglês:  

 

 

VLADIMIR. - Mais on s'en serait passé. 

ESTRAGON. - Qu'est-ce que tu veux? 

VLADIMIR. - Je sais, je sais.  

Silence. 

ESTRAGON. - Ce n'était pas si mal comme 

petit galop.  (p. 91) 

 

 

VLADIMIR: But we could have done without 

it. 

ESTRAGON: Que voulez-vous? 

VLADIMIR: I beg your pardon? 

ESTRAGON: Que voulez-vous. 

VLADIMIR: Ah! que voulez-vous. Exactly. 

Silence. 

ESTRAGON: That wasn't such a bad little 

canter. (p. 42) 

 

 

 Como visto, as repetições literais e aquelas que apresentam diferenças se 

alternam e se equilibram no decorrer das duas versões da peça. Entretanto, para Connor, 

baseando-se nos trabalhos de Deleuze e Derrida sobre repetição e diferença, “uma 

repetição precisa, mesmo que em um grau mínimo, ser diferente do seu original.”
58

 

Samuel Beckett parece repetir mais literalmente no texto em língua inglesa, 

como se pode notar nos exemplos seguintes. Contudo, por vezes o autor opta por 

transformar duas frases bastante semelhantes – sintática ou semanticamente – na língua 

francesa, em duas frases idênticas, na língua inglesa, enquanto em outras situações, 

veremos expressões bastante distintas sendo traduzidas de uma mesma maneira. Se 
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 CONNOR, 1988, p.  7. a repetition must, in however small a degree, be different from its original. 
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pensarmos na tradução como uma forma de repetição, essas transformações operadas 

por Beckett parecem buscar o que defende Connor, isto é, uma repetição que incorpore, 

nem que seja minimamente, uma diferença. 

 Logo no início do primeiro ato, temos um diálogo entre Didi e Gogo que 

representa bem uma situação que se repete em outros momentos da peça, qual seja, 

frases com pequenas diferenças na versão francesa traduzidas pela mesma frase na 

versão inglesa. No trecho abaixo, nota-se que as falas de Estragon e Vladimir em 

francês são semelhantes em termos de significado, mas a pergunta de Gogo está na 

forma direta, enquanto a de Didi está na forma indireta. Caso Beckett quisesse manter o 

mesmo tipo de variação, o Vladimir inglês deveria perguntar “What we did yesterday?”. 

Essa escolha talvez revele uma maior formalidade e distância entre as personagens na 

língua inglesa: 

 

 

ESTRAGON. - Qu'est-ce que nous avons fait 

hier? 

VLADIMIR. - Ce que nous avons fait hier? (p. 

18)       

 

 

ESTRAGON: What did we do yesterday? 

VLADIMIR: What did we do yesterday? (p. 

10)      

 

 

 Por outro lado, o movimento contrário também se faz presente, quando falas 

idênticas do Vladimir francês, como a repetição de “Je ne comprends pas”, são 

substituídas por falas diferentes na versão inglesa da personagem, mas com sentidos 

aproximados, como no caso de “I don’t understand/ I remain in the dark”. No trecho 

abaixo, podemos observar também que o uso de “can’t you” no lugar de “voyons”, no 

final da fala de Estragon, demonstra um julgamento da inteligência de Didi por parte do 

Gogo inglês e que a rubrica inglesa, que diz que Vladimir usa sua inteligência, é mais 

irônica do que a francesa, que diz apenas que ele reflete: 

 

 

VLADIMIR. - Je ne comprends pas. 

ESTRAGON. - Mais réfléchis un peu, voyons. 

Vladimir réfléchit. 

VLADIMIR (finalement). - Je ne comprends 

pas. (p. 22) 

 

 

VLADIMIR: I don’t understand. 

ESTRAGON: Use your intelligence, can’t 

you? 

Vladimir uses his intelligence. 

VLADIMIR: (finally) I remain in the dark. (p. 

12) 

 

 

 Há dois exemplos interessantes em que frases completamente distintas na versão 

francesa são traduzidas por expressões idênticas em inglês, que se repetem. O primeiro 

caso aparece no diálogo entre Didi e Gogo no primeiro ato, quando observam Lucky 
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amarrado. As falas “Qu'est-ce que tu veux”, “C’est forcé" e “C’est normal” são 

substituídas simplesmente por “It’s inevitable”, o que gera uma repetição literal na 

versão inglesa. Além disso, há também a repetição das expressões “C’est” (sete vezes), 

em francês, e “It’s” (oito vezes), em inglês: 

 

 

VLADIMIR. - A vif. 

ESTRAGON. - C'est la corde. 

VLADIMIR. - A force de frotter. 

ESTRAGON. - Qu'est-ce que tu veux. 

VLADIMIR. - C'est le noeud. 

ESTRAGON. - C'est fatal. 

Ils reprennent leur inspection, s'arrêtent au 

visage. 

VLADIMIR. – Il n'est pas mal. 

ESTRAGON (levant les épaules, faisant la 

moue). - Tu trouves? 

VLADIMIR. - Un peu efféminé. 

ESTRAGON. - Il bave. 

VLADIMIR. - C'est forcé. 

ESTRAGON. - Il écume. 

VLADIMIR. - C'est peut-être un idiot. 

ESTRAGON. - Un crétin. 

VLADIMIR (avançant la tête). - On dirait un 

goitre. 

ESTRAGON (même jeu). - Ce n'est pas sûr. 

VLADIMIR. - Il halète. 

ESTRAGON. - C'est normal. (p. 34) 

 

 

VLADIMIR: A running sore! 

ESTRAGON: It’s the rope. 

VLADIMIR: It’s the rubbing. 

ESTRAGON: It’s inevitable. 

VLADIMIR: It’s the knot. 

ESTRAGON: It’s the chafing. 

They resume their inspection, dwell on the 

face. 

VLADIMIR: (grudgingly) He’s not bad 

looking. 

ESTRAGON: (shrugging his shoulders, wry 

face). Would you say so? 

VLADIMIR: A trifle effeminate. 

ESTRAGON: Look at the slobber. 

VLADIMIR: It’s inevitable. 

ESTRAGON: Look at the slaver. 

VLADIMIR: Perhaps he’s a halfwit. 

ESTRAGON: A cretin. 

VLADIMIR: (looking closer). Looks like a 

goiter. 

ESTRAGON: (ditto). It’s not certain. 

VLADIMIR: He’s panting. 

ESTRAGON: It’s inevitable. (p. 17) 

 

 

 Outra situação na qual podemos observar esse procedimento beckettiano 

acontece também no primeiro ato, em um curto diálogo entre Estragon, Vladimir e 

Pozzo. Somente no texto em língua inglesa as personagens repetem a mesma fala, 

formando uma espécie de eco. Entretanto, é importante ressaltar que apesar das falas 

serem idênticas a nível linguístico, na encenação, cada personagem dá à mesma frase 

uma entonação e um significado diferente, graças à polissemia do verbo “wait”, esperar: 

 

 

ESTRAGON. - Je cherche. 

VLADIMIR. - Moi aussi. 

POZZO. - Attendez! (p. 57) 

 

 

ESTRAGON: Wait! 

VLADIMIR: Wait! 

POZZO: Wait! (p. 27) 

 

 

 Samuel Beckett parece explorar e experimentar a repetição e a diferença na 

autotradução de sua obra de diversas maneiras. Um bom exemplo disso aparece na 

reação de Vladimir e Estragon aos maus tratos de Pozzo a Lucky. Para eles, tratar um 
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“homem”, um “ser humano” dessa maneira é um “escândalo”. O curioso é que a frase 

“Un scandale!” é dita por Gogo em francês, e “it’s a scandal!” é proferida por Didi em 

inglês: 

 

 

VLADIMIR (résolu et bafouillant). – Traiter 

un homme (geste vers Lucky) de cette façon... 

je trouve ça… un être humain… non… c'est 

une honte! 

ESTRAGON (ne voulant pas être en reste). - 

Un scandale! (Il se remet à ronger.) (p. 37) 

 

 

VLADIMIR: (stutteringly resolute). To treat a 

man… (gesture towards Lucky)… like that… I 

think that… no… a human being… no… it's a 

scandal! 

ESTRAGON: (not to be outdone). A disgrace!  

He resumes his gnawing. (p. 19) 

 

  

 Outra maneira utilizada por Beckett para brincar com a repetição de forma 

variada acontece ainda no primeiro ato, quando Didi e Gogo se apropriam de trechos da 

fala de Pozzo, repetindo-o e imitando-o: 

 

 

POZZO (gémissant, portant ses mains à sa 

tête). - Je n'en peux plus... plus supporter… ce 

qu'il fait... pouvez pas savoir... c'est affreux... 

faut qu'il s'en aille… (il brandit les bras)… je 

deviens fou… (Il s'effondre, la tête dans les 

bras.) Je n'en peux plus… peux plus… 

Silence. Tous regardent Pozzo. Lucky 

tressaille. 

VLADIMIR. - Il n'en peut plus. 

ESTRAGON. - C'est affreux. 

VLADIMIR. - Il devient fou. 

ESTRAGON. - C'est dégoûtant. (p. 46) 

 

 

POZZO: (groaning, clutching his head). I 

can't bear it… any longer… the way he goes 

on… you've no idea… it's terrible… he must 

go… (he waves his arms)… I'm going mad… 

(he collapses, his head in his hands)… I can't 

bear it… any longer… 

Silence. All look at Pozzo. 

VLADIMIR: He can't bear it. 

ESTRAGON: Any longer. 

VLADIMIR: He's going mad. 

ESTRAGON: It's terrible. (p. 22) 

 

 

 Abaixo temos outro trecho da peça bastante citado, especialmente pela sua 

musicalidade e tom poético, que traz, nas duas versões, um tipo peculiar de repetição e 

diferença utilizado por Beckett. O diálogo entre Estragon e Vladimir se estrutura da 

seguinte maneira: Didi, em três momentos, inicia uma frase que é completada por Gogo 

de forma diferente – e em seguida complementada novamente por Didi e mais uma vez 

por Gogo – mas na qual fica implícita a repetição do início da frase, que é omitida por 

Beckett. Nota-se ainda que nessa brincadeira de preencher lacunas, Estragon sempre 

repete suas falas, enquanto Vladimir sempre traz expressões diferentes:  

 

 

ESTRAGON. - Toutes les voix mortes. 

VLADIMIR. - Ça fait un bruit d'ailes. 

ESTRAGON. -    De feuilles. 

 

ESTRAGON: All the dead voices. 

VLADIMIR: They make a noise like wings. 

ESTRAGON:     Like leaves. 
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VLADIMIR. -    De sable. 

ESTRAGON. -    De feuilles. 

(…) 

VLADIMIR. - Plutôt elles chuchotent. 

ESTRAGON. -          Elles murmurent. 

VLADIMIR. -          Elles bruissent. 

ESTRAGON. -          Elles murmurent. 

(…) 

VLADIMIR. - Ça fait comme un bruit de 

plumes. 

ESTRAGON. -          De 

feuilles. 

VLADIMIR. -          De 

cendres. 

ESTRAGON. -          De 

feuilles. (p. 87) 

 

VLADIMIR:     Like sand. 

ESTRAGON:     Like leaves. 

(…) 

VLADIMIR: Rather they whisper. 

ESTRAGON:         They rustle. 

VLADIMIR:         They murmur. 

ESTRAGON:        They rustle. 

(…) 

VLADIMIR: They make a noise like feathers. 

ESTRAGON:     Like leaves. 

VLADIMIR:     Likes ashes. 

ESTRAGON:     Like leaves. 

(p. 40)
59

 

 

 

São nessas lacunas deixadas no decorrer do texto, preenchidas por silêncio – um 

silêncio que é diferente do nada –, que Beckett, como coloca Huebert, “apresenta a 

materialidade do não dito. O que permanece não dito capta o público, uma vez que se 

mantém vigorosamente vivo no palco de Beckett.”
60

 O mesmo acontece com a 

identidade de Godot que não é revelada, mas a expectativa de sua aparição prende a 

atenção dos espectadores até o fim da peça. Dessa forma, para Huebert, o dramaturgo 

irlandês:  

 

não “diz o indizível”; em vez disso ele apresenta o inexpressível como 

tal, vai em direção a ele, mas nunca alcançando-o, deixando o público 

saber que ele está lá, mas nunca fazendo uma afirmação – o que iria 

ferir a própria natureza do inexpressível em si – sobre onde ele está ou 

o que ele é.
61

  

 

Outro motivo pelo qual esse trecho é frequentemente citado é a referência que 

Didi faz a “todas as vozes mortas”, “Toutes les voix mortes/ all the dead voices”, o que 

parece ser um traço holocáustico presente na peça. Considerando que o período de 

escrita e publicação das versões francesa e inglesa da obra envolveu os anos de 1948 a 

1955, ou seja, logo após o fim da Segunda Guerra, as memórias do holocausto ainda 

estavam muito vivas, como se fosse possível ainda ouvir o murmurar de todas as 
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 A formatação foi alterada apenas para demonstrar as lacunas que são preenchidas pelas personagens e o 

início das frases de Vladimir, cuja repetição fica subetendida e não aparece no texto.   
60

 HUEBERT, 2008, p.  86. presents the materiality of the unuttered. What remains unsaid captures the 

audience as it dwells potently on Beckett‘s stage. 
61

 HUEBERT, 2008, p.  87. does not “utter the unutterable”; instead he presents the inexpressible as such, 

reaching towards it, but never grasping it, letting the audience know it is there, but never positing an 

assertion – which would betray the very nature of the inexpressible itself – of where or what it is. 
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vítimas e seu som de “cinzas”, “cendres/ ashes”. Entretanto, compartilho do ponto de 

vista apresentado por Huebert de que:  

 

as reverberações holocáusticas nas peças de Beckett servem não para 

fornecer uma representação do próprio holocausto, mas para descrever 

o horror da condição humana universal pós-Auschwitz – uma 

existência necessariamente caracterizada pela herança bárbara da 

humanidade.
62

 

   

 Analisadas as semelhanças e diferenças entre o original e a tradução da peça, 

vale refletir se En attendant Godot/ Waiting for Godot seria mesmo um par de “gêmeas 

quase idênticas”
63

, como defendem alguns críticos ao tratarem da obra bilíngue de 

Beckett. Nesse sentido, corroboro a visão de Connor de que “muito mais do que 

confirmar a diferença entre inglês e francês, a tradução de Beckett está preocupada em 

fazer sangrar as duas línguas juntas em uma condição mista ou híbrida.”
64

 Como bem 

aponta Connor, Beckett parece utilizar diversos recursos que fazem com que suas 

autotraduções sejam, em vários aspectos, dependentes de seus respectivos originais. 

Desse modo, apesar de as duas versões de cada obra de Beckett possuírem o status de 

definitivas, estranhamente, a autonomia de cada uma é reduzida, pois elas se 

configuram como “versão” uma da outra e sua identidade acaba dependendo das 

diferenças que possuem, uma em relação à outra (CONNOR, 1988:125). Há uma fala de 

Pozzo, no primeiro ato, na qual compara o primeiro e o segundo trago de cigarro, que 

pode ser usada como uma boa metáfora para representar o status da primeira e da 

segunda versão da peça beckettiana: 

 

 

POZZO (ayant allumé sa pipe). - La deuxième 

est toujours moins bonne (il enlève la pipe de 

sa bouche, la contemple) que la première, je 

veux dire. (Il remet la pipe dans sa bouche.) 

Mais elle est bonne quand même. (p. 38) 

 

 

POZZO: (having lit his pipe). The second is 

never so sweet… (he takes the pipe out of his 

mouth, contemplates it)… as the first I mean. 

(He puts the pipe back in his mouth.) But it's 

sweet just the same. (p. 19) 

 

 

Fitch também se dedica a analisar o status das versões das obras de Beckett. 

Sobre os manuscritos de Bing/Ping e Still/Immobile, por exemplo, o autor acredita que, 
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 HUEBERT, 2008, p.  13. the Holocaustic reverberations in Beckett‘s plays serve not to provide a 

representation of the Shoah itself but to describe the horror of the universal post-Auschwitz human 

condition – an existence necessarily characterized by mankind‘s barbaric heritage. 
63

 CONNOR, 1988, p.  99. Most critics therefore feel that is safe to assume for Beckett an ouevre 

consisting of a number of pairs of near-identical twins. 
64

 CONNOR, 1988, p. 124. far from confirming the difference between English and French, Beckett's 

translation is concerned to bleed the two languages together into a mixed or mongrel condition. 
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na verdade, os originais de Ping e Immobile consistiriam não somente nos textos de 

Bing e Still, mas na soma total de todo o material textual constituído pelos seus 

primeiros rascunhos (FITCH, 1988:131). O autor ainda ressalta que somado a essa 

questão está o fato de que somente Beckett poderia produzir esse tipo de tradução, uma 

vez que só ele teria acesso aos rascunhos manuscritos e só ele se sentiria autorizado a 

utilizá-los (FITCH, 1988:225). No caso da peça objeto de análise desta pesquisa, 

quando pensamos na totalidade da obra, além dos rascunhos (aos quais não temos 

acesso), também é necessário considerar todo o material textual que está em jogo, isto é, 

não somente original e tradução, ou primeira e segunda versão, de forma isolada, mas o 

texto metalinguístico ou terceiro texto que é formado na autotradução, que conecta uma 

versão à outra e estabelece uma relação de intertextualidade e interdependência entre 

elas.  

Para Fitch, as duas versões de uma obra de Beckett constituem dois resultados 

alternativos para a mesma produtividade textual. Ambos os pares de textos surgiram do 

material de um mesmo corpo textual, que já seria, segundo o autor, bilíngue, composto 

pela soma total dos rascunhos manuscritos das primeiras versões e constituem formas 

diferentes do mesmo texto, assim como um pedaço de argila adquire formas distintas 

nas mãos de um escultor. De acordo com Fitch, a única diferença é que as segundas 

versões acarretam uma mudança no sistema linguístico (FITCH, 1988:133). 

 No que tange às alterações presentes na segunda versão da peça, compartilho da 

opinião de Cohn a respeito da tradução de Murphy, quando a autora coloca que, apesar 

das omissões encontradas, que no caso de Waiting for Godot são compensadas com 

alguns acréscimos, nenhuma das mudanças apontadas é fundamental ou extensa e que, 

no geral, a tradução replica os efeitos do original em tom e conteúdo. Além disso, a 

autora comenta que, assim como acontece com Murphy, a versão francesa da peça 

também é caracterizada pela crítica como a mais coloquial e mais cômica (COHN, 

1961:616). Por outro lado, em Waiting for Godot há mais omissões do que acréscimos 

em relação à tradução de Murphy, o que também ocorre com a tradução de Fin de 

Partie (COHN, 1961:617).  

Após comparar as versões de algumas obras de Beckett, Cohn conclui que, no 

geral, a tradução beckettiana é fiel e brilhante, e que transcende discrepâncias menores. 

Apesar da maioria das discussões acerca das autotraduções de Beckett enfocar as 

diferenças existentes entre o original e a tradução de suas obras, as semelhanças entre as 

versões são muito mais notáveis, como aponta Fitch. Sendo assim, os dois textos 
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constituiriam duas obras literárias distintas e, ao mesmo tempo, seriam parte de uma só 

obra, pois têm muitas características em comum.  

 A leitura comparada das versões En attendant Godot/ Waiting for Godot leva as 

conclusões desta pesquisa ao encontro do que defende Fitch, quando diz que a obra 

literária beckettiana constitui uma criação única que permite a contiguidade de dois 

textos unilíngues distintos e a interação de dois sistemas linguísticos separados (FITCH, 

1988:228). Para o autor, as duas versões de cada obra de Samuel Beckett devem ser 

estudadas sempre lado a lado, pois sozinhas são incompletas (FITCH, 1988:227).   

Sendo assim, se as duas versões são tão semelhantes para serem consideradas duas 

obras separadas e, ao mesmo tempo, tão diferentes para permitir que uma substitua a 

outra, elas devem ser colocadas juntas, para formar uma experiência estética coerente e 

unificada para o leitor e para a crítica (FITCH, 1988:228). 

 

2.2 A repetição como tema e método   

 

Levando-se em conta que o segundo ato parece repetir, consideradas as devidas 

especificidades, o que acontece, ou melhor, não acontece, no primeiro, a fala do crítico 

irlandês Vivian Mercier, uma das mais citadas nos estudos beckettianos, define 

exatamente o tipo de repetição explorado por Beckett, em uma peça em que “nada 

acontece, duas vezes”.
65

 

Mais uma vez, notamos a prioridade que o escritor irlandês dá ao método em 

detrimento da função, isto é, mais importante do que analisar o que não acontece, é 

pensar na maneira em que as coisas não acontecem. Nesse sentido, há um diálogo de 

Gogo e Didi que parece refletir não só a respeito do espírito da peça, mas exatamente 

sobre essa característica do método de criação beckettiano:         

 

 

ESTRAGON. - Je te dis que je ne faisais rien. 

VLADIMIR. - Peut-être bien que non. Mais il 

y a la manière, il y a la manière (...) (p. 83) 

 

 

ESTRAGON: I tell you I wasn’t doing 

anything. 

VLADIMIR: Perhaps you weren’t. But it’s the 

way of doing it that counts, the way of doing it 

(...) (p. 38) 
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 MCDONALD, 2006, p.  33. “nothing happens, twice.” 



55 
 

 Essa resposta de Vladimir poderia explicar o porquê de Beckett ser considerado 

um clássico moderno, pois se apoia na tradição, mas tem uma maneira única e 

inovadora de reiventá-la. Nas palavras de Célia Berrettini: 

 

entre os chamados dramaturgos do absurdo é realmente Beckett o que 

mais se revela obcecado com o problema do homem no universo. E, se 

seus temas não são novos, nova porém é a maneira pela qual os 

exprime, se bem que lançando mão de procedimentos antigos 

submetidos a uma original amálgama. (BERRETTINI, 1977:16) 

  

Em relação a isso, Martin Esslin traz uma citação do próprio Beckett que 

confirma sua preocupação com a forma, acima do conteúdo. A respeito da frase de 

Santo Agostinho sobre os dois ladrões na cruz que diz “Não se desespere, um dos 

ladrões foi salvo. Não seja presunçoso, um dos ladrões foi condenado”
66

, que inspirou 

um dos motivos da peça – e à qual Vladimir faz referência em sua fala “Deux voleurs. 

On dit que l'un fut sauvé et l'autre... (il cherche le contraire de sauvé)... damné”(p.14) / 

“Two thieves. One is supposed to have been saved and the other… (he searches for the 

contrary of saved)... damned” (p.9) –, Beckett declara: “Eu estou interessado na forma 

das ideias, mesmo que eu não acredite nelas... Aquela frase tem uma forma magnífica. É 

a forma que importa.”
67

   

 A espera como tema e método de composição da peça é repetida em diversos 

níveis. As personagens esperam por Godot e os espectadores esperam que algo aconteça 

na peça, mas ambos têm suas expectativas frustradas. Além disso, podemos ainda 

pensar, à luz de Calderwood, que a peça beckettiana sugere que não apenas o nosso 

tempo no teatro, mas nossas próprias vidas são consumidas na espera de um Godot que 

nunca virá e, enquanto isso, levamos nossa irrelevante e repetitiva rotina adiante, como 

forma de passar o tempo e acelerar o tempo de espera, assim como fazem Estragon e 

Vladimir na peça. 

A iterabilidade parece conduzir a peça e, como visto, opera em vários níveis e 

sentidos. É possível notar a repetição de certos temas debatidos entre as personagens, 

que são retomados e reiterados, e às vezes tomam formas diferentes. Um assunto 

recorrente é a questão do que comer, sendo que Estragon é o que se mostra mais 

faminto. No primeiro ato, Didi lhe oferece uma cenoura, mas Gogo acaba constatando 

que se tratava de um nabo. Por fim, Vladimir encontra uma cenoura no bolso e a entrega 
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 “Do not despair, one of the thieves was saved. Do not presume, one of the thieves was damned.” 
67

 ESSLIN, 1983, p. 78. “I am interested in the shape of ideas, even if I do not believe in them… That 

sentence has a wonderful shape. It is the shape that matters.” 
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a seu companheiro. Nota-se que apenas na versão francesa Didi pede a Gogo que lhe 

devolva o nabo: 

 

 

VLADIMIR. - Veux-tu une carotte? 

ESTRAGON. - Il n'y a pas autre chose? 

VLADIMIR. - Je dois avoir quelques navets. 

ESTRAGON. - Donne-moi une carotte. 

(Vladimir fouille dans ses poches, en retire un 

navet et le donne à Estragon.) Merci. (Il mord 

dedans. Plaintivement.) C'est un navet! 

VLADIMIR. - Oh pardon! J'aurais juré une 

carotte. (Il fouille à nouveau dans ses poches, 

n'y trouve que des navets.) Tout ça c'est des 

navets. (Il cherche toujours.) Tu as dû manger 

la dernière. (Il cherche.) Attends, ça y est. (Il 

sort enfin une carotte et la donne à Estragon.) 

Voilà, mon cher. (Estragon l'essuie sur sa 

manche et commence à la manger.) Rends-

moi le navet. (Estragon lui rend le navet.) 

Fais-la durer, il n’y en a plus. (p. 26) 

 

 

VLADIMIR: Do you want a carrot? 

ESTRAGON: Is that all there is? 

VLADIMIR: I might have some turnips. 

ESTRAGON: Give me a carrot. (Vladimir 

rummages in his pockets, takes out a turnip 

and gives it to Estragon who takes a bite out 

of it. Angrily.) It's a turnip! 

VLADIMIR: Oh pardon! I could have sworn it 

was a carrot. (He rummages again in his 

pockets, finds nothing but turnips.) All that's 

turnips. (He rummages.) You must have eaten 

the last. (He rummages.) Wait, I have it. (He 

brings out a carrot and gives it to Estragon.) 

There, dear fellow. (Estragon wipes the carrot 

on his sleeve and begins to eat it.) Make it 

last, that's the end of them. (p. 14) 

 

No segundo ato, Vladimir oferece um rabanete a Estragon, que continua 

reclamando da escassez de cenouras. Além disso, discutem a respeito da cor dos 

rabanetes, pois só há pretos, mas Didi diz gostar somente dos rosas. É importante 

ressaltar que a rubrica final deste trecho, “Il ne bouge pas”/ “He does not move”, contradiz o 

desejo expressado por Estragon de ir procurar e buscar uma cenoura, “Je vais chercher une 

carotte”/ “I'll go and get a carrot”. Essa incapacidade das personagens de agir e, portanto, de 

modificar a situação em que se veem é realçada em outros momentos da peça e será analisada 

mais adiante: 

 

 

VLADIMIR. - Veux-tu un radis? 

ESTRAGON. - C'est tout ce qu'il y a? 

VLADIMIR. - Il y a des radis et des navets. 

ESTRAGON. - Il n'y a plus de carottes? 

VLADIMIR. - Non. D'ailleurs tu exageres 

avec les carottes. 

ESTRAGON. - Alors donne-moi un radis. 

(Vladimir fouille dans ses poches, ne trouve 

que des navets, sort finalement un radis qu'il 

donne à Estragon qui l'examine, le renifle.) Il 

est noir! 

VLADIMIR. - C'est un radis. 

ESTRAGON. - Je n'aime que les roses, tu le 

sais bien! 

VLADIMIR. - Alors tu n'en veux pas? 

ESTRAGON. - Je n'aime que les roses! 

 

VLADIMIR: Would you like a radish? 

ESTRAGON: Is that all there is? 

VLADIMIR: There are radishes and turnips. 

ESTRAGON: Are there no carrots? 

VLADIMIR: No. Anyway you overdo it with 

your carrots. 

ESTRAGON: Then give me a radish. 

(Vladimir fumbles in his pockets, finds 

nothing but turnips, finally brings out a radish 

and hands it to Estragon who examines it, 

sniffs it.) It's black! 

VLADIMIR: It's a radish. 

ESTRAGON: I only like the pink ones, you 

know that! 

VLADIMIR: Then you don't want it? 

ESTRAGON: I only like the pink ones! 
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VLADIMIR. - Alors rends-le-moi.  

Estragon le lui rend. 

ESTRAGON. - Je vais chercher une carotte. 

Il ne bouge pas. (p. 96) 

 

VLADIMIR: Then give it back to me. 

Estragon gives it back. 

ESTRAGON: I'll go and get a carrot. 

He does not move. (p. 44) 

 

Também no segundo ato, Gogo e Didi discutem e discordam em relação à cor, 

dessa vez dos sapatos de Estragon. Podemos ainda dizer que o Gogo francês também 

discorda do Gogo inglês, uma vez que no lugar de “jaunes” (amarelos), aparece 

“brown” (marrons): 

 

 

ESTRAGON. - Les miennes étaient noires. 

Celles-ci sont jaunes. 

VLADIMIR. - Tu es sûr que les tiennes étaient 

noires? 

ESTRAGON. - C'est-à-dire qu'elles étaient 

grises. 

VLADIMIR. - Et celles-ci sont jaunes? Fais 

voir. 

ESTRAGON (soulevant une chaussure). - 

Enfin, elles sont verdâtres. (p. 95) 

 

 

ESTRAGON: Mine were black. These are 

brown. 

VLADIMIR: You’re sure yours were black? 

ESTRAGON: Well they were a kind of gray. 

VLADIMIR: And these are brown. Show. 

ESTRAGON: (picking up a boot). Well they’re 

a kind of green. (p. 43) 

 

 

 Esses são só alguns entre os vários exemplos de como a repetição se configura 

como o estatuto ontológico, a identidade da obra de Beckett. Outro trecho bastante 

citado e analisado é a rima infantil com a qual Vladimir inicia o segundo ato. 

Consideradas as especificidades de cada versão – na francesa, o cão rouba uma 

“linguiça”, “andouillette”, enquanto na inglesa, ele rouba “um pedaço de pão”, “a crust 

of bread” –, em ambas ela simboliza a repetição circular que ocorre na peça e representa 

a natureza cíclica do tempo. Pfister acrescenta que “[a] rima não é só construída 

ciclicamente, ela também pode ser repetida ad infinitum, transformando, assim, a 

passagem do tempo em eternidade.”
68

  

 

 

VLADIMIR: Un chien vint dans... 

Ayant commencé trop bas, il s'arrête, tousse, 

reprend plus haut 

Un chien vint dans l'office 

Et prit une andouillette. 

Alors à coups de louche 

Le chef le mit en miettes. 

Les autres chiens ce voyant 

 

VLADIMIR: A dog came in– 

Having begun too high he stops, clears his 

throat, resumes: 

A dog came in the kitchen 

And stole a crust of bread. 

Then cook up with a ladle 

And beat him till he was dead. 

Then all the dogs came running 
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 PFISTER, 1988, p.  291. The rhyme is not only constructed cyclically, it can also be repeated ad 

infinitum, thereby transforming the passing of time into timelessness. 

 



58 
 

Vite vite l'ensevelirent... 

Il s'arrête, se recueille, puis reprend 

Les autres chiens ce voyant 

Vite vite l'ensevelirent 

Au pied d'une croix en bois blanc 

Où le passant pouvait lire 

Un chien vint dans l'office 

Et prit une andouillette. 

Alors à coups de louche 

Le chef le mit en miettes. 

Les autres chiens ce voyant 

Vite vite l'ensevelirent… 

Il s'arrête. Même jeu. 

Les autres chiens ce voyant 

Vite vite l'ensevelirent… 

Il s'arrête. Même jeu. Plus bas. 

Vite vite l'ensevelirent… (p. 79) 

 

And dug the dog a tomb– 

He stops, broods, resumes: 

Then all the dogs came running 

And dug the dog a tomb 

And wrote upon the tombstone 

For the eyes of dogs to come: 

A dog came in the kitchen 

And stole a crust of bread. 

Then cook up with a ladle 

And beat him till he was dead. 

Then all the dogs came running 

And dug the dog a tomb– 

He stops, broods, resumes: 

Then all the dogs came running 

And dug the dog a tomb– 

He stops, broods. Softly. 

And dug the dog a tomb… (p. 37) 

 

 Além da canção de ninar, há um outro momento importante da peça que 

simboliza a forma circular de repetição, a saber, o jogo dos chapéus, que ocorre no 

segundo ato. Além dos próprios chapéus, Didi e Gogo se apropriam também do de 

Lucky, que o esquecera para trás. Os dois amigos, então, brincam de trocar os chapéus 

um com o outro, fazendo um movimento idêntico – e rápido, como aponta apenas a 

rubrica francesa – e formando um círculo perfeito, que só é desfeito quando Vladimir 

joga seu chapéu no chão. Para tanto, os atores devem seguir à risca as rubricas 

extremamente detalhas e repetitivas de Beckett: 

 

 

Estragon prend le chapeau de Vladimir. 

Vladimir ajuste des deux mains le chapeau de 

Lucky. Estragon met le chapeau de Vladimir à 

la place du sien qu'il tend à Vladimir. 

Vladimir prend le chapeau d'Estragon. 

Estragon ajuste des deux mains le chapeau de 

Vladimir. Vladimir met le chapeau d'Estragon 

à la place de celui de Lucky qu'il tend à 

Estragon. Estragon prend le chapeau de 

Lucky. Vladimir ajuste des deux mains le 

chapeau d'Estragon. Estragon met le chapeau 

de Lucky à la place de celui de Vladimir qu'il 

tend à Vladimir. Vladimir prend son chapeau. 

Estragon ajuste des deux mains le chapeau de 

Lucky. Vladimir met son chapeau à la place 

de celui d'Estragon qu'il tend à Estragon. 

Estragon prend son chapeau. Vladimir ajuste 

son chapeau des deux mains. Estragon met 

son chapeau à la place de celui de Lucky qu'il 

tend à Vladimir. Vladimir prend le chapeau de 

Lucky. Estragon ajuste son chapeau des deux 

 

Estragon takes Vladimir's hat. Vladimir 

adjusts Lucky's hat on his head. Estragon puts 

on Vladimir's hat in place of his own which he 

hands to Vladimir. Vladimir takes Estragon's 

hat. Estragon adjusts Vladimir's hat on his 

head. Vladimir puts on Estragon's hat in place 

of Lucky's which he hands to Estragon. 

Estragon takes Lucky's hat. Vladimir adjusts 

Estragon's hat on his head. Estragon puts on 

Lucky's hat in place of Vladimir's which he 

hands to Vladimir. Vladimir takes his hat, 

Estragon adjusts Lucky's hat on his head. 

Vladimir puts on his hat in place of Estragon's 

which he hands to Estragon. Estragon takes 

his hat. Vladimir adjusts his hat on his head. 

Estragon puts on his hat in place of Lucky's 

which he hands to Vladimir. Vladimir takes 

Lucky's hat. Estragon adjusts his hat on his 

head. Vladimir puts on Lucky's hat in place of 

his own which he hands to Estragon. Estragon 

takes Vladimir's hat. Vladimir adjusts Lucky's 
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mains. Vladimir met le chapeau de Lucky à la 

place du sien qu'il tend à Estragon. Estragon 

prend le chapeau de Vladimir. Vladimir ajuste 

des deux mains le chapeau de Lucky. 

Estragon tend le chapeau de Vladimir à 

Vladimir qui le prend et le tend à Estragon qui 

le prend et le tend à Vladimir qui le prend et 

le jette. Tout cela dans un mouvement vif. (p. 

101) 

 

hat on his head. Estragon hands Vladimir's hat 

back to Vladimir who takes it and hands it 

back to Estragon who takes it and hands it 

back to Vladimir who takes it and throws it 

down. (p. 46) 

 

 

 A esse respeito, Calderwood aponta que “[a] peça, assim como o círculo, não 

tem início nem fim; (…) é uma tautologia circular que termina onde começa, com duas 

personagens, Didi e Gogo, cujos nomes terminam onde começam.”
69

 Essa dinâmica 

repetitiva é continuada e ainda mais enfatizada pela autotradução da peça, se pensarmos 

na tradução como repetição e no fato de a versão inglesa remeter e retomar a versão 

francesa também ad infinitum.     

Essa lógica circular, na qual tudo na peça parece estar sempre começando e 

recomeçando, é indicada nas falas de Vladimir, em um diálogo com Estragon, no 

primeiro ato, num dos momentos em que ironiza a situação em que se encontram. Nota-

se nesse trecho que a forma como Didi descreve a noite em francês é menos coloquial e 

demonstra um menor envolvimento por parte da personagem se comparada à versão em 

inglês: 

 

 

VLADIMIR. - Charmante soirée. 

ESTRAGON. - Inoubliable. 

VLADIMIR. - Et ce n'est pas fini. 

ESTRAGON. - On dirait que non. 

VLADIMIR. - Ça ne fait que commencer. (p. 

47) 

 

 

VLADIMIR: Charming evening we're having. 

ESTRAGON: Unforgettable. 

VLADIMIR: And it's not over. 

ESTRAGON: Apparently not. 

VLADIMIR: It's only beginning. (p. 23) 

 

 

A repetição circular é enfatizada uma vez que o segundo ato parece repetir o 

primeiro, com a fala de Vladimir que revela um reencontro com Estragon: “Encore toi!” 

(p. 81)/ “You again!” (p. 37). Porém, é importante ressaltar que o primeiro ato também 

se inicia indicando um reencontro, quando Didi diz a Gogo “Je suis content de te 

revoir” (p. 9)/ “I’m glad to see you back” (p. 7). Nesse sentido, Connor aponta que “a 
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 CALDERWOOD, 1986, p.  365. The play, like the round, has neither beginning nor end; (...) is a 

circular tautology that ends where it begins, with two characters, Didi and Gogo, whose names end where 

they begin. 
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aparição e o encontro é estabelecido para nós no início de ambos os atos como uma 

repetição”
70

 

Esse processo cíclico, de acordo com Pfister, reflete uma reação contra a forma 

fechada dos finais dramáticos. Peças modernas, como as de Beckett, questionam as 

normas clássicas e propõem uma forma aberta. Em En attendant Godot/ Waiting for 

Godot, especialmente, graças à espera e à repetição interminável que a obra sugere, um 

final fechado seria impensável.  

 O mesmo movimento repetitivo é representado pela aparição de Pozzo e Lucky, 

no decorrer de cada um dos dois atos e pela forma como os atos se encerram, ou seja, 

com a decisão dos vagabundos de partir, que não é levada a sério. O garoto que traz a 

mensagem de Godot também aparece nos dois atos, mas já no primeiro, Vladimir dá a 

entender que o teria visto no dia anterior: 

 

 

GARÇON. - Monsieur Godot... 

VLADIMIR (l'interrompant). - Je t'ai déjà vu, 

n'est-ce pas? 

GARÇON. - Je ne sais pas, monsieur. 

VLADIMIR. - Tu ne me connais pas? 

GARÇON. - Non monsieur. 

VLADIMIR. - Tu n'es pas venu hier? 

GARÇON. - Non monsieur. 

VLADIMIR. - C'est la première fois que tu 

viens? 

GARÇON. - Oui monsieur. (p. 70) 

 

 

BOY: Mr. Godot -  

VLADIMIR: I've seen you before, haven't I? 

BOY: I don't know, Sir. 

VLADIMIR: You don't know me? 

BOY: No Sir. 

VLADIMIR: It wasn't you came yesterday? 

BOY: No Sir. 

VLADIMIR: This is your first time? 

BOY: Yes Sir. (p. 33) 

 

 

 A respeito desse trecho, Connor ousa dizer que “[n]a curiosa estrutura deja vu de 

Waiting for Godot, até poderia ser possível interpretar o garoto do primeiro ato como 

uma repetição antecipada do garoto que aparece no final.”
71

  

Essa estratégia de referência anafórica é chamada por Elam de ‘backward-

looking’ (ELAM, 1980:153), ou seja, um olhar retrospectivo que aparece no início de 

uma peça ou de cenas e atos específicos, com o intuito de criar a sensação de um mundo 

in media res, com sua própria história pré-dramática. Dessa forma, os espectadores 

ficam com a impressão de que as personagens estão fazendo referência a situações 

passadas vividas por elas, das quais a plateia não tem conhecimento. 
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 CONNOR, 1988, p.  133. the appearance and meeting is established for us at the beggining of both acts 

as a repetition. 
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 CONNOR, 1988, p.  134. (In the curious deja vu structure of Waiting for Godot, it might even be 

possible to read the boy in the first act as a repetition-in-advance of the boy who appears at the end.) 
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Em relação ao conhecimento que a plateia tem sobre o contexto dramático, 

quando comparado ao que as personagens deteem do mesmo, Pfister o classifica como 

congruente e discrepante. No primeiro caso, público e personagens têm o mesmo grau 

de acesso às informações da peça, e no segundo, esse acesso é desigual. Para o autor, 

Waiting for Godot é um exemplo perfeito de conhecimento congruente, ou como ele 

prefere nomear, “desconhecimento congruente” (PFISTER, 1988:55). Isso porque há 

uma completa falta de informação a respeito do lugar em que as personagens se 

encontram, do passado das mesmas e do porquê de estarem ali, tanto por parte do 

público, quanto por parte delas próprias.  

Desse modo, os únicos pré-requisitos para a situação apresentada são o contato 

prévio entre Estragon e Vladimir, que parecem se reencontrar no início da peça, o 

encontro entre os dois vagabundos com o garoto, que Vladimir sugere no primeiro ato já 

ter acontecido antes, e o possível encontro anterior de Gogo e Didi com Godot. No 

entanto, essas informações soam incertas e confusas para a plateia, uma vez que assim 

se mostram para as personagens. Exemplo disso é o trecho abaixo, quando Pozzo 

pergunta a eles quem é Godot, e Didi e Gogo demonstram sua falta de conhecimento, 

que pode ser real, ou pode ser apenas uma estratégia para esconderem informações de 

Pozzo: 

 

 

POZZO. - Qui est-ce? 

VLADIMIR. - Eh bien, c'est un... c'est une 

connaissance. 

ESTRAGON. - Mais non, voyons, on le 

connaît à peine. 

VLADIMIR. - Evidemment... on ne le connaît 

pas très bien... mais tout de même... 

ESTRAGON. - Pour ma part je ne le 

reconnaîtrais même pas. (p. 30) 

 

 

POZZO: Who is he? 

VLADIMIR: Oh he's a... he's a kind of 

acquaintance. 

ESTRAGON: Nothing of the kind, we hardly 

know him. 

VLADIMIR: True... we don't know him very 

well... but all the same... 

ESTRAGON: Personally, I wouldn't even 

know him if I saw him. (p. 16) 

 

 

2.3 Universalismo, existencialismo e o entre-lugar exílico 
    

A falta de informações e de referências espaciais precisas e o caráter abstrato 

enfatizam o tom universal da peça. Brater analisa como o local é visto como global na 

obra. Na lógica minimalista de Beckett, na qual menos é mais, “a cena acontece ao 

mesmo tempo em nenhum lugar e em todos os lugares.”
72
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 BRATER, 2003, p.  150. the scene is set both nowhere and everywhere. 
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 Brater aponta também o sucesso internacional da peça, citando, além das 

europeias, produções latino-americanas e africanas. Nesse contexto, cabe destacar as 

performances menores da obra, aquelas com potencial revolucionário, como a dirigida 

por Ilan Ronen em 1984, no Haifa Municipal Theatre em Israel e a dirigida por Jan 

Jonson em 1985 e 1986, tendo como atores os prisioneiros da Prisão de Segurança 

Máxima em Kumla, na Suécia. Acrescento a elas a ousadia de Susan Sontag em levar a 

peça a Sarajevo, em 1993, em meio à guerra na Bósnia. 

O universalismo presente na peça beckettiana sugere que Vladimir e Estragon 

estariam representando toda a humanidade, como conclui Didi no segundo ato da peça, 

quando diz, se referindo a ele e a Gogo, “l'humanité c'est nous” (p. 112)/ “all mankind is 

us” (p. 51), em meio a uma fala que parece repetir, ao seu modo, o discurso de Lucky do 

primeiro ato. Mais adiante, Vladimir reforça essa ideia, quando Pozzo pergunta quem 

são eles e ele responde que “são homens”: “Nous sommes des hommes” (p. 115)/ “We 

are men” (p. 53). Para Berrettini, os próprios nomes das duas personagens principais, 

“por sua origem eslava, francesa, italiana e inglesa, respectivamente, parecem 

universalizar sua condição de homem e não individualidades” (BERRETTINI, 

1977:10). 

Nesse sentido, para McDonald, essa analogia existencialista pode ser 

estabelecida uma vez que “[a] maioria dos seres humanos vive em um constante estado 

de espera (em baixo ou alto nível) e se fixa em alguma esperança ou desejo para o 

futuro. Uma vez que essa esperança é alcançada ou o desejo satisfeito, ele se move para 

algum outro objeto”
73

, de forma que entramos em um ciclo de espera sem fim, o que 

pode ser muito bem representado neste trecho da fala de Vladimir: “Nous ne sommes 

plus seuls, à attendre la nuit, à attendre Godot, à attendre - à attendre” (p. 109)/  “We are 

no longer alone, waiting for the night, waiting for Godot, waiting for… waiting” (p. 50). 

Nesse ciclo infinito de espera por um Godot que nunca chega, pois nunca 

estamos completamente satisfeitos, nos distraímos em meio à nossa rotina e muitas 

vezes esquecemos como o hábito é destrutivo. De acordo com Connor, essa questão é 

característica dos primeiros trabalhos de Beckett, que trazem “personagens lutando para 
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 MCDONALD, 2006, p.  30. Most human beings live in a constant state of yearning (low- or high-level) 

and fix onto some hope or desire for the future (…). Once that hope is achieved or desire fulfilled, it 

moves on to some other object. 



63 
 

escapar do hábito, embora eles próprios sejam constitutivamente escravizados por 

ele.”
74

  

Em relação ao hábito, uma fala de Vladimir, no final da peça, na versão francesa 

destaca seu aspecto silenciador “Mais l'habitude est une grande sourdine” (p. 128), 

enquanto na versão inglesa enfatiza seu poder mortífero “But habit is a great deadener” 

(p. 58). No mesmo trecho, Didi relaciona morte e vida, em francês, ao dizer que o 

coveiro cava o buraco sonhadoramente, “rêveusement”: “Du fond du trou, rêveusement, 

le fossoyeur applique ses fers” (p. 128), isto é, ao estabelecer uma relação entre morte e 

esperança; e em inglês, ao criar uma imagem que relaciona a pá do coveiro ao fórceps 

do nascimento: “Down in the hole, lingeringly, the grave-digger puts on the forceps” (p. 

58). A esse respeito, Berrettini fala sobre a representação que a peça faz da vida como 

“decorrência do mal do nascimento” (BERRETTINI, 1977:18) e sobre a 

irremediabilidade da morte, a partir do momento em que nascemos, isto é, o ciclo da 

vida e “seu círculo vicioso: qualquer que seja aquilo que se faça, ou como quer que se o 

faça, lá está a morte a aguardar o homem.” (BERRETTINI, 1977:77)  

 A rotina de Didi e Gogo, as atividades irrelevantes que realizam, os diálogos 

insignificantes que mantêm, as histórias que contam um ao outro e as brincadeiras que 

fazem são não só maneiras de passar o tempo, mas formas de distração e esquecimento 

da cruel realidade, na tentativa de evitar o sofrimento que o conhecimento aprofundado 

sobre a existência traria. Em outras palavras, para as personagens, as inúmeras ações 

automáticas que executam – como a tarefa de Sísifo de empurrar a pedra morro acima –, 

que dispensam esforço intelectual, seriam uma maneira de fugir à reflexão a respeito de 

sua própria existência. Como Sísifo, Vladimir e Estragon estão presos em um universo 

hostil, no qual a falta de sentido, a solidão e o silêncio predominam e se veem, pois, 

fadados ao hábito e condenados à repetição.  

 Berrettini defende que “[v]isão trágica do homem e do universo muitos autores a 

tiveram e a têm. Mas a de Beckett é talvez a mais trágica, pois nela, como notou 

Ionesco, ‘é a totalidade da condição humana que entra em jogo, e não o homem de tal 

ou tal sociedade’(BERRETTINI, 1977:19). É esse homem beckettiano universal que 

reforça o existencialismo da peça, pois, como coloca Huebert, em relação a Waiting for 

Godot e Endgame, “[p]articularidades históricas são retiradas dessas peças, substituídas 
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 CONNOR, 1988, p.  1. characters struggling to scape from habit, even though they are themselves 

constitutively enslaved by it.  
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pelas abstrações da humanidade pura”.
75

 No caso de En attendant Godot/ Waiting for 

Godot, Beckett, então, em vez de representar as atrocidades do holocausto, traz ao palco 

a representação do homem que questiona o que fazer após Auschwitz. A insegurança e a 

incerteza de Vladimir e Estragon em relação a seus destinos fica clara na frase proferida 

por ambos, especialmente por Gogo, algumas vezes no decorrer dos dois atos da peça: 

“O que fazemos agora?, “Qu'est-ce qu'on fait maintenant?/ What do we do now?”.  

Assim Pfister justifica essa visão existencialista, na qual Didi e Gogo 

representariam o ser humano como um todo, vivendo nesse “lugar nenhum”, que 

poderia, ao mesmo tempo, ser “qualquer lugar”: 

 

Nas peças de Beckett, o espaço fora do palco é muitas vezes deixado 

tão vago e indeterminado que o local apresentado no palco parece ter 

sido vedado e isolado de todo o tipo de contexto espacial, mais 

estreito ou mais amplo, e os eventos, portanto, assumem as 

características de um modelo existencial.
76

 

 

Prova disso é o fato da estrada onde se encontram as personagens não vir de, 

nem levar a, nenhum lugar específico. Esse espaço indefinido e universal que aparece 

no palco de Beckett remete ao limbo, ao entre-lugar exílico, a um espaço intersticial, 

não fixado, nem delimitado. De acordo com Pfister, a árvore também carece de 

especificação e, em um primeiro momento, serve apenas para indicar o ponto de 

encontro dos dois vagabundos e, posteriormente, deles com Godot. Por outro lado, uma 

vez que a árvore é a única a ocupar o espaço vazio do cenário, ela também serve para 

enfatizar esse vazio e “reflete a condição existencial dos dois vagabundos – seu 

isolamento, sua falta de propósito e sua solidão desorientada.”
77

 Para Pfister, o espaço 

representado por Beckett seria, então, o reflexo simbólico desse estado e nível de 

consciência. Nas palavras do autor, “[é] exatamente pelo fato dos eventos estarem 

situados em uma espécie de ‘lugar nenhum’ – assim como Leo Spitzer descreve os 

cenários em Racine – que eles são elevados ao status de um modelo universalmente 

válido de existência humana.”
78
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 HUEBERT, 2008, p.  16. Historical particularities evacuate from these plays, replaced by the 

abstractions of bare humanity. 
76

 PFISTER, 1988, p.  259. In Beckett’s plays the space off-stage is often left so vague and undetermined 

that the locale presented on stage seems to have been seal off and isolated from every kind of narrower or 

broader spatial context and the events therefore take on the features of an existential model. 
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 PFISTER, 1988, p.  266.  reflects the existential condition of the two tramps – their isolation, 

aimlessness and disoriented solitude. 
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 PFISTER, 1988, p.  266. It is exactly because the events are situated in a kind of abstract ‘nowhereness’ 

– as Leo Spitzer has described the settings in Racine – that they are elevated to the status of a universally 

valid model of human existence.  
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2.4 O significante Godot  

 

Dentre os estudos que se dedicaram à análise da peça de Samuel Beckett, é 

quase unânime a interpretação que sugere uma relação entre Godot e “God”, a começar 

pela semelhança entre as palavras, no caso da versão inglesa. Berrettini ousa dizer que 

“Godot” seria o resultado do “God” inglês “mais o sufixo francês ot, de teor pejorativo” 

(BERRETTINI, 1977:29). Podemos arriscar interpretar também que a palavra “Godot”, 

de certa forma, contém os nomes “Gogo” e “Didi”. Vladimir e Estragon estariam, 

portanto, à espera de Deus e, mais precisamente, de salvação, como chegam a 

demonstrar em alguns momentos da peça. Beckett, quando questionado sobre quem 

Godot estaria representando é enfático ao responder que se soubesse teria dito e que se 

ele representasse Deus teria usado “God” e não Godot em sua obra. A respeito dessa 

tentativa da crítica beckettiana de desvendar o significado de Godot, Martin Esslin 

apresenta um ponto de vista bastante interessante: 

 

Certamente não há justificativa para uma crítica que tentará apresentar 

resultados absolutos, como fornecer a descoberta da identidade de 

Godot ou estabelecer que Hamm é Joyce e Clov o próprio Beckett; 

assim como não faz sentido importar a teologia cristã ou o zen 

budismo para a obra de um homem cuja atitude básica pode ser 

definida como uma rejeição total de ideologia.
79

  

 

Assim sendo, mais importante do que saber quem, de fato, Godot representa, é 

entender que a alegoria que se estabelece faz sentido uma vez que “Godot dá a Estragon 

e Vladimir um senso de direção e propósito em suas vidas (embora confuso), de 

maneira análoga à crença religiosa”, como bem coloca McDonald.
80

  

Essa ideia é reforçada por uma fala de Pozzo a Didi, no primeiro ato, que revela 

que seja quem for Godot, o futuro de Vladimir e Estragon estaria nas mãos dele, pelo 

menos o futuro imediato, visto que o único propósito dos dois vagabundos é esperar por 

ele: “(...) Godet... Godot… Godin… (silence)... enfin vous voyez qui je veux dire, dont 

votre avenir dépend (silence)… enfin votre avenir immédiat” (p. 39)/ “(...) Godet… 

Godot… Godin… anyhow you see who I mean, who has your future in his hands… 

(pause)... at least your immediate future?” (p. 19)     

                                                           
79

 ESSLIN, 1983, p. 86-87. There is certainly no justification for criticism that will try to deliver cut-and-

dried results, such as furnishing the discovery of the identity of Godot or establishing that Hamm is James 

Joyce and Clov, Beckett himself; nor is there point in importing Chritian theology or Zen Budhism into 

the work of a man whose basic attitude can de defined as a total rejection of ideology. 
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 MCDONALD, 2006, p.  29. Godot gives Estragon and Vladimir a sense of direction and purpose in 

their lives (however misplaced), in a manner analogous to religious belief. 
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 Steven Connor comenta que as primeiras obras de Becket “são caracterizadas 

por uma enorme densidade de alusões, que continuamente levam o leitor para outros 

textos externos, que elas repetem ou repudiam ironicamente.”
81

 Pode-se dizer que esse é 

o caso da inegável presença de uma série de referências, algumas irônicas, à Bíblia e a 

questões religiosas na peça.  

 Logo no início do primeiro ato, Estragon tira o sapato que o incomodava, 

examina-o e depois examina o próprio pé, “dando ocasião a Vladimir de meditar sobre o 

homem, e por associação, sobre o problema da culpabilidade, evocando o caso dos 

ladrões que se encontra no Novo Testamento. E isto conduz à idéia de arrepender-se.”, 

como aponta Berrettini (BERRETTINI, 1977:37). A cena de Gogo manipulando seu 

sapato e seu pé faz Didi se lembrar de um provérbio que, tanto em francês como em 

inglês, evoca a questão da culpa, que ele logo relaciona à culpa católica, ao citar a 

história dos ladrões, e à necessidade de se arrepender para ser salvo. Estragon 

complementa o diálogo trazendo a hipótese de arrependimento do pecado de ter 

nascido: 

 

 

VLADIMIR. (...) - Alors? 

ESTRAGON. - Rien. 

VLADIMIR. - Fais voir. 

ESTRAGON. - Il n'y a rien à voir. 

VLADIMIR. - Essaie de la remettre. 

ESTRAGON (ayant examiné son pied). - Je 

vais le laisser respirer un peu. 

VLADIMIR. - Voilà l'homme tout entier, s'en 

prenant à sa chaussure alors que c'est son 

pied le coupable. (Il enlève encore une fois 

son chapeau, regarde dedans, y passe la main, 

le secoue, tape dessus, souffle dedans, le 

remet.) Ça deviant inquiétant. (Silence. 

Estragon agite son pied, en faisant jouer les 

orteils, afin que l'air y circule mieux.) Un des 

larons fut sauvé. (Un temps.) C'est un 

pourcentage honnête. (Un temps.) Gogo... 

ESTRAGON. - Quoi? 

VLADIMIR. - Si on se repentait? 

ESTRAGON. - De quoi? 

VLADIMIR. - Eh bien ... (Il cherche.) On 

n'aurait pas besoin d'entrer dans les détails. 

ESTRAGON. - D'être né? (p. 12) 

 

 

VLADIMIR: (…) Well? 

ESTRAGON: Nothing. 

VLADIMIR: Show me. 

ESTRAGON: There's nothing to show. 

VLADIMIR:  Try and put it on again. 

ESTRAGON: (examining his foot). I'll air it 

for a bit. 

VLADIMIR: There's man all over for you, 

blaming on his boots the faults of his feet. (He 

takes off his hat again, peers inside it, feels 

about inside it, knocks on the crown, blows 

into it, puts it on again.) This is getting 

alarming. (Silence. Vladimir deep in thought, 

Estragon pulling at his toes.) One of the 

thieves was saved. (Pause.) It's a reasonable 

percentage. (Pause.) Gogo. 

ESTRAGON: What? 

VLADIMIR: Suppose we repented. 

ESTRAGON: Repented what? 

VLADIMIR: Oh… (He reflects.) We wouldn't 

have to go into the details. 

ESTRAGON: Our being born? (p. 8) 
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 CONNOR, 1988, p.  1. are characterized by an enormous density of allusions, which continually send 

the reader outside to the other texts which they repeat or ironically repudiate. 
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Em seguida, quando perguntado por Didi se já leu a Bíblia, Gogo responde que 

já deve ter dado uma olhada, e revela sua falta de conhecimento sobre o livro sagrado, 

ao descrever com ironia o que se lembra dele. Neste trecho, enquanto na versão francesa 

Vladimir fala de uma escola sem Deus, “A l'école sans Dieu” e em seguida cita o 

“Roquette”, bairro judeu de Paris, na versão inglesa há a omissão dessas referências 

contextuais e Didi pergunta apenas se Estragon se lembra dos evangelhos, “the 

Gospels”: 

 

 

VLADIMIR. - Tu as lu la Bible? 

ESTRAGON. - La Bible ... (Il réfléchit.) J'ai 

dû y jeter un coup d'oeil. 

VLADIMIR (étonne'). - A l'école sans Dieu? 

ESTRAGON. - Sais pas si elle était sans ou 

avec. 

VLADIMIR. Tu dois confondre avec la 

Roquette. 

ESTRAGON. Possible. Je me rappelle les 

cartes de la Terre sainte. En couleur. Très 

jolies. La mer Morte était bleu pâle. J'avais 

soif rien qu'en la regardant. Je me disais, c'est 

là que nous irons passer notre lune de miel. 

Nous nagerons. Nous serons heureux. (p. 13) 

 

 

VLADIMIR: Did you ever read the Bible? 

ESTRAGON: The Bible… (He reflects.) I must 

have taken a look at it. 

VLADIMIR: Do you remember the Gospels? 

ESTRAGON: I remember the maps of the 

Holy Land. Coloured they were. Very pretty. 

The Dead Sea was pale blue. The very look of 

it made me thirsty. That's where we'll go, I 

used to say, that's where we'll go for our 

honeymoon. We'll swim. We'll be happy. (p. 8) 
 

 

 Mais adiante, Vladimir pergunta a Estragon se ele se lembra da história da 

crucificação dos ladrões, juntamente com Cristo, e questiona a versão bíblica que diz 

que um dos dois ladrões foi salvo. Neste trecho, temos a fala irônica de Gogo, que 

critica a crença religiosa, que se tornou uma das citações mais famosas da obra: “Les 

gens sont des cons”/ “People are bloody ignorant apes”. Além disso, podemos ainda ousar 

interpretar a fala anterior de Didi, “On ne connaît que cette version-là”/ “It's the only version 

they know”, como um possível comentário do próprio Beckett a respeito de sua obra bilíngue, 

de modo a criticar o conhecimento de apenas uma versão e, portanto, a necessidade de se 

conhecer as duas versões da peça, francesa e inglesa: 

 

 

VLADIMIR. - Ils étaient là tous les quatre. Et 

un seul parle d'un larron de sauvé. Pourquoi 

le croire plutôt que les autres? 

ESTRAGON. - Qui le croit? 

VLADIMIR. - Mais tout le monde. On ne 

connaît que cette version-là. 

ESTRAGON. - Les gens sont des cons. (p. 16) 

 

 

VLADIMIR: But all four were there. And only 

one speaks of a thief being saved. Why believe 

him rather than the others? 

ESTRAGON: Who believes him? 

VLADIMIR: Everybody. It's the only version 

they know. 

ESTRAGON: People are bloody ignorant 

apes. (p. 9) 
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 As ironias de Estragon não param por aí. No segundo ato, Gogo demonstra não 

ter certeza sobre o nome de Pozzo e, como sugere Didi, decide gritar alguns nomes para 

ver se acerta. O primeiro que experimenta é “Abel” (p. 117)/ (p.53). Em seguida, acha 

que o nome de Lucky pode ser “Caim”: “Peut-être que l'autre s'appelle Caïn. (Il 

appelle.) Caïn! Caïn!” (p. 117)/ “Perhaps the other is called Cain. Cain! Cain!” (p. 53) 

Em termos de nomes bíblicos, no primeiro ato, na versão inglesa, quando Pozzo 

pergunta a Estragon seu nome, ele se identifica como “Adam” (p. 25), enquanto na 

versão francesa ele responde “Catulle” (p. 51), se referindo ao poeta romano. Vale 

lembrar que no início desse ato Estragon afirma já ter sido um poeta: 

 

 

VLADIMIR. - Tu aurais dû être poète. 

ESTRAGON. - Je l'ai été. (Geste vers ses 

haillons.) Ça ne se voit pas? (p. 14) 

 

 

VLADIMIR: You should have been a poet. 

ESTRAGON: I was. (Gesture towards his 

rags.) Isn't that obvious? (p. 9) 
 

 

 No início do discurso de Lucky, também há uma referência a Deus no trecho 

“d'un Dieu personnel quaquaquaqua à barbe blanche quaqua” (p. 59)/ “a personal God 

quaquaquaqua with white beard quaquaquaqua” (p. 28). No segundo ato, é a vez de 

Estragon invocá-lo, após fazerem alguns exercícios para passar o tempo: 

 

 

ESTRAGON (s'arrêtant). - Assez. Je suis 

fatigué. 

VLADIMIR (s'arrêtant). - Nous ne sommes pas 

en train. Faisons quand même quelques 

respirations. 

ESTRAGON. - Je ne veux plus respirer. 

VLADIMIR. - Tu as raison. (Pause.) Faisons 

quand même l'arbre, pour l'équilibre. 

ESTRAGON. - L'arbre? 

Vladimir fail l'arbre en titubant. 

VLADIMIR (s'arrêtant). - A toi. 

Estragon fait l'arbre en titubant. 

ESTRAGON . - Tu crois que Dieu me voit? 

VLADIMIR . - Il faut fermer les yeux. 

Estragon ferme les yeux, titube plus fort. 

ESTRAGON (s'arrêtant, brandissant les 

poings, à tue-tête). - Dieu ait pitié de moi! 

VLADIMIR (vexé). - Et moi? 

ESTRAGON (de même). - De moi! De moi! 

Pitié! De moi! (p. 107) 

 

 

ESTRAGON: (stopping). That's enough. I'm 

tired. 

VLADIMIR: (stopping). We're not in form. 

What about a little deep breathing? 

ESTRAGON: I'm tired breathing. 

VLADIMIR: You're right. (Pause.) Let's just 

do the tree, for the balance. 

ESTRAGON: The tree? 

Vladimir does the tree, staggering about on 

one leg. 

VLADIMIR: (stopping). Your turn. 

Estragon does the tree, staggers. 

ESTRAGON: Do you think God sees me? 

VLADIMIR: You must close your eyes. 

Estragon closes his eyes, staggers worse. 

ESTRAGON: (stopping, brandishing his fists, 

at the top of his voice.) God have pity on me! 

VLADIMIR: (vexed). And me? 

ESTRAGON: On me! On me! Pity! On me! (p. 

49) 

 

 

 Ao final do primeiro ato, Gogo compara sua vida à de Jesus Cristo: 
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VLADIMIR. - Mais tu ne peux pas aller pieds 

nus. 

ESTRAGON. - Jésus l'a fait. 

VLADIMIR. - Jésus! Qu'est-ce que tu vas 

chercher là! Tu ne vas tout de même pas te 

comparer à lui? 

ESTRAGON. - Toute ma vie je me suis 

comparé à lui. (p. 73) 

 

 

VLADIMIR: But you can't go barefoot! 

ESTRAGON: Christ did. 

VLADIMIR: Christ! What has Christ got to do 

with it? You're not going to compare yourself 

to Christ! 

ESTRAGON: All my life I've compared myself 

to him. (p. 34) 

 

 

 Já no fim do segundo ato, é Vladimir quem pede a Cristo misericórdia: 

“Miséricorde” (p. 130)/ “Christ have mercy on us!” (p. 59) Em seguida, com a saída do 

garoto de cena, Gogo, mais uma vez, demonstra vontade de partir, mas Didi lembra-o de 

que devem voltar, acreditando na promessa de que Godot virá no dia seguinte. Nesse 

momento, Estragon sugere que eles faltem ao encontro com Godot e, aqui, novamente, 

parece haver uma aproximação entre Godot e a figura de Deus, uma vez que Vladimir 

responde que eles seriam punidos se faltassem ao tal encontro: 

 

 

ESTRAGON. - Et si on le laissait tomber? (Un 

temps.) Si on le laissait tomber? 

VLADIMIR. - Il nous punirait. (...) (p. 132) 

 

 

ESTRAGON: And if we dropped him? 

(Pause.) If we dropped him? 

VLADIMIR: He'd punish us. (...) (p. 59) 

 

 Essa aproximação entre Godot e “God” pode ser notada também em uma das 

últimas cenas da peça, na qual Didi propõe que eles se enforquem, a não ser que Godot 

venha e os salve: 

 

 

VLADIMIR. - On se pendra demain. (Un 

temps.) A moins que Godot ne vienne. 

ESTRAGON. - Et s'il vient? 

VLADIMIR. - Nous serons sauvés. (p. 133) 

 

 

VLADIMIR: We'll hang ourselves tomorrow. 

(Pause.) Unless Godot comes. 

ESTRAGON: And if he comes? 

VLADIMIR: We'll be saved. (p. 60) 

 

 

 É importante ressaltar que essa é a única vez em que a proposta parte de 

Vladimir. Tanto no primeiro ato, “Si on se pendait?” (p. 21)/ “What about hanging 

ourselves?” (p. 12), quanto no segundo, “Et si on se pendait?” (p. 132)/ “Why don't we 

hang ourselves?” (p. 60), é Estragon quem sugere o suicídio como uma alternativa. Ao 

final de cada um dos atos, também é Gogo quem lamenta o fato de eles não possuírem 

um pedaço de corda adequado, para que pudessem se enforcar na árvore – como fez 

Judas –, e se compromete a trazê-lo no dia seguinte. 
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 É interessante observar como as personagens veem a árvore, o único objeto que 

compõe a cena, como uma forca em potencial, ou seja, a morte como alternativa para 

sua falta de perspectiva. Entretanto, no trecho em que Didi diz a Gogo que o 

enforcamento faria com que eles tivessem uma ereção, como aponta Pfister, morte e 

vida se sobrepõem: 

 

 

ESTRAGON. - Si on se pendait? 

VLADIMIR. - Ce serait un moyen de bander. 

ESTRAGON (aguiché). - On bande? 

VLADIMIR. - Avec tout ce qui s'ensuit. Là où 

ça tombe il pousse des mandragores. C'est 

pour ça qu'elles crient quand on les arrache. 

Tu ne savais pas ça? 

ESTRAGON. - Pendons-nous tout de suite. (p. 

21) 

 

 

ESTRAGON: What about hanging ourselves? 

VLADIMIR: Hmm. It'd give us an erection. 

ESTRAGON: (highly excited). An erection! 

VLADIMIR: With all that follows. Where it 

falls mandrakes grow. That's why they shriek 

when you pull them up.  Did you not know 

that? 

ESTRAGON: Let's hang ourselves 

immediately! (p. 12) 

 

 

 No segundo ato, em uma das vezes em que cochila na peça, Estragon parece 

sonhar com suicídio: 

 

 

(...) Estragon se réveile en sursaut, se lève, fait 

quelques pas affolés. Vladimir court vers lui, 

l'entoure de son bras. 

VLADIMIR. – Là... là... je suis là... n'aie pas 

peur. 

ESTRAGON. - Ah! 

VLADIMIR. – Là... là... c'est fini. 

ESTRAGON. - Je tombais. 

VLADIMIR. - C'est fini. N'y pense plus. 

ESTRAGON. - J'étais sur un... (p. 99) 

 

  

(…) Estragon wakes with a start, jumps up, 

casts about wildly. Vladimir runs to him, puts 

his arms around him.)  

VLADIMIR: There… there… Didi is there… 

don't be afraid… 

ESTRAGON: Ah! 

VLADIMIR: There… there… it's all over. 

ESTRAGON: I was falling— 

VLADIMIR: It's all over, it's all over. 

ESTRAGON: I was on top of a— (p. 45) 

 

 

 O sonho sobre estar caindo de algum lugar, ou “do topo de” algum lugar, como 

marca a versão inglesa, faz lembrar uma fala de Vladimir, no início da peça, na qual 

podemos inferir que ele e Gogo já poderiam ter tentado suicídio antes, quase pulando de 

mãos dadas, do alto da torre Eiffel: “La main dans la main on se serait jeté en bas de la 

tour Eifel, parmi les premiers” (p. 11)/ “Hand in hand from the top of the Eiffel Tower, 

among the first” (p. 7).  

 Apesar dessas referências à morte como uma alternativa para escapar da rotina 

sem sentido e do ciclo de espera sem fim em que se encontram, isto é, a materialização 

da “hope deferred”, a esperança adiada, trecho de um provérbio bíblico citado por 

Vladimir no primeiro ato da peça, na versão inglesa, “Hope deferred maketh the 
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something sick, who said that?” (p. 8), Didi e Gogo devem seguir à espera, mesmo sem 

certezas e perspectivas, pois não se sentem aptos a partir, assim como aponta a fala de 

Pozzo abaixo. Para Pozzo, partir significaria seguir viagem, mas o comentário de 

Estragon parece comparar a estrada à própria vida, e revela que talvez ele não esteja 

pronto para a morte. Podemos ousar dizer que o Pozzo inglês parece estar ainda menos 

preparado para morrer, haja vista a intensidade maior da modalização em sua fala e a 

longa hesitação indicada pela rubrica: 

 

 

Pozzo. - Je n'arrive pas... (il hésite)... à partir. 

ESTRAGON. - C'est la vie. (p. 65) 

 

 

POZZO: I don't seem to be able… (long 

hesitation)... to depart. 

ESTRAGON: Such is life. (p. 31) 

 

 

 Esse medo de partir é o que impede Gogo e Didi de se libertarem e tomarem 

uma atitude e um rumo. Presos à promessa de que Godot virá no dia seguinte, ao final 

dos dois atos temos o mesmo diálogo, apenas com as falas invertidas, trazendo a 

proposta de partida seguida da falta de ação de Estragon e Vladimir, como apontam as 

rubricas. Estes trechos, que realçam a inércia das personagens, talvez sejam os que 

melhor representem o estado límbico, de incerteza e indecisão em que se veem: presos 

no tempo – que parece não passar, pois passagem de tempo está relacionada a 

movimento, mas “eles não se movem” –, e no espaço – nesse interstício, nesse entre-

lugar, de onde é impossível se deslocar. De acordo com Elam, essa tensão que se cria 

entre o que a fala sugere e a ação contraditória que é realizada – quer dizer, não 

realizada, uma vez que eles não saem do lugar –, traz um efeito cômico a esses dois 

momentos da obra. A comparação destes dois trechos mostra claramente não a repetição 

de uma ação, mas a repetição de uma não-ação, ou seja, representa bem a dinâmica da 

peça descrita por Mercier, de que nada acontece, duas vezes.  

 

 

ESTRAGON. - Alors, on y va? 

VLADIMIR. - Allons-y. 

Ils ne bougent pas. (p. 75) 

 

 

ESTRAGON: Well, shall we go? 

VLADIMIR: Yes, let's go. 

They do not move. (p. 35) 

 

 

 

VLADIMIR. - Alors, on y va? 

ESTRAGON. - Allons-y. 

Ils ne bougent pas. (p. 134) 

 

 

VLADIMIR: Well? Shall we go? 

ESTRAGON: Yes, let's go. 

They do not move. (p. 60) 
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 Esse efeito cômico também está presente no trecho que inicia o primeiro ato, no 

qual Vladimir diz que achou que Estragon tivesse ido embora para sempre e Gogo 

responde apenas “eu também”. A comicidade, nesse caso, se dá graças à ambiguidade 

criada, uma vez que não fica claro se Gogo concorda com o fato de “também” estar feliz 

em rever Didi, ou se, estranhamente, “também” pensou que ele próprio tivesse partido 

para sempre.   

 

 

VLADIMIR. (...) - Alors, te revoilà, toi. 

ESTRAGON. - Tu crois? 
VLADIMIR. - Je suis content de te revoir. Je 

te croyais parti pour toujours. 

ESTRAGON. - Moi aussi. (p. 9) 

 

 

VLADIMIR: (…) So there you are again. 

ESTRAGON: Am I? 

VLADIMIR: I'm glad to see you back. I 

thought you were gone forever. 

ESTRAGON: Me too. (p. 7) 

 

 

 Além disso, o fato de Estragon duvidar se ele estaria mesmo lá, após o 

comentário de Vladimir, também é bastante estranho. Aqui temos algo recorrente na 

peça: a sensação de que algumas vezes nos diálogos das personagens, as respostas não 

batem com as perguntas, como se na realidade Didi e Gogo trocassem monólogos, 

estando cada um preocupado com suas próprias questões, em vez de efetivamente 

dialogando. Como define Pavis, “[s]eu diálogo é um ‘diálogo de surdos’” (PAVIS, 

1999:94). 

 Como visto, são vários os significados atribuídos ao significante Godot e grande 

parte deles aponta para interpretações religiosas. Entretanto, apesar de todas as 

sugestões, o fato de Beckett não dar certezas sobre quem ou o que Godot estaria 

representando parece ser deliberado, de forma que o próprio Godot também fica à 

espera de definição. Nesse sentido, o significado de Godot também se mostra flutuante, 

suspenso, não está fixado, e talvez represente exatamente esse entre-lugar, espaço 

indefinido que se materializa no palco beckettiano e esse terceiro texto que surge entre 

original e tradução da peça. 

 

2.5 Gogo e Didi, Pozzo e Lucky 

 

É necessário pensar também na forma inusitada como Beckett caracteriza as 

personagens de sua “tragicomédia em dois atos”. As personagens são, por um lado, 

maltrapilhas, se assemelhando a mendigos ou vagabundos – o que representa a miséria 

da condição humana e seu trágico destino – e, por outro, parecem verdadeiros palhaços, 
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caricatos, com sua inocência quase infantil, entretendo um ao outro e, 

consequentemente, à plateia – o que realça o tom cômico da peça, que ironiza e parodia 

a existência humana. Esse misto de vagabundo e palhaço, caracterização sugerida pelas 

rubricas clownescas da peça, insere Gogo e Didi na “tradição triste mas divertida de 

Charlie Chaplin” (BERRETTINI, 1977:91). Para Berrettini: 

 

é a silhueta da personagem como palhaço, com suas roupas mal 

adaptadas ao corpo, exageradas, não só quanto ao tamanho, mas 

também quanto aos acessórios. São os sapatos, ou melhor, botinas 

enormes; é o chapéu de coco não condizente com o resto da 

indumentária, e que confere à personagem o perfil burlesco do 

palhaço. Aliás, as rubricas beckettianas que dizem respeito à 

maquilagem insistem neste aspecto circense das suas personagens. 

(BERRETTINI, 1977:64) 

 

 A tragicomédia beckettiana seria resultado do movimento da arte do pós-guerra 

que, conforme defende Huebert, abandona as categorias do trágico e do cômico e passa 

a ocupar um novo espaço intersticial. Nas palavras do autor, à luz de Adorno, esse novo 

fazer artístico “realiza-se no entre-lugar do cômico e do trágico, representação e anti-

representação, expressabilidade e inexpressável”
82

, o que exige do artista uma nova 

forma de seguir em frente, de continuar rumo ao desconhecido, de prosseguir em 

silêncio. Styan também fala sobre essa combinação de comédia e tragédia na qual as 

personagens parecem zombar da própria desgraça e levam também a plateia ao riso. 

Para Styan, “Didi e Gogo esperam eternamente, Hamm e Clov esperam pelo fim que 

não chega, como figuras esculpidas no tempo, mas eles o fazem com uma animação 

patética. E acaba por ser muito engraçado assisti-los”.
83

 Pavis fala ainda da mistura que 

Beckett apresenta dos gêneros cômico e trágico “como ingredientes básicos da condição 

absurda do homem” (PAVIS, 1999:419). 

Quanto à identidade das personagens, sua origem e sua história, não se sabe 

praticamente nada. No primeiro ato, Pozzo chega a perguntar a idade de Vladimir, que 

se nega a responder, o que leva Pozzo a perguntar a Estragon. Na versão francesa, Gogo 

não responde e pede a Pozzo que pergunte a Didi, enquanto na versão inglesa ele brinca 

e responde “onze”:  
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 HUEBERT, 2008, p.  111. it takes place in the space between the comic and the tragic, representation 

and anti-representation, expressibility and the inexpressible. 
83

 STYAN, 1986, p. 127. Didi and Gogo wait endlessly, Hamm and Clov wait for the end that does not 

come, like figures carved in time, but they do so with a pathetic animation. And it turns out to be very 

funny to whatch them. 
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POZZO. – (...) (A Vladimir). Quel âge avez-

vous, sans indiscrétion? (Silence.) 

Soixante?... Soixante-dix?... (A Estragon.) 

Quel âge peut-il bien avoir? 

ESTRAGON. - Demandez-lui. (p. 37) 
 

 

POZZO: (…) (To Vladimir.) What age are 

you, if it's not a rude question? (Silence.) 

Sixty? Seventy? (To Estragon.) What age 

would you say he was? 

ESTRAGON: Eleven. (p. 19) 
 

 

Mais adiante, uma fala de Vladimir deixa escapar apenas a idade aproximada 

dele e de Estragon, ao dizer que estariam juntos há uns cinquenta anos: 

 

 

ESRAGON. - Ça fait combien de temps que 

nous sommes tout le temps ensemble? 

VLADIMIR. - Je ne sais pas. Cinquante ans 

peut-être. (p. 74) 

 

 

ESTRAGON: How long have we been 

together all the time now? 

VLADIMIR: I don't know. Fifty years maybe. 

(p. 35) 

 

 

 Essa ideia é reforçada no segundo ato, dessa vez com Gogo dando a entender 

que ele e Didi já se relacionam “há meio século”: “Il y a un demi-siècle que ça dure” (p. 

92)/ “That's been going on now for half a century” (p. 42). Em relação a isso, Berrettini 

coloca que:  

 

frequente é a indicação da idade das personagens beirando a cinquenta 

ou ultrapassando-a. (...) já viveram, o que lhes dá – bem como aos 

espectadores – a possibilidade de procederem ao balanço de sua vida, 

fazendo com que ressaltem frustrações, inutilidade dos esforços, o 

vazio, enfim. (BERRETTINI, 1977:68) 

 

É importante analisar também as duas duplas de personagens principais e suas 

personalidades opostas, mas complementares. De acordo com Williams, há na peça “a 

oposição de dois pares contrastantes de personagens, com um outro contraste e oposição 

dentro de cada par. A natureza da ação depende desse conjunto de contrastes.”
84

 Assim 

como também é possível dizer que as próprias versões da peça, francesa e inglesa, 

também constituiem dois pares contrastantes e complementares, levando-se em conta as 

especificidades de cada texto e, ao mesmo tempo, a interdependência entre eles, como 

partes de uma mesma obra. O significado da obra bilíngue de Beckett também 

dependerá, então, desse conjunto de constrastes, isto é, das diferenças entre as duas 

versões, o que corrobora a visão de McGuire de que “diferença produz significado”.
85

 

                                                           
84

 WILLIAMS, 1968, p.  302. the opposition of two contrasting pairs of characters, with a further contrast 

and opposition within each pair. The nature of the action depends on this set of contrasts.    
85

 MCGUIRE, 1990, p. 262. Difference makes meaning.  
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Há claras diferenças entre Gogo e Didi. Como aponta McDonald, “Estragon é 

preocupado com o físico, o corpo, a terra. Não por acaso, ele tende a se sentar muito 

mais do que Vladimir. Ele é obcecado com suas botas, enquanto Vladimir 

frequentemente inspeciona seu chapéu.”
86

 Se os considerarmos uma dupla de palhaços, 

podemos dizer que o “número” de Gogo é com as botas, que as prova e tira algumas 

vezes para entreter a plateia, enquanto o “número” de Didi é com o chapéu, o qual põe e 

tira várias vezes para chamar a atenção do público. Essa interpretação vai ao encontro 

da forma como Gogo se diferencia do companheiro no primeiro ato, “Lui pue de la 

bouche, moi des pieds” (p. 65)/ “He has stinking breath and I have stinking feet” (p. 31) 

e de outra fala sua no segundo ato, que também compara e contrasta a personalidade dos 

dois, “Alors fous-moi la paix avec tes paysages! Parle-moi du sous-sol!” (p. 86)/ “You 

and your landscapes! Tell me about the worms!” (p. 39) Porém, apesar de Gogo preferir 

o subsolo e as minhocas às paisagens, o mais pé-no-chão da dupla, mais prático e 

objetivo, parece ser Didi, que espera por Godot e acredita que as coisas vão mudar. 

Enquanto isso, Estragon se mostra mais poético, brincalhão e sonhador.  

 Podemos ousar interpretar outro contraste importante, que pode ser revelado no 

apelido de cada um dos vagabundos. Essa oposição só é possível de ser analisada se 

pensarmos no conjunto da obra bilíngue de Beckett, comparando as duas versões da 

peça. No caso de Vladimir, ou Didi, temos a repetição da sílaba “di”, cujo som se 

assemelha às formas “dis” e “dit” do verbo “dire”, dizer em francês. Didi é o mais 

reflexivo e o mais falante dos dois, o que possui falas um pouco mais longas, 

especialmente no segundo ato e o que sempre responde à pergunta de Gogo a respeito 

do propósito do estado de espera em que se encontram. Por outro lado, temos Estragon, 

Gogo, cujo nome repete exatamente a forma do verbo ir em inglês, “go”. Não por 

coincidência, Gogo é aquele que propõe durante toda a peça, com exceção da última 

cena, que eles partam. 

 Martin Esslin apresenta ainda a ideia de que “os pares de personagens 

indissoluvelmente ligados (Didi/Gogo, Pozzo/Lucky, Hamm/Clov, Krapp present/Krapp 
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 MCDONALD, 2006, p.  38. Estragon is preoccupied with physicality, the body, the earth. Not 

insignificantly, he tends to sit down far more than Vladimir. He is obsessed with his boots, whereas 

Vladimir often inspects his hat. 
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past, Opener/Voice in Cascando) pode ser interpretados como aspectos do ‘eu’ nessa 

relação complementar.”
87

 

A peça representa diferentes alegorias da condição humana. Dentre as várias 

designações atribuídas ao teatro beckettiano, é esta a preferida de Berrettini: Teatro da 

Condição Humana. Para a autora, pintar “o absurdo da condição humana, as grandes 

dificuldades do homem moderno, sem absoluto, sem Deus, completamente 

desamparado num universo hostil, desprovido de qualquer sentido” (BERRETTINI, 

1977:9), é o grande tema de Beckett. Para tanto, Pavis defende que Beckett se utilizou 

do absurdo como “princípio estrutural para refletir o caos universal, a desintegração da 

linguagem e a ausência de imagem harmoniosa da humanidade” (PAVIS, 1999:2).   

O surgimento de personagens em pares é bastante característico das peças 

beckettianas. Além de En attendant Godot/Waiting for Godot, podemos citar, por 

exemplo, Hamm e Clov e seus pais, Nagg e Nell, de Fin de partie/Endgame, e Winnie e 

Willie, de Happy Days/Oh les beaux jours. Cada um a seu modo, os pares de 

personagens Gogo e Didi, Pozzo e Lucky possuem características opostas e 

complementares, de forma que dependem um do outro e devem permanecer juntos. 

Curiosamente, as duas duplas – com exceção de Vladimir que deixa o palco 

rapidamente, no primeiro ato – se mantêm literalmente juntas durante toda a peça. 

Essa ideia de complementariedade é reforçada ainda pela caracterização das 

personagens, desde a escolha dos atores à indumentária. Exemplo disso pode ser 

observado na estreia de Waiting for Godot no Schiller Theater, em Berlim, em 1978, 

como descreve Styan: 

 

No Schiller Theater Beckett novamente teve Matias como seu 

designer para Godot, e um esboço notável foi desenhado para os 

figurinos. Beckett escolheu Stefan Wigger, um alto, magro ator, para 

Didi, e Horst Bollman, um baixo, gordo ator, para Gogo. Em seguida, 

ele exigiu que Didi usasse calças justas e listradas, enquanto ele 

também vestiu Gogo com uma jaqueta preta que era pequena demais 

pra ele. Quanto a Gogo, ele deveria usar calças pretas que o vestissem 

bem, assim como a jaqueta listrada de Didi, que era muito grande pra 

ele. O efeito foi reforçar a ideia de que estes dois personagens eram 

partes complementares de um único homem.
88
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 ESSLIN, 1983, p. 79. The pairs of indissolubly linked characters (Didi/Gogo, Pozzo/Lucky, 

Hamm/Clov, Krapp present/Krapp past, Opener/Voice in Cascando) can be interpreted as aspects of the 

Self in this complementary relationship. 
88

 STYAN, 1986, p. 132. At the Schiller Theater Beckett again had Matias as his designer for Godot, and 

a notable plan was devised for the costumes. Beckett cast Stefan Wigger, a tall, thin actor, as Didi, and 

Horst Bollman, a short, plump actor, as Gogo. Then he required that Didi wear trousers that were a tight 

fit and striped, while he also wore Gogo’s black jacket which was to be too small for him. As for Gogo, 
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Styan traz também que Ruby Cohn viu ainda uma outra imagem no palco da 

peça que bem representa essa oposição complementar entre Estragon e Vladimir, qual 

seja, entre a pedra – que aparece em algumas encenações, onde Gogo se senta algumas 

vezes – e a árvore: “Ruby Cohn viu uma simetria agradável no palco, em que a pedra 

atarracada era como Gogo e a fina, escassa árvore como Didi”.
89

 É importante ressaltar 

que na versão inglesa não há referência explícita a uma “pedra”, “stone”, mas uma 

espécie de “monte”, “mound”, como é descrito logo no início do primeiro ato. Já em 

francês aparece a palavra “pierre”, “pedra”: “Estragon, assis sur une pierre, essaie 

d'enlever sa chaussure”/ “Estragon, sitting on a low mound, is trying to take off his 

boot”. 

Entre Gogo e Didi, mesmo diante da situação adversa em que se encontram, 

podemos identificar um laço de amizade, que é indicado logo no início do primeiro ato, 

quando Didi, após demonstrar sua preocupação em pensar que o companheiro o havia 

deixado, pede a ele um abraço para comemorar, ao que parece, esse reencontro. Nota-se 

que em língua inglesa a fala de Vladimir é mais enfática: 

 

 

VLADIMIR. - Que faire pour fêter cette 

réunion? (Il réfléchit.) Lève-toi que je 

t'embrasse. (Il tend la main à Estragon.)  

ESTRAGON (avec irritation). - Tout à l'heure, 

tout à l'heure. (p. 9) 

 

 

VLADIMIR: Together again at last! We'll 

have to celebrate this. But how? (He reflects.) 

Get up till I embrace you. 

ESTRAGON: (irritably). Not now, not now. (p. 

7) 

 

 

Apesar de Gogo não corresponder ao abraço de Didi nesse primeiro momento, o 

início do segundo ato parece retomar essa cena da peça, quando Vladimir, após entrar 

sozinho no palco e cantar sua canção, reencontra Estragon, que ressurge descalço e 

cabisbaixo, e propõe novamente um abraço ao companheiro. O laço que liga e prende as 

personagens uma à outra é reforçado pela resposta de Gogo, que, mais uma vez, parece 

resistir à demonstração de afeto por Didi, mas suplica a ele que permaneça a seu lado: 

 

 

VLADIMIR. - Encore toi! (Estragon s'arrête 

mais ne lève pas la tête. Vladimir va vers lui.) 

Viens que je t'embrasse! 

ESTRAGON. - Ne me touche pas! 

 

VLADIMIR: You again! (Estragon halts but 

does not raise his head. Vladimir goes towards 

him.) Come here till I embrace you. 

ESTRAGON: Don't touch me! 

                                                                                                                                                                          
he was to wear black trousers that fitted him, as well as Didi’s striped jacket, which was too big for him. 

The effect was to reinforce the idea that these two characters were complementary parts of one man. 
89

 STYAN, 1986, p. 132. Ruby Cohn saw a pleasing simmetry on the stage, in that the squat stone was 

like Gogo and the thin, spare tree like Didi (…). 
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(…) 

ESTRAGON. - Ne me touche pas! Ne me 

demande rien! Ne me dis rien! Reste avec 

moi! (p. 81) 

 

(…) 

ESTRAGON: Don't touch me! Don't question 

me! Don't speak to me! Stay with me! (p. 37) 

 

 

 Esse trecho ilustra bem a relação que se estabelece entre Estragon e Vladimir: 

apesar de estarem juntos, dividindo os infortúnios da vida, têm dificuldade de se 

aproximarem, fisicamente – através de um abraço ou aperto de mão – e verbalmente – 

através de uma comunicação que seja realmente capaz de preencher o vazio da 

existência e diminuir a angústia diante da falta de perspectivas. Apesar disso, precisam 

da companhia um do outro, pois a solidão compartilhada minimiza um pouco o 

sofrimento. Entretanto, como afirma Didi, no segundo ato, mesmo sendo amigos e 

podendo contar um com o outro, cada um tem a própria cruz para carregar: “A chacun 

sa petite croix” (p. 87)/ “To every man his little cross” (p. 40). 

Finalmente, o gesto de amizade é selado, como mostra a rubrica posterior à fala 

de Vladimir. Nota-se o tom poético e a forma mais detalhada da versão francesa para 

descrever esse momento:  

  
 

VLADIMIR. - Regarde-moi! (Estragon ne 

bouge pas. D'une voix tonnante.) Regarde-

moi, je te dis!  

Estragon lève la tête. Ils se regardent 

longuement, en reculant, avançant et penchant 

la tête comme devant un objet d'art, tremblant 

de plus en plus l'un vers l'autre, puis soudain 

s'étreignent, en se tapant sur le dos. Fin de 

l'étreinte. Estragon, n'étant plus soutenu, 

manque de tomber. (p. 81) 

 

 

VLADIMIR: Look at me. (Estragon does not 

raise his head. Violently.) Will you look at me! 

Estragon raises his head. They look long at 

each other, then suddenly embrace, clapping 

each other on the back. End of the embrace. 

Estragon, no longer supported, almost falls. 

(p. 38) 

 

 

 No trecho seguinte, temos Didi e Gogo novamente refletindo sobre sua relação. 

Estragon chega a demonstrar certo cíumes de Vladimir, que cantava no início do 

segundo ato, mesmo pensando que o companheiro tivesse partido. Didi justifica sua 

atitude dizendo que não controla seu próprio humor e Gogo se chateia ao pensar que o 

amigo fica melhor quando ele não está por perto. Em seguida, Vladimir, diz que sentiu 

falta de Estragon, mas que, ao mesmo tempo, estava feliz, o que deixa Gogo chocado. 

Didi, então, ao explicar como se sentia naquele momento, deixa claro que, 

definitivamente, não consegue controlar seu estado de espírito, como revelam as 

rubricas contraditórias de sua fala. Sua variação de humor de “feliz” (ao reencontrar 
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Gogo), para “indiferente” (ao pensar nos dois juntos novamente) e “triste” (ao pensar 

em si mesmo) demonstra sua desesperança diante da vida, e reforça a ideia de que se a 

solidão a dois é ruim, a solidão física e total é ainda pior: 

 

 

ESTRAGON. - Voilà encore une journée de 

tirée. 

VLADIMIR. - Pas encore. 

ESTRAGON. - Pour moi elle est terminée, 

quoi qu'il arrive. (Silence.) Tout à l'heure, tu 

chantais, je t'ai entendu. 

VLADIMIR. - C'est vrai, je me rappelle. 

ESTRAGON. - Cela m'a fait de la peine. Je 

me disais, Il est seul, il me croit parti pour 

toujours 

et il chante. 

VLADIMIR. - On ne commande pas à son 

humeur. Toute la journée je me suis senti dans 

une forme extraordinaire. (Un temps). Je ne 

me suis pas levé de la nuit, pas une seule fois. 

ESTRAGON (tristement). - Tu vois, tu pisses 

mieux quand je ne suis pas là. 

VLADIMIR. - Tu me manquais - et en même 

temps j'étais content. N'est-ce pas curieux? 

ESTRAGON (outré). - Content? 

VLADIMIR (ayant réfléchi). - Ce n'est 

peutêtre pas le mot. 

ESTRAGON. - Et maintenant? 

VLADIMIR (s'étant consulté). - Maintenant… 

(joyeux) te revoilà... (neutre) nous revoilà... 

(triste) me revoilà. (p. 82) 

 

 

ESTRAGON: Another day done with. 

VLADIMIR: Not yet. 

ESTRAGON: For me it's over and done with, 

no matter what happens. (Silence.) I heard 

you singing. 

VLADIMIR: That's right, I remember. 

ESTRAGON: That finished me. I said to 

myself, He's all alone, he thinks I'm gone for 

ever, and he sings. 

VLADIMIR: One is not master of one's 

moods. All day I've felt in great form. (Pause.) 

I didn't get up in the night, not once! 

ESTRAGON: (sadly). You see, you piss better 

when I'm not there. 

VLADIMIR: I missed you… and at the same 

time I was happy. Isn't that a queer thing? 

ESTRAGON: (shocked). Happy? 

VLADIMIR: Perhaps it's not quite the right 

word. 

ESTRAGON: And now? 

VLADIMIR: Now? … (Joyous.) There you are 

again… (Indifferent.) There we are again... 

(Gloomy.) There I am again. (p. 38) 

 

 

 A comunicação de Vladimir e Estragon no decorrer da peça reforça a relação de 

dependência entre os dois amigos. Apesar dos silêncios e das repetições que perpassam 

suas conversas, que parecem vazias de conteúdo, podemos dizer que Didi e Gogo se 

continuam, se completam, se compreendem, isto é, corroborando a visão de George 

Steiner, se traduzem a todo momento. Para o autor, isso é resultado da intimidade entre 

as personagens, que traz consequências à maneira como se comunicam, o que também 

poder ser visto em outras peças beckettianas. Segundo Steiner, “[t]endo mantido os 

mesmo signos verbais entre eles como objetos de malabaristas, ano após ano, de 

horizonte a horizonte, os vagabundos e os casais de Beckett se compreendem uns aos 

outros quase osmoticamente” (STEINER, 2005:71). Pavis também apresenta essa ideia 

da linguagem sendo utilizada pelas personagens como uma espécie de jogo. Entretanto, 

para o autor, “[a] partir do momento que a linguagem não é mais primariamente 
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empregada segundo seu sentido, mas segundo sua textura e seu volume, ela se 

tranforma num jogo de construção, manipulado como coisa e não como signo” (PAVIS, 

1999:222).  

A despeito das discussões, discordâncias e dos momentos em que irritam um ao 

outro no desenrolar da peça, existe um tom cômico na relação de Vladimir e Estragon e 

certo bom humor por parte de ambos para enfrentarem as diferenças e as adversidades. 

Apesar de, para Didi, ser difícil de lidar com Gogo, “Tu es difficile à vivre, Gogo” (p. 

86)/ “You're a hard man to get on with, Gogo” (p. 40), na opinião de Estragon, eles até 

têm uma boa convivência: “On ne se débrouille pas trop mal, hein, Didi, tous les deux 

ensemble?” (p. 97)/ “We don't manage too badly, eh Didi, between the two of us?” (p. 

44) 

Em se tratando de Pozzo e Lucky temos clara a relação dominador/dominado. 

De acordo com Berrettini, também há um aspecto circense no comportamento da dupla: 

 

Pozzo e Lucky, seu criado, também evocam atores de circo, ao 

entrarem espetacularmente em cena: o primeiro, brandindo seu chicote 

tal um domador de feras que vai executar seu “número” com o pobre 

parceiro, além do de “orador”, o segundo, trazendo uma corda ao 

pescoço que é mantida pelo outro, carregando-lhe pacientemente 

mala, cesto de provisões, manto e cadeira dobradiça (o trono do amo) 

e que também vai executar “números”: o do absurdo “discurso” e o da 

grotesca “dança”, ordenados pelo primeiro. (BERRETTINI, 1977:91) 

 

Pozzo admite que o relacionamento dos dois já tenha sido melhor: “Autrefois... 

il était gentil... il m'aidait... me distrayait... il me rendait meilleur... maintenant... il 

m'assassine...” (p. 47)/ “He used to be so kind… so helpful… and entertaining… my 

good angel… and now… he's killing me” (p. 23). Entretanto, após sofrer tantos maus 

tratos de seu dono, “a mente escravizada e explorada [de Lucky] se decompôs em 

delírio e depois silêncio”
90

, como bem aponta Williams.  

O silêncio como resposta à brutalidade insere a obra beckettiana na chamada arte 

pós-Auschwitz. Diante da máxima de Adorno de que seria impossível escrever poesia 

após Auschwitz, o silêncio torna-se um tema e uma resposta comum nas manifestações 

artísticas ocorridas após o holocausto. Considerando que Beckett viveu na França 

durante a ocupação nazista e escreveu a peça em um momento em que o mundo 

começava a tomar consciência das atrocidades do nazismo, é inevitável não pensar 
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 WILLIAMS, 1968, p.  303. the enslaved and exploited mind has broken down into delirium and then 

dumbness.  
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também na relação entre Pozzo e Lucky como analogia do holocausto. De acordo com 

Huebert: 

 

A composição dessa peça foi sem dúvida permeada pelo clima político 

vigente, no qual o conhecimento a respeito dos campos de 

concentração estava alcançando os olhares do público. Para um 

homem que experienciou a ocupação nazista na França em primeira 

mão, perdeu um amigo próximo nos campos de concentração [refere-

se a Alfred Péron], e por pouco evitou o mesmo destino, as peças que 

escreveu logo após a liberação devem expressar uma resposta ao 

holocausto em um nível fundamental.
91

 

   

É nesse contexto que o absurdo francês também encontra terreno fértil, como 

resposta às consequências da guerra, isto é, como uma “reação niilista às atrocidades 

recentes, às câmaras de gás e às bombas nucleares da guerra. O teatro do absurdo 

revelou o lado negativo do existencialismo de Sartre e expressou o desamparo e a 

futilidade de um mundo que parecia não ter propósito”, conforme ressalta Styan.
92

 

Dessa forma, Pozzo representa, então, a brutalidade e a exploração, arquetípica 

do tratamento dado aos judeus nos campos de concentração e também característica das 

relações humanas de maneira geral. No primeiro ato, Lucky, que tem nome de 

“felizardo”, ironicamente, é abusado por ele, que o trata como um animal. A linguagem 

de Pozzo, repleta de xingamentos, é utilizada como uma arma contra Lucky, o que 

reforça a ideia defendida por Steiner de que na comunicação humana, “onde as relações 

de poder determinam as condições do encontro, as trocas verbais se tornam um duelo” 

(STEINER, 2005:58). No caso desse duelo, especificamente, os ataques são unilaterais 

e só partem de Pozzo, enquanto Lucky se mantém passivo e só quebra seu silêncio para 

proferir seu discurso, confuso e de tamanho desproporcional – quando comparado ao 

tamanho das falas das demais personagens –, como vindo de alguém que guardou as 

palavras por muito tempo e decidiu soltá-las de uma só vez. Um bom exemplo do que 

propõe Pavis ao dizer que “o silêncio, usado demasiado sistematicamente, logo fica 

muito tagarela/falante. Beckett, cujos heróis passam sem mais nem menos da afasia total 

ao delírio verbal, conhece bem isso” (PAVIS, 1999:359). A explosão causada pelo 
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 HUEBERT, 2008, p.  13. The composition of this play was no doubt permeated by the prevailing 

political climate, where knowledge of the death camps was entering the public eye. For a man who had 

experienced the Nazi occupation of France first hand, lost a close friend to the concentration camps, and 

narrowly avoided the same fate, the plays he wrote shortly after liberation must voice a response to the 

Shoah on a fundamental level. 
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 STYAN, J. L., 1986, p. 125. a nihilistic reaction to the recent atrocities, the gas-chambers and the 

nuclear bombs of the war. Theatre of the absurd revealed the negative side of Sartre’s existencialism, and 

expressed the helplessness and futility of a world which seemed to have no purpose. 
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discurso de Lucky é um dos ápices da dinâmica dialógica das personagens da peça, que 

se alterna em silêncios, mal-entendidos, falas contínuas e descontínuas, até que explode 

novo ímpeto e assim incalsavelmente.
93

 

 A respeito do discurso de Lucky, Berrettini acredita que:  

 

A repetição de certos termos regulares ou anômalos pelo tartamudeio, 

associada à ausência de pontuação ou de pausa, ao jogo de palavras, à 

ironia, à elipse, à conotação escatológica, faz do “discurso” de Lucky 

o melhor exemplo de uma linguagem absurda a serviço da expressão 

do absurdo do homem no universo. É o domínio do absurdo, do 

irracional, coerentemente apresentado de maneira absurda. 

(BERRETTINI, 1977:32) 

 

 Para a autora, o discurso proferido por Lucky critica e ironiza as convicções 

religiosas, intelectuais e científicas, que no passado deram suporte ao homem, mas não 

têm mais a mesma serventia ao homem do pós-guerra.   

Podemos inferir, através de uma fala sua, que Pozzo realmente se considera 

pertencente a uma espécie diferente da de Lucky. No momento em que encontra 

Vladimir e Estragon, Pozzo reconhece os dois como seres humanos, da mesma espécie 

que a dele – apesar dessa fala ser acompanhada de uma grande risada de Pozzo, 

provavelmente irônica –, de origem divina, como aponta a versão francesa, feitos à 

imagem e semelhança de Deus, como enfatiza a versão inglesa, mas exclui Lucky dessa 

identificação. Nota-se ainda que em francês o nome de Pozzo aparece em letras 

maiúsculas, o que reforça o complexo de superioridade da personagem: 

 

 

POZZO (s'arrêtant). - Vous êtes bien des êtres 

humains cependant. (Il met ses lunettes.) A ce 

que je vois. (Il enlève ses lunettes.) De la 

même espèce que moi. (Il éclate d'un rire 

énorme.) De la même espèce que POZZO! 

D'origine divine! (p. 30) 

 

 

POZZO: (halting). You are human beings 

none the less. (He puts on his glasses.) As far 

as one can see. (He takes off his glasses.) Of 

the same species as myself. (He bursts into an 

enormous laugh.) Of the same species as 

Pozzo! Made in God's image! (p. 15) 

 

 

Além disso, diante de Gogo e Didi, Pozzo se mostra confiante e poderoso, 

pertencente a uma classe social superior à dos vagabundos – que seriam seus 

semelhantes imperfeitos –, como bem mostra esse trecho de sua fala: 
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 A explosão trazida pelo discurso de Lucky, no espetáculo que tive a oportunidade de assistir, causou 

um grande furor na plateia, que aplaudiu fervorosamente. Os atores precisaram de alguns minutos para 

conseguirem retomar a cena. A sensação foi de que Lucky, finalmente, após sofrer calado tanta 

exploração, se rebelou e se fez ouvir. Esses longos e explosivos monólogos, em peças com duplas de 

personagens, também podem ser observados em outros textos teatrais que surgiram após Godot, como em 

Zoo Story, de Edward Albee, e Dutchman, de Amiri Baraka.  
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POZZO. – (...) Voyez-vous, mes amis, je ne 

peux me passer longtemps de la société de 

mes semblables, (il regarde les deux 

semblables) même quand ils ne me 

ressemblent qu'imparfaitement. (...) (p. 32) 

 

 

POZZO: (…) Yes, gentlemen, I cannot go for 

long without the society of my likes (he puts 

on his glasses and looks at the two likes) even 

when the likeness is an imperfect one. (…) (p. 

16) 

 

 

Gogo e Didi parecem reconhecer essa diferença, uma vez que o chamam de 

“Monsieur”/ “Sir”, mas Pozzo se incomoda quando começa a ser questionado a respeito 

da forma como trata Lucky, especialmente por que ele não solta as malas que está 

carregando: 

 

 

VLADIMIR. - On vous pose une question. 

POZZO (ravi). - Une question? Qui? 

Laquelle? (Silence.) Tout à l'heure vous me 

disiez Monsieur, en tremblant. Maintenant 

vous me posez des questions. Ça va mal finir. 

(p. 39)  

 

 

VLADIMIR: You’re being asked a question. 

POZZO (delighted): A question? Who? What? 

A moment ago you were calling me Sir, in fear 

and trembling. Now you’re asking me 

questions. No good will come of this! (p. 20)  

 

 

No segundo ato, com a cegueira súbita de Pozzo, ele troca de lugar com Lucky. 

Sobre o vínculo que, assim como no caso de Gogo e Didi, liga e prende Pozzo a Lucky, 

Williams traz uma análise interessante, relembrando um argumento de Hegel, ao dizer 

que “[o] escravo é conduzido, mas (...) o dono também está preso, porque ele precisa 

segurar a corda. No segundo ato, é a corda que conduz o cego.”
94

 Mesmo passando de 

dominador a dominado, Pozzo ainda se refere a Lucky como seu criado e questiona por 

que ele não está mais atendendo aos seus chamados: 

 

 

POZZO. - Où est mon domestique? 

VLADIMIR. - Il est là. 

POZZO. - Pourquoi ne répond-il pas quand je 

l' appelle? (p. 122) 

 

 

POZZO: Where is my menial? 

VLADIMIR: He’s about somewhere. 

POZZO: Why doesn’t he answer when I call? 

(p. 56) 

 

 

 Na passagem para o segundo ato, podemos observar outro contraste entre as 

duplas de personagens, uma vez que enquanto Estragon e Vladimir permanecem os 

mesmos, isto é, continuam esperando pela vinda de Godot, Pozzo e Lucky mudam, ou 

seja, têm seus papéis invertidos. Para Williams, “[e]sses são mundos contrastantes: de 
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 WILLIAMS, 1968, p.  302. The slave is led but (…) the master is also tied, because he must hold the 

rope. In the second act this is the rope leading the blind. 
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espera para além do tempo e de mudança com o passar do tempo.”
95

 Outra diferença 

importante está no fato de que, apesar de ambos os pares estarem na estrada, apenas 

Pozzo e Lucky se movem nela, enquanto Gogo e Didi, são impedidos de partir, pois 

devem permanecer à espera de Godot.     

 Curiosamente, ainda no primeiro ato, Pozzo parece prever a inversão de papéis 

que ocorrerá no segundo ato da peça, refletindo que o acaso teria definido sua posição e 

a de Lucky, mas que a situação poderia ser diferente: 

 

 

Pozzo. - Remarquez que j'aurais pu être à sa 

place et lui à la mienne. Si le hasard ne s'y 

était pas opposé. A chacun son dû. (p. 43) 

 

 

POZZO: Remark that I might just as well 

have been in his shoes and he in mine. If 

chance had not willed otherwise. To each one 

his due. (p. 21) 

 

  

2.6 Metalinguagem e metateatro 

 

Não é difícil nos depararmos na peça com falas de Vladimir e Estragon 

ironizando a própria ação, ou falta dela, e, até mesmo, criticando o cenário em que se 

encontram. Uma questão bastante recorrente na análise da obra é exatamente a 

metalinguagem ou, mais especificamente, o que Elam chama de função metadramática 

ou metateatral (ELAM, 1980:90). Para Pavis, é comum haver metateatro em peças, 

como a de Beckett, “onde a metáfora da vida como teatro constitui o tema principal (...). 

Assim definido, o metateatro torna-se uma forma de antiteatro onde a fronteira entre a 

obra e a vida se esfuma” (PAVIS, 1999:240).   

As referências que Didi e Gogo fazem à plateia, ao palco, aos papéis que 

encenam e às características do espetáculo do qual fazem parte, de um lado, parecem 

quebrar a estrutura teatral, mas, de outro, são uma forma de confirmar essa estrutura, 

revelando suas particularidades e apontando para a facticidade da representação. Para 

McDonald, “Waiting for Godot é teatro que continuamente revela seus próprios 

artifícios teatrais.”
96

  

Há momentos em que as personagens demonstram certa consciência da presença 

dos espectadores. Em uma fala de Vladimir, no primeiro ato, “Mal! Il me demande si 

                                                           
95

 WILLIAMS, 1968, p.  302. These are contrasting worlds: of waiting beyond time, and of change in 

time. 
96

 MCDONALD, 2006, p.  33. Waiting for Godot is theatre which continually declares its own theatrical 

artifice. 
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j'ai mal!” (p. 11)/ “Hurts! He wants to know if it hurts!” (p. 7), há duas hipóteses: a de 

que Didi esteja pensando alto e falando consigo mesmo e a de que ele esteja se dirigindo 

ao público. Em outra fala de Vladirmir, no segundo ato, “Je vois ce que c'est, ce sont les 

autres qui lui ont fait peur” (p. 69)/ “I know what it is, he was afraid of the others” (p. 

32), a expressão “os outros”, “les autres”/ “the others” pode estar fazendo referência 

àqueles que possivelmente bateram em Gogo, a Pozzo e Lucky e também aos 

espectadores. 

Isso questiona um dos princípios básicos da tradição teatral apontado por Elam, 

isto é, o fato de ser permitido ao espectador ver através do mundo dramático, mas o 

contrário não ser possível, ou seja, as personagens não terem esse mesmo acesso ao 

contexto da plateia. A peça beckettiana, assim como outras peças modernas, traz suas 

personagens interagindo diretamente com o público e seu contexto. Outro exemplo 

notável é o trecho em que Vladimir faz um comentário desfavorável a respeito da 

plateia, como indicam as rubricas, chamando o espaço ocupado por ela de “pântano”: 

 

 

VLADIMIR. - Tout de même... cet arbre... (se 

tournant vers le public)... cette tourbière. (p. 

18) 

 

 

VLADIMIR: All the same… that tree… 

(turning towards auditorium) that bog… (p. 

10)  

 

 

As personagens também parecem refletir sobre os papéis que estariam 

representando na peça, como deixa claro o diálogo de Gogo e Didi ainda no primeiro 

ato, mais explicitamente na versão francesa. Na autotradução deste trecho, nota-se que 

Beckett explora a linguagem em cada versão de forma diferente, mas mantém a 

dinâmica da repetição entre as falas das personagens nas duas versões: 

 

 

ESTRAGON. - Quel est notre rôle là-dedans? 

VLADIMIR. - Notre rôle? (p. 24) 

 

 

ESTRAGON: Where do we come in? 

VLADIMIR: Come in? (p. 13) 

 

 

 Esse outro trecho é bastante citado, também do primeiro ato, pois revela uma 

auto-reflexão crítica por parte de Estragon e Vladimir a respeito de que tipo de 

espetáculo eles estariam protagonizando e termina com a saída temporária de Didi de 

cena, momento em que a dupla de amigos faz referências explícitas ao palco e à plateia: 

 

 

ESTRAGON. - C'est terrible. 

VLADIMIR. - On se croirait au spectacle. 

 

ESTRAGON: It’s awful. 

VLADIMIR: Worse than the pantomime. 
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ESTRAGON. - Au cirque. 

VLADIMIR. - Au music-hal. 

ESTRAGON. - Au cirque. 

(...) 

VLADIMIR. - Je reviens. (Il se dirige vers la 

coulisse.) 

ESTRAGON. - Au fond du couloir, à gauche. 

VLADIMIR. - Garde ma place. (Il sort.) (p. 

47) 

 

ESTRAGON: The circus.  

VLADIMIR: The music-hall. 

ESTRAGON: The circus. 

(...) 

VLADIMIR. – I’ll be back. (He hastens 

towards the wings.) 

ESTRAGON. – End of the corridor, on the 

left. 

VLADIMIR. – Keep my seat. (Exit Vladimir.) 

(p. 23) 

 

 

 Ao tentarem definir o gênero do espetáculo do qual seriam protagonistas, Gogo e 

Didi chamam atenção para outro aspecto da performance teatral, qual seja, sua base 

intertextual – sua capacidade de estabelecer relações intertextuais com traços de outras 

performances, com o texto escrito da peça, o cenário, o ator, o estilo de direção, e assim 

por diante. Essas relações intertextuais não se restringem a referências a outros textos do 

mesmo gênero, mas englobam as referências culturais de maneira geral, exigindo uma 

competência extrateatral da plateia. Exemplo disso é a comparação que Estragon e 

Vladimir fazem da peça que estão encenando com a “pantomima”, o “circo” e o “music-

hall”. Os espectadores não só devem identificar esses gêneros, como devem ser capazes 

de notar traços deles na encenação da própria peça. 

Logo no início do primeiro ato, temos um diálogo no qual a fala de Estragon, a 

princípio, parece elogiar o lugar em que se encontram e apresentar uma visão otimista 

do que estaria por vir. Entretanto, essa expectativa é quebrada quando, ao final de sua 

fala, ele convida Didi para irem embora. A ironia está presente uma vez que, se o lugar 

é bonito e promissor, ele deveria querer continuar ali. É irônica também a própria 

descrição favorável feita por Gogo de um lugar que no início do ato as rubricas 

descrevem como praticamente vazio, contendo apenas uma árvore. É nesse momento 

que o dilema de Gogo e Didi, que se repetirá outras vezes no decorrer da peça, se 

apresenta pela primeira vez: eles não podem partir, pois estão esperando Godot e são 

incapazes de sair desse limbo em que se veem: 

 

 

ESTRAGON. - Endroit délicieux. (Il se 

retourne, avance jusqu'à la rampe, regarde 

vers le public.) Aspects riants. (Il se tourne 

vers Vladimir.) Allons-nous-en. 

VLADIMIR. - On ne peut pas. 

ESTRAGON. - Pourquoi? 

VLADIMIR. - On attend Godot. (p. 16) 

 

 

ESTRAGON: Charming spot. (He turns, 

advances to front, halts facing auditorium.) 

Inspiring prospects. (He turns to Vladimir.) 

Let's go. 

VLADIMIR: We can't. 

ESTRAGON: Why not? 

VLADIMIR: We're waiting for Godot. (p. 10) 
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 No início do segundo ato, Vladimir fala a Estragon sobre o encontro com Pozzo 

e Lucky, do qual Gogo parece ter se esquecido. Estragon, então, começa a se lembrar 

dos dois, mas não lembra que o encontro havia sido no dia anterior e naquele mesmo 

lugar. Neste trecho da peça, mais uma vez, vemos Gogo falando do lugar em que estão, 

mas dessa vez irritado e criticando duramente o cenário, do qual ele afirma nunca ter 

saído:   

 

 

ESTRAGON. - Et tu dis que c'était hier, tout 

ça? 

VLADIMIR. - Mais oui, voyons. 

ESTRAGON. - Et à cet endroit? 

VLADIMIR. - Mais bien sûr! Tu ne reconnais 

pas? 

ESTRAGON (soudain furieux). - Reconnais! 

Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? J'ai tiré ma 

roulure de vie au milieu des sables! Et tu veux 

que j'y voie des nuances! (Regard circulaire.) 

Regarde-moi cette saloperie! Je n'en ai jamais 

bougé! 

VLADIMIR. - Du calme, du calme. (p. 85) 

 

 

ESTRAGON: And all that was yesterday, you 

say? 

VLADIMIR: Yes of course it was yesterday. 

ESTRAGON: And here where we are now? 

VLADIMIR: Where else do you think? Do you 

not recognize the place? 

ESTRAGON: (suddenly furious). Recognize! 

What is there to recognize? All my lousy life 

I've crawled about in the mud! And you talk to 

me about scenery! (Looking wildly about 

him.) Look at this muckheap! I've never 

stirred from it! 

VLADIMIR: Calm yourself, calm yourself. (p. 

39) 

 

 

No final do segundo ato, em um diálogo em que Pozzo – já cego – questiona 

Vladimir a respeito do local onde estão, é a vez de Didi falar da precariedade do 

cenário, que é exatamente aquele com o qual os espectadores da peça se deparam, isto é, 

um palco vazio, onde não há nada, apenas uma árvore. Beckett parece levar ao pé da 

letra a definição trazida por Elam, fazendo referência a Peter Brook (1968) de que “[o] 

palco é, em primeiro lugar, um ‘espaço vazio’’:
97

 

 

POZZO. - Où sommes-nous? 

VLADIMIR. - Je ne sais pas. 

POZZO. - Ne serait-on pas au lieu dit la 

Planche? 

VLADIMIR. - Je ne connais pas. 

POZZO. - A quoi est-ce que ça ressemble? 

VLADIMIR (regard circulaire). - On ne peut 

pas le décrire. Ça ne ressemble à rien. Il n'y a 

rien. Il y a un arbre. 

POZZO. - Alors ce n'est pas la Planche. (p. 

122) 

 

 

POZZO: Where are we? 

VLADIMIR: I couldn't tell you. 

POZZO: It isn't by any chance the place 

known as the Board? 

VLADIMIR: Never heard of it. 

POZZO: What is it like? 

VLADIMIR: (looking round). It's 

indescribable. It's like nothing. There's 

nothing. There's a tree. 

POZZO: Then it's not the Board. (p. 55) 
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 ELAM, 1980, p.  56. The stage is, in the first instance, an ‘empty space’, to use Peter Brook’s phrase 

(Brook 1968).  
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2.7 O tempo de espera 

 

 Antes de analisarmos as formas como o tempo é representado na peça e os 

significados que ele adquire, cabe apontar os quatro níveis temporais do teatro, 

discriminados por Elam, que não incluem o tempo real da performance, pois esse não é 

de interesse do mundo dramático. Primeiramente, há o tempo do discurso, o agora 

ficcional, ou seja, um certo lugar no espaço e no tempo representado como presente para 

a plateia, que permanece constante, mas é, ao mesmo tempo, dinâmico, uma vez que é 

irrepetível. Para Elam, “o teatro consiste em primeiro lugar e principalmente nisso, um 

eu se dirigindo a um você aqui e agora.”
98

 

Elam menciona Thornton Wilder, que diz que a ação “acontece em um tempo 

presente perpétuo... No palco é sempre agora.”
99

 Cita também Peter Szondi, que traz 

esclarecimentos a esse respeito: 

 

...a ação dramática sempre ocorre no presente. Isso não implica 

nenhuma estaticidade; apenas indica o tipo específico de passagem de 

tempo no teatro – o presente passa e é transformado em passado, mas 

como tal, deixa de ser presente. O presente passa promovendo uma 

mudança, e de sua antítese surge um novo e diferente presente. A 

passagem do tempo no teatro é uma sucessão absoluta de 

‘presentes’.
100

 

 

 Em seguida, há o tempo do enredo, que se constitui na ordem na qual os eventos 

são mostrados ou relatados, isto é, a sequência temporal estratégica das informações na 

estrutura dramática. O terceiro é o tempo cronológico, que define o tempo que 

supostamente passou entre um evento e outro, independentemente da ordem em que 

esses são mostrados ou relatados. Por último, o tempo histórico, que permite 

transformar um período histórico particular em um agora ficcional. 

Ao representar a espera sem fim por Godot, por parte das personagens e, 

consequentemente, por parte também da plateia, a peça beckettiana parece materializar 

o tempo do discurso. Apesar de termos a passagem de um ato para o outro, mesmo que 

sem continuidade, e o desenrolar de determinadas ações, mesmo que sem propósito, 
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 ELAM, 1980, p.  139. the drama consists first and foremost precisely in this, an I addressing a you here 

and now. 
99

 ELAM, 1980, p.  117. takes place in a perpetual present time… On the stage it is always now. 
100

 ELAM, 1980, p.  118. …dramatic action always occurs in the present. This does not imply any 

staticness; it simply indicates the particular type of passage of time in the drama – the present passes and 

is transformed into the past, but as such ceases to be the present. The present passes effecting a change, 

and from its antithesis there arises a new and different present. The passage of time in the drama is an 

absolute succession of ‘presents’. 
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temos no palco da peça a sensação exata de uma sucessão de presentes, onde não há, por 

parte das personagens, nem lembrança de passado, nem perspectiva de futuro e as 

mudanças promovidas pela passagem do tempo se constituem apenas em uma série de 

repetições com diferenças ínfimas. Entretanto, como bem coloca Styan, “[s]ob as 

circunstâncias de assustadora repetição e semelhança, qualquer diferença pequena se 

destaca de forma vívida”.
101

 Um bom exemplo disso é a árvore que aparece com 

algumas poucas folhas no segundo ato, até então seca no primeiro, um dos únicos 

momentos que trazem a ideia progressiva do tempo na peça. É como se o enredo da 

obra se desenvolvesse em uma espécie de “não-tempo” e, para tanto, um “não-lugar” 

seria o cenário perfeito.  

Para Pfister, as atividades que as personagens de Waiting for Godot realizam e 

as trocas verbais e miméticas que mantêm não são capazes de proporcionar uma 

mudança na situação em que se encontram. Desse modo, na falta de ações que 

ocasionem diferentes situações, o enredo da peça é reduzido a uma série de eventos sem 

sentido, assim como acontece em Endgame e Happy Days. Como aponta Styan, a 

respeito de Gogo e Didi, “[a] atividade dessas personagens não é ‘ação’ no sentido de 

que funciona de forma a desenvolver um enredo; ela é meramente ‘performance’, a 

presença visível de uma personagem divertida”.
102

 Nessas peças, de acordo com Pfister, 

“os eventos tomam a forma de um jogo cíclico e repetitivo que se torna nada mais que 

um fim insignificante em si mesmo.”
103

 

A própria espera, como tema maior da peça, já sugerida no título da mesma, nas 

duas versões, sinaliza o aspecto estático do contexto dramático. Nas palavras de Pfister, 

“[e]sperar, principalmente se for por um evento que pode acontecer a qualquer 

momento, ou não acontecer, é uma atividade puramente estática, que não acarreta 

mudanças na situação dramática.”
104

 Diante disso, Vladimir e Estragon repetem 

brincadeiras já conhecidas, como forma de combater o tédio. 

Abaixo temos um trecho no qual Vladimir novamente reflete sobre a própria 

situação e questiona a falta de sentido das ações que decorrem na peça e a monotonia de 

sua rotina, na qual uma atividade irrelevante, como provar botas, pode ser uma aliada na 
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 STYAN, 1986, p. 127. Under circunstances of appalling repetition and similarity, any little difference 

stands out vividly (…).  
102

 STYAN, 1986, p. 127. The activity of these characters is not ‘action’ in the sense that it works to 

develop a story; it is merely 'performance', the visible presence of an entertaining character. 
103

 PFISTER, 1988, p.  200. the events take on the form of a cyclical, repetitive game that has become no 

more than an aimless end in itself. 
104

 PFISTER, 1988, p.  290. Waiting, especially if it is for an event which might happen at any time, or 

not at all, is a purely static activity and does not involve any changes in the dramatic situation. 
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tentativa de passar o tempo, e até mesmo uma espécie de entretenimento, para ambos e, 

consequentemente, para os espectadores:  

 

 

VLADIMIR. - Ceci devient vraiment 

insignifiant. 

ESTRAGON. - Pas encore assez. 

Silence. 

VLADIMIR. - Si tu les essayais? 

ESTRAGON. - J'ai tout essayé. 

VLADIMIR. - Je veux dire, les chaussures. 

ESTRAGON. - Tu crois? 

VLADIMIR. - Ça fera passer le temps. 

(Estragon hésite.) Je t'assure, ce sera une 

diversion. 

ESTRAGON. - Un délassement. 

VLADIMIR . - Une distraction. 

ESTRAGON. - Un délassement. (p. 96) 

 

 

VLADIMIR: This is becoming really 

insignificant. 

ESTRAGON: Not enough. 

Silence. 

VLADIMIR: What about trying them. 

ESTRAGON: I've tried everything. 

VLADIMIR: No, I mean the boots.  

ESTRAGON: Would that be a good thing? 

VLADIMIR: It'd pass the time. (Estragon 

hesitates.) I assure you, it'd be an occupation. 

ESTRAGON: A relaxation. 

VLADIMIR: A recreation. 

ESTRAGON: A relaxation. (p. 44) 

 

 

 A sensação de que o tempo não passa, a falta de prazer e o tédio no cotidiano de 

Gogo e Didi é mais uma vez enfatizado e ironizado por outra fala de Vladimir: “Comme 

le temps passe quando on s'amuse!” (p. 107)/ “How time flies when one has fun!” (p. 

49) 

 Apesar da impressão de que o tempo parou, como aponta Vladimir em uma de 

suas falas, “Le temps s'est arrêté” (p. 50)/ “Time has stopped” (p. 24), é possível 

encontrar na peça alguns comentários sobre a sensação de passagem do tempo. Logo 

após se despedirem de Pozzo e Lucky, ainda no primeiro ato, Didi revela que o encontro 

com eles fez o tempo passar mais rápido. Nota-se uma pequena diferença nas versões: 

enquanto o Pozzo francês utiliza como xingamento a forma “porc”, que se refere a 

“carne de porco” – o animal é chamado de “cochon” –, o Pozzo inglês utiliza “pig”, que 

faz referência ao animal – carne de porco em inglês seria “pork”: 

 

 

ESTRAGON, VLADIMIR (agitant la main). - 

Adieu! Adieu! 

POZZO. - Debout! Porc! (Bruit de Lucky qui 

se lève.) En avant! (Pozzo sort. Bruit de 

fouet.) En avant! Adieu! Plus vite! Porc! Hue! 

Adieu! 

Silence. 

VLADIMIR. - Ça a fait passer le temps. 

ESTRAGON. - Il serait passé sans ça. 

VLADIMIR. - Oui. Mais moins vite. (p. 66) 

 

 

VLADIMIR and ESTRAGON: (waving). 

Adieu! Adieu! 

POZZO: Up! Pig! (Noise of Lucky getting up. 

) On! (Exit Pozzo.) Faster! On! Adieu! Pig! 

Yip! Adieu! 

Long silence. 

VLADIMIR: That passed the time. 

ESTRAGON: It would have passed in any 

case. 

VLADIMIR: Yes, but not so rapidly. (p. 31) 
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 No final do segundo ato, novamente após a saída de Pozzo e Lucky de cena, 

Gogo adormece e Didi o acorda, o que acontece várias vezes na peça. Mais uma vez, 

Vladimir comenta que o tempo passou, se referindo ao encontro com a dupla de 

viajantes: 

 

 

Ils sortent. Vladimir les suit jusqu'à la limite 

de la scène, les regarde s'éloigner. Un bruit de 

chute, appuyé par la mimique de Vladimir, 

annonce qu'ils sont tombés à nouveau. 

Silence. Vladimir va vers Estragon qui dort, le 

contemple un moment, puis le réveille. 

ESTRAGON (gestes affolés, paroles 

incohérentes. Finalement). - Pourquoi tu ne 

me laisses jamais dormir? 

VLADIMIR. - Je me sentais seul. 

ESTRAGON. - Je rêvais que j'étais heureux. 

VLADIMIR. - Ça a fait passer le temps. (p. 

126) 

 

 

Exeunt Pozzo and Lucky. Vladimir follows 

them to the edge of the stage, looks after 

them. The noise of falling, reinforced by 

mimic of Vladimir, announces that they are 

down again. Silence. Vladimir goes towards 

Estragon, contemplates him a moment, then 

shakes him awake. 

ESTRAGON: (wild gestures, incoherent 

words. Finally.) Why will you never let me 

sleep? 

VLADIMIR: I felt lonely. 

ESTRAGON: I was dreaming I was happy. 

VLADIMIR: That passed the time. (p. 57) 
 

 

 Além disso, várias são as sugestões de Gogo e Didi de ações para passar o tempo 

no decorrer da peça.  Vladimir, logo no primeiro ato, propõe contar a Estragon a história 

dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus Cristo, como mais uma estratégia. 

Gogo demonstra não querer saber da história, mas Vladimir a conta mesmo assim. Na 

visão de Pfister, a imagem dos ladrões na cruz se liga à relação dos dois vagabundos 

com a árvore, de forma que ela representaria a cruz de Cristo, como um símbolo não só 

de morte – haja vista a ideia das personagens de se enforcarem nela –, mas de vida e de 

esperança de salvação:  

 

 

VLADIMIR. - Ah oui, j'y suis, cette histoire de 

larrons. Tu t'en souviens? 

ESTRAGON. - Non. 

VLADIMIR. - Tu veux que je te la raconte? 

ESTRAGON. - Non. 

VLADIMIR. - Ça passera le temps. (Un 

temps.) C'étaient deux voleurs, crucifiés en 

même temps que le Sauveur. On... (p. 14) 

 

 

VLADIMIR: Ah yes, the two thieves. Do you 

remember the story? 

ESTRAGON: No. 

VLADIMIR: Shall I tell it to you? 

ESTRAGON: No. 

VLADIMIR: It'll pass the time. (Pause.) Two 

thieves, crucified at the same time as our 

Saviour. One — (p. 9) 

 

 

 As personagens não conseguem ficar em silêncio, “nous sommes incapables de 

nous taire” (p. 87)/ “we are incapable of keeping silent” (p. 40), como afirma Gogo em 

uma de suas falas. Diante disso, Estragon apresenta algumas propostas de uso da 

linguagem para preencher o vazio e, novamente, como uma maneira de fazer o tempo 
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passar: ele sugere que eles se contradigam, “C'est ça, contredisons-nous” (p. 89)/ “That's 

the idea, let's contradict each another” (p. 41); e se questionem, “C'est ça, posons-nous 

des questions” (p. 90)/ “That's the idea, let's ask each other questions” (p. 41).     

 Vladimir sugere outra boa estratégia para a dupla se ocupar e passar o tempo no 

segundo ato, qual seja, brincar de encenar os papéis de Pozzo e Lucky: 

 

 

VLADIMIR. - Tu ne veux pas jouer? 

ESTRAGON. - Jouer à quoi? 

VLADIMIR. - On pourrait jouer à Pozzo et 

Lucky. 

ESTRAGON. - Connais pas. 

VLADIMIR. - Moi je ferai Lucky, toi tu feras 

Pozzo. (Il prend l'attitude de Lucky, ployant 

sous le poids de ses bagages. Estragon le 

regarde avec stupéfaction.) Vas-y. 

ESTRAGON. - Qu'est-ce que je dois faire? 

VLADIMIR. - Engueule-moi! 

ESTRAGON. - Salaud! 

VLADIMIR. - Plus fort! 

ESTRAGON. - Fumier! Crapule! (p. 102) 

 

 

VLADIMIR: Will you not play? 

ESTRAGON: Play at what? 

VLADIMIR: We could play at Pozzo and 

Lucky. 

ESTRAGON: Never heard of it. 

VLADIMIR: I'll do Lucky, you do Pozzo. (He 

imitates Lucky sagging under the weight of 

his baggage. Estragon looks at him with 

stupefaction.) Go on. 

ESTRAGON: What am I to do? 

VLADIMIR: Curse me! 

ESTRAGON: (after reflection). Naughty! 

VLADIMIR: Stronger!  

ESTRAGON: Gonococcus! Spirochete! (p. 47) 

 

 

 As agressões verbais de Gogo a Didi, imitando aquelas de Pozzo a Lucky – nota-

se as diferenças na tradução das falas do trecho recortado acima, especialmente da 

última fala de Gogo, em que a versão francesa traz “estrume” e “crápula”, enquanto na 

versão inglesa temos nomes de bactérias causadoras de doenças sexualmente 

transmissíveis –, são ainda reiteradas pela proposta de Estragon mais adiante, de se 

insultarem: “C'est ça, engueulons-nous” (p. 106)/ “That's the idea, let's abuse each 

other” (p. 48). Entretanto, enquanto na versão original francesa há apenas a indicação na 

rubrica de que eles trocam ofensas – caberá aos atores criarem essa cena –, na tradução 

para o inglês há um acréscimo bastante interessante, no qual Beckett explicita e elenca 

os xingamentos – utilizando palavras com fonemas parecidos, o que reforça a iteração 

nesse trecho –, sendo que deixa para o final o que julga ser o pior deles, “crritic”, como 

forma de ironizar os críticos de sua própria obra. Aqui, como em outros momentos da 

leitura comparada da peça, fica claro como a autotradução é utilizada por Beckett como 

oportunidade de repensar e refazer o próprio texto: 

 

 

ESTRAGON. - C'est ça, engueulons-nous. 

(Echange d'injures. Silence.) Maintenant 

raccommodons- nous. (p. 106) 

 

 

ESTRAGON: That's the idea, let's abuse each 

other. 

They turn, move apart, turn again and face 

each other. 
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VLADIMIR: Moron! 

ESTRAGON: Vermin! 

VLADIMIR: Abortion! 

ESTRAGON: Morpion! 

VLADIMIR: Sewer-rat! 

ESTRAGON: Curate! 

VLADIMIR: Cretin! 

ESTRAGON: (with finality). Crritic! 

VLADIMIR: Oh! 

He wilts, vanquished, and turns away. 

ESTRAGON: Now let's make it up.  (p. 48) 

 

 

 Nota-se nos diálogos entre Vladimir e Estragon, como os destacados acima, 

permeados de ofensas e brincadeiras, a função fática da linguagem dramática, isto é, 

mais do que transmitir informação, discutir um assunto em profundidade ou exercer 

algum tipo de influência no outro, o objetivo principal da conversa incessante entre eles 

é apenas manter o contato. Para Styan, “[o] diálogo é normalmente nada mais do que 

clichés insignificantes que reduzem aqueles que o falam a toca-discos”.
105

 Como aponta 

Pfister, essa é uma característica das peças modernas, que retratam a natureza 

problemática da comunicação humana e nas quais as personagens, na tentativa de fugir 

da sensação de isolamento e alienação, estabelecem relações dialógicas. Dessa forma, 

nas palavras do autor, “[o]s insultos, como os sinais de polidez, são todos parte de um 

jogo de palavras construído para passar o tempo. Falar se torna um fim em si mesmo, 

uma forma puramente fática de comunicação.”
106

 Dado que na função fática a ênfase 

está no canal de comunicação, e não na mensagem, temos mais uma vez Beckett 

priorizando a forma em relação ao conteúdo. Uma vez que o teor das conversas trocadas 

entre Gogo e Didi não têm grande relevância, a repetição encontra um terreno propício. 

Os dois atos da peça se iniciam com referências espaciais e temporais bastante 

genéricas, quais sejam, no primeiro ato, “Route à la campagne, avec arbre. Soir” (p. 9)/ 

“A country road. A tree. Evening” (p. 6), e no segundo, “Lendemain. Même heure. 

Même endroit” (p. 79)/ “Next day. Same time. Same place” (p. 36). A descrição pobre 

do cenário vazio de Beckett, que consiste simplesmente em uma estrada com uma 

árvore, também situa a peça em um entre-lugar, um espaço indefinido. 

                                                           
105

 STYAN, J. L., 1986, p. 126. The dialogue is commonly no more than a series of inconsequential 

clichés which reduce those who speak them to talking machines. 
106

 PFISTER, 1988, p.  114. The insults, like the attestations of politeness are all part of a word-game 

construed to pass the time. Speaking has become an end in itself, a purely phatic form of communication. 
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Pfister ressalta que até a descrição da única árvore presente em cena é tão vaga 

que logo após Didi dizer a Gogo que Godot pediu que eles o esperassem perto da 

árvore, os vagabundos discutem se o que veem se trata mesmo de uma árvore – uma 

espécie de salgueiro – ou uma moita, ou um arbusto. Podemos dizer que a aliteração das 

palavras “arbrisseau” e “arbuste” se mantém na tradução por “bush” e “shrub”, 

novamente reforçando a ideia da repetição com diferença: 

 

 

VLADIMIR. - Il a dit devant l'arbre. (Ils 

regardent l'arbre.) Tu en vois d'autres? 

ESTRAGON. - Qu'est-ce que c'est? 

VLADIMIR. - On dirait un saule. 

ESTRAGON. - Où sont les feuilles? 

VLADIMIR. - Il doit être mort. 

ESTRAGON. - Finis les pleurs. 

VLADIMIR. - A moins que ce ne soit pas la 

saison. 

ESTRAGON. - Ce ne serait pas plutôt um 

arbrisseau? 

VLADIMIR. - Un arbuste. 

ESTRAGON. - Un arbrisseau. (p. 17)  

 

 

VLADIMIR: He said by the tree. (They look at 

the tree.) Do you see any others? 

ESTRAGON: What is it? 

VLADIMIR: I don't know. A willow. 

ESTRAGON: Where are the leaves? 

VLADIMIR: It must be dead. 

ESTRAGON: No more weeping. 

VLADIMIR: Or perhaps it's not the season. 

ESTRAGON: Looks to me more like a bush. 

VLADIMIR: A shrub. 

ESTRAGON: A bush. (p. 10) 

 

 

Apesar dessa falta de especificidade espaço-temporal perdurar no decorrer da 

obra, é possível identificar alguns traços que representam a passagem do tempo. As 

personagens não sabem que horas são, em que dia do ano e do mês estão, em que 

estação se encontram e tem dificuldade até mesmo para perceber a passagem do dia para 

a noite – que chega, com a indicação nas rubricas do surgimento da lua, no primeiro ato, 

e do pôr do sol e do nascer da lua, no segundo ato –, mas apesar disso, o tempo passa. 

Nesse sentido, a cena mais citada talvez seja a mudança notada por Vladimir na 

aparência da única árvore que compõe o cenário da peça, que aparece coberta de folhas 

no segundo ato. Inevitavelmente, mudança requer passagem de tempo: 

 

VLADIMIR. - Regarde-le. 

Estragon regarde l'arbre. 

ESTRAGON. - Je ne vois rien. 

VLADIMIR. - Mais hier soir il était tout noir 

et squelettique! Aujourd'hui il est couvert de 

feuilles. 

ESTRAGON. - De feuilles! 

VLADIMIR. - Dans une seule nuit! 

ESTRAGON. - On doit être au printemps. 

VLADIMIR. - Mais dans une seule nuit! (p. 

92) 

 

 

VLADIMIR: Look at it. 

They look at the tree. 

ESTRAGON: I see nothing. 

VLADIMIR: But yesterday evening it was all 

black and bare. And now it's covered with 

leaves. 

ESTRAGON: Leaves? 

VLADIMIR: In a single night. 

ESTRAGON: It must be the Spring. 

VLADIMIR: But in a single night! (p. 42)  
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 Outra metáfora interessante a esse respeito pode ser encontrada em uma fala de 

Estragon, proferida logo após Vladimir comentar, no início do segundo ato, que as 

coisas parecem ter mudado em relação ao dia anterior. Gogo parece evocar a frase de 

Heráclito que diz que “Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio”, visto que as 

águas se ronavam a cada instante, o que faz com que não se trate mais do mesmo rio 

exatamente – imagem que bem representa também repetição com diferença – mas traz à 

versão francesa uma conotação escatológica, ao trocar a ideia do rio, da água, por “pus”: 

“On ne descend pas deux fois dans le même pus” (p. 84). Já na versão inglesa, a relação 

com a frase do filósofo grego se mantém, mas fica menos óbvia: “It's never the same 

pus from one second to the next” (p. 39). 

 O tão esperado encontro com Godot parece ter sido agendando para sábado, pelo 

que se lembra Vladimir. Já Estragon, não está certo disso: “Mais quel samedi? Et 

sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou vendredi?” (p. 

18)/ “But what Saturday? And is it Saturday? Is it not rather Sunday? (Pause.) Or 

Monday? (Pause.) Or Friday?” (p. 11) Apesar de não haver certeza sobre o dia ou o 

horário em que as personagens teriam possivelmente marcado o tal encontro, quando o 

garoto chega, ao final do primeiro ato, para avisar que Godot não virá, Estragon o 

questiona por que estaria atrasado e aproveita para perguntá-lo as horas. O garoto diz 

não ter culpa do atraso, mas não responde que horas são: 

 

 

VLADIMIR. - Tu as un message de monsieur 

Godot? 

GARÇON. - Oui monsieur. 

VLADIMIR. - Eh bien, dis-le. 

ESTRAGON. - Pourquoi tu viens si tard? 

Le garçon les regarde l'un après l'autre, ne 

sachant à qui répondre. 

VLADIMIR (à Estragon). - Laisse-le 

tranquille. 

ESTRAGON (à Vladimir). - Fous-moi la paix, 

toi. (Avançant, au garçon.) Tu sais l'heure 

qu'il est?  

GARÇON (reculant). - Ce n'est pas ma faute, 

monsieur! (p. 69) 

 

 

VLADIMIR: You have a message from Mr. 

Godot? 

BOY: Yes Sir. 

VLADIMIR: Well, what is it? 

ESTRAGON: What kept you so late? 

The Boy looks at them in turn, not knowing to 

which he should reply. 

VLADIMIR: (to Estragon). Let him alone. 

ESTRAGON: (violently). You let me alone. 

(Advancing, to the Boy.) Do you know what 

time it is? 

BOY: (recoiling). It's not my fault, Sir. (p. 32)  

 

 

 No segundo ato, é a vez de Pozzo perguntar as horas a Vladimir, “Quelle heure 

est-il?” (p. 120)/ “What time is it?” (p. 55) Ao que parece, sem o relógio que carregava 

no primeiro ato e com a perda da visão, Pozzo perde também a noção do tempo, como 

ele mesmo explica: “Les aveugles n'ont pas la notion du temps. (Un temps.) Les choses 
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du temps, ils ne les voient pas non plus” (p. 122)/ “The blind have no notion of time. 

The things of time are hidden from them too” (p. 55). Logo ele, que traz algumas 

referências específicas de tempo na peça, como “há uma hora”, “Il y a une heure”/ “An 

hour ago” – essa fala é seguida pela rubrica que indica que ele olha seu relógio –, e “dez 

horas da manhã”, “dix heures du matin”/ “ten o’ clock in the morning” – apesar de não 

estar se referindo às horas daquele momento, mas estar descrevendo uma situação e  

imaginando que seria esse horário. Essas referências aparecem ainda no primeiro ato, 

em um trecho bastante lírico, como indicam as rubricas, quando fala da passagem do dia 

para a noite e apresenta uma visão pessimista, na qual parece comparar a chegada da 

noite com a morte: 

 

 

(...) Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? En 

tant que ciel? Il est pâle et lumineux, comme 

n'importe quel ciel à cette heure de la 

journée. (Un temps.) Dans ces latitudes. (Un 

temps.) Quand il fait beau. (Sa voix se fait 

chantante.) Il y a une heure (il regarde sa 

montre, ton prosaïque) environ (ton à nouveau 

lyrique) après nous avoir versé depuis (il 

hésite, le ton baisse) mettons dix heures du 

matin (le ton s'élève) sans faiblir des torrents 

de lumière rouge et blanche, il s'est mis à 

perdre de son éclat, à pâlir (geste des deux 

mains qui descendent par paliers), à pâlir, 

toujours un peu plus, un peu plus, jusqu'à ce 

que (pause dramatique, large geste horizontal 

des deux mains qui s'écartent) vlan! fini! il ne 

bouge plus! (Silence.) Mais (il lève une main 

admonitrice) - mais, derrière ce voile de 

douceur et de calme (il lève les yeux au ciel, 

les autres l'imitent, sauf Lucky) la nuit galope 

(la voix se fait plus vibrante) et viendra se 

jeter sur nous (il fait claquer ses doigts) pfft! 

comme ça - (l'inspiration le quitte) au moment 

où nous nous y attendrons le moins . (Silence. 

Voix morne.) C'est comme ça que ça se passe 

sur cette putain de terre. (p. 51) 

 

 

(...) What is there so extraordinary about it? 

Qua sky. It is pale and luminous like any sky 

at this hour of the day. (Pause.) In these 

latitudes. (Pause.) When the weather is fine. 

(Lyrical.) An hour ago (he looks at his watch, 

prosaic) roughly (lyrical) after having poured 

forth even since (he hesitates, prosaic) say ten 

o'clock in the morning (lyrical) tirelessly 

torrents of red and white light it begins to lose 

its effulgence, to grow pale (gesture of the two 

hands lapsing by stages) pale, ever a little 

paler, a little paler until (dramatic pause, 

ample gesture of the two hands flung wide 

apart) pppfff! finished! it comes to rest. But – 

(hand raised in admonition) – but behind this 

veil of gentleness and peace, night is charging 

(vibrantly) and will burst upon us (snaps his 

fingers) pop! like that! (his inspiration leaves 

him) just when we least expect it. (Silence. 

Gloomily.) That's how it is on this bitch of an 

earth. (p. 25) 

 

 

   Por outro lado, também é Pozzo quem, no final do segundo ato, faz uma 

espécie de discurso em prol da não especificidade do tempo, quando perguntado por 

Vladimir desde quando Lucky se tornara burro, uma vez que era capaz de dançar, 

cantar, recitar e pensar – graças a seu chapéu. Pozzo defende a ideia de que “um dia” 

simplesmente as coisas acontecem, que é exatamente o que se passa na peça: 
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Pozzo (soudain furieux). - Vous n'avez pas fini 

de m'empoisonner avec vos histoires de 

temps? C'est insensé! Quand! Quand! Un 

jour, ça ne vous suffit pas, un jour pareil aux 

autres il est devenu muet, un jour je suis 

devenu aveugle, un jour nous deviendrons 

sourds, un jour nous sommes nés, un jour 

nous mourrons, le même jour, le même 

instant, ça ne vous suffit pas? (p. 126) 

 

 

POZZO: (suddenly furious.) Have you not 

done tormenting me with your accursed time! 

It's abominable! When! When! One day, is 

that not enough for you, one day he went 

dumb, one day I went blind, one day we'll go 

deaf, one day we were born, one day we shall 

die, the same day, the same second, is that not 

enough for you? (p. 57) 

 

 

2.8 Hábito, memória e esquecimento 

 

 Gilles Deleuze estabelece uma relação interessante entre o hábito e a memória, 

ao dizer que “[o] hábito é a síntese original do tempo, que constitui a vida do tempo que 

passa; a memória é a síntese fundamental, no tempo (que permite esse presente 

passar).”
107

 Nesse sentido, uma vez que as personagens não têm memória, o tempo 

parece não passar e a peça parece acontecer em um presente contínuo. Deleuze traz 

ainda uma citação de Bruce Kawin, que acrescenta sobre essa sensação de estar sempre 

no presente: “[o] presente é eterno, e eternidade é repetição.”
108

 Para Connor, não 

haveria melhor maneira de representar esse tempo, se não através do teatro, uma vez 

que “as peças são simplesmente o que são, em um presente performativo elementar, sem 

antes ou depois”.
109

 Entretanto, mais adiante, o próprio Connor fala sobre “ o 'não-

tempo" da representação teatral, na qual não existe um antes ou depois real, ou mesmo 

tempo presente, mas apenas as representações deles.”
110

 

 Estragon parece ser o mais desmemoriado das personagens. Afirma ter apanhado 

no começo do primeiro ato, mas não sabe como e nem de quem. Por outro lado, logo no 

início da peça menciona o dia anterior, “Nous sommes déjà venus hier” (p. 17)/ “We 

came here yesterday” (p. 10), demonstrando uma memória passada, mesmo que falha 

em termos de detalhes. No segundo ato, não sabe dizer onde passou a noite, diz que 

apanhou de dez, mas não sabe o porquê e reclama com Vladimir de não poder dormir, 

se esquecendo de que dormira no ato anterior. No segundo dia, Didi o pergunta a 

                                                           
107

 DELEUZE, 2006, p.  109. Habit is the original synthesis of time, which constitutes the life of the 

passing present; Memory is the fundamental synthesis, in time (which allows this present to pass). 
108

 CONNOR, 1988, p.  14. “The present is eternal, and eternity is repetition.” 
109

 CONNOR, 1988, p.  130. the plays are simply what they are, in an elementary performing present, 

without before or after.  
110

 CONNOR, 1988, p.  154. "the 'non-time' of dramatic representation, in which there is no real before or 

after, or even present tense, but only the representations of them. 
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respeito da árvore e ele justifica sua falta de memória de maneira cômica. 

Diferentemente de Gogo, Vladimir não só se lembra da árvore, como da sugestão de 

Estragon de que se enforcassem. Enquanto na versão inglesa Didi diz apenas que eles 

“quase” se enforcaram, o Vladimir francês diz que “foi por um fio” e ainda repete a 

frase, dando destaque às palavras, como indica a rubrica: 

 

 

VLADIMIR. - L'arbre, je te dis, regarde-le. 

Estragon regarde l'arbre. 

ESTRAGON. - Il n'était pas là hier? 

VLADIMIR. - Mais si. Tu ne te rappelles pas. 

Il s'en est fallu d'un cheveu qu'on ne s'y soit 

pendu. (Il réfléchit.) Oui, c'est juste (en 

détachant les mots) qu'on - ne - s'y - soit - 

pendu. Mais tu n'as pas voulu. Tu ne te 

rappelles pas? 

ESTRAGON. - Tu l'as rêvé. 

VLADIMIR - Est-ce possible que tu aies 

oublié déjà? 

ESTRAGON. - Je suis comme ça. Ou j'oublie 

tout de suite ou je n'oublie jamais. (p. 84) 

 

 

VLADIMIR: The tree, look at the tree. 

Estragon looks at the tree. 

ESTRAGON: Was it not there yesterday? 

VLADIMIR: Yes of course it was there. Do 

you not remember? We nearly hanged 

ourselves from it. But you wouldn't. Do you 

not remember? 

ESTRAGON: You dreamt it. 

VLADIMIR: Is it possible you've forgotten 

already? 

ESTRAGON: That's the way I am. Either I 

forget immediately or I never forget. (p. 39) 

 

 

Mais adiante, quando Vladimir pede sua ajuda para se lembrar do que eles 

estavam conversando – em inglês, a palavra “what” aparece em letras maiúsculas –, 

Gogo novamente ironiza, de forma diferente em cada versão, sua memória fraca, 

especialmente na versão inglesa, justificando que não é um “historiador”: 

 

 

VLADIMIR. - Qu'est-ce que je disais? On 

pourrait reprendre là. 

ESTRAGON. - Quand? 

VLADIMIR. - Tout à fait au début. 

ESTRAGON. - Au début de quoi? 

VLADIMIR. -. Ce soir. Je disais... je disais... 

ESTRAGON. - Ma foi, là tu m'en demandes 

trop. (p. 91) 

 

 

VLADIMIR: What was I saying, we could go 

on from there. 

ESTRAGON: What were you saying when? 

VLADIMIR: At the very beginning. 

ESTRAGON: The very beginning of WHAT? 

VLADIMIR: This evening... I was saying... I 

was saying... 

ESTRAGON: I'm not a historian. (p. 42) 

 

 

 Nota-se que a memória de Vladimir também não é das melhores. Ainda no 

primeiro ato, assim que Pozzo e Lucky deixam o palco, Didi tenta convencer o 

companheiro de que eles já conheciam a dupla, dando a entender que já teriam se 

encontrado antes. Porém, seu argumento não é seguro, uma vez que logo depois ele 

próprio hesita e pondera que talvez eles não sejam “os mesmos”: “Nous les 

connaissons, je te dis. Tu oublies tout. (Un temps.) A moins que ce ne soient pas les 
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mêmes” (p. 67)/ “We know them, I tell you. You forget everything. (Pause. To himself.) 

Unless they're not the same...” (p. 32) Poderíamos usar essa fala de Vladimir para, mais 

uma vez, argumentar a respeito do estatuto dos textos de Beckett, ou seja, original e 

tradução também não são “os mesmos”, pois traduções configuram repetições com 

diferença. 

 Em outro diálogo, ao final do primeiro ato, em meio à conversa que têm com o 

garoto que aparece para dar o recado de Godot, Estragon se declara infeliz e quando 

perguntado por Vladimir desde quando estaria assim, responde que esqueceu. Em 

seguida, temos uma fala irônica de Didi, que reflete sobre as peças – “extraordinárias”, 

ênfase da versão inglesa – que a memória prega, no caso da obra, nas duas personagens:  

 

 

ESTRAGON. - Je suis malheureux. 

VLADIMIR. - Sans blague! Depuis quand? 

ESTRAGON. - J'avais oublié. 

VLADIMIR. - La mémoire nous joue de ces 

tours. (...) (p. 70) 

 

 

ESTRAGON: I'm unhappy. 

VLADIMIR: Not really! Since when? 

ESTRAGON: I'd forgotten. 

VLADIMIR: Extraordinary the tricks that 

memory plays! (...) (p. 33) 

 

 

 As falas de Pozzo também são cheias de hesitações e esquecimentos, o que nos 

leva a questionar a credibilidade de seu discurso. Frases como “Qu'est-ce que je disais?” 

(p. 51)/ “What was I saying?” (p. 25) são comuns, especialmente no primeiro ato. Em 

sua fala abaixo, após ser questionado por Didi e Gogo sobre o tratamento que dá a 

Lucky, além de admitir não se lembrar do que disse, revela ter mentido: 

 

 

Pozzo (calmé). - Messieurs, je ne sais pas ce 

qui m'est arrivé. Je vous demande pardon. 

Oubliez tout ça. (De plus en plus maître de 

lui.) Je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, 

mais vous pouvez être sûrs qu'il n'y avait pas 

un mot de vrai là-dedans. (...) (p. 47) 

 

 

POZZO: (calmer). Gentlemen, I don't know 

what came over me. Forgive me. Forget all I 

said. (More and more his old self.) I don't 

remember exactly what it was, but you may be 

sure there wasn't a word of truth in it. (…) (p. 

23) 

 

 

 Ao preencher as falas das personagens com hesitações, esquecimentos, 

repetições e silêncios, Beckett parece questionar o ponto de vista de Elam de que o 

diálogo dramático é mais bem organizado e coerente do que a comunicação na vida real. 

Na peça, o autor transgride as convenções clássicas, pois os diálogos confusos das 

personagens parecem mais fazer parte de uma conversa cotidiana. 

Como dito anteriormente, no segundo ato, com a cegueira repentina, Pozzo 

parece perder a noção do tempo. Entretanto, ele responde a Vladimir que se lembra de 
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possuir boa visão – ótima, na versão inglesa –, isto é, é capaz de rememorar, de acordo 

com Didi, “os dias em que era feliz”. Nessa fala, Beckett mantém a expressão latina, 

Memoria praeteritorum bonorum, “a memória torna o passado bom”, nas duas versões. 

Nesse sentido, podemos estabelecer uma relação importante entre o ato de memória e o 

ato de tradução, pois ambos – cada um a seu modo – repetem o passado, mas o 

modificam: 

 

 

VLADIMIR. - Vous disiez que vous aviez une 

bonne vue, autrefois, si j'ai bien entendu? 

POZZO. - Oui, elle était bien bonne. 

Silence. 

ESTRAGON (avec irritation). - Développez! 

Développez! 

VLADIMIR. - Laisse-le tranquille. Ne vois-tu 

pas qu'il est en train de se rappeler son 

bonheur. (Un temps.) Memoria praeteritorum 

bonorum - ça doit être pénible. (p. 121) 

 

 

VLADIMIR: You were saying your sight used 

to be good, if I heard you right. 

POZZO: Wonderful! Wonderful, wonderful 

sight! 

Silence.  

ESTRAGON: (irritably). Expand! Expand! 

VLADIMIR: Let him alone. Can't you see he's 

thinking of the days when he was happy. 

(Pause.) Memoria praeteritorum bonorum - 

that must be unpleasant. (p. 55) 

 

 

 Nesse reencontro das personagens principais com Pozzo e, em seguida, Lucky – 

visto que Pozzo, cego, também se perdera de Lucky temporariamente e precisa da ajuda 

de Vladimir e Estragon para reencontrá-lo –, apenas Vladimir parece se lembrar deles. 

Didi, então, utilizando-se de um raciocínio dedutivo, como se fosse um investigador, faz 

uma série de perguntas para tentar confirmar a identidade de Pozzo, que revela não se 

lembrar do encontro anterior e reafirma seu problema de memória, como algo 

definitivo: 

 

POZZO. - Et Lucky? 

VLADIMIR. - Alors c'est bien lui? 

POZZO . - Comment? 

VLADIMIR. - C'est bien Lucky? 

POZZO. - Je ne comprends pas. 

VLADIMIR. - Et vous, vous êtes Pozzo? 

POZZO . - Certainement, je suis Pozzo. 

VLADIMIR. - Les mêmes qu'hier? 

POZZO. - Qu'hier? 

VLADIMIR. - On s'est vus hier. (Silence). 

Vous ne vous rappelez pas?    

POZZO. - Je ne me rappelle avoir rencontré 

personne hier. Mais demain je ne me 

rappellerai avoir rencontré personne 

aujourd'hui. Ne comptez donc pas sur moi 

pour vous renseigner. Et puis assez là-dessus. 

Debout! (p. 124) 

 

 

POZZO: And Lucky? 

VLADIMIR: So it is he? 

POZZO: What? 

VLADIMIR: It is Lucky? 

POZZO: I don't understand. 

VLADIMIR: And you are Pozzo? 

POZZO: Certainly I am Pozzo. 

VLADIMIR: The same as yesterday? 

POZZO: Yesterday? 

VLADIMIR: We met yesterday. (Silence.) Do 

you not remember? 

POZZO: I don't remember having met anyone 

yesterday. But tomorrow I won't remember 

having met anyone today. So don't count on 

me to enlighten you. (p. 56) 
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 Algumas referências a lugares reais, que aparecem nas falas das personagens, 

acabam por demonstrar, pelo menos, certa memória geográfica por parte deles e 

revelam também o retrato de uma geografia bilíngue, isto é, referências à França e à 

língua francesa, principalmente na versão original, e questões ligadas à Irlanda e à 

língua inglesa, especialmente na tradução. Entre outras, podemos citar, no discurso de 

Lucky, “Normandie” (p. 62), região noroeste da França, e “Connemara” (p. 29), distrito 

no oeste da Irlanda; e em uma fala de Estragon, “Durance” (p. 74), que é traduzido por 

“Rhone” (p. 35), nesse caso, ambos são nomes de rios franceses, mas, provavelmente, 

na tradução, Beckett optou por colocar um rio mais famoso internacionalmente.  

Outro exemplo pode ser visto em uma fala de Vladimir, no segundo ato, no 

momento em que discutem sobre o lugar em que se veem. Na versão francesa, Didi 

compara o local com “Vaucluse”, região da França onde Beckett inclusive chegou a 

morar quando da ocupação de Paris, enquanto a versão inglesa traz “the Macon 

country”, que parece ser um nome ficcional. O mais interessante desse trecho é a 

brincadeira que Beckett faz quando Gogo diz que nunca esteve em “Vaucluse/ the 

Macon Country”, pois passara toda a vida no “Merdecluse/ Cackon country”. Em 

francês, a ironia é explícita, com a utilização da palavra “merde”, e em inglês, 

provavelmente, o sufixo utilizado por Beckett remete a “caca”, palavra francesa de 

mesmo significado. O uso dos termos “chaude-pisse”, blenorragia, e “puke”, vômito, 

reforçam o teor escatológico do trecho: 

 

 

VLADIMIR. - Tout de même, tu ne vas pas me 

dire que ça (geste) ressemble au Vaucluse! II 

y a quand même une grosse différence. 

ESTRAGON. - Le Vaucluse! Qui te parle du 

Vaucluse? 

VLADIMIR. - Mais tu as bien été dans le 

Vaucluse? 

ESTRAGON. - Mais non, je n'ai jamais été 

dans le Vaucluse! J'ai coulé toute ma chaude-

pisse 

d'existence ici, je te dis! Ici! Dans la 

Merdecluse! (p. 86) 

 

 

VLADIMIR: All the same, you can't tell me 

that this (gesture) bears any resemblance to… 

(he hesitates)… to the Macon country for 

example. You can't deny there's a big 

difference. 

ESTRAGON: The Macon country! Who's 

talking to you about the Macon country? 

VLADIMIR: But you were there yourself, in 

the Macon country. 

ESTRAGON: No I was never in the Macon 

country! I've puked my puke of a life away 

here, I tell you! Here! In the Cackon country! 

(p. 39) 

 

 

 Em termos de memória, Samuel Beckett se utiliza de uma estratégia 

extraordinária para autotraduzir o trecho abaixo. O Vladimir da versão inglesa se 

esquece das referências indicadas na versão francesa – “Bonnelly”, o nome do homem, 
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e “Roussillon”, região no sul da França. Assim como acontece com o tema da espera, 

aqui temos a memória, ou melhor, o esquecimento, materializado como tema e método 

de composição da peça. Além disso, aqui Beckett ousa ainda mais ao usá-lo como 

estratégia de tradução: 

 

 

VLADIMIR. - Pourtant nous avons été 

ensemble dans le Vaucluse, j'en mettrais ma 

main au feu. Nous avons fait les vendanges, 

tiens, chez un nommé Bonnelly, à Roussillon. 

(p. 86) 

 

 

VLADIMIR: But we were there together, I 

could swear to it! Picking grapes for a man 

called… (he snaps his fingers)… can't think of 

the name of the man, at a place called… 

(snaps his fingers)… can't think of the name of 

the place, do you not remember? (p. 40) 

 

 

 Na tentativa de lutar contra o esquecimento, que parece perseguir as personagens 

da peça, Vladimir, por duas vezes, no primeiro ato, fala sobre a necessidade de escrever 

para lembrar. Primeiramente, quando discute com Estragon sobre o dia em que Godot 

teria agendado o fatídico encontro e percebe que ambos não têm certeza da data: “J'ai dû 

le noter” (p. 18)/ “I must have made a note of it” (p. 10). Depois, quando Pozzo está 

prestes a dar explicações sobre os maus tratos a Lucky, Didi solicita a Gogo que tome 

nota do que ele vai dizer, mas esse é o caso apenas da tradução para o inglês: “Make a 

note of this” (p. 21), enquanto na versão original francesa, Vladimir pede apenas que 

Estragon preste atenção no que Pozzo está dizendo: “Attention!” (p. 42) 
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3. Considerações finais 

 

Pesquisar a autotradução beckettiana acabou revelando não só as características 

da tarefa de autotradutor executada por Samuel Beckett, como também permitiu um 

novo olhar sobre seu fazer literário. A leitura comparada das versões En Attendant 

Godot/ Waiting for Godot alargou o campo de visão e tornou possível conhecer a 

totalidade da obra bilíngue de Beckett. Várias das análises e interpretações aqui 

apresentadas seriam inviáveis se considerássemos apenas original ou tradução, o que 

reafirma a ideia de que o saldo da autotradução de Beckett é bastante positivo, pois 

soma à sua obra, repetindo-a, continuando-a, expandindo-a, resignificando-a. Traduzir a 

si mesmo foi para Beckett uma oportunidade de refletir sobre a própria poesia, criticar a 

própria obra e atualizar a própria escrita. 

 Apesar de invisível, o terceiro texto, ou texto metalinguístico, é exatamente 

aquele que emerge no entre-lugar das versões francesa e inglesa e que transparece na 

análise comparativa da peça. Pensar na obra beckettiana em sua integralidade exige 

levar em conta esse elo entre as versões, esse espaço intersticial carregado de 

significado. O sentido da obra bilíngue está, então, nesse conjunto formado pelos três 

textos: original, tradução e terceiro texto. É claro que cada versão também é um texto 

completo em si, mas perde muito o leitor que conhece somente uma das partes desse 

todo maior, e a leitura do texto autotraduzido permite também um novo olhar sobre o 

texto original. 

 O entre-lugar que aparece na autotradução de Beckett – onde se forma o terceiro 

texto – fora antes seu espaço de criação, enquanto escritor exilado, que abandonara seu 

país de origem e sua língua materna, para se inserir em um novo espaço, em uma outra 

língua e cultura – ocasionando um processo de desterritorialização –, não perdendo seu 

olhar de estrangeiro. Esse mesmo entre-lugar, espaço um tanto indefinido e híbrido, que 

se apresenta como uma espécie de limbo, é também habitado pelas personagens da peça. 

Nesse sentido, temos a forma como alegoria do processo, isto é, podemos pensar na 

obra como metáfora do exílio vivenciado pelo próprio Beckett e a espera sem esperança 

nela representada como um retrato da condição humana, especialmente do homem do 

pós-guerra, considerando que a peça traz as primeiras reações de Beckett após a 

Segunda Guerra e o holocausto.           

Além do exílio e das outras questões que justificam a escolha do autor em 

compor em francês e em traduzir seus textos, fica clara a motivação artística de Beckett 
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ao assumir a autotradução. A vontade do autor de experimentar e repetir a própria arte 

em um novo meio, estranho, e de explorar suas duas personas – francesa e inglesa – é 

acompanhada do desejo de testar os limites de sua segunda língua. Entretanto, a análise 

comparada da peça revela que o empobrecimento que Beckett busca ao escrever as 

primeiras versões em francês, em certo sentido, não se mantém na tradução, pois nos 

deparamos com o uso de um inglês engenhoso. Porém, Beckett vai além no sentido de 

provar os limites da própria linguagem, ao despojar-se de recursos, chegando ao ápice 

do empobrecimento: o unword, ou não-palavra, esse conceito vertiginoso que combina 

com o não-lugar representado no palco da peça – por um cenário vazio, pobre, que 

aponta para o nada – e com o não-tempo vivido pelas personagens – que se apresentam 

como vagabundos, despidos de história, memória e perspectiva. Além disso, o 

esvaziamento e o despojamento da linguagem, em sua essência, mimetizam a própria 

espera vã das personagens. Assim como a pura língua benjaminiana emerge na 

tradução, o unword surge, então, no interstício da autotradução. Nesse contexto, o 

silêncio, que isola palavras e frases, e que não precisa ser traduzido, pois se coloca 

como espaço híbrido entre todas as línguas, é materializado no palco beckettiano, 

isolando as personagens em sua solidão compartilhada. 

Inegável também é a obsessão do autor pela autorrepetição. Apesar de seguir o 

pensamento de Artaud, quando contesta a tirania da palavra e defende a supremacia da 

representação – ao exprimir ideias, em vez de dizê-las; ao fazer com que os 

espectadores assistam e, principalmente, sintam a peça –, Beckett parece utilizar de sua 

autoridade diante do texto, e até mesmo de certo autoritarismo – uma vez dono do 

original e da tradução em forma escrita e em performance –, ao se mostrar um diretor 

minucioso e controlador.   

 Beckett se repete na autotradução e revela como a repetição está presente no 

teatro e na vida humana, seja de forma linear – como sugere a repetição do segundo ato 

em relação ao primeiro e as várias sequências de falas das personagens; a chegada da 

noite e o nascer do dia; a rotina repetitiva e irrelevante de Gogo e Didi, que muito se 

assemelha à de qualquer ser humano, fadado ao hábito – seja em forma de círculo – 

como indica a canção de ninar que inicia o segundo ato, simbolizando o próprio ciclo da 

vida. De qualquer que seja a forma, repetição sempre incorpora diferenças, mesmo que 

pequenas. 

 A escolha da espera, tema universal e de tom existencial, que dá à obra uma 

grande polissemia e desperta interpretações metafísicas e psicanalíticas, talvez justifique 



105 
 

as ainda frequentes encenações da peça, em diversos países, para os mais variados 

públicos. “Esperando Godot” já se tornou uma catacrese mundialmente utilizada e 

exatamente pelo fato de não se saber ao certo a identidade de Godot, a apropriação do 

termo e da expressão se torna possível por diferentes línguas e culturas, o que confirma 

o reconhecimento internacional de Samuel Beckett como um dos mais importantes 

escritores e dramaturgos do século XX. 
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