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“Uma consciência consolidada reside num salão de banquete 

escurecido perto do teto de uma mente cujo chão se move como dez mil 

baratas quando um feixe de luz penetra como todos os pensamentos se 

unem num instante de harmonia corpo não mais repelente como as 

baratas contém uma verdade que ninguém nunca fala”. 

 

(SARAH KANE) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa é o resultado de uma reflexão teórico-analítica sobre a obra dramatúrgica da 

escritora inglesa Sarah Kane. Na maneira como ela estrutura e articula um incessante diálogo, 

em sua escritura, com os mortos (a tradição dramatúrgica), sobre os mortos (as diferentes ideias 

e noções de morte na vida urbana) e para os que vão morrer, nesse caso, a sua própria pessoa 

em forma de registro autobiográfico. O trabalho se detém, especificamente, na análise dos seus 

três últimos trabalhos: Cleansed (Purificados, 1998), Crave (Ânsia, 1998) e 4.48 Psychosis 

(Psicose 4:48, 2000). Levando em consideração o desenvolvimento dos elementos e noções que 

constroem o conceito de Tanatopoética. Dessa maneira, são de interesse particular para esse 

trabalho as noções de escritura e escrita performática para análise e contextualização da obra 

da dramaturga na história teatral, uma vez que essas noções permitem compreender e abordar 

a obra a partir do viés performativo. Este trabalho identifica, constrói e investe ainda, na noção 

de personagem golem como um dispositivo de duplo ou sombra para discutir e inscrever 

questões do universo íntimo de sua autora. Para a discussão dessas noções foram fundamentais 

as ideias de Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Roland Barthes, Alex Beigui, Diana Klinger e 

Gershom Scholem. O estudo sobre a morte e a fenomenologia tanatológica foi conduzido a 

partir da análise das escrituras, na sua abordagem direta ao tema, ou por meio das referências, 

citações e metáforas utilizadas pela autora para elaborar a sua poética da morte, ou 

tanatopoética. Para isso levaram-se em consideração as ideias de Edgar Morin, Emmanuel 

Levinas, Martin Heidegger, Arthur Schopenhauer, Heiner Müller, Vladimir Safatle, entre 

outros. Kane aparece neste trabalho como autora que se mostra tributária à linhagem histórica 

do Teatro do Absurdo, sem reconhecer ou assumir oficialmente sua filiação, mas transcendendo 

a ela na superação daquele que foi o seu maior intento; a recusa ao nome, a aniquilação e a fuga 

da linguagem teatral.  

 

Palavras-chave: Sarah Kane; Escrita Performática; Personagem Golem; Tanatopoética. 
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ABSTRACT 
 

 

This research is the outcome of a theoretical-analytical consideration about the dramaturgical 

works of the british playwright Sarah Kane. About the way she structures and articulate an 

unceasing dialogue in her writings with the dead (the dramaturgical tradition); about the dead 

(the different ideas and notions about death in the urban life); and with the ones that are going 

to die, i.e. herself in autobiographical registers. The work focuses, specifically, at the analysis 

of her three last plays: Cleansed (1998), Crave (1998), and 4.48 Psychosis (2000), taking into 

consideration the development of the notions and elements that build the Thanatopoetic 

concept.  The particular interests of this work are the notions of writing and performative 

writing applied to the analysis and contextualization of Kane’s work at the theatre history, since 

those notions allow the comprehension and approach of the plays through a performative bias. 

This work also identifies, develops and invests the notion of the ‘Golem’ character as a dual or 

shadow device, to discuss and enroll matters from the playwright’s intimate universe. For the 

discussion of these notions, the author uses ideas from Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Roland 

Barthes, Alex Beigui, Diana Klinger and Gershom Scholem. The study about death and the 

thanatological phenomenology will be conducted with the analysis of the writings, in its direct 

theme approach, or through references, quotations and metaphors used by the playwright to 

elaborate her ‘Death poetic’, or Thanatopoetic. For that, the author takes into consideration the 

works of Edgar Morin, Emmanuel Levinas, Martin Heidegger, Arthur Schopenhauer, Heiner 

Müller, Vladimir Safatle, among others. This work also identifies in Kane an author that pays 

tribute to the historical lineage of the Absurd theatre, without officially recognizing or assuming 

such affiliation, but instead transcending it with the overcoming of what was her biggest intent; 

the annihilation of and escape from the theatrical language. 

 
Keywords: Sarah Kane, Performative Writing, Golem character, Thanatopoetic.    
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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche est le resultat d’une reflexion théorico-alanytique sur l’oeuvre dramaturgique 

de l’ecrivaine englaise Sarah Kane. Sur la façon comment elle structure et articule un incessant 

dialogue, lors de son écriture, avec les morts (la tradition dramaturgique), sur les morts (les 

différentes idées et notions de mort dans la vie urbaine) et pour ceux qui mourront, dans ce cas-

là, elle-même comme un rapport auto-biographique. Le travail étudie, espécifiquement, les les 

trois prémières oeuvres de l’auteure: Cleansed (Purifiés, 1998), Crave (Manque, 1998) et 4.48 

Psychosis (4.48 Psychose, 2000). Prenant em compte e développement des éléments et notions 

qui basent le concept de thanatopoétique. De cette façon, les notions d'écriture et d'écrite de la 

performance sont d'un intérêt particulier pour l'analyse et la conceptualisation de l'oeuvre de 

l'auteure dans l'histoire du théâtre pour ce travail, une fois que ces notions permettent de 

comprendre et aborder l'oeuvre à partir d'un point de vue de la performance.Ce travail identifie, 

fait et investi sur la notion de personnage golem comme un dispositif de double ou d'ombre 

pour discuter et inscrire question de l'univers intime de son auteure. Pour la discussion de ces 

notions sont fondamentales les idées de Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Roland Barthes, Alex 

Beigui, Diana Klinger et Gershom Scholem. L'étude sur la mort et la phénoménologie et 

thanatologie sera conduit à partir de l'analyse de ses écritures, selon ses approches directes au 

thème, ou à travers références, des citations et métaphores employés par l'auteur pour créer as 

poétique de la mort, ou thanatopoétique. Pour cela sont pris en considération les idées d'Edgar 

Morin, Emmanuel Levinas, Martin Heidegger, Arthur Schopenhauer, Heiner Müller, Vladimir 

Safatle, et d'autres. Kane est dans ce travail une auteure qui montre un héritage du théâtre de 

l'absurde, sans reconnaître ou prendre son affiliation officiellement, mais la transcendant dans 

son dépassement à ce qui a été la plus grande intention, le refus au nom, l'annihilation et la fuite 

du langage théâtral. 

 

Mots cles: Sarah Kane, Performative écrite. Personnage golem, Thanatopoétique. 
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INTRODUÇÃO  

 

A obra dramatúrgica e teatral da escritora inglesa, Sarah Kane, sem tradução ou 

publicação oficial para o português brasileiro, estando disponível em língua inglesa, reúne um 

corpus de cinco peças. Blasted (1995), Phaedra’s Love (1996), Cleansed (1998), Crave (1998) 

e 4.48 Psychosis (2000). Para o desenvolvimento da leitura e análise interpretativa, adotamos 

neste trabalho o procedimento de livre tradução feita por nós a partir das obras disponíveis. 

Optou-se pela tradução e pela evidência da mesma ao longo do corpo do texto devido ao parco 

acervo em português brasileiro tanto da obra dramatúrgica da autora, quanto dos acervos 

jornalísticos sobre a mesma. Dessa maneira, esta pesquisa também passa a contribuir para o 

leitor brasileiro que tem dificuldades ao encontrar material em português sobre a autora. 

 Nesta pesquisa, nos detivemos à análise de três peças que parecem girar em torno de 

um mesmo tema e que aqui nomeamos de trilogia da perda da identidade, estruturada a partir 

das diferentes noções e elaborações da ideia de perda, morte e finitude. A trilogia tem início 

com Cleansed (1998), segue com Crave (1998), concluída no mesmo ano e, por fim, se encerrou 

com 4.48 Psychosis (2000) a última obra a compor as análises deste trabalho. Ela também é a 

última obra escrita por Kane, que comete suicídio logo após concluir sua obra. 

Esta tese pretende realizar uma análise interpretativa das três obras dramatúrgicas de 

Kane, buscando compreender de que maneira a morte e a escrita performática compõem e 

elaboram esteticamente o procedimento aqui denominado como a tanatopoética, visualmente 

em evidência, nas obras constituintes da trilogia da perda da identidade. Dito isto, objetiva-se 

refletir teoricamente sobre o contexto histórico e as experiências teóricas de Kane, para entender 

de que modo esses aspectos foram determinantes na concepção e na exploração da linguagem 

dramatúrgica, apresentada ou evidenciada em suas obras e de que forma os aspectos biográficos 

incidiram sobre a obra da autora. Além disso, pretende-se investigar os referenciais teóricos 

que tratam dos conceitos de escrita e escritura, escrita performática, dramaturgia 

contemporânea e dos estudos da morte sob diversos aspectos e áreas do conhecimento, 

estabelecendo assim, um diálogo entre esses conceitos e a trilogia da perda da identidade 

kaneana na construção fundante e visual de uma tanatopoética, ou poética da morte. 

A metodologia utilizada na pesquisa é composta por: revisão bibliográfica da fortuna 

crítica da autora; levantamento de dados sobre o contexto histórico em que Kane desenvolveu 

seus trabalhos e a sua concepção dramática; leitura e análise de textos, artigos e livros sobre 

aspectos teóricos que envolvem o conceito de dramaturgia contemporânea, escrita, escritura, 

escrita performática, morte, finitude e luto; análise interpretativa e específica das obras que 
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compõe a trilogia da perda da identidade no intuito de identificar e elencar os elementos 

fundantes e estruturantes de uma tanatopoética kaneana. 

Acerca das obras mencionadas, foi possível, por meio de uma leitura preliminar, 

destacar nos enredos alguns aspectos da obra de Kane: ela usou seus textos de uma forma crítica 

para se apropriar, dialogar e articular-se com as suas referências literárias e teatrais constituintes 

e herdeiras de uma tradição histórica e completamente diversificada que abriga da literatura 

existencial às vanguardas absurdistas teatrais europeias, passando pelo jornalismo e flertando 

com diversos aspectos da cultura pop, da literatura bíblica, farmacêutica e médica de seu tempo. 

Tudo isso para expor sua maneira de ver as relações humanas, a ânsia do homem em crise e a 

sua única expectativa de certeza; a morte, no findar do século XX e no alvorecer das promessas 

do século XXI. Com uma mescla entre a atmosfera de humor negro, o absurdo do cotidiano, as 

relações amorosas unilaterais e o ceticismo trágico, Kane colocava em questão e expunha as 

feridas do século XX e o humano em derrisão, dentre elas, a crença vazia e inútil na divindade 

ou na esperança redentora como meio de ilusão ou transcendência da morte. Em Kane só existiu 

vida na imanência e no seu reconhecimento como um princípio básico na sentença de finitude. 

Em relação à estrutura da tese procuramos respeitar ao máximo, dentro dos limites 

possíveis da formatação padrão, as configurações escriturais proposta pela dramaturga às suas 

obras. Tentamos apresentar ao leitor já na formatação desta tese e ao longo dos capítulos, um 

embrincamento de pensamentos, costurados por um emaranhado de conceitos, teorias, reflexões 

e vozes que seguem o molde kaneano de escritura. Nos capítulos que tratamos específicamente 

das análises das escrituras, o leitor irá perceber uma diferença entre elas em relação aos recortes 

dos textos traduzidos e transcritos na íntegra e colocados em citação. Optamos por assumir e 

por tentar reproduzir as proposições individuais realizadas por Kane a cada uma das obras. Por 

isso também que, aparentemente, o capítulo de 4.48 Psychosis (2000) ocupou uma extensão 

maior de análise. No capítulo quatro onde tratamos da análise de Crave (1998), por exemplo, 

as letras que indicam e nomeiam as personagens estão em negrito nos recortes na tentativa de 

respeitar a proposição de configuração da autora, ou ainda, os traços que aparecem as vezes 

intercalando entre os inícios e os finais dos quadros de 4.48 Psychosis (2000) são 

demonstrações da preservação e da essência das estruturas. 

No primeiro capítulo, denominado Um nome, entre todos os nomes, meu nome... Sarah 

Kane, desenvolvemos um estudo histórico sobre as origens profissionais de Kane, no sentido 

de compreender o contexto social, político e cultural no qual a autora está inserida e de que 

maneira essas referências socioculturais foram determinantes para o desenvolvimento da sua 

obra. Em seguida, apresentamos as investigações realizadas sobre alguns aspectos da vida e da 
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obra de Kane com o objetivo de compreender como a autora desenvolveu sua escrita e quais 

foram as influências, seus referenciais significativos e as suas filiações estéticas determinantes 

para o desenvolvimento da sua produção artística. Nesse sentido, destacamos o conteúdo 

transgressor e subversivo de sua obra, principalmente no que se refere ao desenvolvimento da 

estética antinaturalista e de elementos essencialmente absurdistas, características bastante 

significativas e que as fizeram despontar como uma das principais promessas da dramaturgia 

inglesa do século XX.  

Ainda nesse capítulo, desenvolvemos um estudo analítico sobre o texto teatral e, 

consequentemente, a literatura dramática contemporânea enquanto um espaço de 

transbordamentos e de linhas de fuga que abriga e congrega as diferentes combinações formas 

e gêneros existentes, como o épico, o lírico, o romance literário, a novela, o texto jornalístico, 

a carta etc. Esse “espaço” que comporta as mais diferentes escritas pode, também, ser chamado 

de escritura, uma noção cara e importante para autores como Jacques Derrida (1973) e Roland 

Barthes (2004), por exemplo. Adotamos a noção de escritura, devido à sua capacidade de 

articular e congregar fluidamente as diferentes formas, gêneros e estilos, como um conceito ao 

falar sobre o texto teatral ou a peça de Kane. 

Continuando nesse movimento de traçar linhas de fugas, e pensando a partir do 

procedimento da desterritorialização, segundo Gilles Deleuze (1998), das áreas de 

conhecimento, na configuração e na construção de outros espaços heterogêneos e heterotópicos, 

é que desenvolvemos um diálogo com os estudos da performance para pensar a dramaturgia de 

Kane. De acordo com Alex Beigui (2011) a performance é um campo capaz de congregar e 

contribuir tanto para a ampliação dos horizontes teóricos e práticos das pesquisas em processos 

de criação (sobretudo as que envolvem linguagens de fronteira), como com os dispositivos 

estéticos e culturais, devido a sua característica peculiar de abrigar, congregar e reunir como 

um espaço “guarda-chuva” as diferentes proposições e materiais divergentes em simultâneo. 

Por isso se pensou nas escrituras de Kane como obras “guarda-chuvas” performaticamente 

capazes de abrigar todo o arsenal poético, referencial, autorreferencial e citacional da autora.  

Com base nesse referencial acima, consideramos no desenvolvimento do capítulo, a 

escrita de Kane como sendo da ordem performática ou como uma ação performativa de sua 

escrita, que põe em evidencia o “projeto existencial do autor” dentro da própria obra, 

fundamentando assim as redes de presença da dramaturga por meio dos vários sentidos que 

estão e são reorganizados na obra no intuito de ficcionalizar as experiências, borrando as 

fronteiras entre a realidade da autora e o seu ato de ficcionalizar e não falsear, referências 

íntimas e pessoais.  
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Como último item nesse capítulo, apresentamos um estudo da obra de Kane como sendo 

um projeto existencial para a morte. A morte não como um signo arquetípico, mas a morte como 

o único gozo absoluto e possível do homem. Para Kane, a morte é intrínseca à vida e a 

sexualidade de maneira indissociável. A ideia de morte também está presente no diálogo que 

Kane mantém com a tradição, com a herança dramatúrgica e textual, no diálogo frenético com 

o passado, naquilo que Heiner Müller considera como sendo um “diálogo com os mortos”. 

Consideramos ainda que o tema da morte se faz presente em toda a extensão da obra da autora, 

da mesma forma que o movimento em direção a evocação ao nome de Deus, no sentido de 

serem nomes fundantes e que colam em si a sua própria significação, são, no sentido 

derridariano, o rastro por excelência.  

Ao mesmo tempo que são convocados os nomes, não se viu, ou não se soube de fato, ou 

pôde-se “apalpar” na concretude o instante gerador deles, o protagonismo do acontecimento da 

morte ou da presença de Deus. Por isso, na obra da autora, alguns desses nomes precisam ser 

evocados, convocados e ditos, para também serem esquecidos, dentro da condição humana. 

Investaga-se aqui os usos, arranhões e os movimentos em direção ao apagamento gradual desses 

nomes pela palavra, na linguagem. O referencial teórico basilar para o desenvolvimento desse 

capítulo ainda consiste dos estudos de: Martin Esslin (1968), Derrida (1995, 1991), Deleuze 

(1997), Raymond Williams (2002), Deleuze e Guatarri (2004), Diana Irene Klinger (2006), 

Elizabeth Klüber Ross (2008), Roberto Machado (2009), Hans Thies Lehmann (2009), Graham 

Saunders (2011), Patrice Pavis (2013) e Josette Féral (2015). 

No segundo capítulo, que tem o título de Sarah Kane: o punho da morte, apresenta como 

objetivo principal um panorama acerca da linguagem teatral e dos principais elementos da 

dramaturgia na escritura de Kane, para, assim, fazer entender como a autora articula e 

desconstrói os elementos da tradição pós-absurdista após um diálogo referencial e comparativo 

com Samuel Beckett. Após isso revisitamos e explanamos à luz das referências, que embasam 

esse trabalho, noções contemporâneas de alguns elementos da linguagem teatral, como a 

personagem e a figura do encenador, por exemplo.  

A noção de personagem foi trabalhada a partir da hipótese desse trabalho acerca da 

“trilogia da perda da identidade”, que analisa as três últimas escrituras de Kane como sendo 

uma construção gradual do apagamento e destruição do nome da personagem em favor da 

construção de uma personagem golem autorreferencial. E, por último, retomamos a discursão 

acerca da tanatopoética como uma estética da obra de Kane, a partir da ideia inicial e primitiva 

da morte como sendo essencialmente uma imagem. Esse estudo permite uma compreensão mais 

ampla acerca do elaborado e metafórico jogo de referências e imagens que a autora utiliza na 
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construção de um projeto existencial para a morte, projeto esse onde todos os elementos estão 

comprometidos para afirmar a sua tanatopoética. Por fim, concluímos esse capítulo após uma 

explanação panorâmica acerca das principais questões e discussões sobre a linguagem teatral, 

e em específico a dramaturgia e os seus diálogos com a escritura performática na última década 

do século XX.  

Procuramos nesse capítulo, dialogar com as referências bibliográficas que discutem essa 

temática na atualidade, a partir de apropriação de ideias, torções e deslocamentos conceituais, 

um ato defendido por Beigui (2006). Em um diálogo com outras áreas e teorias, conseguimos 

explanar acerca da realidade da personagem em Kane até chegarmos a uma noção-conceito que 

chamamos aqui de a personagem golem, aplicado à escritura da dramaturga inglesa e um 

procedimento pelo qual a mesma parece se autorreferenciar. Salientamos que essa noção-

conceito utiliza e articula também as diferentes ideias e entendimentos acerca do morrer, 

característicos à escritura e poética de Kane, fundando assim a essência e a base do que se 

considera uma tanatopoética.  

No referencial teórico utilizado para o desenvolvimento desse capítulo destacam-se os 

estudos de: Edgar Morin (1970), Gilbert Durand (1989), Dan Rebellato (1998), Zygmunt 

Bauman (1998), Judith Butler (2003), Gershon Sholem (2006), Lehmann (2007), José de 

Anchieta Côrrea (2008), Anne Ubersfeld (2010), Emmanuel Levinas (2012), Martin Heidegger 

(2005, 2012), Luiz Marfuz (2013), Arthur Schopenhauer (2013), José Renato Nalini (2014) e 

Philippe Ariés (2012, 2014). 

No terceiro capítulo, intitulado O Corpo em direção a morte: Cleansed (1998), 

desenvolvemos um estudo sobre a primeira escritura dentro daquilo que consideramos a trilogia 

da perda da identidade. A obra que é completamente visual e performativa em toda a sua 

extensão foi analisada de modo a compreender como ocorre e se articula a utilização dos 

elementos da Tanatopoética, elencados nos dois primeiros capítulos desta tese, bem como, dos 

aspectos que indicam a existência de uma proposta da performatização dos nomes e da perda 

da identidade e morte da noção de personagem. Na análise, destacamos também, aspectos 

como; o diálogo kaneano com as referências históricas, culturais e políticas.  

A relação da dramaturga com a noção de pureza no histórico europeu, entra em destaque 

neste capítulo, uma vez quem essa relação aparece como uma linha de fuga que costura toda a 

escritura.  Ao longo de toda a obra são levantadas questões referentes ao imbricamento entre 

morte, vida, sexo e as suas noções primitivas que retornam em tempos de crise. É importante 

frisar que Kane trata, nessa escritura, da desarticulação do sistema de regulação social e 

normativo, que visa marcar e domesticar os corpos no ideal de uma simetria da norma, que 
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estabelece uma continuidade e uma homogeneidade nas categorias: sexo, gênero e desejo. 

Nesse sentido, as reflexões desenvolvidas nesse capítulo se reportam, constantemente, aos 

trechos e fragmentos que visualmente constroem e evidenciam esses aspectos. Entre todos os 

referenciais já citados aqui, se destacam especificamente nesse capítulo as ideias de: Jacques 

Sémelin (2009), Norbert Elias (2001) e Gilles Deleuze e Félix Guattari (1996). 

No quarto capítulo, que tem por título A Polifonia da morte: Crave (1998), a análise 

interpretativa que desenvolvemos da escritura de Crave (1998), se baseia não apenas na obra 

da autora, mas também e, principalmente, nos aspectos biográficos de Kane e os 

desdobramentos de seus diálogos referenciais e citacionais. Conforme trabalhamos no primeiro 

capítulo desta tese; a escrita performática envolve todos os elementos do contexto sociocultural 

em que a escritura foi criada, e também o universo íntimo da autora. Entendendo a escritura 

como sendo a segunda obra da trilogia da perda da identidade, destacamos o fato das 

personagens estarem em vias de apagamento dos seus nomes, estando indicadas apenas por 

iniciais e por alguns rastros de memórias que parecem escapar. 

A obra de Kane em questão é vista aqui numa perspectiva polifônica; uma estrutura de 

sentimento que reúne de maneira rizomática e põe em jogo diferentes referências, metáforas e 

autores, deixando escapar linhas de fuga que criam tensões que se precipitam e convergem em 

múltiplas possibilidades e noções da morte evidenciando alguns dos elementos que 

identificamos como estruturantes da visualidade de sua Tanatopoética. Se faz necessário e 

interessante, ainda, perceber nessa escritura as articulações do projeto existencial de Kane 

colado à sua escrita e como ele se transforma gradativamente ao longo do desenvolvimento de 

sua obra, em um projeto para-a-morte, nos moldes heidggerianos. É interessante destacar como 

a voz da dramaturga ocupa as diferentes personagens, borrando-as e as articulando numa 

construção narcisista em que o mito do autor se sobressai e ocupa o primeiro plano. Além das 

referências já introduzidas ao longo desta tese, destacam-se nesse capítulo autores como: Simon 

Hattenstone (2000), Bernard Schumacher (2009), Sabrina Bandeira Lopes (2012) e Eugênia 

Matamala Perez (2014),  

No capítulo cinco, nomeado de Isso é tudo! Ou uma nau para o nada: 4.48 Psychosis 

(2000) desenvolvemos um estudo acerca da última escritura de Kane. Última obra na carreira 

da dramaturga que logo após escrevê-la, vai para o banheiro da instituição de tratamento 

psiquiátrico em que estava internada, e se mata enforcada com um cadarço. A obra no 

entendimento desta tese, parece ser um desdobramento da trilogia da perda da identidade, que 

a encerra com o fim do nome ou da nomeação da personagem em favor de um golem autoral. 

Esse golem aparenta ser não apenas a voz do seu autor, mas uma consciência precipitada em 
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devires e em desejos que joga entre o tom confessional e a informação referencial. A 

personagem golem desenvolvida por Kane aparece como uma espécie de duplo ou fantasma, 

elemento essencial à sua Tanatopoética, fazendo reflexões acerca das noções de morte, vida e 

sexualidade dentro de uma sociedade que parece ter depositado suas últimas esperanças de 

saúde plena na clínicalização da vida e suas mediações por meio da indústria farmacêutica.  

Nessa escritura nos é apresentada à rotina de uma personagem em crise mediada em 

todos os aspectos pela medicamentalização como um modo de existência. Se nesta tese fala-se 

muito em vida colada à obra numa escrita de si, aqui, Kane parece apresentar para nós um novo 

modelo de desenvolvimento dessa vida colada à dramaturgia e à escrita. Se a morte não é um 

polo de oposição a vida, mas está essencialmente unida a ela, a obra deve também portar as 

referências da morte de seu autor. Essa escritura traz em seu corpo essas ligações, confissões e 

citações numa trama cuja linha de fuga essencial parece ser a maturação, desevolvimento e 

conclusão do ato suicida e performativo em curso ao longo de toda a escritura. Esse capítulo 

apresenta quatro grandes vetores e bases que atuam como linhas de fuga, nas quais, Kane parece 

estruturar a sua obra: o diálogo com a clínica e a doença; entre pulsões de amor e afetos, nas 

ruinas da linguagem e em vias com a entidade do autor. O desenvolvimento da análise 

interpetativa adotada ao longo deste trabalho, segue disposto e orientado em relação a 

elucidação desses tópicos.  

São essenciais a esse capítulo além dos autores já citados aqui, as ideias de Jacques 

Lacan (1998a), Sigmund Freud (1996, 2010), Georges Canguilhem (2002), Eugen Bleuler 

(2005), Giorgio Agambem (2007), Michel Foucault (2013) e Vladimir Safatle (2015). 

Os conteúdos referentes aos estudos tanatológicos e à escrita performática discutidos ao 

longo de toda a tese são a base para o desenvolvimento da análise da obra em questão. Aspectos 

referentes à estrutura, ao diálogo dos personagens e ao desencadeamento das ações também se 

configuraram como importantes para o desenvolvimento do capítulo. 4.48 Psychosis (2000) 

pode ser entendida como uma escritura conclusiva por apresentar diferentes justificativas para 

as ações presentes em toda a sua estrutura. Dito isto, podemos perceber que a escritura tem 

como um dos objetivos tomar por síntese, retomar, justificar e encerrar as diferentes 

especulações da crítica sobre alguns aspectos da obra de Kane.  

Esta tese se mostra emergencial e oportuna por se notar, através de nossos estudos, a 

ausência de pesquisas e de materiais em língua portuguesa brasileira sobre a autora, 

principalmente, no que se refere à sua criação dramatúrgica e a disposição dos seus textos. 4.48 

Psychosis (2000) é a escritura mais conhecida e montada da autora no Brasil, durante muitos 

anos, só havia a tradução não oficial (não foi publicada, nem impressa ou comercializada) de 
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Larte Mello para essa obra dramatúrgica em função da sua primeira montagem, no ano de 2004 

em ocasião do festival de teatro de Curitiba, as demais escrituras só vieram a ser traduzidas para 

o português pelo próprio Laerte ou por grupos independentes que encenaram pontualmente 

algumas escrituras e resolveram disponibilizar o material via PDF pela rede mundial de 

computadores. 

 Dessa forma, percebemos que existe uma carência de estudos na área e que a obra da 

dramaturga se torna um campo em potencial para o desenvolvimento dessa pesquisa. O que foi 

exposto acima é a gênese de um processo reflexivo desenvolvido ao longo desta tese sobre a 

obra dramatúrgica de Sarah Kane, cujo estudo leva a identificar uma carência de reflexão sobre 

as suas escrituras e a sua escrita performática, presente ao longo de toda a sua obra, mas que se 

intensifica e ganha destaque nas três peças que este trabalho está denominando de trilogia da 

perda da identidade, construindo assim, elementos que estruturam e sustentam uma 

tanatopoética que se apresenta como um vasto campo a ser estudado, analisado e discutido.  

O estudo da trilogia da perda da identidade torna possível também a compreensão dos 

elementos que caracterizam essas obras e como eles compõem a tanatopoética, enquanto 

estética e imagem, a constituir a dramaturgia kaneana. A autora que provocou a tradição inglesa 

de diferentes formas, sacudiu, dividiu o público e os críticos do período, ainda demonstra ter 

uma obra atual e com fôlego suficiente para compor a tradição dramatúrgica do século XX 

adentrando ao século XXI com a mesma potência e intensidade, possibilitando diversas 

discussões acerca da estética, da história, da política, da cultura, da indústria, da religião e da 

morte. Entendemos preliminarmente, que a escrita de Kane, ao mesmo tempo crítica, sagaz e 

em diálogo frenético com as referências do passado, é também objeto de crítica, de sagacidade 

e de referências. A obra de Kane é uma obra que vai além do seu tempo e que a fez tornar-se a 

primeira dramaturga mulher significante do século XX. Um ícone de vida e obra dedicados 

inteiramente a sua paixão teatral.  
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CAPÍTULO 01 

 

Um nome, entre todos os nomes, o meu nome... Sarah Kane 

________________________________________________________ 

 

“Minhas peças, eu espero, existem certamente dentro de uma tradição teatral. 

 Poucas pessoas concordariam com isso.  

E elas estão bem no extremo da tradição teatral, mas elas não são sobre outras peças.  

Elas não são sobre métodos de representação.  

No todo, elas são sobre amor. E sobre sobrevivência e sobre esperança”. 

 

Sarah Kane 

 

Neste capítulo inicial apresentaremos um rápido panorama sobre o contexto histórico e 

social em que Sarah Kane desponta. Em seguida, foi traçada uma biografia resumida da autora, 

de maneira a compreender quais as principais influências que ela recebeu durante a sua breve 

vida e de que forma as mesmas se relacionam com sua produção artística, principalmente no 

que diz respeito a sua obra. Por fim, faz-se uma discussão sobre escrita, escritura e escrita 

performática, e em que lugar da tradição dramatúrgica a escrita de Kane se inscreve.  

Este primeiro capítulo também procura situar Sarah Kane dentro de uma tradição teatral, 

mostrando o diálogo da autora com tal tradição no sentido de ultrapassar essa herança, 

realizando o próprio objetivo de seus pares: a superação da linguagem teatral. Dito isto, é 

importante destacar que este estudo se relaciona com a escritura de Kane e como ela se 

configura, se articula e se desdobra, enquanto uma poética da morte, permeada por um caráter 

performático e biográfico em toda a extensão de sua obra. 

A última década do século XX, além de ser esperada e desejada pela população, foi 

permeada de um otimismo quase místico em torno de um novo século que estava prestes a 

chegar e pelos rumos que possivelmente o mundo poderia tomar a partir dos anos 2000. Todas 

as áreas do conhecimento humano, de uma maneira ou outra, passam a fazer referência a um 

futuro muito próximo regido pelo século XXI. A mídia televisiva e jornalística explorou como 

bem lhe aprouve, e de maneira sensacionalista, a esfera “mítica” e “apocalíptica” da “virada do 

milênio” já a partir do início da década de 1990.   

Houve, durante todo esse período, certo frenesi e ansiedade pelo futuro, idealizado pela 

ficção científica em todos os seus suportes materiais: da televisão à literatura. Mas não bastava 

apenas esperar o “novo tempo”, era necessário, também, preparar-se para recebê-lo. Alguns 
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jovens ingleses acompanhavam atentamente, com descrença e desesperança, o desenrolar e a 

expectativa desse novo tempo, para além de seus contextos sociais e culturais.  

Nesse grupo de “desesperançados” estão os jovens dramaturgos, conhecidos 

popularmente pela imprensa inglesa como sendo os “jovens raivosos” ou “os filhos de 

Thatcher”, devido às temáticas e tons agressivos, contestadores e políticos de suas produções 

pós-governo de Margaret Thatcher. Na cidade de Londres, esse grupo de escritores ingleses 

começa a escrever e encenar textos teatrais de sua própria autoria. Cansados das formas e das 

possibilidades artísticas disponíveis na cidade, resolvem, a partir das preferências em comum 

dos seus integrantes, realizar experiências artísticas formais, as quais juntavam a herança de um 

teatro alternativo da década de 1960, com a linguagem da crônica jornalística americana, a 

partir da década de 1970.  

Esse cruzamento resultou numa ênfase sobre assuntos e temáticas de difícil digestão, 

com uma tendência a propor o confronto de ideias, o embate, o choque de realidades 

desagradáveis a um público inglês “acomodado”, o que, consequentemente, resultou num teatro 

jovem, agressivo e raivoso. Esse movimento, desencadeado pelo grupo, ficou conhecido pela 

crítica inglesa como o In-Yer-Face. A expressão, se traduzida em seu sentido literal para o 

português brasileiro, resulta em algo como: “na cara”, perdendo um pouco da conotação e da 

força que tem no contexto original. Documentada pelos dicionários Oxford e Collins (1998) 

como sendo algo agressivo, provocativo, de confronto, cuja natureza é impossível de evitar e 

ignorar, pois algo indesejado invadiu o seu espaço e está diante de você, “na cara”. 

Esse grupo reúne o que ficou conhecido – após a popularidade do movimento – como 

sendo os exponenciais significativos da dramaturgia contemporânea britânica: Anthony Neilson 

(1995), David Eldridge (1995), Jez Butterworth (1995), Joe Penhall (1993), Mark Ravenhill 

(1996), Martin McDonagh (1995) e, por fim, Sarah Kane (1995). Nas palavras do crítico do 

jornal inglês The Guardian, Michael Billington, esses nomes se tornaram conhecidos como “as 

jovens armas do teatro britânico”.  

O crítico Aleks Sierz (2001) diz que o movimento In-Yer-Face tem como proposta 

produzir qualquer drama que leve o público pela nuca, pegando-o e sacudindo-o pelo pescoço 

até que receba a mensagem. Seria um teatro de sensação e solavancos que toca nos nervos. Que 

nos leva em uma viagem emocional, cuja superfície pretendida de alcance é a pele, portanto, 

um teatro experiencial.  

Sarah Kane tinha vinte e três anos quando montou a sua primeira peça conhecida pelo 

grande público e pela imprensa, no Royal Court Theater, em Londres, embora antes tenha 

escrito e encenado algumas obras, como: Comic Monologue, What She Said e Starved. Essas 
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três obras – todas anteriores a Blasted (1995) – nunca foram publicadas e nem disponibilizadas 

em trechos oficiais para nenhum veículo de comunicação. O motivo nunca se tornou claro. A 

agência à qual Kane esteve vinculada nunca autorizou a exposição desse material, suscitando a 

ideia romântica de que a dramaturga saiu do anonimato com a peça que lhe rendeu as primeiras 

grandes críticas e confrontos de opinião pública, Blasted (1995).  

Porém, algumas pessoas do círculo íntimo de Kane, que tiveram acesso e realizaram 

leituras desse material impublicável, como o dramaturgo Dan Rebellato1, por exemplo, afirmam 

que tais obras, revelam desde cedo em Kane, um gosto para o confronto, pelo horror austero e 

um senso emocionalmente complexo de percepção cênica. Notadamente percebemos uma 

inclinação da autora para a tradição absurdista do teatro que traz em sua linhagem nomes como: 

Antonin Artaud, Alfred Jarry, Samuel Beckett, Arthur Adamov, Albert Camus, Eugéne 

Ionesco, Jean Genet, Fernando Arrabal, Harold Pinter, Edward Albee etc. 

Esses autores acreditavam que o teatro deveria procurar expressar o que a linguagem é 

incapaz de dizer com as palavras. Artaud, por exemplo, acreditava que não se tratava de 

suprimir ou eliminar as falas, mas de mudar o papel delas, reduzindo a posição e a importância. 

Ele buscava uma nova linguagem, uma alternativa à linguagem falada, que estava em completa 

falência, por meio da restauração da mágica contida na linguagem, um poder essencial de 

encantação para além da figuração.  

Para Martin Esslin (1968), “por sua própria natureza, o Teatro do Absurdo não é e nem 

pode jamais ser um movimento ou escola literária, pois sua essência reside na exploração livre 

e independente por parte de cada escritor, de sua visão individual” (p.209). O que o autor parece 

afirmar é que não há uma “cartilha” ou uma padronização que agregue ou doutrine esses 

dramaturgos e suas produções tornando-as homogêneas ou em série, mas que esses autores, 

reunidos sobre a alcunha do Teatro do Absurdo, heterogêneos em pensamento e em produção, 

têm em comum é o posicionamento em relação ao teatro domado por um único sistema de 

representação ou modelo. Geralmente, essa posição adotada por esses dramaturgos parte 

originalmente da recusa e do repúdio ao modelo de teatro naturalista, psicológico, 

psicologizante e narrativo. Existe o reconhecimento da parte desses autores, cada um em seu 

tempo e época distintos, que a linguagem é insuficiente e a comunicação unicamente por meio 

das palavras é falha, espaçada, cheia de ruídos frente ao absurdo da vida e do cotidiano.  

                                                 
1
 Acervo de entrevistas, comentários e materiais sobre dramaturgia inglesa contemporânea e Sarah Kane. 

Disponível em: <http://www.danrebellato.co.uk/sarah-kane-before-blasted/?rq=kane>. Acessado em: 10/04/2015. 
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Por isso, todos esses nomes de autores e dramaturgos citados acima procuravam, cada 

um por si, estabelecer e experimentar novas convenções, fosse na escrita ou diretamente na 

cena. Esse incômodo com as velhas formas era bastante individual a cada autor, o que dificultou 

uma apreensão normativa, generalizante e homogênea dessa filiação estética. Esse 

individualismo autoral desencadeou um ato contínuo de experimentação da linguagem, por 

parte de cada um desses autores. Encorajando, assim, ao longo da história, outros jovens 

dramaturgos. 

O Teatro do Absurdo é uma tradição rica e diversa, que apresenta uma maneira inusitada 

de dialogar e abordar várias atitudes familiares da linguagem da mente e da literatura. Não é 

seu objetivo transmitir informações ou se deter sobre os problemas e destinos das personagens, 

também não se preocupa com a representação de acontecimentos, nem tampouco com a 

narração dos trajetos macrocósmicos dos tais. Ele se detém especificamente sobre a 

apresentação de uma situação básica e cotidiana do indivíduo. Um teatro não sequencial que 

propõe a exibição de sensações, as múltiplas sensações de existência, se mostrando e assumindo 

ser incapaz (ou impossibilitado) de resolver os problemas de ordem moral ou social.  

Para Albert Camus (2010) da mesma forma que as obras relevantes nascem com 

frequência das observações do cotidiano, assim também acontece com o sentimento de 

absurdidade. Segundo ele, “o mundo absurdo extrai sua nobreza desse nascimento miserável”. 

Em algumas situações, responder nada ou apontar o nada como resposta sobre a natureza dos 

pensamentos humanos pode ser uma dissimulação para com o homem (p. 14). Um dia o cansaço 

e a mesmice da rotina de uma vida mecânica suscita no homem uma indagação como forma de 

espanto.  

Esse espanto inaugura um movimento de consciência, reflexão e desafio sobre a 

continuação desse fluxo mecânico e ordinário da vida. Escolher continuar no mesmo fluxo, 

segundo Camus (2010), pode ser tanto uma espécie de retorno inconsciente a mesma trama 

como também a concessão de um despertar definitivo. Esse despertar em seus extremos, porta 

dois caminhos: a opção de saída da vida, por meio do suicídio, sendo a morte uma saída 

possível; ou o reestabelecimento e retorno a parte mecânica dela. 

O cansaço para com à vida ao mesmo tempo que apresenta algo de desanimador em 

revelar as estruturas medíocres que nos prendem, nos apresenta a possibilidade de consciência. 

Para Camus (2010), qualquer vida sem a consciência não tem valor. Isso seria o suficiente para 

um reconhecimento ou uma identificação primária do absurdo. A simples preocupação está na 

origem de tudo. Ou ainda: 
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[...]Tenho base, portanto, para dizer que o sentimento da absurdidade não nasce do 

simples exame de um fato ou impressão mas que ele brota da comparação entre um 

estado de fato e uma certa realidade, entre uma ação e o mundo que a ultrapassa. O 

absurdo essencialmente é um divórcio. Não está nem num nem noutro dos elementos 

comparados: nasce de sua confrontação. No plano da inteligência, posso pois afirmar 

que o absurdo não está no homem (se semelhante metáfora pudesse ter um sentido), 

nem no mundo, mas em sua presença comum. É, nesse instante, o único laço que os 

une (p.26). 

 

Geralmente, a ação de uma peça do Teatro do Absurdo não pretende ou deseja contar 

uma história, mas comunicar, reunir e articular um corpus de imagens poéticas paradoxais e da 

ordem do confronto, de modo a criar na mente do leitor/espectador uma impressão total e ao 

mesmo tempo complexa, contida e imbricada em uma situação cotidiana, básica e estática. Esse 

teatro busca, acima de tudo, concentração e profundidade atreladas a uma composição poética. 

Ou ainda, segundo Esslin (1968):  

 

A tentativa de comunicar um senso total de existência é um esforço para apresentar 

um retrato mais verdadeiro da própria realidade, da realidade tal como ela é aprendida 

por um indivíduo. O teatro do Absurdo é o último elo de uma linha de 

desenvolvimento que começou com o naturalismo. A crença idealista, platônica, em 

essências imutáveis – formas ideais que cabia ao artista apresentar em estado mais 

puro do que jamais seria possível encontrar na natureza – desmoronou com a filosofia 

de LOCKE e KANT, que baseava a realidade na percepção e na estrutura interior da 

mente humana. A arte tornou-se então mera imitação da natureza exterior, mas a 

imitação de superfícies estava fadada a ser insatisfatória, o que levou inevitavelmente 

ao próximo passo, a exploração da realidade da mente. IBSEN e STRINDBERG 

exemplificarem essa evolução dentro do âmbito da exploração da realidade na própria 

vida deles. JAMES JOYCE começou com estórias microscopicamente realistas e 

acabou com a vasta estrutura múltipla de finnegan’s Wake. O trabalho dos 

dramaturgos do Absurdo continua esse mesmo desenvolvimento. Cada peça destas é 

uma resposta as perguntas: “Como se sente esse indivíduo quando confrontado com a 

condição humana? Qual a atitude básica com que ele enfrenta o mundo? Como é que 

se sente uma pessoa sendo ele?” E a resposta é uma única, total, complexa e 

contraditória imagem poética que pode ser uma peça ou uma sucessão de tais imagens, 

uma complementando as outras, isto é, o corpo da obra do dramaturgo (pp. 350-351). 

 

Sarah Kane, graduada em dramaturgia e aluna do curso de mestrado pela universidade 

de Bristol, a mesma universidade pela qual passou Harold Pinter, cercava-se das leituras desses 

escritores homens, dialogava com essas referências e experimentava a sua própria forma no 

desenvolvimento de uma linguagem autoral e que respondesse às angústias de sua própria 

época, a última década antes da virada do século XX.  

As perguntas existenciais que Esslin (1968) enumera e lista como sendo uma espécie de 

matriz dos dramaturgos do Absurdo, em suas peças, estão todas contidas na vida e na obra de 

Kane. Quando escreveu Blasted (1995), a autora tentava, justamente, exprimir como achava 

que devia se sentir os sobreviventes de uma guerra civil. Quando perguntada sobre de onde 
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partiu a ideia de sua criação, ela responde que foi ao ver uma cobertura televisiva sobre a guerra 

que acontecia na Bósnia Herzegovina.  

Ao assistir à espetacularização das coberturas jornalísticas a respeito da violência e dos 

horrores da guerra, ela própria se questionou sobre como era se sentir dentro de uma guerra 

civil. Como seria estar e se relacionar íntima e socialmente com esse determinado contexto.  

O resultado das imagens dessa primeira obra foi o que definitivamente a projetou para 

a notoriedade nos meios culturais, artísticos, jornalísticos e sociais.  Blasted (1995) continha 

imagens taxadas pelos jornalistas e críticos como sendo, até hoje: vulgares, horripilantes, 

grotescas, indignas. As situações e as imagens apresentadas nessa obra abordam um espectro 

largo da violência e do mal na condição humana, que vai do estupro à necrofagia, consequências 

dos horrores da guerra e da natureza do homem enfrentando o mundo que lhe rodeia em situação 

extrema de sobrevivência. Essa obra lhe rendeu o apelido de a Bad Girl do teatro inglês. 

Mas Kane não está sozinha, sabe que o futuro da linguagem depende do diálogo 

constante com a tradição, ou nas palavras de Heiner Müller, com os mortos. Para experimentar 

e construir algo, é necessário dialogar com as vozes do passado, de uma tradição, do tempo que 

passou, para só assim construir um presente e um futuro interessante. Müller acreditava que o 

futuro dependia exatamente do entendimento da perturbação dos mortos e das suas 

interferências no reino dos vivos. Essa perturbação deveria acontecer de tal forma que a 

possibilidade de distinguir ou separar os autores e as vozes existentes numa obra se tornasse 

desnecessária. 

Para Kane seria impossível ter escrito sua primeira obra e ter construído todo o seu 

conjunto de possibilidades expressivas se não fosse o diálogo com Artaud, Beckett, Adamov, 

Ionesco ou o próprio Pinter.  A sua inclinação para o Teatro do Absurdo consiste unicamente 

no seu apreço, conhecimento, pesquisa e estudo desses autores, que tinham em comum a 

comunicação de uma experiência de vida, autores que se mostraram preocupados com o diálogo 

do homem consigo próprio, com o seu tempo-mundo e para além da linguagem. Nesse aspecto, 

a universidade e o Royal Court Theatre serviram como espécies de laboratório de criação e 

vitrine de Kane para o mundo. 

É importante observar que, na tradição do Teatro do Absurdo, a linguagem teatral reúne 

as possibilidades de dizer o que não se encaixa e o que se desvia do código cultural e da lógica 

social e comum. A característica peculiar que vai ser retomada e reiterada constantemente no 

teatro inglês, com essa geração de 1990, é a da justaposição contraditória: o que fugir da lógica 

convencional, apresentar desvios, for moralmente impensável, socialmente escandaloso, ou 
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servir como um interdito cultural, convive plenamente e em estado de liberdade entre os artistas 

do fim do século XX. 

 

1.1 O texto que se faz escritura 

 

Pensar e compreender a dramaturgia ocidental, no final do século XX, é articular 

conexões e entender o funcionamento e a operacionalização dos jogos complexos de linguagem. 

As principais unidades constituintes da dramaturgia clássica, como a personagem e os seus 

diálogos, as medidas de tempo e espaço, por exemplo, hoje, aparecem constantemente 

ressignificadas, implodidas ou se apresentam como rastros nas obras dos dramaturgos 

contemporâneos. Um conceito caro a Jacques Derrida. 

O “texto teatral” se apresenta com frequência como; um espaço de tensões, linhas de 

fuga e de transbordamentos, termos criados respectivamente pelos filósofos Gilles Deleuze e 

Jacques Derrida em suas abordagens sobre linguagem e literatura. O texto enquanto um espaço 

de transbordamentos e de linhas de fuga. Essa literatura criada para a cena, denominada de 

“literatura dramática” foi completamente invadida e molestada por outras formas e gêneros 

existentes, como o épico, o lírico, o romance literário, a novela, o texto jornalístico, a carta, etc. 

ou nas palavras de Jean Pierre Sarrazac (2002), uma rapsodização das formas, a saber: 

 

[...] A pulsão rapsódica – que não significa nem abolição, nem neutralização do 

dramático (a insubstituível relação imediata entre si mesmo e o outro, o encontro, 

sempre catastrófico, com o Outro, que constituem o privilégio do teatro) – procede, 

na verdade, por um jogo múltiplo de aposições e de oposições [...]Dos modos: 

dramático, lírico, épico e mesmo argumentativo. Dos tons ou daquilo a que chamamos 

‘gêneros’: farsesco e trágico, grotesco e patético, etc. [...] Também da escrita e da 

oralidade (p.227). 

 

Nessa perspectiva, a forma dramática deixaria de ser objeto de ideias puristas com 

tentativas de preservação ou de soluções, para se tornar permanentemente (re)transbordada, ou 

conforme desenvolve Sarrazac (2002), abordada pelo seu sentido contrário. Essa rapsodização 

do texto, ou como bem nomeia seu autor, esse “devir rapsódico” aparece como uma resposta a 

explosão e desterritorialização do próprio mundo: montagem das formas, dos tons, trabalho 

fragmentário de desconstrução/reconstrução em torno das formas teatrais, parateatrais 

(especificamente o diálogo filosófico) e extrateatrais (o romance, a novela, o ensaio, escrita 

epistolar, diário, relatos de experiência de vida, etc.) seriam procedimentos praticados por 

escritores completamente diferentes, mas apresentando características de intensa rapsodização 

das escritas e dos textos teatrais.  
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No entanto, convém lembrar que transbordar não significa aniquilar ou erradicar 

totalmente o dramático do teatro. Se a forma dramática hoje parece ultrapassada, é enquanto 

uma forma pura ou primária, por isso se faz necessário fazer fugir o sistema dramático e não 

exauri-lo. Essa é a constituição básica de um devir rapsódico no teatro. Nas escrituras dos 

dramaturgos de linhagem próxima ao Teatro do Absurdo, percebemos claramente essa fuga 

deleuziana, que deixa escapar sistemas dentro de outros e que possibilita à desconstrução da 

forma e da linguagem. Esse “espaço” que comporta as mais diferentes escritas pode, também, 

ser chamado de escritura, uma noção cara e importante para autores como Derrida (1973) e 

Roland Barthes (2004).  

Nesse aspecto, para Derrida (1973), a escritura funciona como um espaço de 

desenvolvimento da criação e de possibilidades de jogar com a linguagem, enquanto a escrita 

possui uma maior rigidez e preocupação com o teor linguístico daquilo que retrata. Para ele, a 

escrita amplia o alcance da linguagem no espaço e no tempo, assegurando a comunicação do 

pensamento de alguém, mesmo depois que deixasse de viver. A escrita acaba funcionando como 

um artefato a favor da memória, um elemento que conserva uma voz ou diferentes vozes do 

autor que as organizou, mas não as livra dos riscos, muito pelo contrário, as expõe.  

A escritura, segundo Derrida (1973), por sua vez, compreenderia todas as modalidades 

de escritas que sejam não-fonéticas, numa oposição à supremacia e à tradição da voz. A 

escritura abarcaria o que ele instituiu como o pensamento ou a ciência dos “rastros”, a 

“Gramatologia”, que seria a tentativa de construção de um sistema de pensamento sempre 

aberto, que não se fecha ou não se encerra em um método ou uma estrutura fixa. Por causa 

disso, precisaria da construção de uma arquitetura estratégica que ultrapasse o modelo 

tradicional e conceitual da filosofia, cuja tendência é fechar o pensamento e a estrutura sobre si 

próprio.  

Por sua vez Derrida (1973), sem poder abrir mão por completo de conceitos fixos, 

resolve criar aquilo que ele nomeou de os “indecidíveis” ou “quase-conceitos”. Termos que não 

trazem em si nenhuma precisão, não trazem nenhuma definição, mas que funcionam e 

operacionalizam numa cadeia incessante de remetimentos, da mesma maneira como os 

conceitos. Dito com outras palavras, seriam os conceitos que não conceituam, que não têm a 

pretensão de dar conta de um sentido ou de um significado fechado e que, por esse motivo, 

inauguram uma outra forma de relação entre as palavras e as coisas. Nesse caso, voltando ao 

termo “rastros”, cunhado por Derrida (1973), temos o equivalente aquilo que a teoria da 

linguagem nomeou de “signo”. 
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Essa proximidade e comparação com a ideia de signo acontece porque o rastro 

derridariano também contém em si mesmo as coisas nas quais ele faz referência. Como na 

metáfora do rastreamento do animal sobre a terra, por exemplo. Ficam os rastros, as pistas e os 

sulcos na superfície, mas não podemos saber quando e nem se de fato o animal e que animal, 

esteve presente ou quanto tempo demorou naquele local. A tarefa do investigador da linguagem 

ou do filósofo, para Derrida (1973), seria a de pensar o real como um encadeamento de rastros, 

se permitindo sempre o benefício da dúvida e da amplitude do pensar sobre aquilo que se 

suspeita ter encontrado. Uma espécie de jogo de construção e desconstrução frente à 

impossibilidade da ciência rigorosa, ou das formas fixas. 

Para o filósofo, o real sempre escapa a qualquer conceitualização, ou seja, nossas 

palavras, nossos conceitos, pretendem dar conta de algo que é da ordem do escapamento, pois 

nada nos assegura, nenhuma fórmula ou lei, que a realidade aconteça dessa ou daquela maneira, 

só a nossa própria afirmação de que é assim que ela se apresenta. Por essa razão, Derrida (1973) 

faz a sua afirmação de que por detrás de toda teoria sempre há o elemento ficcional. Ou seja, 

nos termos de “Gramatologia”, que toda teoria é uma construção ficcionalizada. Para ele, o 

conceito ou a noção de texto constituiria o limite do estruturalismo, tanto como ciência, quanto 

como saber. O texto se torna aquilo que excede à estrutura, possibilitando uma abertura da 

mesma para o que lhe é outro. Dessa maneira, o texto seria reconhecido como alteridade, 

deslocando a estrutura para uma temporalidade datada.  

Com o desenvolvimento dos conceitos de diferir (différer) e de diferença (différance), 

que marcariam o modo de abordar o texto, Derrida (1991) procurou entender como essa 

estrutura textual seria redirecionada para a sua abertura. Chegando ao seguinte raciocínio: com 

a diferença (différance), que funcionaria como uma sequência diferencial dos “rastros”, a 

historicidade seria reestabelecida, conectada pela dinâmica escritural, que por sua vez 

inscreveria o tempo na própria espacialidade da escrita.  O espaçamento, como um signo 

exponencial da escrita, seria marcado pela temporalidade do diferir (différer). Aqui, o conceito 

de diferir (différer) se articula com o de suplemento, uma vez que cada novo “rastro”, inscrito 

ou sobescrito na escritura, de maneira imperativa, funciona como uma autonomia plena e 

preestabelecida dentro da estrutura.  

Dessa forma, ele tem a potência de reorganizar tudo o que lhe antecedeu na disposição 

da sequência de signos. A escritura seria constituída de espaçamento, inscrevendo e dispondo 

os traços e os rastros num espaço produzido pelo próprio processo do diferir (différer) ou do 

suplementar. A escritura e seus “traços” ou “rastros” de presença serão a condição de 

possibilidade da repetição do signo e da concepção do texto, como um evento que se abre para 
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as múltiplas possibilidades de entendimento pela linguagem. Para Derrida (1973), um texto 

nunca está fechado ou deve se fechar em si mesmo, necessitando permanecer aberto à leitura e 

à inserção do outro, uma vez que a “assinatura” da autoria nunca está completa, pois toda 

assinatura exige uma contra-assinatura. Nesse movimento de mão dupla é imprescindível a 

participação do leitor.  

Para Barthes (2004), a ideia de escritura deveria substituir o conceito de literatura, uma 

vez que a literatura seria um conceito marcado historicamente como produto alienado e 

alienante da burguesia e, por isso, historicamente datado. Para o autor, escritura é uma noção e 

não propriamente um conceito, diferenciando-se assim da escrita: 

 

[...] a escrita só aparece no momento em que a língua, constituída nacionalmente, se 

torna uma espécie de negatividade, um horizonte que separa o que é permitido do que 

é proibido, sem mais se indagar sobre as origens ou as justificações desse tabu. Ao 

criar uma razão atemporal da língua, os gramáticos clássicos desvencilharam os 

franceses de qualquer problema linguístico, e essa língua depurada se tornou uma 

escrita, isto é um valor de linguagem, dada imediatamente como universal em virtude 

mesmo das conjunturas históricas. (p.48).  

 

Dessa maneira Barthes (2004) entende a escrita como sendo a herança de um logos, da 

ordem do registro formal da oralidade e do pensamento instituído, o que acaba remetendo a um 

sentido restrito de domínio de um código e de um sistema ortográfico, convencionado pela 

institucionalização da língua. Uma atividade discursiva, bastante específica, dentro de um 

sistema de produção oral que acabou engessando, elegendo e nomeando sistemas literários 

como oficiais. 

Dito de outra forma, insistir nessa noção de literatura ou na conservação e manutenção 

de uma “forma”, regida por regras e delimitações, seria um procedimento datado e, 

consequentemente, fadado a um desaparecimento. Era necessário pensar outros espaços ou até 

mesmo a implosão desse estabelecimento “histórico” em que se confinou a escrita. Para ele, 

entre a língua e o estilo (que se representariam na forma da escrita), existe lugar para outra 

realidade estrutural: a escritura.  

A escritura seria um ato de solidariedade histórica, pois transforma a linguagem literária 

por meio da destinação social. É a forma apreendida na sua intenção humana, estando ligada 

assim às grandes crises da história e da humanidade. Seria o neutro. Um lugar de esfacelamento 

de todas as identidades, e que não é capaz de explicar coisa alguma, pois se traveste de palavra 

infinita, que insiste em voltar sobre si mesma, estando constantemente à deriva, como bem 

define Maurice Blanchot.  
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Ainda para Barthes (2004), a escritura deve repudiar a sociedade de maneira a desativar 

toda a comunicação direta e elementar entre o escritor e o leitor. Uma vez que a escritura deve 

quebrar o circuito social da obra, pois não se situa à frente do mundo, mas à frente da própria 

linguagem.Nessa perspectiva, Barthes (2004) e Derrida (1973) parecem concordar na ideia de 

escritura como um espaço de criação em aberto no qual devem convergir e abrigar 

possibilidades distintas de rastros, escritas e espaçamentos. Um lugar que se debruça sobre si 

mesmo. Esse espaço pode também ser caracterizado pela noção que Deleuze (1998) traz acerca 

de um espaço desterritorializado, no qual atuam as linhas de fuga, conforme é dito pelo mesmo:  

 

 

 
A linha de fuga é uma desterritorialização. Os franceses não sabem bem do que se 

trata. Evidentemente, eles fogem como todo mundo, mas acham que fugir é sair do 

mundo, mística ou arte, ou então que é algo covarde, porque se escapa aos 

compromissos e às responsabilidades. Fugir não é absolutamente renunciar às ações, 

nada mais ativo que uma fuga. É o contrário do imaginário. É igualmente fazer fugir, 

não obrigatoriamente os outros, mas fazer fugir algo, fazer fugir um sistema como se 

arrebenta um tubo...Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma cartografia (p. 47).  
 

As linhas de fuga permitem sair do sistema, transbordar e atravessar as formas. Seria a 

abertura infinita da escritura para um mundo dos possíveis, a transformação do espaço 

escriturário em um mundo onde todos os gêneros, estilos, escritas e possibilidades convergem, 

cruzam-se, deixam-se traspassar e escapam para construir outros desenhos e esquemas 

cartográficos possíveis. Esse espaço da multiplicidade e da heterogeneidade que configura o 

mundo da escritura permite (re)pensar e (re)elaborar todas as formas de escritas existentes, 

inclusive a escrita dramatúrgica.  

Pensar a(s) escrita(s) dramatúrgica(s) na contemporaneidade é pensar pela via das linhas 

de fuga. Pensar na congregação da heterogeneidade dos gêneros dramatúrgicos e nas 

possibilidades de existência do “isso e do aquilo”, bem como das disjunções exclusivas de todas 

as ordens numa (des)orquestração de um universo particular ao dramaturgo.  

Esse espaço entendido como escritura, amplamente discutido por autores importantes 

durante as décadas de 1970 e 1980 nas áreas do conhecimento ligadas às ciências humanas, será 

também um espaço reivindicado pelo teatro ao longo de um processo histórico, que, a título de 

exemplo, passa a ser marcadamente interrogado por Bertolt Brecht, com a sua ideia de épico, e 

uma geração de dramaturgos e autores absurdistas como Artaud, Jarry, Beckett, Adamov, 

Camus, Ionesco, Pinter, Heiner Müller etc. Que foram enfáticos ao retratar em suas obras a 

falibilidade e a morte da linguagem e, consequentemente, o silêncio e a impossibilidade de 

comunicação, como uma potência do homem em crise. 



31 

 

Ainda nesse movimento de traçar linhas de fugas, e pensando a partir do procedimento 

da desterritorialização das áreas de conhecimento, na configuração e na construção de outros 

espaços heterogêneos e heterotópicos, é que o professor Alex Beigui (2011) vem, além de 

endossar a discussão dos autores citados acima, pensar a literatura e a dramaturgia pela via da 

performance, acrescentando, assim, um outro olhar sobre a escritura contemporânea. Beigui 

(2011) considera o campo da performance como um espaço “guarda-chuva”. Segundo ele, a 

performance é capaz de congregar e contribuir tanto para a ampliação dos horizontes teóricos e 

práticos das pesquisas em processos de criação (sobretudo as que envolvem linguagens de 

fronteira), como com os dispositivos estéticos e culturais, “inaugurando assim, vias alternativas 

para determinados sistemas que, pela exaustão do uso e pelo grau de fixação das modalidades 

operacionais, tendem à entropia” (p. 27). Ou ainda, segundo Beigui (2011):  

 

A disseminação do campo da performance exige um redimensionamento do lugar da 

escrita no campo das letras e da linguagem, pois na junção que estabelece entre os 

diversos modos de subjetivação envolvidos na prática escritural, ela evidencia os 

aspectos relacionais entre a escrita e a inscrição do sujeito no discurso que a produz, 

seja ele de natureza literária, ficcional ou crítica. Em princípio, a performance encena 

a natureza liminal, para usar um termo caro a Victor Turner, de uma bio-grafia, de um 

exercício contínuo de experimentação presentes tanto na literatura dos poetas malditos 

quanto na literatura pós-joyciana. Performances da escrita envolvem o “desempenho” 

de autoentendimento que a natureza do discurso insiste em realizar, aspecto que 

intensifica o ato incansável de perdurar, existir, viver-morrer através da escrita. A 

relação entre vida e arte pode ser comparada, na literatura, com “entrelugares”: Eros 

e Tânatos, vida e morte, prazer e dor, cuja fisicalidade do horror de perecer se faz 

carne e se faz verbo no corpo, sempre corpo, do texto (p.28). 
 

Dessa maneira, o texto da escritura é o espaço ou o conjunto de espaços que ela engendra 

e articula no seu interior. O espaço da escritura, assim como o da vida, é um espaço heterogêneo, 

como bem já foi dito acima. No dia-a-dia, ocupamos e nos deslocamos por diferentes níveis e 

estruturas espaciais, organizando a vida social e as relações interpessoais em função desses 

espaços que não se sobrepõem, mas existem em paralelo e concomitantemente, criando um 

espaço maior, onde está situada a própria noção de vida.  

A escritura performática cola e imbrinca vida e obra, de maneira a borrar por completo 

as fronteiras entre a ficção, a não ficção e o registro biográfico. É vida, porque está colada aos 

acontecimentos e às experiências do cotidiano de um autor, ser vivente. E é um espaço de morte, 

também, porque esse autor não fala isoladamente ou foi criado como uma “Mônada”, mas antes 

dialoga com uma tradição, com as referências e os estilos de autores que já se foram, com os 

mortos da literatura, da arte, da dramaturgia ou até mesmo da sua própria linha parental. 
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Para Diana Klinger (2012) o sujeito presente na escrita em primeira pessoa, que realiza 

esse procedimento de autoficção, permite que a ficção abra um espaço de exploração excedendo 

assim o próprio sujeito biográfico. Pouco interessa ou importa a relação do relato com uma 

“verdade” anterior a ele no qual o texto sirva apenas de elemento para saciar a pulsão biográfica 

do escritor, mas antes o autor fala com a sua própria voz, porém avisando ou deixando implícito 

ao leitor que não confie plenamente nele. A autoficção trabalhando como um procedimento de 

“envio, remissão sem origem, sem substrato transcendente” (p.54). Dessa maneira, o que 

interessa na autoficção não é a relação do texto com a vida do autor, mas antes, a sua relação 

com o “mito do escritor”. 

Nesse aspecto, a autoficção, segundo Klinger (2012) atua como um dispositivo de criar 

mitos do escritor, tanto nas passagens em que se relatam e se observam as vivências do narrador, 

quanto nos momentos em que o autor introduz no relato textual uma referência ou referências 

a própria escrita, a pergunta pelo lugar da fala; o que é ser escritor? Como acontece ou se 

desenvolve o processo da escrita? Quem diz eu? Nessa perspectiva, a matéria da autoficção não 

seria a biografia pura e simples, mas sim o mito do escritor. Um mito na perspectiva barthesiana: 

“não é uma mentira, nem uma confissão, é uma inflexão” (BARTHES, 2003, p. 221). 

Nesse entendimento a autoficção participa da criação do “mito” do escritor, se mantendo 

numa desterritorialização entre a mentira e a confissão (onde o aspecto biográfico pode vir a 

ser tangenciado em diferentes níveis de intensidades), tendo a noção de relato como criação da 

subjetividade a partir da ambivalência a respeito de uma verdade prévia do texto. Esse 

desdobramento é o que permite pensar a autoficção como uma performance do autor. Um texto 

de pulsão autoficcional parece implicar uma dramatização de si que exige um sujeito duplo 

(real e fictício/ ator/personagem). Uma construção simultânea de ambos: autor e narrador ou 

escritor e personagem. 

Pensar a obra de uma dramaturga como Kane é pensar exatamente nesse imbricamento, 

num fluxo contínuo e incessante que o autor se lança e por ele é lançado. E reconhecer que esse 

autor nunca está inteiro, única e solitariamente ali, mas antes da vazão a uma multiplicidade de 

vozes que ecoam no e do seu repertório composto por uma rede complexa que envolve 

biografia, história, referências e sentimentos. 

O texto nesse sentido, nunca é apenas “o texto”, mas é sempre um emaranhado de micro 

tensões que vão além do jogo metonímico. O uso da imagem do guarda-chuva (termo cunhado 

pelo próprio Beigui) acontece devido ao desenho ergonômico do objeto, desenvolvido 

unicamente para abarcar e reunir, mas por baixo de sua copa erguida está um complexo de 

linhas paralelas que se erguem no mesmo instante para estruturar e dar suporte a uma 
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quantidade significativa e heterogênea de presenças distintas. É a ideia de pensar a performance 

como um campo amplo capaz de reunir abordagens comparadas e articular, a partir das 

analogias e das equivalências, os saberes distintos, de maneira completamente 

(des)hierarquizada. 

A obra de Sarah Kane, pela descendência de linhagem que parece ter com o Teatro do 

Absurdo, apresentada aqui, consegue, de maneira suficientemente plena, dar conta e dialogar 

com toda essa discussão de produção literária anterior a sua profissionalização. Para cada uma 

de suas escrituras, existe uma torrente de imagens poéticas que certamente brotam de uma 

experiência intelectual, existencial e da ordem dos sentimentos. Seus escritos não são 

portadores de sentidos e nem se propõe a, mas antes, portam presença. 

No limiar dos “rastros”, sua escrita concisa e diretiva se torna característica também por 

conter elementos indigestos repletos de tabus sociais performatizando tanto o horror, 

manifestado na escritura de Blasted (1995), com pedaços de corpo humano, a deglutição de um 

cadáver, a violência da guerra e a impossibilidade frente à potência do mal, como performatiza 

a violência em todas as suas esferas, como na escritura de Cleansed (1998), por exemplo, em 

que o personagem Tinker exerce com prazer sádico a tirania, submetendo suas vítimas a todo 

tipo de tortura física e psicológica que consegue apreender. Apresenta a demência e a dormência 

dos sentidos, a impotência das instituições constituídas legalmente para proteger e dar suporte 

ao humano, como é o caso de 4.48 Psychosis (2000), que mostra a medicamentalização da vida 

por meio da indústria da cura, ou a falência da instituição psiquiátrica que trata a sua 

personagem. 

Todos as instituições e organizações sociais que dão suporte a vida humana se 

apresentam como ruínas ou em derrisão, na obra de Kane. A universidade, ambientação espacial 

utilizada em Cleansed (1998), transforma-se num misto de campo de concentração, extermínio 

e espaço de prostituição em decadência. Em Blasted (1995), os espaços privados, que fornecem 

segurança no cotidiano, como os quartos e as salas são destruídos a qualquer momento por 

bombas em tempos de guerra.  Tanto em Phaedra´s Love (1996), como em Crave (1998), o 

núcleo familiar é o centro da decomposição e desintegração primeira do indivíduo. 

Nesse sentido, para Kane, escrever se torna uma ação subjetiva, cujas implicações 

envolvem e congregam um permanente conjunto de negociações presenciais com o corpo 

político e estético, na imbricada tríade da criação artística: texto-corpo-mundo. Beigui (2011) 

nos convida a pensar as performances da escrita como um modo de entender o contorno e os 

entornos da produção literária, não nos detendo na superficialidade da procura pelo sentido de 

um “contexto” da obra, mas nos interrogando sobre o que move a obra ao longo do tempo, 
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levando em consideração, principalmente, os seus diferentes níveis de integração e 

desintegração do corpo-pensamento do artista e suas mídias. 

O Teatro do Absurdo fez-se repleto de imagens poéticas porque seus dramaturgos 

sabiam que não podiam abandonar de vez a literatura, uma vez que ela é eminentemente 

discurso verbal. Ela problematiza e interpela sobre a sua condição, apostando em imagens 

sinestésicas ancoradas na presença e na experiência íntima de seus autores. Kane é uma artesã 

exímia nesse sentido de trabalhar com a literatura, na transubstanciação da palavra em imagem, 

na construção de uma escritura completamente visual, espaçada e lacunar. 

Beigui (2011) ainda fala de um “projeto existencial” do autor, como sendo parte 

integrante de uma escrita performática ou da performance da escrita, e que devemos nos 

debruçar sobre a análise e leitura desse projeto, uma vez que ele deve ser intrínseco à obra. O 

que ele nomeia como “projeto existencial” são os fundamentos das possíveis redes de presença, 

o sujeito como portador de vários sentidos que estão e são reorganizados na obra. Para ele, esse 

tipo de escrita requer um ato de intensificação e extensão de uma experiência ficcionalizada. 

 Deve-se encarar a ficção como uma verdade que se faz presente no ato da leitura, da 

mesma maneira que todo o dado biográfico presente no texto seria a ficcionalização de uma 

realidade ou realidades dissolvidas, na emaranhada rede de subjetividade da escrita. A obra de 

Kane está contaminada, de maneira indissociável, pelo seu “projeto existencial”.  Sua escritura 

é abastecida de seus dados biográficos, de suas memórias íntimas, vivências e experiências. A 

autora emaranha a sua vida de tal maneira ao longo do conjunto de sua obra que, por exemplo, 

na sua última escritura 4.48 Psychosis (2000), a personagem apresenta muitas semelhanças e 

características próprias à vida e a intimidade da autora; em relação aos dias de internamento, 

suas dosagens de medicação, seu tratamento psiquiátrico, suas ansiedades, frustrações e a 

tentativa de desnudar o seu texto-corpo-mente de maneira crua.  

O fato é que essa escritura se torna uma das mais emblemáticas no corpus de obras 

kaneano, porque, além de relatar os diversos internamentos, os inúmeros tratamentos com 

medicamentos psicotrópicos, as várias frustrações amorosas e os dilemas de uma escritora em 

crise com a sua própria existência, coincide, exatamente, com o seu suicídio. Kane enforca-se 

no banheiro da universidade de Bristol, tão logo completa a sua última escritura. Alguns 

jornalistas sensacionalistas e a grande maioria dos ingleses consideram a escritura como um 

“bilhete suicida”. 

Um dos seus biógrafos e estudiosos na Inglaterra, o professor Graham Saunders (2011), 

acredita que não devemos interpelar a obra dessa maneira, como um “bilhete suicida”. Para ele, 

essa atitude reduz o impacto e a potência da obra enquanto artifício e produção de linguagem. 
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O que é bastante compreensivo, por parte do autor, uma vez que a configuração de um bilhete 

é uma estrutura rudimentar e sem grandes complexidades ou contribuições para a linguagem. 

Mas, o ato suicida de Kane nos revela o desenvolvimento do seu pensamento e a lucidez que a 

dramaturga tinha do total envolvimento da sua obra com a sua vida pessoal num descolamento 

aparentemente impossível. 

Camus (2010) coloca que “um homem é sempre a presa de suas verdades. Uma vez 

reconhecidas, ele não saberia se desligar delas. E é preciso pagar um tanto por isso. Um homem 

que tomou consciência do absurdo se vê atado a ele para sempre”. (p. 27). Para um homem sem 

esperança, consciente e assumidamente de sê-lo, não pertence mais ao futuro. Antes, está no 

tempo dos fantasmas e seu tempo se reveza entre o passado e o presente. Mas espera-se que 

esse homem se esforce por escapar ao universo de que é criador e que ajudou a forjar. 

Se a absurdidade íntima do homem exige que lhe escape pela esperança ou pelo suicídio, 

ele precisa clarear, perseguir, ilustrar ou até mesmo afastar tais ideias. Camus (2010) acredita 

que é o absurdo quem domina a morte, e não ao contrário. Para ele, é cômodo ser lógico, mas 

é quase impossível ser lógico até o fim. Os homens que decidem voluntariamente morrerem por 

suas próprias mãos seguem assim até o fim a inclinação do seu sentimento lógico. É difícil fixar 

um instante preciso, o momento em que alguém se decide pela morte, porém é mais fácil 

analisar o próprio gesto e as consequências que o motivaram. O autor acredita que matar-se seja 

de certo modo, como no melodrama, uma espécie de confissão. Ou, de acordo com as suas 

palavras: 

[...]Confessar que se foi ultrapassado pela vida ou que não se tem como compreendê-

la[...]É somente confessar que isso “não vale a pena”. Naturalmente, nunca é fácil 

viver. Continua-se a fazer gestos que a existência determina por uma série de razões 

entre as quais a primeira é o hábito. Morrer voluntariamente pressupõe que se 

reconheceu, ainda que instintivamente, o caráter irrisório desse hábito, a ausência de 

qualquer razão profunda de viver, o caráter insensato dessa agitação cotidiana e a 

inutilidade do sofrimento (p. 09). 
 

Ainda segundo Camus (2010), em um universo subitamente privado de luzes ou ilusões, 

o homem se sente um estrangeiro. Esse autoexílio a que se submeteu o homem não tem saída, 

pois foi esvaziado das lembranças de uma “pátria distante” ou da esperança de uma “terra 

prometida”. Essa separação íntima entre o homem e o desejo de restauração ou reinvenção de 

sua vida é que é propriamente o germe do sentimento da absurdidade. Nessa perspectiva, 

começar a pensar ou ter o momento de tomada de consciência da vida é o início para ser minado 

internamente, e consequentemente, o que vai alimentar o “verme” no coração do homem. É no 

coração que se deve investigar. “É preciso seguir e compreender esse jogo mortal que arrasta a 

lucidez em face da existência à evasão para fora da luz”. (p. 08). 
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Por isso, não se pode desprezar nem eliminar a correlação entre o suicídio de Kane e a 

sua última escritura, tendo em vista que o fator biográfico e suas matrizes identitárias abre a 

obra para possibilidades de leituras, ampliando a sua capacidade de exercício e de jogo na 

linguagem. E, principalmente, como Beigui (2011) bem coloca, possibilita a obra o caminhar 

ao longo do tempo com os seus diferentes níveis de “integração e desintegração”, tornando 

indissociáveis as categorias que anteriormente eram pensadas em separado, como: escritor-

narrador, artista-personagem, texto fictício-texto biográfico.  

Dessa maneira, a obra de Kane se mostra atual, relevante, aberta à interrogação e a 

investigação da própria dramaturgia pelas vias que tangenciam e estruturam essa tese. Nesse 

sentido, a obra de Kane, pela performatividade de sua escrita e o desdobramento-articulação 

poético visual, dentro de sua escritura, apresenta-se como um verdadeiro espaço “guarda-

chuva”, que possibilita e abriga toda a investigação e as análises feitas pelo pesquisador neste 

trabalho. 

 

1.2 A escritura teatral: uma cartografia de leituras, pensamentos e sentimentos 

 

Para Patrice Pavis (2013), que, influenciado pelas ideias de Derrida, adota uma 

abordagem e uma visão da encenação contemporâneas, e, consequentemente, das escrituras 

teatrais pautadas nos conceitos de desconstrução, alteridade e destinerrância defendidos pelo 

filósofo. A representação não procura mais ilustrar o texto através de uma exibição visual 

ancorada e inscrita num contexto figurativo ou preciso, mas antes põe-se e deixa pôr-se em 

jogo: 

 

[...] A representação [...] Contenta-se em colocar alguns pontos de referência do texto, 

em entregar alguns índices e convenções de jogo. Nisso, está submetida à influência 

da escritura contemporânea e do seu ‘pôr em jogo’ espartano. “o empreendimento da 

escritura não se separa daquele da encenação, de interpretar etc.: a encenação não 

ilustra o texto: dá-lhe uma urgência, a faz viver ao dar-lhe sua voz, seus músculos” 

(p. 316). 

 

Pavis (2013) faz uma retrospectiva histórica acerca das concepções e do modus operandi 

das práticas teatrais na Europa ao longo da história, fixando suas análises, muitas vezes, na 

perspectiva histórica francesa e inglesa e os seus desdobramentos na contribuição dos estudos 

teatrais. O autor explicita que por muito tempo foi uma prática comum aos estudos teatrais a 

tentativa de legitimação da dicotomia texto-cena, e que pensar os dois universos separadamente 

motivou uma série de discussões estéreis. A confusão acontecia por uma mera questão cultural 

e de formação social, já que os franceses seguiam uma tradição herdada da literatura e dos 
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escritores que enfatizava as questões da língua, dedicavam-se mais a abordar o teatro a partir 

do texto dramático e de suas matrizes textuais, concebendo, assim, o teatro a partir da noção de 

representação associada ao de espetáculo.  

A tradição anglófona, por outro lado, fez do termo e da noção de performance uma 

definição mais abrangente. Ele seria utilizado para designar o teatro, mas também para toda 

espécie de “cultural performance” (p. 39-40). O que designaria eventos culturais de toda 

ordem. Os ingleses, segundo Pavis (2013), não pensavam de maneira formalista ou estrutural a 

questão da representação teatral: 

 
Em diversos momentos da história do teatro, no século XX em particular, as palavras 

e os conceitos nas várias línguas são inegavelmente apropriados para dar conta das 

mudanças de concepção. Às vezes acontece de as palavras não estarem mais 

adaptadas. Seria melhor, nesse caso, recorrer a outra forma linguística e conceitual de 

descrever os fenômenos, mudar de língua ou, quem sabe, até mesmo recorrer aos 

neologismos. O termo inglês performance, aplicado ao teatro, designa aquilo que é 

desempenhado pelos atores e realizado por todos os colaboradores da ‘representação’, 

ou seja, daquilo que é apresentado a um público após um trabalho de ensaios. A 

palavra origina-se, de resto, do antigo francês parformer, que significava ‘parfaire’, 

sendo que em francês ela manteve apenas o sentido da façanha, com relação a uma 

performance esportiva, por exemplo. No domínio da arte, o termo performance (em 

francês: ‘a performance’, ou em inglês ‘performance art’) designa igualmente um 

gênero que se desenvolveu consideravelmente nos Estados unidos. Nos dois sentidos 

do termo, a performance indica que uma ação é executada pelos artistas e que é 

também o resultado desta execução [...] Na verdade, o termo inglês performance não 

tem equivalente em francês, e inclusive a palavra representação (pela qual é traduzida 

geralmente) não dá conta do sentido da palavra inglesa e trai toda uma maneira de ver 

as coisas (p.43-44). 

 

Essa confusão rendeu muitas páginas e estudos de diferentes autores, os quais se 

debruçaram sobre esse binômio de maneira isolada em períodos distintos de suas vidas e 

carreiras. É, contudo, o entendimento francês acerca da representação teatral globalizada e 

indissociável, dos estudos teatrais, com a contaminação e o transbordamento do teatro por 

outras vias das ciências humanas, que consegue amenizar, na Europa, a discussão vazia da 

hierarquia entre texto e/ou cena.  

De acordo com Josette Féral (2015), não se pode apreender o teatro hoje em dia 

utilizando uma única teoria científica e/ou apenas uma prática globalizante, mas apenas a 

multiplicidade de abordagens e pensamentos diversos, que se apliquem à sua prática e consigam 

margear a sua natureza. Por mais que se multipliquem as teorias e se constitua uma rede de 

pensamento, ela já nasce limitada. “Em toda abordagem do fenômeno teatral, subsistirá sempre 

um ‘resto’ que escapará a toda apreensão teórica, por mais completa que seja” (p.14).  

Pensar a dramaturgia pela via da escritura teatral é levar em consideração que ela 

também envolve a encenação em seu corpo. É fundamental essa compreensão na 
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contemporaneidade, quando se pensa, analisa e exerce o teatro enquanto linguagem. Ou ainda, 

de acordo com Féral (2015): 

 

[...] mais do que o prolongamento da escritura, a cena é a própria escritura. A 

passagem do escrito para a cena já está lá, sobre a folha. De modo inverso, a cena não 

é senão escritura, a escritura verbal seguramente, mas também a escritura corporal de 

um ator portador de palavra. É nesse vai e vem entre o escrito e o fluxo das palavras 

que reside todo o teatro de Novarina, ao mesmo tempo densidade da matéria e 

surgimento do sopro; a palavra é travessia de linguagens. (p.311). 

 

Entendo que tanto Féral (2015) quanto Pavis (2013), embora usem discursos diferentes, 

falem da mesma coisa: da impossibilidade de nomear algo que constantemente foge. Fugir para 

resistir à limitação da palavra e de uma ideia-moldura, totalizante. Faz-se necessário pensar 

aqui, também, a escritura teatral performática, como a figura do rizoma nos moldes deleuzianos. 

Como a segunda espécie do conjunto de linhas que não se subordina a um ponto único 

ou se deixa hierarquizar. Mas antes, são “linhas de fuga” inexatas, que reúnem um conjunto de 

elementos vagos, nômades e destituído de classes específicas, criando uma multiplicidade. 

Segundo Deleuze (1997): "Do ponto de vista do pathos, é a psicose e, sobretudo, a esquizofrenia 

que exprimem estas multiplicidades" (p.221).  

Interessante notar que na escritura de 4.48 Psychosis, Kane arquiteta e constrói essa 

estrutura rizomática, exatamente para expressar a sua noção de psicose e do desenho da própria 

mente, oscilando em estados diferentes e simultâneos de consciência; delírio, perda de 

consciência, retomada da consciência, apagões mentais e o efeito dos medicamentos e da 

indústria química, na tentativa de restaurar e construir uma mente sã, travestida de 

“normalidade”.  

Segundo Deleuze (1997), qualquer ponto desse rizoma pode ser conectado a qualquer 

outro, pois não fixa ponto nem ordens, há apenas linhas e trajetos de diversos estados, coisas e 

territórios, e nada, necessariamente, remete a nada. Seria a afirmação de uma heterogênese: a 

construção e dissolução instantânea dos modos de existência. Por seu caráter heterogêneo, não 

existe universalidade na linguagem, mas sim um conjunto de dialetos, gírias, cacofonias e 

línguas especiais. Dessa maneira, o espaço na escritura não pode se mostrar indiferente ou 

alheio a essas questões, mas ser (re)transbordado e atravessado por elas. 

Fugir para resistir a limitação da palavra a uma ideia-moldura é pensar a construção de 

uma escritura teatral, que não se fixe a um modelo fixo e estrutural, ou um uno gerativo, mas 

que transcenda a lógica do decalque e da reprodução das formas. Deleuze e Felix Guatarri 

(2004) definem o decalque como uma estrutura de reprodução centrada numa lógica ortodoxa, 

que funciona mais como cópia e repetição de algo centrado em si mesmo, que já nos foi dado e 
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que se quer “preservar” estaticamente. Em oposição a ele, existe o mapa. O mapa é aberto e 

desmontável, tem entradas múltiplas, podendo ser conectado em qualquer uma de suas partes 

ou dimensões, tendo as características da reversibilidade e da suscetibilidade como aliadas na 

recepção de montagens de qualquer outra natureza. 

O mapa, ainda, pode ser construído e reconstruído por um indivíduo, um coletivo, uma 

linha sucessória, ou por uma formação social, como obra de arte, reflexão, meditação ou até 

mesmo como ação política, “contrariamente ao decalque, que volta sempre ao mesmo” (p. 22). 

A escritura teatral contemporânea, além de se mostrar performativa, parece se construir como 

essa noção de mapa, sem fixações ou repetições de estruturas e/ou delimitações fronteiriças 

específicas.  Ou, como sugere Beigui (2011), a escritura contemporânea se apresenta como um 

espaço “guarda-chuva” que abriga e comporta os mais diferentes e heterogêneos materiais 

literários. 

Faz-se necessário então, pensar ainda a escritura teatral como um espaço geográfico do 

pensamento. Segundo Roberto Machado (2009), essa geografia se constitui pelo coletivo de 

diferentes ideias, estéticas, pensamentos e afetos. O que seria um procedimento coerente para 

uma linguagem que escapa com frequência e não se deixa apreender por muito tempo. Raymond 

Williams (2002), por sua vez, entende esse espaço textual da escritura como sendo uma relação 

dinâmica entre experiência, consciência e linguagem, sem se reduzir às noções de ideologia, 

muito embora possa realizar contextualizações históricas determinadas. A essa relação 

complexa ele nomeia como um espaço de “estrutura de sentimento”, um conteúdo que reúne 

experiência, intelecção e pensamento.  

De maneira geral, essa estrutura estaria também ligada e passaria a responder 

diretamente às práticas e aos hábitos sociais e mentais, numa vocação para exibir a intricada 

relação existente entre o interno e o externo de uma obra de arte, principalmente se analisada 

com o seu contexto social. Essa noção de “estrutura de sentimento”, nomeada por Williams 

(2002), dialoga com as referências já citadas aqui sobre texto, escrita, escritura, escritura 

performática e escritura teatral. Dialoga no sentido de reconhecer e delimitar um espaço para a 

criação da escrita, um espaço que congrega e articula as formas sem hierarquiza-las, em função 

de algo maior que não se fixa a uma determinada linguagem ou a uma literalidade, mas 

reivindica e torna emergente, a necessidade das presenças e dos modos de existência do autor-

personagem, texto-corpo, texto-pensamento. 

Nessa perspectiva, Williams (2002) faz uma tripla associação entre experiência, 

consciência e linguagem. A “estrutura de sentimento” foge, no sentido de estar além do jogar e 

do articular com e nas linguagens, como também escapa do reino das experiências individuais, 
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mas é o intelecto a grande força catalisadora que se move dentro do espaço proposto. Existe um 

jogo intelectual operativo e constante na “estrutura de sentimento”. O que leva também a pensar 

a escritura teatral como uma estrutura de sentimento escrita como um espaço de cartografia de 

mapas, externos e internos, públicos ou íntimos do autor, do artista, do leitor e do crítico.  

Segundo Beigui (2011), esse tipo de escritura derrota o cânone ou a tradição sem 

necessariamente a abandonar, uma vez que estabelece outras relações dialógicas com a(s) 

história(s). Dessa maneira, a escritura teatral contemporânea se apresenta como um espaço 

poético-cênico-literário, um lugar de “performance” que encena a teoria, desconstrói os 

sentidos e reelabora as possibilidades de absurdo da vida cotidiana, podendo ser também uma 

forma de indicação dos “rastros” nos moldes derridariano. 

Pensar na dramaturgia de Sarah Kane é pensar inevitavelmente na morte e na finitude. 

É levar em consideração que as suas cinco obras escritas para o palco – Blasted (1995), 

Phaedras’s Love (1996), Cleansed (1998), Crave (1998) e 4.48 Psychosis (2000) –, são todas 

obras que abordam, direta ou indiretamente, a morte, as diversas ideias e conceitos de morte, a 

finitude e o morrer. Se pudéssemos resumir de maneira geral, a sua obra poderia ser enquadrada 

como um projeto existencial para a morte. A morte não como um signo arquetípico, mas a morte 

como o único gozo absoluto e possível do homem. Para Kane, a morte entrelaça-se na vida e 

na sexualidade de maneira indissociável.  

Mas a morte também está presente no diálogo que Kane mantém com a tradição, com a 

herança dramatúrgica e textual, no diálogo frenético com o passado, naquilo que Heiner Müller 

chama de “diálogo com os mortos”. Observa-se em Blasted (1995), por exemplo, que boa parte 

das ações de escritura se passam em um quarto de hotel, um diálogo com Harold Pinter, 

dramaturgo o qual a autora admirava e quem tinha preferências por espaços privados, pequenos 

e domésticos, como o quarto ou a sala, para desenvolver suas histórias. 

Em Phaedras’s Love (1996), Kane revisita as obras de Racine e Sêneca sobre Fedra, 

para criar a sua própria concepção, num jogo de referências, rastros e subversões das 

convenções, que se aproximam bastante das ideias de Müller. Em Cleansed (1998), existe um 

diálogo com Artaud (e o seu teatro da crueldade e do encantamento das palavras) e com Beckett 

(na degradação da forma). Em Crave (1998), as referências parecem ser a Ionesco, em sua 

estrutura de antiteatro e de humor mórbido. E por fim, 4.48 Psychosis (2000), quando 

finalmente parece ter esgotado a sua própria forma, é capaz de evocar, entre os longos fluxos 

verbais e os silêncios, todas as vozes do Teatro do Absurdo. 

As referências à tradição, citadas acima, são apenas exemplos generalizantes de primeira 

impressão, ao longo de cada escritura, existem referências diversas que vão da filosofia de 
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Heidegger a aspectos da cultura local (aos amigos dramaturgos, críticos teatrais, familiares e 

até mesmo aos amores). Kane, melhor do que qualquer outro dramaturgo anterior a ela, sabe 

que o segredo está no diálogo com a tradição. Não no sentido de copiar, mas no sentido de 

estranhar, gerar ruído, arranhar o cânone e se inscrever dentro da própria tradição para encontrar 

uma zona propriamente sua.  

Para Hans-Thies Lehmann (2009), a figura do fantasma remete a algo sinistro e 

provocante no tempo e na história. O fantasma seria uma espécie de tecido do passado e do 

futuro. Sem olhar para a morte não há visão acertada da vida, e o fantasma concentra essa dupla 

função. É morte, porque deixou de existir em um corpo físico, mas é vida, porque se toma corpo 

e se faz presente na memória, ou até mesmo na visão. O fantasma vive em anacronismo. Por 

isso, os fantasmas e os mortos são elementos caros a linguagem de Müller e essenciais na obra 

de Kane. 

Para Müller, as escritas do presente devem responder às escritas anteriores, numa 

espécie de cadeia sem fim de produção, na qual os antepassados escrevem juntos com aquele 

que escreve. Nessa perspectiva, Kane escreveria com Beckett, Camus, Kafka, Ionesco, 

Adamov, Artaud e com o próprio Müller. Para Müller, uma das funções do drama seria a 

conjuração da morte, onde o diálogo com os mortos não deve cessar, até que consigamos 

arrancar a parte do futuro que foi enterrado com eles. Ou, segundo Lehmann (2009): 

 

[...] O autor em si mesmo está vivo enquanto assiste, porém estruturalmente morto. 

Está no limiar e sempre e continuamente escrevendo um testamento. A realidade é 

pelo seu ente uma perda da realidade. Ela é rejeitada por causa da sua espectral falta 

de peso, por causa da sua disposição de zumbi, que ela comunica como valor de troca 

dos sujeitos. Contudo, a resistência contra isto não deve ser procurada no postulado 

ou na realização da plenitude da vida imaginária, mas na hospitalidade frente aos 

fantasmas (p. 320). 

 

 

1.3 Sarah Kane: um projeto para a morte 

 

A sensação ao ler cronologicamente as obras de Kane como um projeto para a morte é 

exatamente essa, de uma execução por etapas; alguém que inicia sua escrita num incessante 

diálogo com as suas referências, que consegue em momentos específicos ir além delas, até 

desenvolver uma autonomia solitária, autoral e individualista, em 4.48 Psychosis (2000), que 

culmina com a sua vida. 

Kane, deixa de evocar os mortos, para ela própria virar fantasma, ser evocada. Em vida, 

as relações com esses fantasmas da tradição pareciam estar chegando ao fim. Isso é dito em 

vários trechos de 4.48 Psychosis (2000). A autora escreve sobre o medo e a angústia de não 
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conseguir criar, escrever, articular suas ideias, sente que foi e está sendo prejudicada pelos 

medicamentos e que, a cada nova crise psicótica, aumentam cada vez mais as dosagens 

químicas. Por não conseguir viver sem dialogar com os seus fantasmas, por medo de ficar 

impossibilitada de articular-se com eles, por perder a memória e morrer, estando viva, não 

conseguindo mais contribuir com a construção, ou o revelar de um futuro completamente 

apático e sem esperança, Kane escolhe eles, os fantasmas.  

Essa poética do Tânatos, ou Tanatopoética que se estrutura na obra de Kane se 

fundamenta para além do diálogo com as referências, apresentando uma escrita sensível às 

questões da morte, repleta de imagens poéticas que tratam do indivíduo e de sua relação com a 

condição de mortalidade. A morte não como uma antagonista à vida ou a Eros, mas estando em 

igual protagonismo com a natureza humana, sem dissociação ou maniqueísmos. 

A autora consegue de maneira elaborada, por meio de um jogo que alterna linguagem 

diretiva e metáforas, construir um arsenal de visualidades poéticas, evocando em sua escritura 

algo próximo àquilo que Elizabeth Klüber Ross2 definiu como os cinco estágios do luto; 

Negação (“Isso não pode estar acontecendo”), Raiva (“Por que eu? Não é justo”), Negociação 

(“Deixe-me viver apenas até meus filhos crescerem”.) Depressão (Estou tão triste. Por que me 

preocupar com qualquer coisa?) e, por fim, a Aceitação ("Tudo vai ficar bem.", "Eu não consigo 

lutar contra isso, então é melhor me preparar”.) 

Esses estágios identificados e nomeados por Kübler-Ross (2008) ficaram conhecidos 

como o  Modelo Kübler-Ross e são considerados os estágios sentimentais base nos quais as 

pessoas passam ao lidar com a perda, o luto e a tragédia em si. Para ela, os pacientes em estado 

terminal tendem a entrar em um estado psicológico de autodepreciação e atravessam esses cinco 

estágios, sem necessariamente saberem pelo que estão passando. Para um desenvolvimento 

pleno e sadio desses estágios; o que seria a conscientização do paciente e o reconhecimento do 

seu próprio estado de finitude seria necessário uma intervenção específica, que pode partir tanto 

de um profissional quanto de alguém com proximidade ao paciente. Esses estágios podem ser 

aplicados para qualquer forma de perda pessoal catastrófica desde a morte de um ente querido 

até uma situação afetiva de divórcio, por exemplo. 

Segundo a autora, esses estágios não são rígidos hierarquicamente, podendo não 

acontecerem nessa ordem e nem tampouco são experienciados por todos os pacientes. Mas um 

indivíduo apresentará ao longo de seu processo ao menos dois estados delimitados.  

                                                 
2 KÜBLER-ROSS, Elizabeth. Sobre a Morte e o Morrer. São Paulo-SP. 9ª Ed. Martins Fontes: 2008. 
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A fase da Negação seria caracterizada por uma defesa psíquica que faz com que o 

indivíduo acabe negando a existência do problema. Ele tenta encontrar algum jeito de não entrar 

em contato ou de se desviar da realidade seja da morte de um ente querido ou da iminente 

separação. É muito comum, nesse estágio a pessoa não querer falar ou conversar sobre o 

assunto. No estágio da Raiva o indivíduo se revolta com o mundo e/ou com aqueles a quem ele 

atribui uma parcela de responsabilidade direta ou indiretamente pela causa do mal que lhe esta 

acometendo ou ameaçando.  

Na fase da Negociação ou popularmente conhecida como barganha, o indivíduo começa 

a negociar e articular trocas simbólicas efetivas e afetivas começando com si mesmo. Ele faz 

promessas a seres externos ou a quem considere que tenha poder para livrá-lo daquela situação, 

geralmente entidades espirituais (deuses, orixás, santos etc.) ou os profissionais da saúde. Se 

escapar dessa situação na qual está ele será ou fará algo em retribuição a esse “favor” concedido.  

No estágio da Depressão o sujeito vai se direcionando para um movimento 

introspectivo. Ele se retira e se volta para o seu mundo interno, se isolando do convívio social 

e mergulhando numa pulsão melancólica que apresenta a ele próprio uma impotência perante o 

problema. E, por fim, a fase da Aceitação, que em geral se configura pelo instante de tomada 

de consciência do sujeito, onde ele lida com a realidade da sua situação com toda a concretude 

e materialidade na qual ela se apresenta, sem desespero. Nesse estágio, ele está pronto para 

enfrentar a perda ou a morte. Ou, nas palavras de Kübler Ross (2008): 

 

Não se confunda aceitação com um estágio de felicidade. É quase uma fuga de 

sentimentos. É como se a dor tivesse esvanecido, a luta tivesse cessado e fosse 

chegado o momento do “repouso derradeiro antes da longa viagem” [...] à medida que 

ele, às vésperas da morte, encontra uma certa paz e aceitação, seu círculo de interesse 

diminui. E deseja que o deixem só, ou pelo menos, que não o perturbem com notícias 

e problemas do mundo exterior. Os visitantes quase sempre são indesejados e o 

paciente já não sente mais vontade de conversar com eles. Geralmente pede que seja 

limitado o número de pessoas e prefere visitas curtas. É o período em que se “desliga 

a televisão”. Nossas conversas, então, passam de verbais a não-verbais (p. 118). 
 

Para Klüber-Ross (2008), um sujeito que tiver tido tempo necessário e tiver recebido 

alguma ajuda para superar todo esse processo atingirá um estágio em que não mais vai sentir 

depressão nem raiva quanto ao seu “destino”. Esse sujeito terá podido externar seus 

sentimentos, sua inveja pelos vivos e sadios e/ ou a sua raiva por aqueles que não são obrigados 

a enfrentar ou visualizar a morte tão cedo. Também terá lamentado a perda iminente de pessoas 

e lugares queridos e por fim, será capaz de contemplar o seu fim próximo com um certo grau 

de tranquila expectativa. Estará cansado e bastante fraco, na maioria dos casos. Existe também 

a necessidade de cochilar, de dormir com frequência e intervalos curtos, diferente da 
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necessidade de dormir durante a fase de depressão.  Segundo ela, não é um sono de fuga, ou 

um instante de descanso para aliviar a dor, um incômodo e nem prurido. “É uma necessidade 

gradual e crescente de aumentar as horas de sono, como um recém-nascido, mas em sentido 

inverso” (p.117). 

Em cada uma das três escrituras analisadas nesta tese, é possível identificar alguns 

desses estágios articulados e em jogo. Em Cleansed (1998) os estágios de Negação e Raiva 

aparecem de maneira pontual, mas em Crave (1998), por exemplo, esses estágios parecem 

intercambiar pela escritura inteira, o próprio estilo da escritura contém traços de Negociação (o 

que Kane consegue fazer na linguagem e o que ela pode fazer mais pelo seu trabalho), 

diferentemente de 4.48 Psychosis (2000), no qual marcadamente vemos o estágio da Depressão 

e da Aceitação (não há o que se fazer, a morte é uma realidade) tomarem conta de parte da 

escritura.  

Beckett, Adamov, Müller e Kane possuem em comum a obsessão com a morte e com o 

indizível mistério desse acontecimento dentro da condição humana. O que une esses 

dramaturgos, além da implosão e do questionamento da linguagem, é a busca incessante pela 

revelação. Que parece se esconder numa trama, misteriosa, criptografada e oculta, na qual se 

situa o “absurdo da vida humana”. 

Essa busca pela revelação tem relação direta com a ordem do acontecimento, que 

permanece simultaneamente na e sobre a linguagem, portanto, dentro e na superfície da 

escritura. Uma superfície aberta, exposta, transbordada, fora de si mesma. As palavras são 

levadas, exportadas e deportadas por um movimento de transferência, referência, ou différance, 

segundo Derrida (1991). 

Existe uma origem quase mística, da ordem do mistério, em busca de um inominável 

que rodeia a morte e a condição humana. Há nas escrituras de Kane referências a Deus, não a 

um Deus esotérico, cristão ou arquetípico, mas a um Deus que é evocado pela via da apofasia. 

Ou seja, um Deus que é evocado por tudo aquilo que ele não é, ou que ao menos sabe-se como 

ele não se mostra. Ou ainda, nas palavras de Derrida (1995), um Deus oriundo de uma “teologia 

da negatividade”.3 

Algumas das palavras nomeiam Ele, falam Dele, fazem referência àquilo mesmo que o 

próprio nome supõe nomear para além Dele mesmo, o nomeável além do nome, o nomeável 

                                                 
3 A teologia negativa é um modo de abordagem de Deus que consiste em atribuir proposições negativas. Em lugar 

de aplicar qualidades positivas ou procedimentos analógicos, o método negativo ou apofatismo consiste em dizer 

aquilo que Deus não é, em recusar-lhe qualquer predicado. Este método foi usado por São Tomás de Aquino. 

Apesar de se querer racional, o método apofático está ligado ao misticismo, isto é, à intuição que manifesta uma 

realidade transcendente e que excede as possibilidades da linguagem. 
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inomeável. O ato de morrer, o mistério que envolve a morte, o precipitar-se e o projetar-se para 

a morte dentro de seu próprio acontecimento, para Kane, precisa ser salvo. Nas palavras de 

Derrida (1995): 

 

Como se fosse preciso ao mesmo tempo salvar o nome e tudo salvar, exceto o nome, 

salvo o nome, como se fosse preciso perder o nome para salvar aquilo que porta o 

nome, ou aquilo na direção do qual se dirige por meio do nome. Mas perder o nome 

não é incriminá-lo, destruí-lo ou feri-lo. Pelo contrário, é simplesmente respeitá-lo: 

como nome. Isso quer dizer pronunciá-lo, o que equivale a atravessá-lo na direção do 

outro, que ele nomeia e que o porta. Pronunciá-lo sem pronunciá-lo. Esquecê-lo, 

chamando-o, (se) lembrando-o, o que equivale a chamar o outro ou dele se lembrar... 

(p. 41). 

 

A morte faz-se presente em toda a extensão da obra da autora, da mesma forma que a 

evocação ao nome de Deus, no sentido de serem nomes fundantes e que colam em si a sua 

própria significação, são, no sentido derridariano, o rastro por excelência. Ao mesmo tempo 

que são convocados os nomes, não os vimos, não sabemos de fato, ou podemos “apalpar” na 

concretude o instante gerador deles, o protagonismo do acontecimento da morte ou da presença 

de Deus. Por isso, esses nomes que precisam ser evocados, convocados e ditos, para também 

serem esquecidos, dentro da condição humana. É preciso usar, gastar e arranhar esses nomes 

pela palavra, na linguagem.  

Kane vem de uma tradição religiosa anglicana com noções muito definidas e normativas 

de Deus, sexualidade e morte. Beckett, uma das referências com quem a autora mais dialoga, 

era de tradição protestante na Irlanda, e não deixou de tratar sobre a espera de algo, uma espera 

quase mística, da ordem de um nome próprio, inerente à condição humana. Na obra de Kane, 

autora porta os nomes e tenta se esvair e exaurir-se deles, mas não, sem antes, problematizá-los 

no limite da linguagem a partir das suas referências, inclusive as atribuídas a Beckett.  

Kane acaba trazendo essa inquietação em relação ao acontecimento do mistério, que 

permeia a condição humana, seja ela em que tempo for. Um mistério que não tem nome fixo, 

mas entra em relação direta e em vias com um nome a partir das suas referências biográficas, 

dramatúrgicas e históricas. A dramaturga transforma essas referências em uma experiência 

discursiva e as escrutina, no limite da linguagem, em um movimento duplo e contínuo de 

esquivamento e transbordamento. 

Como um artifício linguístico, o nome, segundo Derrida (1995), como toda assinatura 

humana ou divina, é preciso. Mas ele se apaga diante daquilo que se nomeia, então, é preciso 

um nome. Um nome que circunscreva e na sua ausência faça falta. Só quando ele for capaz de 

se apagar, é que ele pode ser salvo. (p.53). Lembrar para esquecer, e esquecer para lembrar, 

seria essa a via dupla da condição humana. Segundo Derrida (1995): 
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Pode-se duvidar, a partir do momento em que não somente o nome não é nada, ou em 

todo caso não é a "coisa" que nomeia, não é o "nomeável" ou o renomado, mas corre 

também o risco de encadear, assujeitar ou comprometer o outro, de ligar o chamado, 

de chamá-lo a responder antes de qualquer decisão ou qualquer deliberação, antes 

mesmo de qualquer liberdade. Paixão determinada, aliança tanto prescrita quanto 

prometida. Apesar disso, se o nome jamais pertence, originariamente, e em todo rigor, 

a quem o recebe, já não mais pertence, desde o primeiro momento, a quem o dá (p.76). 
 

Essa via dupla é muito bem retratada por duas escrituras de Kane, Crave (1998) e 4.48 

Psychosis (2000). Em Crave, o apagar do nome começa pelo próprio nome das personagens 

que são caracterizadas com apenas uma letra cada e que não obedecem a uma ordem precisa: 

C, M, B e A. Dentro da escritura, há alguns trechos que fazem referência ao esvaziamento do 

nome materno e da relação de filiação. Em 4.48 Psychosis, temos uma experiência discursiva e 

verborrágica em direção aos nomes, que já se encontram em fase de apagamento e cedem 

passagem a uma outra experiência, íntima e não revelada, ou ainda, não decodificada e tornada 

em linguagem.  

É no encadeamento e na cadência das palavras oriundas do verbo criador originário que 

esses autores buscam e vislumbram a possibilidade de uma revelação, mesmo que esta não 

revele ou não aponte a nada, nem mesmo a morte. As personagens de Beckett falam sem cessar, 

na esperança de escamotear algum sentido que as mantenham afastadas desse mistério, muito 

embora o fim seja o próprio mistério. Müller, por sua vez, revisitando as personagens 

emblemáticas de autores ausentes, em um diálogo frenético, faz com que as suas personagens 

falem excessivamente no intuito de encontrar a resposta para as sombras que cobrem a 

Alemanha e parecem se dissipar pelo mundo.  

Kane também faz com que as personagens, ainda existentes, entrem em derrisão na 

escritura de Cleansed (1998), apresenta-os em vias de desaparecer por completo, em Crave 

(1998), até finalmente nos apresentar a figura de um personagem golem, em 4.48 Psychosis 

(2000). Nesse trajeto de morte e dissolução das estruturas identitárias da personagem, a única 

arma e defesa empunhada pelas suas personagens, nesse processo, é a fala excessiva. A fala 

como arma, como uma chave para encontrar o nome do mistério, ou o passaporte para o reino 

além da linguagem. 

Crave (1998) é de longe a escritura mais cheia de metáforas e a mais enigmática de 

Kane. É nela que Kane se utiliza da literatura como uma espécie de fogueira no meio da 

escuridão, na qual a morte nos espreita. O seu jogo ritmado de e nas palavras tem a serventia 

de uma trombeta frente ao silêncio final e derradeiro que a autora constantemente nos faz 

esperar. É também, nas linhas dessa escritura que ela instaura o seu vale tudo biográfico contra 
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a escuridão e o silêncio que a espreita, no qual ela decidiu entrar e aceitar sem barganhar, 

culminando, consequentemente, na escritura seguinte; 4.48 Psychosis (2000). 

 Ao se enquadrar o conjunto das obras de Kane, de maneira geral, dentro da lógica de 

Klüber-Ross (2008), e os seus cinco estágios, podemos “colar” a sua relação biográfica 

enquanto escrevia com as suas escrituras. Nesse procedimento analítico, podemos pensar que 

toda a escritura de Crave (1998) simbolizaria, dentro do estágio de luto, o equivalente a etapa 

da ‘Negociação’ na vida da autora. Ou, nas palavras de Klüber Ross (2008): “Deixe-me viver 

apenas até meus filhos crescerem”. Ora, Kane não tem filhos, mas trata a sua escrita como uma 

herança, algo a ser deixado. Ao longo do corpo dessa escritura, existe a recorrência da 

maternidade, por diferentes momentos temos referências a criança; a suspeita do ato de 

violência contra a criança por meio da pedofilia, ao universo infantil e aos questionamentos 

sobre esterilidade, fertilidade e memórias de infância.  

A Negociação parece estar também presente na forma estrutural da escritura, seus seres 

ficcionais, assumidamente personagens em Cleansed (1998), identificados agora por letras, 

apenas letras fixas, mas com as vozes intercambiantes e polifônicas: o discurso de um torna-se 

a fala do outro, que por consequência responde a um terceiro, que por sua vez todos juntos 

formam um único coro para dar corpo, ao final, ao próprio fluxo de consciência da autora. Dessa 

maneira, num exercício de virtuose, Kane parece dizer aos seus críticos que consegue subverter 

a tradição e a própria forma. Que pode realizar abalos e transformações nas estruturas formais 

da dramaturgia inglesa, alterando e se inserindo na tradição teatral.  

Analisando as obras da autora, é possível entender que no cerne da sua operação dentro 

da linguagem há uma herança do diálogo constante e referente aos mortos, com os ausentes da 

tradição literária, teatral e dramatúrgica.  

Esse ato contra a linguagem, encarado dentro desse aspecto da Negação, soa como se 

Kane dissesse ao seu próprio mistério e também aos críticos e estudiosos da sua obra: “eu 

consigo chegar aqui com pouco tempo e idade e quero ficar até ser reconhecida como alguém 

que esgotou as possibilidades formais dessa linguagem, eu consigo ir além”. Quase dois anos 

depois, com o reconhecimento e notoriedade que sentiu serem necessários, e com medo de 

sentir-se estagnada, só lhe restava então a “Depressão” e, por fim, o ato final, que 4.48 

Psychosis (2000), antecede: a Aceitação da própria morte como continuação do seu trabalho. 

Nos textos de Kane existe uma desmontagem da unidade da ficção, mediante a 

montagem de formas de texto heterogêneas: rascunhos de números, descrição de prontuário 

médico, cenas dialogadas, grandes monólogos e jogos de cena. Em algumas escrituras, cada 

momento cênico aparece como um início, sem ligação alguma e podendo ser facilmente 



48 

 

deslocado, desconectado e embaralhado de ordem. Esse procedimento pode não alterar 

absolutamente nada do conjunto, em Crave (1998), por exemplo, percebemos o auge desse 

artifício de dispersão. A escritura parece mais um jogo rítmico, melódico e musical. 

Porém, as escrituras originais foram organizadas em uma ordem lógica para a própria 

autora. Não sabemos, nem descobriremos o que motivou Kane a estruturar as ordens individuais 

de cada escritura e como elas se apresentam para nós, mas se observa uma particularidade em 

4.48 Psychosis (2000); o início e o meio da escritura pode ser facilmente embaralhado, porém, 

o final é facilmente reconhecido e definido pela autora como uma espécie de despedida, com 

tons de um desenlace, que no nosso entendimento escapa do próprio suporte, rompe a escritura 

e se transforma em ação única, o suicídio da autora. Como se ela levasse a linguagem a uma 

zona intermediária que não é o teatro nem a literatura, mas a uma zona de paroxismo da vida, 

onde reside essencialmente as fontes do trágico, para assim concluir uma poética do Tânatos. 

Seu teatro se torna, dessa forma, um teatro para a morte, com violências instauradas a partir dos 

pesos dos nomes, das buscas, esperas e contestações dos nomes próprios. 

No capítulo seguinte será apresentado um panorama de alguns dos principais elementos 

da dramaturgia e das escrituras de Kane, para, assim, fazer entender como a autora articula, 

desconstrói e trabalha a partir dos elementos da tradição pós-absurdista, das referências e 

citações ao seu “cânone” íntimo de autores lidos e preferidos. Apresentaremos, ainda, a noção 

de personagem que será adotada e trabalhada nesta tese a partir das hipóteses identificadas e 

levantadas ao longo deste trabalho compreendendo aquilo que nomeamos de “trilogia da perda 

da identidade”; abordando as três últimas escrituras de Kane como sendo uma construção 

gradual do apagamento e da destruição do nome da personagem em favor da construção de um 

golem, e a estruturação da tanatopoética como uma possível estética da obra de Kane a partir 

da ideia imagética e primitiva da morte como inerente a vida e a sexualidade, sendo 

essencialmente uma série de produção de imagens. 
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CAPÍTULO 02 

Sarah Kane: o punho da morte 

____________________________________________________________ 

O que você sugere? Uma conversão de última hora por acaso? Morrer como se houvesse um Deus sabendo que 

não há? Não existe um Deus, eu prefiro olhar ele na cara sabendo que eu morri como eu vivi. Em pecado 

consciente.4   
 

      Sarah Kane 

 

Nesse capítulo apresentaremos um panorama acerca da linguagem teatral e dos 

principais elementos da dramaturgia na escritura de Kane para, assim, fazer entender como a 

autora articula e desconstrói os elementos da tradição pós-absurdista após um diálogo 

referencial e comparativo com Beckett. Ainda nesse capítulo, revisitamos e explanamos à luz 

das referências que embasam esse trabalho as noções de encenador e personagem. A noção de 

personagem será trabalhada a partir da hipótese identificada e defendida neste trabalho acerca 

da “trilogia da perda da identidade”, que analisa as três últimas escrituras de Kane como sendo 

uma evolução gradual do apagamento até chegar a destruição do nome da personagem em favor 

da construção de um golem. 

E por último, retomamos e discutimos a questão da tanatopoética como sendo uma 

estética de Kane a partir da ideia imagética e primitiva da morte como essencialmente uma 

imagem. Esse estudo permite uma compreensão mais ampla acerca do elaborado e metafórico 

jogo de referências e imagens que a autora utiliza na construção de um projeto existencial para 

a morte, projeto esse onde todos os elementos estão comprometidos para afirmar a sua 

tanatopoética. 

As experiências de criação, iniciadas por Beckett em 1966, tenderam para a proposição 

de uma cena nua, diminuta e econômica nos recursos. As criações do autor, em vez de um 

desenvolvimento linear, apresentam as interrogações de Beckett sobre a condição humana por 

meio da polifonia de vozes; uma estrutura articulada por meio de exposições afirmativas e 

imagens poéticas que se imbricam, se tornando um todo. Esperando Godot (1952), por 

exemplo, explora a situação estática do ato da espera. “Não acontece nada, ninguém vem, 

ninguém, é horrível”. Um dos maiores trunfos da peça de Beckett, porém, é o de explorar 

perspectivas diversas, passíveis de interpretações filosóficas, religiosas, estéticas, artísticas, 

                                                 
4 Hippolytus What do you suggest, a last minute conversion just in case? Die as if there is a God, knowing that 

there isn’t? No. If there is a God, I’d like to look him in the face knowing I’d died as I’d lived. In conscious sin. 

(Phaedra’s Love, 1996. KANE, 2001, p.94, tradução nossa). 
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psicológicas, etc. Ela permanece, entretanto, acima de tudo como um poema, uma declaração 

sobre o tempo e a condição humana que se inscreve nele. 

Para Esslin (1968) Beckett queria que o homem encarasse a condição humana como um 

reconhecimento de que, na nossa existência, no cerne dela, está o nada, a liberdade e a 

necessidade da criação, e assim sobreviveríamos, por intermédio de uma infinidade de escolhas. 

Segundo o autor, a peça de Beckett versa sobre a “evanescência, o enigma da existência, o 

paradoxo da mutabilidade e da estabilidade, da necessidade e do absurdo” (p. 55). 

 Ao exercitar e propor a explosão de conceitos e formas tradicionais do teatro, o autor 

reúne o que sobra; nesse caso, os destroços resultantes de seus exercícios cênicos; e põe em 

curso um jogo de justaposição desses processos, numa dimensão intelectiva e propositiva de 

linguagem. Estilhaços e possibilidades de ação, inação, apatia, pedaços de personagens e figuras 

disformes, espaço contraído, fragmentos e lapsos de memória: em suma, as ruínas e os rastros 

de uma tradição teatral. 

Segundo Luiz Marfuz (2013) essa radicalização dos procedimentos estéticos e formais 

constitui e caracteriza, parcialmente, aquilo que ele chama de “poética da implosão” 

beckettiana. Tais procedimentos exaurem a escritura cênica numa insistência constante do 

desmonte, e na impossibilidade de enquadramento ou de dar significados fechados acerca da 

obra. Ainda de acordo com o autor, o que se consegue apreender e que se torna uma constante 

dentro dessa poética da implosão beckettiana é a ênfase na ideia de o ser-lançado-para-a-morte 

(p. XXII). 

 A relação do ser com a morte, intrínseca à própria ideia de teatro, vai ser retomada em 

igual proporção por Kane, e vai costurar a sua obra de maneira a tornar a morte uma linguagem, 

conforme já dito anteriormente. Essa insistência, primeiramente beckettiana, dialoga 

diretamente com a filosofia existencialista de Heidegger, que cunha a expressão: o ser-para-a-

morte, onde desenvolve seu pensamento acerca da morte e da finitude.  

Para Heidegger (2005) cada momento da existência é afetado pela morte e o fato dela 

ser estendida a todos os seres viventes acaba criando um paradoxo entre a forma igualizadora 

(todos morremos) e a maneira que ela individualiza o morto (estabelecendo diferenças entre 

uma e outra existência) uma vez que “ser-com o morto não faz a experiência do ter-chegado-

ao-fim do finado”. Ou em um sentido genuíno, não se faz a experiência da morte dos outros, o 

máximo que chegamos perto disso é o ato de estar “junto” quando acontece (p.19).  

A morte vem como um evento, um acontecimento conhecido por todos que ocorre 

dentro do mundo. Dessa maneira, tornou-se uma não surpresa característica de tudo o que vem 

ao encontro na quotidianidade, quase como uma banalidade. Sabe-se que algum dia, dado 
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alguma circunstância e em um dado momento, se morre, mas de imediato e no tempo presente, 

não se é atingido direta e empiricamente por ela. O que leva ao reconhecimento primitivo e 

intuitivo de que a morte vai chegar, mas, no entanto, evita-se pensar em suas implicações. 

Ainda segundo Heidegger (2005) a morte não é dada ao ser como o último ato 

sequencial e de desfecho que encerra a vida, mas ela é antes uma possibilidade, e como tal, 

deve ser considerada a qualquer momento no trajeto do ser no mundo. De acordo com o filósofo, 

diante do ser-para-a-morte o homem é impulsionado a decidir perante as possibilidades que se 

apresentam a ele de existência. Ele sabe que a morte é necessariamente o fim de seu estado e 

consciência no mundo, e que quando ela chegar ele não vai ter tempo e nem espaço para ser e 

performatizar, portanto, a opção pelo modo de existência é tomada em relação à certeza única 

da morte, que retira todas as opções e promessas feitas a esse e por esse homem. 

Nessa perspectiva, para Heidegger (2005), o ser humano não é e nem nunca estaria 

pronto, como um projeto acabado e concluso, antes, ele é tudo aquilo que pode ser ou pode vir 

a ser, o que lhe apresenta sempre uma gama de possibilidades que se desdobram entre outras e 

nunca se encerram. O humano se projeta num futuro que é angustiante porque ele é sempre da 

ordem do pode ser e do tempo onde todas as possibilidades lhe são dadas. Essa angustia em 

busca da realização gera uma permanente tensão entre o real (o que o ser é ou onde ele estar) e 

aquilo que pode vir a ser.  

Dito com outras palavras, para Heidegger (2005), o ser humano assumindo o seu 

passado, ao mesmo tempo, o seu projeto de ser ou o ser-aí ultrapassa esse estágio da angústia e 

da ansiedade e afirma a sua presença no mundo, tomando assim, o seu destino em suas próprias 

mãos. Cabe assim, ao ser-aí, como um ser livre, procurar conceder a sua existência um sentido 

que lhe convém e sirva, dando a ela um sentido plenamente autêntico e verdadeiro, pois se 

liberta do sentimento de inautenticidade, caracterizada pela preocupação exagerada com as 

coisas e com a vida igualmente experienciadas pelos demais seres.  

Em suma, a existência do ser-para-a-morte, se dá em um determinado tempo que 

constitui o ser-no-mundo. Onde o viver para a morte é o autêntico sentido legitimador da 

existência, uma vez que afasta o ser do excesso da submissão aos fatos e as circunstâncias. O 

ser diante da experiência refletida com o seu nada absoluto torna possível o reconhecimento da 

possibilidade de antecipação da morte e então o encontro com o sentido do ser. 

O teatro de Kane, por sua vez, parece dialogar diretamente com os pressupostos 

filosóficos de Heidegger tornando-os essenciais para uma leitura mais analítica acerca das 

questões existenciais contidas na obra da autora. Em relação a Beckett, Kane parece conseguir 

ir além das suas proposições, tanto na desintegração das estruturas, como na extensão e nos 
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desdobramentos da interrogação sobre a condição de finitude humana. Em Kane, a morte é um 

elemento passional, estruturante e condutor do seu pensamento, onde a dramaturga tem a seu 

favor um diálogo mais extenso e frequente com os mortos, no qual Beckett é apenas um deles. 

Ou, de acordo com Féral (2015): 

 

O teatro ocidental, desde a sua origem, está [...] na ordem dos mortos [...] o teatro está 

também, se se pode dizer na ordem da desordem. Isso não se daria senão por sua 

ligação inalienável com o mundo dos mortos [...] Tais mortos que aqui estão em pauta 

[...] não remetem a nenhuma perda, mas a uma vida ausente [...] para além das palavras 

e das imagens [...] uma vida anterior à palavra, uma vida que a ordem das palavras, 

das imagens, do dito, seria incapaz de restituir, de fazer emergir, de trazer à superfície 

[...] A escritura tem a ver com o próprio ato de criação, criação não das origens, mas 

do incriado, daquilo que ainda não é, daquilo que se busca dizer mas que não se diz 

(p.322). 

 

Kane ainda insiste numa dinâmica que põe em articulação um jogo de aceitação e recusa 

dos nomes e do ato de nomear. Antes dos nomes vida e morte, dentro da nossa existência, o que 

havia? Ou o que havia antes da existência? O que há após ela? E se trocássemos os nomes das 

coisas, como propõe William Shakespeare, por meio do diálogo célebre entre Julieta e Romeu, 

na cena II do segundo ato: “Meu inimigo é apenas o teu nome. Continuarias sendo o que és, se 

acaso Montecchio tu não fosses. Sê outro nome. Que há num simples nome? O que chamamos 

rosa, sob uma outra designação, teria o mesmo perfume? Assim Romeu, se não tivesse o nome 

de Romeu, conservara a tão preciosa perfeição que dele é sem esse título [...] risca teu nome 

e, em troca dele, que não é em parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira”. 

O que está em jogo aqui não é apenas uma relativização ou a nomeação de algo, mas 

um momento anterior ao surgimento do próprio nome, como Derrida (1995) já havia dito. Esse 

momento anterior é o incriado, que não pode ser nomeado e que não se deixa nomear porque 

ainda não se diz. Ambos os autores, Beckett e Kane, dialogam porque parecem direcionar as 

suas poéticas, distantes no tempo cronológico da história, para o mesmo fim: uma busca 

incessante pelo incriado; trazer para a superfície do espaço teatral o que ainda não é.  

Beckett avançou, e muito embora tenha persistido em matar a linguagem, seu interesse 

era transcendental, seu diálogo com os mortos acontecia com a herança filosófica. Kane foi 

igualmente pouco generosa com a linguagem, mas diferentemente de Beckett, não havia 

transcendência possível, o seu diálogo com os mortos aconteceu no âmbito das suas referências 

da e na linguagem: o próprio Beckett, Bertolt Brecht, T.S. Eliot, Harold Pinter etc. O seu 

desenvolvimento enquanto autora parece ter se dado exatamente pelo caminho da concretude 

do medo, medo de que a medicina e a farmácia projetassem-na de uma vez por todas para uma 

‘vida ausente’, como um rastro numa nota de rodapé. 
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Segundo Marfuz (2013), para Beckett, o pior ato de todos não é a morte, mas o 

nascimento. Para ele, apenas a lei e a desordem da cena articulam as falas e os movimentos. As 

suas personagens são artefatos da linguagem: sem uma vida no passado ou a possibilidade de 

projeção num futuro, elas vivem no tempo presente. São resultados de uma invenção e 

colocadas em desordem pela linguagem. São também artifícios: ordens divina, social e humana, 

e como consequência disso, fracassaram.  

Da mesma maneira estão as personagens de Kane, recortadas num espaço que as oprime 

e presas em um tempo presente. Para elas a única saída possível é a morte, mas o que fazer? 

Esperar, desejar, procurar ou empreender a própria morte? A morte como uma possibilidade 

parece operar como uma espécie de dádiva. Na iminência de receber essa dádiva, as 

personagens vão sofrendo micro e constantes outras perdas ao longo do processo. Sem perceber, 

é tarde demais para sair da vida, ela se tornou apenas um rastro ordinário e vazio, um 

emaranhado de perdas. 

Percebe-se que o trabalho de ambos se estrutura no “pôr em jogo” e no articular das 

possibilidades de contradições e de embates com a linguagem; desistência, resistência, 

descrença, deboche e apatia. Da linguagem teatral que se autointerroga, que se autoresponde de 

maneira lacunar, e que ao fim sucumbe, não no sentido de um acabar-se para sempre, mas na 

eminência deleuziana da fuga, do sucumbir para fugir e transbordar outros espaços; ou ainda, 

na maneira derridariana, esse sucumbir da linguagem teatral é a liberdade para transformar-se 

em rastro. 

Enquanto a proposta beckettiana não faz intercursos psicológicos claros, ou recorre a 

outros recursos fora da linguagem, a de Sarah Kane parece tripudiar num excessivo deboche 

em cima da linguagem psiquiátrica e psicanalítica, embora ambas subsistam e insistam na 

própria revelação enquanto linguagem, enquanto materialidade e numa orquestração de códigos 

a serem recortados, manipulados, justapostos e/ou negados.  

A figura do encenador e dramaturgo (autor/escritor) exerce a criação experimentando 

possibilidades materiais, observando a concretude e ouvindo a sonoridade das formas, no 

momento em que se tenta pô-las em jogo, para fazê-las fugir. Ele também analisa 

compreendendo o que se ajusta/deforma, sendo capaz de articular com exata clareza os termos, 

as palavras, transformando, transpondo e escrevendo para a escritura, de maneira objetiva ou 

truncada, o que se conseguiu obter, exercendo com precisão e minúcia de detalhe aquilo que 

testemunhou e experimentou.  
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O encenador é, acima de tudo, um empreendedor de um corpus intelectual, distanciado, 

lúcido e em sintonia com o presente e com o tempo do agora. Ou, como diz Féral (2015), “A 

escritura teatral é uma escritura no presente. Tudo o que será signo do tempo está, portanto, 

por natureza, contido numa relação com o presente” (p. 132). Essa operacionalização 

inversamente passa a não mais vir unicamente de um produto final acabado, pronto para ser 

consumido e preenchido nos ensaios, tornado corpo pela materialidade da cena sobre a sua 

batuta, mas antes, torna-o peça elementar na movimentação do jogo.  

Tem que “escrever” e “inscrever” usando as materialidades e os suportes inerentes ao 

ofício: os corpos, os códigos, as convenções, as formas, os signos, os rastros, as ideias, os 

pensamentos, a caneta, o papel, o computador, etc. É necessário empreender aquilo que Féral 

(2015) entende como sendo uma ‘genética da encenação’. Ou, ainda: 

 

[...] a genética dos textos procura traçar as diversas etapas que levaram à forma final 

de um manuscrito. Inspirada pela teoria genética da literatura, com a qual ela partilha 

certo número de elementos metodológicos, a genética textual se concentra sobre o 

processo de escritura da obra em seu momento de gestação, tanto quando ele ocorre 

muito antes – a escritura de uma peça que preceda em muito a sua representação -, 

quanto no momento em que ele se efetua no corpo a corpo com a cena: como pode 

ocorrer nas peças de vários dramaturgos que trabalham com um encenador na urgência 

do palco e que modificam seu texto ao longo dos ensaios. A análise genética se 

esforça, portanto, em acompanhar e em reconstituir o processo de criação do texto a 

partir dos vestígios existentes, especialmente das anotações, rasuras, sobreposições, 

rascunhos de toda natureza – textos manuscritos ou partituras de encenadores ou de 

atores. O método, que se pretende o mais rigoroso possível, deve, certamente, deixar 

espaço para a especulação, apontando pistas e elaborando argumentos possíveis, sem 

que se tenha certeza absoluta (p.67). 

 

Nessa perspectiva, não basta só articular ou entender a leitura dos “textos teatrais” que 

a tradição dramática legou, se faz necessário compreender o processo de funcionamento das 

escrituras teatrais e os seus inúmeros processos de feitura, dos jogos, da falibilidade e do próprio 

esgotamento da linguagem, principalmente, da forma teatral.  

A geração pós anos 1990 tem um vasto e diverso passado como acervo, muitos 

fantasmas da tradição para serem consultados, o que gerou um futuro sombrio, uma vez que 

todo diálogo da contemporaneidade acontece com os mortos responsáveis pela estruturação e 

desconstrução da linguagem teatral; esse contexto ajuda no entendimento do projeto da escritura 

contemporânea, que está direcionado para os processos de derrisão, finitude, decomposição e 

morte. Se os formalistas russos, preocupados com a estrutura, a forma, e com a unidade coesa 

da linguagem teatral, foram os nossos antepassados futuristas, Beckett em seu projeto 

desestruturante, sabotador e incrédulo, foi o nosso profeta apocalíptico. 
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2.1 A personagem em Kane: uma trilogia da perda da identidade. 

 

Uma vez que a linguagem teatral passa a ser entendida enquanto artifício e jogo 

direcionados a exibir sua falência múltipla dos sistemas internos, no corpo da própria escritura, 

fundamentos importantes ao entendimento e caracterização da materialidade cênica começam 

a se decompor. Um desses fundamentos reside na questão da personagem. A longa tradição 

dramatúrgica do teatro ocidental até Beckett tendia a apresentar a personagem como um ser 

complexo. Obviamente existiram iniciativas variáveis que exaltavam ou distorciam esse grau 

de complexidade, mas parece sempre persistente a ideia e a convergência para uma figuração 

da personagem enquanto um ser humano ou, ao menos, dotado de certas características 

humanas que o aproxime da tessitura da vida. 

Para Ubersfeld (2010), a personagem no teatro está em crise e isto não é uma novidade. 

Mas a partir de Beckett, a situação se agrava e a noção de personagem passa a sofrer toda a 

sorte de violência da linguagem: dividida, explodida, pulverizada ao longo das encenações nas 

diferentes constituições físicas dos corpos dos atores, questionada em seu discurso ou reduzida 

ao lugar de funções, e não mais a cópia-substância de um ser (p. 69). 

A personagem se encontra no limite da comunicabilidade, na fronteira do 

incompreensível que se compõe pela justaposição de traços mínimos de verossimilhança. 

Completamente desterritorializada, não pode, aparentemente, ser enquadrada em nenhum 

contexto histórico, social ou geográfico. Sua reelaboração não permite, dentro da escritura 

contemporânea, uma identificação por parte do receptor, uma vez que não há um traçado 

psicológico coerente. Dessa maneira, a apreensão da personagem acontece no campo da 

empatia. Empatiza-se não com a personagem, mas com a situação em que ela está colocada.  

A presença desse tipo de personagem está associada diretamente ao teatro realizado a 

partir da segunda metade do século XX. O seu uso será um artifício frequente entre os 

dramaturgos desse período que pensam e reelaboram a noção de homem, sociedade e mundo, 

enquanto falências. As personagens que habitam a obra de Sarah Kane, por exemplo, são rastros 

por excelência. Até mesmo quando a dramaturga reelabora a história e o mito de Fedra em 

Phaedras in Love (1996), a partir da instauração do ato apropriativo5 operando uma articulação 

                                                 
5 Termo desenvolvido e utilizado por Alex Beigui (2006), em sua tese, defendida em 2006. Beigui compreende o 

ato apropriativo enquanto uma técnica e um recurso teatral característico do teatro contemporâneo. Para ele, 

apropriar-se é o ato que compreende o para além de e diante de esse duplo movimento corresponde ao 

distanciamento que em maior ou menor grau ocorre do texto referente, passando pelo ato de leitura proposto pelo 

encenador, até a identificação responsável pela reinterpretação e avaliação dentro do contexto histórico em que 

aquele se vê encenado (p. 33). 
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com a referência principal - a tragédia escrita por Sêneca - suas personagens escapam por 

completo aos modelos da referência, se apresentando mais como um agenciamento de ações e 

sentimentos do que substância de um ser ou de um (arquétipo). 

As personagens da obra de Kane, desde a sua primeira escritura, são, sobretudo, 

elaborações de linguagem e jogo de formas. Não são imitações ou uma adaptação de um molde 

pré-existente, muito embora consigam se assemelhar à forma das personagens de Beckett, 

apenas numa primeira instância. A impressão que temos é que as personagens da escrita da 

autora só podem ser compreendidas a partir da noção de Deleuze (1977, 1998), sobre 

Agenciamento e Devir.  

O conceito de Agenciamento pode parecer à primeira vista de uso amplo e 

indeterminado devido a polaridade de sua natureza: que remete, a depender do caso, tanto a 

instituições fortemente territorializadas (agenciamento judiciário, conjugal, familiar etc.) 

quanto a formações íntimas e desterritorializantes (devir animal etc.), ao campo de experiência 

em que se elaboram essas formações (o plano de imanência como agenciamento maquínico das 

imagens-movimentos. Em linhas gerais, estamos diante de um Agenciamento todas as vezes 

que somos capazes de identificar e descrever o acoplamento de um conjunto de relações 

materiais e de um regime de signos correspondente. 

Cada indivíduo tende ou aprende a lidar com grandes agenciamentos sociais, regidos e 

delineados por códigos específicos, que podem ser caracterizados por uma sequência formal 

relativamente estável e pela facilidade de reprodução sequencial: esse tipo de mecanismo tende 

a reduzir o campo de experimentação do desejo do indivíduo a uma divisão predeterminada e 

padronizada. Esse é o polo estrato dos agenciamentos, que são considerados “molares”, mas 

por outro lado, a forma como o indivíduo se insere e participa da reprodução desses 

agenciamentos sociais depende exclusivamente de uma dimensão local ou “molecular”. O 

indivíduo acaba sendo capturado por essas unidades porque limita-se a efetuar normas 

socialmente disponíveis e com isso, vai modelando sua existência segundo os códigos em vigor. 

Quando o indivíduo introduz se inscreve nesse sistema e inflige a ele arranhões e 

irregularidades ele faz fugir o agenciamento estratificado: o polo máquina abstrata, onde estão 

inclusos exatamente os agenciamentos artísticos. Todo agenciamento que tangencia o campo 

de desejo sobre o qual se constitui acaba portando um desequilíbrio. Dessa maneira, cada um 

de nós combina concretamente os dois tipos de agenciamentos em determinados graus, 

variações e intensidades. Nesse aspecto, a esquizofrenia acaba sendo uma espécie de margem 

delimitante desse processo, uma vez que ele acontece entre a decodificação e/ou a 
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desterritorialização absoluta. A questão está em estabelecer linhas de tensões e correlações entre 

esses dois tipos. 

Se, por exemplo, a instituição é um agenciamento molar que se estrutura em 

agenciamentos molares, o indivíduo por sua vez não é uma forma única isolada, evoluindo no 

mundo no qual ele só estaria fadado a reagir. O indivíduo só se constitui como tal ao se agenciar. 

Ele existe então imerso em agenciamentos, uma vez que seu campo de experiência oscila entre 

a sua projeção/inscrição nas formas de comportamento e de pensamento preconcebidas (em 

geral sociais) e a sua exibição performativa, onde seu devir não se separa mais das linhas de 

fuga ele traça em meio ao mundo-objeto das coisas. Liberando assim, seu poder de afecção e 

retomando à posse de sua potência de sentir e pensar. 

Dessa maneira, os dois polos do conceito de agenciamento não podem ser categorizados 

e definidos como coletivo e individual, apenas. São dois sentidos, dois modos de operação do 

coletivo, uma vez que o agenciamento é “individuante”, fica evidente que ele não se enuncia 

sob a perspectiva de um sujeito preexistente. É por isso, também, que o devir singular de alguém 

acaba se tornando ou dizendo respeito a todos. E quanto ao caráter coletivo do agenciamento 

de enunciação, que corresponde diretamente a um agenciamento maquínico, ele não é 

produzido “por” mas “para” uma coletividade. 

Nessa perspectiva, o desejo em Deleuze (1998.1) só existe se for agenciado ou 

maquinado. “O desejo não pode ser concebido fora de um agenciamento determinado, sobre 

um plano que não preexiste, mas que deve ser ele próprio construído” (p. 115). O desejo é 

portador de uma exterioridade, já que procede de um encontro. Porém, o desejo não espera o 

encontro para poder entrar em exercício ou atuar, antes, se agencia nele e a partir dele se 

constrói. 

Segundo Deleuze (1997), não se trata de uma oscilação entre dois polos, mas de um 

tensionamento de uma correlação de duas faces inseparáveis, completamente diferente da 

relação significante-significado. No caso dos Agenciamentos a “expressão” diz respeito ao 

conteúdo sem, com isso, lhe servir como um suporte para descrição ou representação, antes ela 

“intervém” nele.  

Nesse entendimento, as escrituras de Kane mantém em suas estruturas de sentimento 

uma tensão constante de suas duas faces constituintes inseparáveis: o agenciamento maquínico, 

que compreende os corpos, as ações, as paixões e as heterogeneidades físicas agindo e reagindo 

numa troca constante, e acima de tudo, realizando misturas - o que seria nesse caso específico, 

a própria concretude e materialidade da cena, o dar-se-a-ver; e o agenciamento coletivo de 

enunciação, a estruturação dos enunciados, dos discursos intercambiantes e as suas 
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“incorporações”, ou dentro da nossa perspectiva, tudo o que se constitui como texto, voz e 

inscrição, o-dar-se-a-sentir. 

Por sua vez, segundo Deleuze (1998.1): “Os devires não são fenômenos de imitação, 

nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, de núpcias entre dois 

reinos” (p.08). É estar traçando para si singularidades a cada encontro com o outro, e não apenas 

tolerar ou desenvolver com um elo de solidariedade, de ajuda humanitária ou de fraternidade. 

O devir é sempre de uma ordem outra que a da filiação. Ele é da ordem da aliança. Ainda, 

segundo o autor, devir tanto é o conteúdo próprio do desejo (máquinas desejantes ou 

agenciamentos) quanto desejar é passar por devires. 

Para Deleuze (1998.1) acima de tudo, devir não é uma generalidade, não há devir em 

geral, mas antes é uma realidade: são a própria consistência do real, onde todo devir forma um 

"bloco" (um “encontro” ou uma relação de dois termos heterogêneos que se "desterritorializam" 

mutua e simultaneamente). O devir não pertence a categoria da imitação nem o da identificação, 

mas está relacionado a uma outra forma de viver e de sentir que assombra (ou é assombrada) e 

se envolve (ou é envolvida) na nossa e a "faz fugir".  

Ainda segundo Deleuze (1997), essa relação mobiliza quatro termos divididos em séries 

heterogêneas e entrelaçadas: onde x envolvendo-se com y torna-se x', ao passo que y tomado 

nessa relação com x vai tornar-se y'. O processo é recíproco, porém assimétrico x não "se torna" 

y sem que y, por sua vez, venha a ser outra coisa, antes misturam-se. O devir e, em linhas gerais, 

um dos polos do agenciamento, aquele em que o conteúdo e a expressão tendem ao indiscernível 

na composição e estruturação de uma "máquina abstrata". 

Em linhas gerais e dito de outra maneira, entrar no campo do devir é estar sempre 

compondo, em nossos corpos, algo de inusitado a partir do encontro com o outro; permitir-se 

constantemente enveredar por possíveis linhas de fuga que desterritorializam. Entre indivíduos 

supostamente identificáveis e fechados em si próprios, o que existe é uma composição de afetos, 

uma mistura de corpos. Essa composição de afetos desencadeia uma multiplicidade de 

acontecimentos que nunca cessam, e que continua a mover os corpos, gerando assim uma 

possibilidade de afetos distintos e diversos na vida. A característica essencial são os vestígios 

de um corpo sobre um outro corpo, o estado de ação ou reação de um corpo que sofreu ação de 

um outro corpo.  

As personagens das escrituras de Kane estão todas num grande fluxo de devires, agindo 

constantemente sobre os corpos umas das outras, deixando vestígios, marcas, e “afecções” por 

meio das palavras, das ações e das sensações, provocando assim, variações contínuas das 

potências, ou os “afectos”.  Em Cleansed (1998), o devir da personagem Tinker é o que move 



59 

 

o desenvolvimento da escritura e põe em fluxo os devires das outras personagens. A 

personagem Tinker exerce um poder de dominação física sobre quase todos os corpos das outras 

personagens, exceto sobre o da Woman, a prostituta que se recusa a dançar para ele quando 

acabam as suas moedas. Tinker possui o poder de executar a violência física, e, como um algoz, 

ele tortura vítima-a-vítima, o que claramente se percebe como um ataque direcionado aos 

corpos: assassinato por overdose, mutilações de língua e pênis, de pernas, cirurgia experimental 

de troca de sexo, e como um prazer sádico. São raros e pontuais os instantes na escritura, em 

que exista um afecto que trabalhe de maneira positiva as potências das personagens.  

Os devires articulados por Kane não se propõem a uma forma de identificação, de 

imitação ou de mimese, mas se situam numa zona de vizinhança, de indiscernibilidade, de 

indiferenciação e, às vezes, até de apatia. Na ordem dos devires kaneanos, já não é possível 

distinguir uma mulher de um animal ou de uma molécula. Por isso, os ratos e as vozes sem 

corpo, em Cleansed (1998), estão na mesma zona que os seres humanos. É também por esse 

motivo que Grace deseja ser o irmão que morreu, Graham. A sua vontade de ser e de ter o 

irmão por perto é tão grande que Grace acaba incorporando primeiramente o espírito do irmão, 

até por fim, conseguir, cirurgicamente, ser um homem trans, ser Graham.  

Nessa perspectiva, a performatização da escrita de Kane cria uma estrutura de 

sentimento na qual, por meio de agenciamentos, suas personagens operam frenéticos e 

constantes jogos da ordem do devir em fluxo contínuo. 

Uma vez que, na escritura contemporânea, as personagens estão livres de reproduzir a 

substância de um ser humano, essa “personagem artifício” também se liberta da ideia moderna 

de registrar uma “identidade”, e como bem observa Ubersfeld (2010), o questionamento da 

personagem passa pelo questionamento do nome. Judith Butler (2003) afirma que a identidade 

não é um destino, nem está inerente ao ser a partir do nascimento, mas antes é o resultado de 

ações performativas colocadas pelo sujeito “e pela sociedade”. A autora remete a 

responsabilidade desse vir-a-ser da identidade a um constructo tanto do indivíduo quanto da 

sociedade. Ou ainda, de acordo com Féral (2015):  

 
[...] a identidade não é nunca dada repentinamente; é processo, caminhar, busca e 

construção. Ela é talhada no tempo. É movente. “porque nossas vidas se movem. 

Reencontra-se, nesse caso, uma outra característica essencial da existência humana. 

Aquilo que somos não pode nunca esgotar o problema de nossa condição, porque 

estamos sempre em mudança e em vir a ser (p. 296). 
 

Dessa maneira, deslocando e torcendo a ideia de Butler (2003) para a esfera da 

linguagem teatral, a personagem da escritura teatral contemporânea passa a sofrer degradação 

da forma pela ausência de um nome fixo. Isso acontece, pois, além de ser um artefato explícito 
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da linguagem, ela não possui contornos ou uma única identidade de base, e sim, matrizes 

identitárias cruzadas pela profusão de devires, que borram as definições possíveis em favor das 

corporeidades dos atores que as ocupam.  

Como observou-se ao longo desse trabalho, Kane trabalhou estilisticamente em cima 

dessas questões, de modo a realizar jogos distintos, que propiciaram um esfacelamento da 

linguagem. Não existe mais ação, existem verbos que se estruturam por meio de vozes. Crave 

(1998) por exemplo, é uma escritura essencialmente, polifônica.  

As três escrituras escolhidas para a análise detalhada e crítica desse trabalho, 

constituem, no nosso entendimento, uma espécie de trilogia que elencamos e consideramos 

como sendo a da “perda da identidade” que culmina com a perda total, o apagamento ou a 

“morte” do nome próprio. São elas: Cleansed (1998), Crave (1998) e 4.48 Psychosis (2000). 

Cleansed (1998), que traduzida literalmente para o português brasileiro teria o título de 

“Purificados”, tem como propósito definido pela própria autora “ampliar a linguagem teatral”. 

Kane trabalha marcadamente, como já vimos acima, com a troca de identidades, por meio de 

devires, entre as personagens. Suas personagens começam aparentemente delineadas e 

estruturadas de maneira “tradicional”, nomes e gêneros, e acabam se performatizando 

individualmente ao longo do processo, de maneira a embaralhar as relações e os gêneros. 

A escritura de Cleansed (1998) começa com as personagens devidamente nomeadas: 

Grace, Tinker, Robin, Carl e Rod. A personagem central Tinker tortura Rod e Carl, um casal 

homoafetivo masculino confinados numa universidade transformada em prisão. Na tentativa de 

testar o amor deles, Tinker força Rod a assistir ao seu amante ser empalado, perder a língua, 

depois as mãos, e finalmente os pés. Mas isso não é o suficiente para Tinker. O seu ato final é 

remover o pênis de Carl, e então, anexá-lo a um corpo de mulher, Grace, numa operação de 

mudança de sexo bizarra. A personagem Tinker quer honrar o desejo de Grace por Graham, o 

irmão dela que morreu de overdose na cena inicial, e que passa a aparecer fisicamente como 

um fantasma, um duplo que se faz presente pela evocação constante do seu nome próprio e 

através da descrição narrativa de suas ações, comportamentos e características particulares. 

Notadamente percebeu-se uma relação inicial com a problemática do nome, questão já 

introduzida no capítulo anterior, mas que aqui nos problematiza em relação a identidade.  

Interessante pontuar aqui a observação de Walter Benjamin (1987) sobre a linguagem e 

o nome próprio numa relação de falência nas experiências comunicáveis. Para ele a linguagem 

pós-guerra recusa qualquer semelhança com o humano, o que a faz entrar em declínio em 

relação ao princípio fundamental do humanismo. Para ele, essa desumanização reflete 

diretamente na escolha dos nomes cada vez mais desumanizados. Esses nomes indicam não 
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mais a ideia de uma pessoa ou de um ser humano, mas fazem alusão indireta a coisas, ações, 

propriedades, gestos etc. o que revela que não houve nenhuma renovação técnica da língua, 

muito pelo contrário, houve uma mobilização dela a serviço de seu trabalho e de suas próprias 

noções, para uma transformação da realidade e não mais a sua descrição. Uma recusa radical 

ao realismo e a sua tentativa de descrição de mundo e de homem (p.117). Em Cleansed (1998) 

por exemplo, as personagens não portam nomes próprios, mas sinônimos e alegorias. 

Kane estimula e suscita o leitor a questionamentos e perguntas, que passam pela questão 

do ato de portar um nome e de por ele ser nomeado. Na escritura, a personagem Grace não se 

reconhece mais como tal, e quer ser Graham, se fundir a ele. Nas indicações da escritura, Kane 

nos diz que Grace passa a falar como Graham, com a mesma voz, ela passa a ter um pênis 

costurado por Tinker, mantendo agora um corpo andrógino. Rosto feminino, voz feminina, 

pênis, roupas masculinas e um pensamento confuso, que se divide entre Graham e Grace. 

Inclusive as falas dessa personagem, agora andrógina, consideravelmente aumentam com a 

fusão, de maneira a borrar o discurso anteriormente demarcado. O nome da personagem passa 

a ser representado graficamente por Grace/Graham. 

Existe claramente uma alusão à figura do andrógino, uma referência ao corpo sem 

gênero. Segundo Gilbert Durand (1989), o mito do andrógino era característico dos cultos 

lunares primitivos, associados, geralmente, à devoção a uma deusa, a deusa mãe. De acordo 

com este mito, o primeiro ser, do qual origina toda a vida humana, era simultaneamente macho 

e fêmea. Era um ser primordial, que reinava sobre as criaturas, criando, ordenando e instituindo 

o mundo ao seu entorno. Uma ideia transcendental. Na verdade, trata-se de uma alegoria sobre 

um símbolo de união, onde nenhum dos seus componentes duais (masculino/feminino ou 

sol/lua) é superior ao outro.  

Na figura do andrógino, omite-se a função sexual, para dessa maneira, representar a 

inocência primordial e acultural. Não existem papéis ou estereótipos sociais. A predominância 

social e cultural do homem e da mulher variam; de acordo com o tempo, com a cultura, ou com 

a tradição. É possível, por exemplo, encontrar sociedades primitivas que não priorizem ou 

estabeleçam status a nenhum dos gêneros.  

Dessa maneira, percebemos que a figura do andrógino torna impossível ou inviável o 

estereótipo do gênero. Os cultos primitivos, porém, foram sendo alterados e cederam espaço 

para os cultos solares, e, nessa nova modalidade de culto, a deusa Mãe foi substituída pelo seu 

símbolo masculino: o filho. Para Durand (1989), o símbolo do filho é uma leitura, uma espécie 

de tradução tardia do andrógino primitivo. A alegoria do filho faz referência à valência 

masculina e à feminilidade da mãe celeste. 
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Com efeito, esse pensamento acaba desembocando no complexo de Édipo freudiano, 

que se sustenta, em linhas gerais, da seguinte maneira: a mãe concebe um filho que, por sua 

vez, apaixona-se pela mãe e torna-se o seu amante. O filho passa, então, a manter um caráter 

ambíguo, ocupando uma posição entre o céu e a terra, entre a terra e o inferno, exercendo dessa 

maneira, sua participação e inserção nas duas naturezas (feminina e masculina; divina e 

humana). Essa postura, possibilita ao filho um papel de guardião intermediário e de guia.  

Dessa forma, o arquétipo do andrógino é incorporado, apropriado e lido pela cultura 

judaico-cristã como sendo a figura do Cristo/Messias: o filho de mãe virginal com o Deus 

supremo. Essa é a base da concepção das figuras do rei sacerdote e legislador e do “Grande” 

monarca, ou o “Desejado”. Com a modernidade e a obsessão pela perfeição das formas, 

contudo, o arquétipo do andrógino reaparece na pós-modernidade, ainda que sem conotação 

espiritual, religiosa ou transcendental alguma. A figura do andrógino passa a ser explorada pelo 

consumo e pela estética. 

Beigui (2007) considera como um estágio da qualidade andrógina no processo de escrita 

em jogo, o caráter “imperfeito” e “inacabado” dos textos. Esse caráter está relacionado sempre 

à incapacidade de finalizar a experiência, assumida enquanto uma totalidade e/ou unidade 

presentes nos mesmos. O sujeito do verbo parece resistir obsessivamente a uma apreensão e 

definição da ação que realiza. O autor nos apresenta a ausência de unidades temáticas 

responsáveis por circunscrever o lugar desse sujeito, além de instaurar, relativizar e 

potencializar uma zona de indeterminação. A criação rotativa de máscaras ou das muitas vozes, 

sem um ponto que as prenda a um perfil fixo, contribui ainda mais para a imprecisão dos dados 

dispostos pelo uso da palavra e sua dissolução no corpo dos textos. 

Ainda segundo Beigui (2007), a descrença na unidade original (primordial) apresentada 

por Beckett e compartilhada também por Kane nos conduz a pensar os seus escritos como sendo 

o “resultado da cisão andrógina, geradora do estado imperfeito dos seres e das coisas, espécie 

de corte e exploração do disforme e do anormal”. (p. 05). Nesse sentido, a androginia ou a 

pulsão andrógina literária contida na dramaturgia kaneana surge como uma potência de 

desintegração da ordem e da certeza, assim como um espaço de tensão entre criador e criatura. 

Para Beigui (2007) esse espaço figura como o lugar onde a personagem na forma de 

“sujeito ficcional” está em meio à transição e criação de variáveis, num espaço-tempo em 

constante metamorfose. A experiência do “sujeito ficcional” vai então se construindo 

paralelamente à formação de um estado de consciência volúvel e transitório, desfazendo assim 

a ideia de ilusão. 
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A figura do andrógino que se forma em Cleansed (1998) parece associada à ideia ou ao 

desejo de perfeição desviante, identificada com um mundo naturalmente impecável e 

conservativo. Já a repartição e o desmembramento do andrógino parece representar a transição 

desse mundo para um outro circunstanciado e transitório, onde as partes nunca compõem o 

todo, antes geram constantemente outras partes. Segundo Beigui (2007), o andrógino é o mito 

da variação e da dispersão. 

Pode-se identificar, em Kane, traços dessa dispersão quando atentamos para o 

posicionamento das personagens, que só se tornam parcialmente identificadas quando 

compreendidas como elementos de uma rede dissipativa de enxertos, citações e referências. O 

sujeito-personagem que na tradição literária e dramatúrgica é, a cada instante retomado pelo 

seu respectivo autor ao longo de uma obra, nas duas últimas escrituras de Kane ele passa a ser 

abandonado e apagado por ela. Existe uma intenção informal de borrar e suspender a 

localização do lugar de quem falar e de quem ouve no sistema enunciativo. Os outros elementos 

comuns a pulsão andrógina na indeterminação do sujeito na obra de Kane seriam a queda e a 

dúvida.  

Nas duas últimas obras de Kane, sobretudo em 4.48 Psychosis (2000), essa identificação 

se torna impossível. Por isso, surgiu a necessidade de pensar neste trabalho a construção e a 

disposição de uma personagem golem como resultado desse intenso e incessante exercício de 

apagamento e morte da identidade da personagem. Em 4.48 Psychosis (2000), por exemplo, vê-

se a personagem assumir uma impotência confessa durante todo o seu percurso. A morte do 

sujeito na escritura está deflagrada pela própria consciência da esquizofrenia que atinge a 

personagem. A dúvida se instaura em relação a “quem fala/ quem ouve”. Nessa perspectiva de 

dúvida, a mensagem passa a ser mal compreendida tanto pelo emissor – produtor (e o seu 

excesso de referências diacrônicas), quanto por quem ouve – receptor. A falta ou a ausência de 

uma identidade fixa contribui para uma identidade andrógina, assinalando uma 

interdependência entre os vários “eus” dissonantes, sem explicitar ou delinear os pontos de 

afastamento ou de ligação. 

Para Beigui (2007), esses elementos e fatores criam na obra um constante estado de 

borrão, o que funda e instaura o ato andrógino no qual as pseudo-identidades dos sujeitos 

ficcionais se apresentam cada vez mais distorcidas, tornando inclusive a referência uma pseudo-

referência, funcional apena no jogo da encenação e re-encenação de nossa falha ancestral. 

“Perda”, “duvida”, “falta” e “queda” formam o arcabouço de uma escrita em desamparo, 

corroída pelos restos e alfarrábios de uma memória híbrida e fraturada. (p. 06). 
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A natureza e a pulsão andrógina que percebemos nas personagens de Kane pareem 

acompanhadas e impregnadas de um caráter nômade, o que para Beigui (2007), seria o principal 

responsável pela perda gradual do lugar do sujeito. Dessa maneira, para o autor, a “falta” que 

acompanha a ruptura andróginasurge como um elemento matriz desse processo. Essa “falta” 

parece fazer sempre referência ao momento de corte ou de “separaçãodo umbigo andrógino”. 

Ainda segundo Beigui (2007), a carga de solidão que acompanha a trajetória dessas criaturas 

beira a autogenia e a monogenia, uma característica presente em quase todos os mitos 

andróginos. 

O corpo passa a performatizar e a desenvolver um projeto da individualização. Com isso 

criou-se um apelo puramente estético ao corpo, um corpo perfeito, desejável e consumível. 

Dessa maneira, o ideal andrógino desperta e indica o desejo por uma identidade que ultrapassa 

as estruturas do suporte material do corpo e do nome. A androginia procura ultrapassar as 

contradições entre natureza (o corpo com o qual eu nasci) e cultura (o corpo com o qual me 

identifico, desejo, almejo ou me desejariam). 

Nesse aspecto, o corpo andrógino é um espaço de construção e de multiplicidade dos 

devires. Criado para desafiar, ultrapassar, fazer interrogar e resistir à própria necessidade do 

nome. O corpo deixa de estar submetido à discursividade, à literalidade de uma assinatura e da 

inscrição linguística, para ele mesmo ser linguagem, assinatura e espaço, um corpo político e 

uma máquina desejante. 

A personagem Grace chega à universidade exigindo ver as roupas de seu irmão morto, 

mas depois de vesti-las ela desaba, e conta a Tinker que ficará e que ele deve tratá-la como uma 

paciente. Ela ama o irmão, sente sua falta, e após usar as roupas acredita que pode ser/ter o seu 

irmão dentro do universo familiar e afetivo. Ela o deseja tanto que o seu irmão se torna uma 

presença espectral, uma vontade de devir de Grace. Após a cirurgia, ela então realiza o seu 

desejo incestuoso, mas o conforto metafísico que Grace acha em sua metade masculina é 

destruído quando acorda da cirurgia feita por Tinker e percebe que agora possui uma genitália 

masculina.  

A identidade da personagem Robin se torna intercambiante e volátil por duas vezes: 

quando ele também recebe de presente as roupas de Graham, e quando recebe as roupas 

femininas de Grace em troca.  

A personagem Graham, que está morto, mas que mesmo assim transita na realidade dos 

vivos com o mesmo poder de interferência e decisão, é um fantasma que parece operar num 

polo entre a presentificação e a incorporação. O fantasma aqui parece ser uma estrutura na qual 

o tempo está fora dos eixos. Com isso, também se esfacela, simultaneamente, a ilusão de 
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identidade pessoal. Mais uma afirmativa acerca do devir. Um devir negativo, dividido, 

escondido e mascarado. Como se a sua condição fosse a de ser um emaranhado de enunciados 

suspensos, “coletivos”, um devir errante em um determinado círculo social, à procura de um 

corpo de outra personagem que o receba.  

Por outro lado, a personagem Woman (mulher), uma stripper que Tinker “frequenta” e 

paga pelos seus serviços, é um corpo sem nome, liberto das assinaturas, mas condenado à sua 

própria condição de corpo objeto de consumo: dançar para que o cliente atinja o orgasmo. À 

medida que a sua relação com Tinker vai se tornando mais próxima, ele acaba por projetar e 

direcionar um devir e um nome a ela, ele começa a chamá-la de Grace. Dessa maneira, a mulher 

que tinha por função “ser corpo” liberto de nome, acaba cedendo à dominação persuasiva e 

verborrágica de Tinker, se transformando em Grace pelo decalque de um nome próprio e de 

uma assinatura, que acabam gerando nela a vontade de performatização do nome próprio, 

transformando-a assim, em Grace, ou naquilo que era o nome Grace. 

E, por fim, as Vozes, personagens que como o próprio nome sugere, são apenas registros 

vocais, pontuais, compostos por palavras e frases ditas no intuito de torturar e estuprar as demais 

personagens, ocupando um espaço, no sentido de construir com volume e partitura vocal uma 

ambientação sonora opressiva. Elas “afectam” por meio do som e pela ação das próprias vozes. 

O jogo da linguagem de Kane parece claro em Cleansed (1998): oposições, funções, trocas, 

performatividades e incorporações de nomes alusivos. Não há ponto fixo, concretude ou 

segurança. Tudo parece afundar dentro da estrutura da escritura. O que salta aos olhos é a 

discussão sobre o trânsito e a violência das identidades; as identidades como um projeto de 

cisão, ruptura, apagamento do nome, como um processo contínuo e errante, mas nunca como 

um fim em si ou um destino final.  

A identidade não se encerra ou se fixa, mas antes, expande-se e ramifica-se, chegando 

ao limiar daquilo que seria uma “memória coletiva” em constante tempo presente, comum às 

personagens que circulam no dado espaço de tempo da escritura. A autora consegue, dessa 

maneira, volatizar as questões de identidade das personagens pela via do excesso, da violência 

exterior sobre o corpo a partir dos agenciamentos de devires, postos em fluxo nas trocas de falas 

e discursos das personagens.  

Constantemente questionada sobre a sua condição de mulher escritora, e pressionada 

sobre as questões de gênero que supostamente deveriam estar presentes em sua obra, a autora 

alegava não misturar suas escrituras com questões decididamente pessoais, nem queria reduzir 

o seu teatro a uma questão de gênero infinita. Avessa a rótulos e fugindo dos estigmas, Kane 

afirmou em algumas entrevistas que não gostava do rótulo de “mulher escritora” que tentavam 
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carimbar nela, e que definitivamente não seria ou não se prestaria a uma função de porta-voz 

da condição biológica ou social na qual ela estava inserida. Essas questões eram apenas dados 

informativos sobre sua vida íntima, não lhe acrescentavam um diferencial ou faziam de seu 

trabalho uma exceção. 

A identidade como um constructo performativo intercambiante em Cleansed (1998) 

aponta para uma possibilidade de supressão a partir do jogo existente com as personagens das 

Vozes, que sem nome ou sem corpo físico algum ganham vasão e poder de afectar, interferir e 

se dissipar.  

Em Crave (1998) os nomes se tornam apenas iniciais e portam inicialmente vozes 

individuais que novamente vão se intercambiando, volatizando e criando uma rede de 

pensamentos e ideias que parecem vir de uma única pessoa, a autora. As personagens em vias 

de abstração, apagamento e aniquilamento são títeres de sua própria dramaturga, uma 

confluência de devires dela mesma que insiste em matar as personagens em favor da construção 

e da performatização do mito daquele que insufla a vida nelas. E, por fim, em 4.48 Psychosis 

(2000) a personagem parece ser assassinada duplamente: a primeira pelo golem que ocupa o 

lugar dela, e por fim, pelo desabar do próprio golem com a morte de sua autora.  

Analisar o desenvolvimento da personagem dentro da escritura teatral, e pensá-lo na 

obra de Sarah Kane, a partir da relação das suas três escrituras citadas: Cleansed (1998), Crave 

(1998) e 4:48 Psychosis (2000), é pensar na morte da personagem, mas não no seu 

aniquilamento, ou extinção total, como sugere Lehmann (2007). Nesse aspecto, o autor nos 

chama a atenção para pensar a personagem como um elemento essencial à linguagem teatral.  

É, sobretudo, uma forma de conceber a personagem pela via negativa, por aquilo que 

ela não é mais. Ela não é mais uma identidade fixa, ela não é mais delimitada, específica ou 

facilmente apreendida. Ela escapa. Talvez a questão para os dramaturgos pós-Kane seja essa, 

pensar a personagem por outras vias. Kane já se tornou um fantasma na tradição teatral, entrou 

para o século XXI como uma espécie de cânone a ser interrogado, dialogado, desafiado e quem 

sabe até, superado. 

 Pensar na morte da personagem é levar em consideração a capacidade biológica de 

decomposição de um organismo, por exemplo. Um organismo em decomposição libera as 

toxinas e outras substâncias que alimentam e sustentam outras cadeias, que impulsionam outros 

ciclos vitais na natureza. A morte, a grosso modo, enquanto processo biológico, é um sistema 

oximoro por natureza, pois, a partir do desencadeamento material de perecimento de um 

organismo, ele consegue encadear, sucessivamente, matéria biológica que impulsiona a 

manutenção e o gerenciamento de outros ciclos vitais.  
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De maneira bem simples, é um nunca ter fim, mas precipitar-se, em forma de 

sedimentos, ao universo. Quando faço o deslocamento dessa noção para a discussão sobre a 

personagem na escritura teatral, quero falar especificamente desse movimento de fragmentação, 

dispersão, sedimentação, organização, presente também ao longo da tradição teatral.  

A ideia de Deleuze (2005) sobre a forma acontece com base numa leitura muito 

particular dele sobre o livro de Michel Foucault: As Palavras e as Coisas.  Para Deleuze (2005), 

a forma seria um diálogo de relações de forças, e não propriamente o composto delas, ou nesse 

caso, o saber - mas uma resultante interacional sujeita a dois tipos diferentes de forças: as forças 

próprias ao homem (como o imaginário, a lembrança, a concepção e a criação), e as forças de 

fora (externas e alheias) que variam segundo a formação e a perspectiva histórica.   

Nesse caso, realizando o deslocamento, ou a torção, da noção de forma deleuziana para 

a ideia de personagem na escritura teatral, entende-se que a morte de tal artifício é na verdade 

uma transformação na linguagem. Sendo tal, está suscetível unicamente ao autor/escritor que 

aborde a questão pela via da criação, estabelecendo uma relação com a tradição (literária, 

dramatúrgica e teatral) dentro do contexto histórico do qual advém e no qual se inscreve.  

Desse modo, os procedimentos literários, ou de escritas, no caso do teatro 

contemporâneo, levaram e levam a linguagem a um limite. Trago novamente um entendimento 

de Deleuze (2005) para esse texto, acerca de limite (p. 41-43): Limite não no sentido de uma 

limitação da forma, de territorialização, ou de margem, mas de grau de potência, como aquilo 

a partir do qual ela desenvolve sua potência: é o exercício da escrita, e investimento na 

transgressão da forma como meio de inscrever-se na história a partir de seus referenciais 

dramatúrgicos. 

Nesse aspecto, retoma-se a ideia, já discutida aqui, de que o teatro é por excelência o 

espaço da morte e mantém com ele uma relação simbiótica. Deleuze (2005) pensa a literatura 

como sendo uma potência de um impessoal que tira do autor-escritor o poder de dizer ‘eu’, o 

que, em vez de ser uma generalidade ou uma particularidade, é uma singularidade no nível mais 

elevado. É o momento em que as personagens são arrastadas para um indefinido, algo que não 

tem nome que e pode ser considerado um devir potente demais para seus criadores. Nessa 

perspectiva, consideremos a escritura de 4:48 Psychosis (2000) como esse espaço indefinido e 

repleto de potências que se tornou forte demais para a sua criadora.  
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2.2 A personagem golem 

 

O fato de a personagem parecer direcionar sua fala para o leitor, falando direta e 

abertamente, estabelece um jogo esquizofrênico que hora remete ao “eu” da personagem em 

completa derrisão, hora ao “eu” de Kane sujeito-escritora. Fato esse que tende a confundir os 

leitores, em seus níveis iniciais de contato com a escritura e com a vida da autora. A personagem 

de 4.48 Psychosis (2000), que não tem um nome e possui devires ao invés de uma identidade, 

parece ser dotada dessa “singularidade situada em um nível elevado”, não pode ser nomeada 

por impotência do próprio ato de nomear. Nomear é, também, a tentativa de limitar, apreender 

ou docilizar.  

Observou-se nisso, portanto, que as personagens da trilogia kaneana operam num 

determinado modo e grau de individuação sem sujeito; de uma individuação impessoal, 

especificamente marcada em 4.48 Psychosis (2000), e que se cartografa pela capacidade de 

produzir afetos, potências e intensidades. Quando se analisa ou pensa nas personagens de Kane, 

e isso se torna mais sintomático na personagem sem nome de 4.48 Psychosis (2000), vem-se o 

entendimento da lenda judaica místico-cabalística da figura do Golem, descrita em Gershon 

Scholem (2006): 

Depois de pronunciar certas preces e observar certos dias de jejum, os judeus 

poloneses fazem a figura de um homem, de barro ou de lodo, que deve tomar vida ao 

ser pronunciado sobre ele o miraculoso Schemhamphoras (o nome de Deus). Ele não 

pode falar, mas entende razoavelmente bem o que é dito ou ordenado. Chamam-no de 

golem e empregam-no para executar toda espécie de serviços domésticos. Mas jamais 

deve deixar a casa. Sobre sua fronte está escrita a palavra emet (verdade); a cada dia 

ele ganha peso e fica um pouco maior e mais forte do que todos os outros dentro da 

casa, independentemente do quão pequeno era no começo. De medo dele, apagam, 

por isso, a primeira letra, de modo a restar apenas met (ele está morto), depois que ele 

cai por terra e se transforma em barro [...] (p. 190-191). 

 

 

Aos moldes da criação do golem, o seu escultor-criador, lança sobre ela pensamentos e 

se entrega a uma preparação criadora que atuam com o efeito da prece e do jejum em silêncio. 

A matéria que compõe a personagem, em semelhança com o barro ou o lodo que vem da terra, 

sustenta os fundamentos de um mundo material e abriga os micro-organismos da vida: é a 

escrita, a tessitura e o jogo das palavras que estruturam a personagem. Ainda em fase de 

amálgama, combinadas e postas em jogo, as palavras criam uma singularidade individual. 

Diante dessa singularidade, o autor-escritor lança sobre ela o miraculoso Schemhamphoras: o 

seu encantamento próprio, um mistério íntimo e particular, os devires. Eis, então, a forma. 

Chamam-no de golem. Dizem: é uma personagem! Ele não pode falar, porque não sabe 

falar, mas entende razoavelmente bem o que é dito ou ordenado. Antes alguém a faz falar, uma 
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vez que ela não tem voz própria, mas é a voz de um outro. Assim, a personagem é empregada 

para executar toda a espécie de serviço dentro da escritura. É ela, a agente visível e operacional 

do jogo estabelecido dentro da estrutura. Porém, lhe é dado uma regra: permanecer no limite 

(desenvolver a sua potência). Sobre a sua fronte está escrita a palavra emet. A verdade, e a 

linha de fuga da escritura pertencem (são liberadas por) ela. 

A cada dia ele ganha peso e fica um pouco maior e mais forte do que os outros dentro 

da casa, independentemente do quão pequeno era no começo. Como uma forma e um desejo 

de transbordamento, começa a partir das experimentações e vai tendo o aumento de sua potência 

para além da forma e do molde. A ela só cabe fugir e distanciar-se, deixando rastros e borrões 

do que fora outrora.  

De medo dele, apagam, por isso, a primeira letra, de modo a restar apenas met (ele 

está morto). O grau de potência que a personagem consegue atingir passa a afetar as estruturas, 

que se transformam e se transbordam, subvertendo e desencadeando um colapso na ordem da 

linguagem teatral e no modo de funcionamento de seus múltiplos sistemas. 

Então, a casa (a dramaturgia) que existia com estruturas muito bem definidas e 

reconhecidas como sendo um lar, podendo ser facilmente reconhecida e apreendida de qualquer 

ponto, passa a ser ruínas, desterritorialização. O seu terreno torna-se um campo aberto de 

possibilidades que lhe fogem constantemente, sem que haja uma abordagem efetiva e completa, 

capaz de apreender ou nomear o instante que se tornou. 

A única solução possível: a morte. Dessa maneira, surge a sentença: a personagem está 

morta. Falida, findada, perecida ou em decomposição. Uma infinidade de sinônimos para a 

instauração de um duplo, que parece funcionar de maneira generalizante, desse modo: se a 

noção e o desenho da personagem, como conhecidos anteriormente, estão mortos, e com isso, 

a partir da noção materialista do morrer, diz que se extinguiram; retira-se o nome “a 

personagem”. Ou, assumindo uma perspectiva transcendental e metafísica do morrer, diz-se 

que a noção de personagem transbordou, no sentido de se libertar de um único corpo estrutural, 

precipitando-se em uma teia invisível de afetos, potências e sensibilidades, suspensas em um 

lugar que não se consegue e não se pretende nomear. 

Porém, uma coisa é certa: depois que ele cai por terra e se transforma em barro, não 

importa o sentido que se atribua à morte da personagem: se desaparecimento ou potência, o que 

interessa é que ela volta às origens de sua criação, à ordem da palavra e à materialidade de sua 

forma primeira, o artifício. Segundo Scholem (2006), a investigação do golem como um 

“homem criado por artes mágicas” nos remete diretamente a:  
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Certas ideias judaicas referentes a Adão, o primeiro homem. Pois, obviamente, um 

homem que se dispõe a criar um golem está competindo com a criação de Adão por 

Deus; num tal ato, a força criadora do homem entra num certo relacionamento, seja 

de emulação, seja de antagonismo, com o poder criador de Deus (p.191).   

 

Deturpando e torcendo o sentido da expressão “homem criado por artes mágicas” para 

o campo de análise desse trabalho, têm-se os seguintes paralelos: homem/personagem e artes 

mágicas/potência da criação. Nesse caso, a personagem concebida por Sarah Kane, a partir das 

linhas de fuga e das “potências de criação” postas em movimento na escritura, se configura 

como um golem. Se a personagem da escritura Kaneana se constitui dessa maneira, existe uma 

relação primordial com a questão da abstração e do apagamento por completo do nome próprio 

da personagem, que some em 4.48 Psychosis (2000). 

Por meio de um ato apropriativo, invisto nessa relação mistico-criacionista Deus e Adão 

- Criador/Criatura, para desenvolver e inscrever o meu raciocínio da seguinte maneira: Kane 

mantém uma dialógica com a personagem golem (Kane/golem), em sua última escritura, que 

alterna entre o distanciamento e a emulação. O distanciamento ocorre de maneira que a 

personagem transborda a escritura e a própria moldura da estrutura, não pertencendo mais a 

Kane, mas às forças constituintes de uma “criação coletiva”, nos moldes do “imaginário 

coletivo” que passa a fazer parte das operações poéticas nas escrituras do início do século XXI. 

A emulação está associada à persona de sua autora, de maneira a induzir uma relação de ordem 

eminentemente autobiográfica na obra. 

A única personagem visível de 4.48 Psychosis (2000) não tem nome. Não o diz, não o 

menciona, e também não o procura recuperar. Formal e estilisticamente desenvolvida, sua 

escritura parece ser um aprimoramento, e consequentemente o fim, da identidade fictícia e da 

própria ideia de personagem que se enraizou na literatura dramática do teatro ocidental. O leitor 

é apresentado e conduzido por uma persona que não se apresenta, mas possui a fala e exerce o 

poder do discurso.  

Existe uma verdadeira torrente verbal: jogos com palavras e referências particulares de 

modo a criar uma criptografia que parece nos levar ao espaço da mente dessa persona, de modo 

a sermos afectados diretamente pelo seu devir pensamento. Um devir que não parece ser 

direcionado a alguém, mas que possui uma potência de afectação que atinge a todos. 

A fala de quem detém o poder de discurso, nessa escritura, está sempre na ordem 

moderna do “eu”. É justamente para dar conta dessa condição de indivíduo, e da noção 

freudiana de ego, que o texto traz referências a termos da psiquiatria e da psicanálise, revelando 

o espaço que se alterna na obra entre clínica e quarto-intimidade do “eu” narrador. Aos poucos, 
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o leitor vai entendendo que outras personagens “existem”, e são evocadas e organizadas pelo 

discurso clínico característico como pacientes e médicos de uma instituição psiquiátrica.  

Em determinados momentos da escritura, existe o tom limítrofe entre o biográfico e o 

fictício, que parece direcionar o leitor para o universo íntimo e pessoal de Sarah Kane. Existem 

informações que sugerem uma série de dados íntimos sobre os internamentos, a aparência física, 

a autoestima e as frustrações amorosas particulares. Essas revelações aparecem como se fossem 

rastros desencadeados pela personagem que se juntam a outros detalhes sobre educação 

familiar, fama, reconhecimento, crise, nomes de medicamentos, suas dosagens e seus medos. 

O espaço parece sempre minimalista, há algumas indicações que sugerem um quarto, 

mas a voz do texto nos leva a outros espaços que estão, e convivem, para além de um simples 

quarto. As indicações sobre o corpo não sugerem grandes movimentações físicas, nem 

tampouco existe uma evocação a ele enquanto espaço de liberdade que precise romper e sair 

desse quarto.  

O corpo se assemelha à categoria de objeto, ocupando na escritura o mesmo lugar que 

o espaço físico descrito nas falas. É um corpo desprovido, ausente de nome. É um “corpo-

texto”, parafraseando Beigui (2011). A voz que fala não quer sair dessa situação, não faz 

grandes menções a um passado e nem projeta um futuro. Ela vive o agora, e no instante em que 

fala. Como afirma a voz da escritura, ela deseja se matar às 4.48, hora em potencial dos suicidas, 

e conclui a escritura pedindo para abrirem as cortinas. 

Para Ubersfeld (2010) toda análise concreta que se faça do discurso teatral tem que levar 

em consideração a questão da dupla enunciação: “a personagem fala em seu nome, enquanto 

personagem, mas fala porque o autor a faz falar, intima-a a falar e a dizer determinadas 

palavras” (p. 87). Nessa perspectiva, a fala de uma personagem será sempre da ordem do 

autor/escritor, que a faz falar, para orquestrar e articular um discurso construído que 

primeiramente simula a fala, e em seguida, trata do pensamento e da estrutura de sentimento na 

qual está inserido o universo do autor/escritor. Ou ainda: 

 

[...] o que a representação teatral exprime, sua mensagem própria, não é tanto o 

discurso das personagens, mas as condições de exercício desse discurso [...] o teatro 

diz menos uma fala e mais o modo como se pode ou não se pode falar. Todas as 

camadas textuais (didascálias + elementos didascálicos no diálogo) que definem uma 

situação de comunicação das personagens, determinando as condições de enunciação 

de seus discursos, têm como função não somente modificar o sentido das mensagens-

diálogos, mas constituir mensagens autônomas, capazes de exprimir a relação entre 

os discursos, e as possibilidades ou impossibilidades das relações interpessoais 

(p.161). 
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Às vezes o ato de realizar uma simples análise textual foge dos domínios do pesquisador 

ou do investigador, se tornando quase uma impossibilidade de compreensão do todo da 

personagem, devido às condições de exercício do(s) discurso(s) contido(s) no corpo da 

escritura. Algumas dessas condições se dão de maneira bastante fragmentadas e 

hermeticamente particulares, como é o caso da personagem de 4.48 Psychosis (2000). Ao fazer 

com que apreendamos os rastros dela, a cada leitura ou montagem teremos outras possibilidades 

infinitas de rastros, o que potencializa e transforma o alcance não da personagem, mas do 

discurso de seu autor/escritor. 

A mensagem que a personagem, ou o que a “voz” dela nos diz em 4.48 Psychosis (2000), 

está muito mais na relação entre a personagem e a clínica psiquiátrica; a personagem e a 

indústria farmacêutica; a personagem e a sua mente; ou a personagem e o seu quarto solitário 

da clínica, do que no seu próprio discurso. A questão da mensagem nas obras contemporâneas 

parece localizar-se mais nas condições de “exercício” ou de “não-exercício” de uma fala, do 

que no todo do discurso, como bem coloca Ubersfeld (2010). 

A questão é deslocada para a condição de agenciamento do discurso: o que se pode dizer 

quando lhe fora tirado ou apagado o nome? Como proceder quando não é possível se reconhecer 

dentro de uma identidade? Que nome ou a que nomes procurar quando planeja se matar? O que 

se diz dentro da própria mente? Ou ainda, o que se diz ao encontrar-se num quarto solitário de 

uma clínica psiquiátrica, após haver tomado um coquetel de medicamentos tranquilizantes?  

Semelhante à atitude tomada em Cleansed (1998) Kane não tem nada a responder, nada 

a indicar além da própria afirmação do nada. Como Beckett, já havia descoberto anos antes: 

não há nada a se fazer, nada a esperar. Essa parece ser a mesma resposta de Kane, não há nada 

antes do nome e nem haverá nada após ele. Mas parafraseando Derrida (2005), é necessário 

salvar o nome. Só a linguagem, mesmo esfacelada, em ruínas no mundo de absurdos, é que 

parece sobreviver. 

Crave (1998), cujo título traduzido para o português seria algo como “almejar”, ou 

“desejar com ânsia”, está listada oficialmente como sendo a quarta obra de Kane. O enredo 

aparente é sobre o universo violento das relações amorosas existentes entre as personagens A, 

B, C, e M. Essas personagens apresentam apenas os gêneros e as idades delimitadas, sem 

nenhuma indicação ou definição que caracterize seus corpos ou posições sociais. As falas são 

pontuais e objetivas.  

Em grande parte da escritura, os diálogos permeados por frases curtas conseguem criar 

um ritmo que torna dinâmico o andamento dessa obra. Kane ainda ponderou da seguinte 

maneira a descrição das suas personagens: 
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Para mim, A sempre foi um homem mais velho; M uma mulher mais velha; B um 

homem mais jovem; e C uma mulher jovem. Eu decidi não especificar; Eu pensei que 

tem coisas que as personagens falam que tornam tudo muito claro. Por exemplo, seria 

muito estranho se um homem falasse: “Quando eu acordo, eu acho que minha 

menstruação chegou” Isso seria muito estranho. E seria muito estranho se um homem 

ficasse falando o quanto ele quer um bebê. Mas, por outro lado, sim, poderia ser feito 

(Informação verbal6). 

 

É interessante notar aqui que Kane fala em clareza e objetividade, que as personagens 

falam coisas que não precisam de grandes explicações. Isso parece demonstrar que ela não está 

preocupada com um entendimento puramente textual da escritura, mas com a estruturação e 

com a capacidade de afectação dentro da linguagem que consegue proporcionar. Para ela, 

mesmo em vias de apagamento dos nomes, suas personagens se agarram e se apegam a questões 

que lhe causam segurança. O homem frente ao absurdo da vida e ao precipitar-se para o nada 

ainda se mantem agarrado à certezas e esperanças que só existem ou se fundam no discurso. Se 

Kane acha que soaria estranho um homem falar que menstruou, ela não está preocupada 

unicamente com a sua escritura ou com questões de verossimilhança, mas com a perda de sua 

própria capacidade em fazer-se comunicar e em atingir o seu espectador. 

A ideia de Crave (1998) é pensar o absurdo e a obscuridão das relações dentro de suas 

estruturas nucleares tradicionais. Lançar provocações sobre o abuso sexual, o adultério, o 

abandono afetivo materno ou o aborto social de familiares que deveriam garantir uma estrutura 

mínima de afeto e segurança, mas que se desobrigam, que se precipitam para o desgaste e a 

falência.  Kane aborda o discurso sobre a família como a primeira instância da linguagem a ser 

descontruída no cotidiano.  

E, novamente, tem-se Kane às voltas com os nomes. A autora realiza um exercício na 

sua escritura no qual, ao alterar os discursos, os diversos nomes e conceitos sobre as estruturas 

sociais e familiares, altera também as dinâmicas afetivas e existenciais. Os sentimentos passam 

a ser reféns de uma linguagem que cada vez menos é capaz de satisfazer ou de abarcar as 

angústias. 

Um outro fato a ser percebido estruturalmente em Crave (1998) é a ausência da 

indicação explícita dos quadros, ou de uma referência uniforme que separe e organize 

temporalmente as ações. O elemento estrutural, que no entendimento desse pesquisador, parece 

indicar as mudanças de quadro, seriam as rubricas de suspensão de ação verbal, escritas e 

                                                 
6 Entrevista concedida por Kane, Sarah. Entrevista I. [nov.1998]. Entrevistador: Dan Rebellato. Londres, 1998. 

1 arquivo. mp3 (aprox.60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se traduzida e transcrita no apêndice A desta 

Tese.   
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divididas como tempo, pausa e silêncio. Essas rubricas estão dispostas e espaçadas, 

diacronicamente, entre o término de uma fala e o início de outra. 

É interessante notar também, como Kane já apresenta a questão da morte e do morrer 

logo na abertura da escritura. Em um único trecho, Kane consegue sintetizar não apenas a 

essência dessa escritura em particular, mas revelar as ânsias de suas personagens, que estão em 

vias de desaparecer. Os seus textos ora são sintéticos demais, ora longos demais. Se alternam 

entre um diálogo rápido e ritmado da pergunta e resposta e monólogos extensos descritivos 

sobre situações de um passado.  

O tempo é outro artifício que Kane desarticula nessa escritura. Suas personagens estão 

no presente, mas presas e evocando as lembranças de um passado. O tempo como um produtor 

em série de situações desagradáveis, que tendem a sempre sabotar as personagens. É a partir do 

diálogo e até mesmo do confronto com a tradição, ou com o passado, que um futuro se faz 

possível. A negação da tradição é o apagamento do passado e a permanência vazia em um 

presente continuo.  

 

2.3 Um tempo e uma imagem para a morte 

 

O escritor Luiz Fernando Veríssimo (2012), em seu texto intitulado de “A morte não 

tem domínio7”, publicado online pelo site do estadão, parafraseia Beckett sem citar data ou obra 

da seguinte maneira:  

 

Li que Samuel Beckett dizia que quem morria passava para outro tempo. Não queria 

dizer outro mundo, com um presumível outro clima. Referia-se ao tempo do verbo. 

Entre todas as mudanças provocadas pela morte havia essa: o morto passava 

irremediavelmente ao pretérito. Era bom pensar assim. A morte acontecia no mundo 

antisséptico das palavras e das regras gramaticais, nada a ver com a decomposição da 

carne. O “é” transformava-se em “era” e “foi”, e pronto. A migração do morto, em 

vez de ser da vida para o nada, era só entre categorias verbais. 

 

Essa questão do tempo verbal e do jogo com ele se faz também marcadamente presente 

no discurso dos seres personagens ao longo da escritura de Crave, (1998) com frequência os 

seres se referem ‘do’ e ‘no’ passado, o que de certa maneira pode configurar como um recurso 

ou uma estratégia de memória-lembrança. Em 4.48 Psychosis (2000), o tempo situado quase 

que em sua totalidade no presente contínuo, joga duplamente com o passado: um passado em 

relação ao confinamento, vivenciado na instituição clínica (referências as outras internações e 

                                                 
7
 Disponível em http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,a-morte-nao-tera-dominio-imp-,902327. Acessado 

em: 19/07/2012. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,a-morte-nao-tera-dominio-imp-,902327
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descrições de lembranças ligadas ao local). E o passado antes do confinamento (as lembranças 

da vida social de escritora, dos amores, das desilusões amorosas e dos amigos). 

Em Crave (1998), essa região temporal é turva, e o “era” e o “foi”, tornam-se termos 

constantes no discurso e sublimam as referências ao tempo presente. A questão crucial dessa 

escritura é o mistério que a própria Kane faz acerca dos dados ou informações dessa obra. Na 

entrevista concedida a Rebellato (1998), segundo ela, os únicos dados necessários ao 

entendimento do público são esses: 

 

Eu estava tentando fazer algo diferente em Crave, o que foi, de certa maneira, não 

sobre perder o controle, mas sobre abrir-se para novas possibilidades. De certa 

maneira, para mim, Crave é bem específico; tem significados bem fixos e específicos 

na minha mente, que ninguém mais pode entender a não ser que eu os conte. Por 

exemplo, quem aqui sabe o que 1997114424 significa? Nenhum de vocês sabe. Eu 

sou a única pessoa que sabe, e os atores sabem disso. E eu não tenho intenção nenhuma 

de contar a ninguém o que isso significa. Então eu não posso nunca esperar ver a 

mesma produção duas vezes. Graças a Deus. Não vai acontecer. A, B, C e M tem para 

mim significados bem específicos, que eu estou preparada para contar a vocês: A era 

(A é muitas coisas) era o Autor, o Abusador, Alistair - Alistair Crowley, que escreveu 

alguns livros interessantes que alguns de vocês podem querer ler. Anticristo. Meu 

irmão deu a ideia de <<Arsehole>> [babaca, idiota, cuzão], que eu gostei bastante. 

Tem também o autor para quem eu escrevi originalmente, Andrew. Então é daí que A 

vem. M era simplesmente Mãe. B era Boy [garoto, menino]. E C era Criança. Mas eu 

não queria escrever isso tudo porque senão eles ficariam fixos nisso para sempre e 

nunca mudariam. E, sejamos sinceros, é um pouco sombrio. E eu tive a chance de - 

quer dizer a peça é claramente influenciada ou baseada em The Waste Land. E eu tive 

a chance de escrever notas para acompanhar a peça a fim de explicá-la. Mas o que 

aconteceu com T. S. Elliot - pobre desgraçado, aposto que ele se arrependeu para 

sempre - foi que todo mundo ficou mais interessado nas notas que nos poemas. Porque 

como você entenderia o poema sem elas? E eu não queria que isso acontecesse. E 

também eu sabia que a série de notas seria maior que o enredo da peça, o que é 

ridículo. Então eu pensei, é uma escolha muito simples: ou eu explico tudo, o que 

significa entrar em muitos detalhes da minha vida, o que eu não quero fazer, ou eu 

não explico nada. E eu pensei: “Eu não vou explicar nada.” Se ninguém gostar, quem 

se importa? (Informação verbal8). 

 

Isoladamente, nesse primeiro momento, quero deter-me sobre o elemento morte. 

Inicialmente é importante observar as alternâncias do verbo morrer no passado e no presente, 

como já dito acima. A primeira noção de morte é puramente verbal e linguística, acontecendo 

unicamente por meio da alteração de tempo. Em seguida, a morte volta a ser uma questão de 

desejo inscrita no tempo presente, no agora, por meio da palavra “Morrer”. A morte como uma 

escolha consciente, clara e desejada. A escritura de Crave (1998) começa estruturada da 

seguinte maneira: 

                                                 
8 Entrevista concedida por Kane, Sarah. Entrevista I. [nov.1998]. Entrevistador: Dan Rebellato. Londres, 1998. 

1 arquivo. mp3 (aprox.60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se traduzida e transcrita no apêndice A desta 

Tese.   
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C – Você morreu para mim.   

B – Meu testamento diz, Fodei com tudo isso e eu vos assombrarei pelo resto da porra 

da vossa vida.   

C – Ele está me seguindo.   

A – O que você quer?   

B – Morrer.   

C – Em algum lugar fora da cidade, eu falei para a minha mãe, Você morreu para 

mim.   

B – Não, não é isso.   

C – Se eu pudesse ficar livre de você sem ter que te perder.   

B – Às vezes isso não é possível.   

M – Eu continuo dizendo para as pessoas que estou grávida. Elas dizem Como você 

fez, o que você está usando? Eu digo que bebi uma garrafa de vinho do porto, fumei 

uns cigarros e trepei com um estranho.   

B – Tudo mentira.   

C – Ele precisa ter um segredo mas acaba logo contando tudo. Ele acha que nós não 

sabemos. Acredite-me, nós sabemos.   

M – Uma voz no deserto.   

C – Aquele que vem depois.   

M – Há alguma coisa no caminho.   

A – Ainda aqui.   

C – Há três verões eu estava de luto. Ninguém morreu mas eu perdi minha mãe.   

A – Ela o teve de volta.   

C – Eu acredito em aniversários. Que um estado de espírito pode se repetir mesmo se 

o evento que o tenha causado seja insignificante ou tenha sido esquecido. Nesse caso 

não é nem um nem outro.   

M – Eu vou envelhecer e eu vou, isso vai, alguma coisa   

B – Eu fumo até ficar enjoado.   

A – Preto no branco e azul.   

C – Quando acordo eu acho que minha menstruação deve ter descido ou melhor nunca 

parou porque só terminou a três dias.   

M – O calor está me deixando. 

C – O coração está me deixando.   

B – Eu não sinto nada, nada. Eu não sinto nada.   

M – Isso é possível?   

B – Como?   

A – Eu não sou estuprador.   

M – David?   

(Tempo)9 

 

Em seguida, a morte volta a ser uma questão de memória e tempo da linguagem, um 

morrer que acontece também por meio da perda das lembranças de quem as reitera: “eu falei 

                                                 
9 C You’re dead to me. B My will reads, Fuck this up and I’ll haunt you for the rest of your fucking life. C He’s 

following me. A What do you want? B To die. C Somewhere outside the city, I told my mother, You’re dead to me. 

B No that’s no it. C If I could be free of you without having to lose you. A Sometimes that’s not possible. M I keep 

telling people I’m pregnant. They say How did you do it, what are you taking? I say I drank a bottle of port, smoked 

some fags and fucked a stranger. B All lies. C He needs to have a secret but he can’t help telling. He thinks we 

don’t know. Believe me, we know. M A voice in the desert. C He who comes after. M There is something in the 

way. A Still here. C Three summers ago I was bereaved. No one died but I lost my mother. A She had him back. C 

I believe in aniversaries. That a mood can be repeated even if the event that caused it is trivial or forgotten. In this 

cse it’s neither. M I will grow older and I will, it will, something B I smoke till I’m sick A Black on White and blue. 

C When I Wake I think my period must have started or rather never stopped because it only finished three days 

ago. M The heat is going out of me. C The heat is going out of me. B I feel nothing, nothing. I feel nothing. M Is 

it possible? B Sorry? A I’m not a rapist. M David? A beat. (Crave. KANE, 2001. pp. 155-156, tradução nossa).   
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para a minha mãe. Você morreu para mim”, que são inerentes à dignidade e à constituição da 

pessoa humana.  

Mais adiante, paradoxalmente, Kane reitera a noção de morte dissociando-a da ideia de 

perda: “Há três verões, eu fiquei de luto. Ninguém morreu mas eu perdi a minha mãe”. É 

interessante notar aqui a relação entre o luto, o tempo do verbo no passado e a sua fuga da noção 

de perda. O que numa leitura atenta nos leva ao entendimento de que não houve a morte física 

de uma pessoa, não existe um cadáver como produto final de um processo, mas houve a perda 

ou ruptura provável de uma relação afetiva, biológica e socialmente construída, a relação 

maternidade e filiação que à primeira vista parece dolorosa para a personagem C, fazendo-a 

elaborar um processo de luto. 

O que é interessante perceber não apenas nesse trecho, mas na escritura e na poética da 

autora, que nomeio aqui nesse trabalho, como tanatopoética, é a relação existente e explícita 

entre a morte e o outro, numa espécie de paradoxo da individuação; morro a partir do outro (e 

da vivência ritualística que envolve esse processo), mas a morte do outro não é a minha morte 

(aconteceu a alguém, e não a mim).  

Para Edgar Morin (1970) a morte seria, à primeira vista, uma espécie de vida que 

prolonga, de uma maneira ou de outra, a vida individual. Nessa perspectiva, a morte deixa de 

ser uma ideia e se torna uma imagem. Na observação feita por Morin (1970), a partir da ideia 

de Gaston Bachelard sobre metáfora e mito, ele ressalta a importância de pensar a morte como 

uma metáfora da vida, onde o eixo desse pensamento seria explicitar as questões mitológicas 

que envolvem as origens pré-históricas da relação do homem com o morrer. 

Nos vocabulários mais arcaicos e primitivos, a morte não existe enquanto um conceito, 

antes, observa Morin (1970), “fala-se dela como de um sono, de uma viagem, de um 

nascimento, de uma doença, de um acidente, de um malefício, de uma entrada para a morada 

dos antepassados, e o mais das vezes, de tudo isso ao mesmo tempo (p.25). Nesse entendimento 

e estágio de primitivo, que também cerca o teatro de Kane, conforme comentado aqui 

anteriormente, é que se esboça a configuração poética que defendo aqui, acerca da obra da 

autora.  

Dessa maneira, por não se delinear uma noção racional e intelectual complexa da morte 

na pré-história, mas antes ser um ato parcialmente experimental (não se experiencia a própria 

morte, mas sim, a morte do outro) e efetivamente visualmente concreto (a transformação dos 

estágios entre o ser vivo e o ser morto), o humano discutido por Kane está às voltas com a 

paradoxalidade da morte: uma consciência que nega e reconhece a morte, simultaneamente. A 

morte é negada enquanto aniquilamento. . 
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O diálogo com as referências e o universo mítico judaico-cristão permeia o conjunto de 

escrituras de Kane, tornando-se enfático e ganhando contornos mais nítidos na escritura de 

Crave (1998). No fragmento de abertura, disposto na íntegra nesse tópico, podemos perceber 

essa referência a partir da conjugação de tempo e pela forma frasal em tom profético, utilizada 

pela personagem B: “Meu testamento diz, Fodei com tudo isso e eu vos assombrarei pelo resto 

da porra da vossa vida”.  

O fragmento segue fazendo referências as figuras e a trechos bíblicos, como a do 

evangelho segundo João Batista, proferidas pelo próprio profeta, e dispostas na escritura a partir 

de frases distribuídas entre as personagens M e C: “M – Uma voz no deserto.  C – Aquele que 

vem depois.  M – Há alguma coisa no caminho”. Ainda no mesmo fragmento, logo mais à 

frente, existe uma pequena referência ao nome de Davi, nome tipicamente hebreu. Como Kane 

havia afirmado em entrevista, existem alguns dados biográficos e de ordem pessoal dentro dessa 

escritura, ao que podemos perceber, muito possivelmente esses dados mais íntimos estariam 

relacionados, também, com a crença e a religião protestante dos seus pais.  

Em uma análise mais detalhista, se percebe que os empréstimos e diálogos realizados 

com a tradição religiosa são uma maneira de evocar alguns elementos primitivos que constituem 

a base do teatro ocidental, e consequentemente, as fundações do teatro de Kane. Ou ainda, de 

acordo com José de Anchieta Côrrea (2008): 

 

Com o advento do cristianismo estabeleceu-se uma familiaridade com a morte. 

Ninguém morre sem ser advertido, seja por signos naturais, seja por uma convicção 

íntima. Tem-se medo de morrer sem receber algum aviso, pois, para os novos 

seguidores de Cristo, importam, ao mesmo tempo, tanto lamentar a vida que se vai 

quanto pedir perdão aos companheiros, sobretudo os que rodeiam o leito do 

moribundo. Depois de pedir perdão por seus erros e faltas é preciso se reconciliar com 

Deus ou, como se dizia, “encomendar sua alma” (p. 27). 

 

Essa herança do morrer, legada pelo cristianismo, que eleva a um status de categoria da 

morte, aos símbolos e avisos proféticos antecipatórios, se mostram presentes na poética e na 

escrita de Kane pelo uso constante e recorrente das metáforas e simbologias, do diálogo cortado 

por pontos finais ou dos fluxos verbais, que parecem divagações psicológicas de uma 

consciência onisciente e onipresente. 

Em Crave (1998), a morte aparece ainda como um verbo assumidamente desejante em 

diferentes partes do texto, encadeado sempre por uma relação pergunta-resposta implícita e 

envolvendo personagens diferentes, como por exemplo, “O que você quer? Morrer!” Em alguns 

trechos, o tempo do verbo se mostra alterado e em dados momentos, o morrer se reveste de 

analogias como: dormir ou ficar: 
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M – E agora te achei.  

C – Alguém que morreu não está morto.   

A – E agora somos amigos.10 

 

Ainda, em outro momento: 

A – O que você quer?  

C – Morrer.  

B – Dormir.11  

 

Para Pavis (2013) quando Kane se expressa de maneira tão sucinta acerca do seu ofício, 

ela quer reconduzir o teatro para um sentido quase primitivo, ou, nas palavras dele: “pré-

dramático” (p.399-400). Pavis parece concordar com o estado de devires em fluxo, que escapam 

a toda forma ou tentativa de enquadramento na moldura formal. Devires que encontram, no 

teatro de Kane, a palavra como sendo uma unidade mínima de fuga. A palavra também passa a 

operar como uma tentativa incapaz de nomear um desejo ou de dominar a quantidade deles. 

As falas contidas em Crave (1998), bem como a sua estruturação e disposição no corpo 

da escritura, é puramente um jogo de fazer fugir e escapar à forma, em favor de um projeto para 

a morte. Um processo de transição que parece partir de uma execução da morte da/na linguagem 

(personagens, falas, estruturas comuns etc.), e desenvolver-se gradativamente até se instaurar 

como um projeto para a morte (como) linguagem. Um processo que opera por meio de uma 

poética da finitude, ou uma Tanatopoética da escritura teatral. Como já dito ao longo desse 

texto, o teatro é por excelência o lugar dos mortos e do diálogo com eles. 

A morte na cultura ocidental sempre esteve associada a uma imagem, quer fosse a 

imagem do corpo sem expressão facial ou resposta, como coloca Emmanuel Levinas (2012); a 

construção de túmulos suntuosos, como analisa Philippe Ariès (2014); ou na imagem do 

cadáver em decomposição como relata José Renato Nalini (2014). Mas é Morin (1970), quem 

constata a imagem primeira da morte associada ao livro de Gênesis12, indissociavelmente ligada 

a ideia do pecado original: [...] “Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que 

está no jardim; contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no 

dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás!” (v.17). 

Na perspectiva teológica cristã, Adão foi criado imortal, e a sexualidade, motivadora do 

pecado original, foi quem criou a morte. A morte entrou no mundo pelo pecado, a morte como 

                                                 
10 M And now I have found you. C Someone has died who is not dead. A And now we are friends.  (Crave. KANE, 

2001. p. 157, tradução nossa).   
11A  What do you want? C To die. B To sleep. (Crave. KANE, 2001. p. 158, tradução nossa).   
12 Cap. 02 
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crise, como ruptura da nossa vida, a morte como princípio de conhecimento, e como um 

paradoxo cristão que congrega o desespero e a esperança. Ou ainda, segundo Morin (1970):  

 

[...]Fixando a culpabilidade no pecado-que-causa-a-morte, o cristianismo transforma 

radicalmente a salvação que, até então virada abertamente para a sexualidade, se 

expandia num coito mais ou menos simbólico. O que não quer dizer que expulse a 

sexualidade; esta transforma-se no seu negativo. Assim como a histeria converte a 

rapariga louca em virgem intocável e inconspurcável, também a culpabilidade cristã 

transforma a Deusa-Mãe ou a Grande Prostituta em Virgem imaculada, o filho 

salvador em deus assexuado e o poder genitor do pai em verbo espiritual. A santíssima 

Trindade virginal resgatará toda a sexualidade do mundo [...] Mas o homem, por mais 

puro que seja, não pode fugir ao pecado, do qual é fruto. E também não pode fugir à 

morte. Por isso, a resposta verdadeira é divina. É a redenção da carne é o resgate da 

morte. (p.198). 
 

Nesse entendimento, observa-se a ligação íntima entre Eros e Tânatos na cultura 

ocidental, especificamente na simbologia judaico-cristã, e com isso, as influências que norteiam 

a educação e o pensamento de Kane acerca da morte. Por isso, os relacionamentos afetivos, a 

sexualidade e o amor são costurados, traspassados e regidos pela simbologia e iconografia da 

morte na obra da autora. 

Kane revisita e cita o cristianismo nas suas figuras de linguagem, explorando e 

desarticulando a questão da culpabilidade e do pecado da carne, o sofrimento e a redenção que 

são os pilares de sustentação e discurso dos evangelhos. A autora propõe uma pulverização do 

mito antropológico do cristianismo, uma vez que o que está em jogo em sua poética são as 

desconstruções por meio de um jogo de referências e da intelecção em soberania as “verdades 

do coração” ou “verdades da alma” propostas pelo misticismo cristão.   

Segundo Morin (1970), essas verdades que consideram a alma e o coração foram as 

ferramentas utilizadas pelo cristianismo para explicar o paradoxo da morte na cristandade: 

“[...]vitória da morte (o morro logo sou culpado) e a chave da vitória sobre a morte (o participo 

do sacrifício, logo estou salvo)” (p. 200). A razão e a intelecção contidas na tanatopoética de 

Kane dialogam também com os pressupostos de naturalidade, contidos no paganismo, acerca 

da morte. Para o paganismo a morte é natural e não indecifrável, sem grandes mistérios. Ainda, 

segundo Nalini (2014): 

 

[...]Não é porque ela se avizinha, mas porque ela é real, veraz, contestável. Neste 

momento, em nossa estrutura corporal, células mortas estão desaparecendo. Mas 

outras nascem. Estão entrelaçadas. Para viver plenamente, é preciso aceitar a morte. 

A morte faz aceitar a vida. O homem sabe ou intui que a morte é o nada e por isso 

foge dela (p. 44). 
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 Na Tanatopoética de Kane, o paradoxo cristão da morte (a expiação de culpas para a 

obtenção da redenção), é traspassado pela perspectiva pagã da razão (a morte como um 

acontecimento próprio e comum a todos), pois ao invés do homem fugir do nada que o espera, 

ele por muitas vezes o enfrenta, desejando e narrando para o leitor-espectador essa busca e esse 

lugar. Os seres da ficção de Kane usam o ato e o direito de falar como única e última ferramenta 

de preparação. Como síntese desse pensamento kaneano, utiliza-se a ideia de Arthur 

Shopenhauer (2013): 

 

[...]O que morre vai para o mesmo lugar onde toda vida tem origem, inclusive a sua 

[...] A partir desse ponto de vista, nossa vida deveria ser considerada um empréstimo 

recebido da morte; o sono seria, então, o juro diário desse empréstimo. A morte se 

manifesta abertamente como o fim do indivíduo; porém, nesse indivíduo encontra-se 

o germe de um novo ser. Por conseguinte, de tudo o que morre, nada morre para 

sempre; mas também nada do que nasce recebe uma existência totalmente nova. O 

moribundo desaparece, mas um germe permanece, e dele surge um novo ser, que 

agora entra na existência sem saber de onde vem nem por que é justamente como é 

(p. 35). 

 

Nessa perspectiva, a morte é o resultado necessário da vida, onde cada um se torna 

devedor à natureza de uma morte, devendo irremediavelmente pagar a dívida. É por meio da 

ficção e da arte que ocorre a reconciliação com a morte sem que haja um cadáver. Apenas nesses 

dois meios é que encontramos a pluralidade e a multiplicidade de vidas.  

Kane consegue trazer para dentro de suas escrituras, múltiplos entendimentos e visões 

distintas acerca dos ritos fúnebres, tendo como entendimento básico a questão biológica e 

científica da vida, que a considera como o encadeamento incessante da morte perpétua. Nossas 

células desaparecem e novas células surgem sem cessar. O corpo que tínhamos ontem não é o 

que temos hoje. O número de células vivas de hoje não coincide com aquele que tínhamos 

ontem. Esse tipo de pensamento faz com que a morte, naturalmente, seja introduzida como uma 

imagem na vida cotidiana. 

Por fim, conclui-se esse capítulo após uma explanação panorâmica acerca das principais 

questões e discussões sobre a linguagem teatral, e em específico a dramaturgia e os seus 

diálogos com a escritura performática na última década do século XX. Procurou-se dialogar 

com as referências bibliográficas que discutem a temática na atualidade, a partir de apropriação 

de ideias, torções e deslocamentos conceituais. Num diálogo com outras áreas e teorias, 

conseguiu-se explanar acerca da realidade da personagem em Kane até chegar a uma noção-

conceito que chamo aqui de a personagem golem, aplicado à escritura da dramaturga inglesa, 

onde a morte e as diferentes noções do morrer caracterizam a sua escritura e poética.  
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Espera-se ter problematizado e definido aqui, assim como no capítulo anterior, os 

elementos que fundamentam a construção e a operacionalização da noção de Tanatopoética na 

obra de Sarah Kane. Os três capítulos seguintes deste trabalho tratarão da análise interpretativa 

de suas três escrituras: Cleansed (1998), Crave (1998) e 4.48 Psychosis (2000), reconhecidas e 

defendidas neste trabalho como sendo integrantes de uma “trilogia da perda da identidade” e 

como elas impulsionaram, suscitaram e problematizaram o entendimento, o desenvolvimento e 

a articulação dos conceitos, ideias, noções e referências utilizados neste trabalho. 
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CAPÍTULO 03 

 

O Corpo em direção à morte: Cleansed (1998) 

________________________________________________________________ 

 

“A morte não é a pior coisa que podem fazer com você [...]Podem tomar a sua vida sem te dar a morte em 

troca”. 13 
 

“Corpo perfeito aprisionado nos pensamentos o dia todo. Mas dançou como um sonho desconhecido. Eles já 

fizeram isso? Morreram. Queimaram. Uma porção de carne carbonizada arrancada das roupas. De volta a 

vida”.14 
 

Sarah Kane 
 

 

Nesse capítulo que se segue pretende-se realizar uma análise de Cleansed (1998), 

terceira escritura de Sarah Kane, integrante do conjunto de suas obras publicadas e autorizadas. 

Ao analisar essa escritura levou-se em consideração o contexto histórico em que a obra foi 

escrita, os diálogos com os mortos nas principais referências utilizadas como matrizes 

estruturantes, as temáticas principais e seus desdobramentos, bem como as linhas de fuga que 

conseguiu-se cartografar de maneira particular e única a esse trabalho. A dramaturga trata, nessa 

escritura, da desarticulação do sistema de regulação social e normativo, que visa marcar e 

domesticar os corpos no ideal de uma simetria da norma, que estabelece uma continuidade e 

uma homogeneidade nas categorias: sexo, gênero e desejo.  

Em Cleansed (1998) se é surpreendido por imagens que paralisam desde a primeira cena 

da escritura configurando como um dos trabalhos mais violentos de Kane, violência que acaba 

ganhando contornos metafóricos que aludem à uma sociedade máquina; que regulamenta, 

oprime e destrói as subjetividades e os corpos. Os ataques de violência nessa escritura visam 

“afectar”, aniquilar e destroçar os corpos. A fisicidade que agencia os devires e o centro das 

vontades e desejos. É o corpo pulsante de vida, de vidas que se desviam da norma e da regra, 

que precisa ser desmembrado, torturado e empurrado para a morte. A morte física é a extinção 

dos desejos cartografados, localizados e identificados na matriz do indivíduo. 

                                                 
13

 [...]Death isn’t the worst thing they can do to you [...] Can take away your life but not give you death instead 

(Cleansed. KANE, 2001, p.136, tradução nossa). 
14 Body perfect. Chain-smoked all day but danced like a dream you’d never know. Have they done it yet? Died. 

Burnt. Lump of charred meat stripped of its clothes. Back to life (Cleansed. KANE, 2001, pp.149-150, tradução 

nossa). 
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Ao propor em seu quadro de ações da escritura relações incestuosas, homossexuais e 

desvios da norma, Kane não só retrata a impossibilidade do amor puro, como também põe em 

cheque as categorias regulamentares dos sistemas institucionais, que tentam estabelecer, 

definir, destruir e aniquilar as possibilidades e os modos de existência dos corpos, por meio de 

espectros dos ideais de uma noção de pureza, recorrentes na sociedade ocidental em tempos de 

crise. Na escritura, a heterossexualidade é apresentada como uma política que impõe regras e 

discrimina tudo o que não se enquadra no âmbito das suas regras. Com Cleansed (1998) Kane 

parece apontar o dedo para a marginalização e a violência social infligida contra aqueles que se 

desviam da regra.  

Enquanto Kane denuncia os mecanismos de regulação do poder e da tirania 

contemporânea da categorização, cada uma de suas obras abre a porta para uma transformação 

que permite a subversão dessas abordagens iniciais.  

A escritura de Cleansed (1998) é a primeira obra situada dentro do que nesse trabalho 

se considera e se nomeia de a “trilogia da perda da identidade”, uma escritura alegórica e visual 

que se afasta das obras anteriores e dos “rastros” naturalistas da autora. A escritura trata de um 

tema recorrente e caro à Kane: a experiência do amor e da necessidade de amar e ser amado, 

onde as personagens incorporam diferentes tipos de relações humanas e problematizam 

questões de gênero e de performatização da identidade. A obra segue no mesmo caminho que 

as suas antecessoras em relação à ausência de informações concretas sobre as personagens (sem 

elementos reveladores de aparência, tipo físico ou idade) e das direções de palco ou rubricas 

(existem apenas indicações sonoras e de espaço físico). Em entrevista concedida a Rebellato 

(1998), a autora afirma o seguinte: 

 

Eu estava de saco cheio de todo esse lixo naturalista que estava sendo produzido, então 

resolvi que queria escrever uma peça que não poderia nunca ser transformada num 

filme, que nunca poderia ser filmada para a televisão, que nunca poderia ser 

transformada num romance. A única coisa que jamais poderia ser feito com ela é a 

encenação. Acredite ou não, essa peça é Cleansed. Aquela peça só poder ser encenada. 

Você pode dizer “Ela não pode ser encenada”, mas ela também não pode ser mais 

nada, tudo bem, mas ela só pode ser feita num teatro. Claro que eu sabia que tinham 

direções de palco impossíveis, mas eu acredito genuinamente que você pode fazer o 

que quiser num palco, tanto em termos de ofender a alguém quando pragmaticamente, 

você pode fazer o que quiser no palco. Não existe absolutamente nada que você não 

possa representar de uma maneira ou outra. Pode não ser representado 

naturalisticamente. É completamente impossível fazer Cleansed naturalisticamente, 

porque metade da plateia iria simplesmente morrer de pura tristeza se você faz ela 

dessa maneira. Mas esse é meio que o objetivo (informação verbal)15. 

                                                 
15 Entrevista concedida por Kane, Sarah. Entrevista I. [nov.1998]. Entrevistador: Dan Rebellato. Londres, 1998. 

1 arquivo. mp3 (aprox.60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se traduzida e transcrita no apêndice A desta 

Tese. 
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Como bem se pode observar acima, a escritura de Cleansed (1998) foi pensada em toda 

a sua potência e produção de imagens para a materialidade e concretude do palco. Suas imagens 

consideradas fortes em violência e em terror fazem com que os críticos a comparem a Blasted 

(1995), mas elas foram pensadas unicamente para não serem floreadas, cortadas ou sublimadas 

por outro meio qualquer de linguagem. São imagens e contextos que precisam da materialidade 

do palco para se revelarem plenamente, e deixarem escapar a sua real potência cruel. 

As personagens aparecem com frequência organizadas e combinadas em pares, 

apresentando com isso diferentes variantes e possibilidades de relações afetivas, que 

problematizam as normas existentes e tratam o sexo como um elemento subversivo. Uma das 

relações chave para o desenvolvimento da escritura é a relação possivelmente incestuosa entre 

os irmãos Graham e Grace. A relação desenvolvida pelos irmãos evidencia a interdição do tabu 

do incesto na sociedade cristã ocidental.  No entanto, com a proposição do paradoxo – um 

elemento comum à escrita de Kane – a relação incestuosa aparece revestida de pureza sendo 

apresentada por meio das imagens mais poéticas da escritura. O casal de irmãos apresenta um 

amor capaz de superar todas as dificuldades, desafiando as convenções e vencendo até mesmo 

a morte.  

Cleansed (1998), que traduzida literalmente para o português brasileiro teria o título de 

“Purificados”, atravessa a discussão e a temática da pureza, amplamente estudada e discutida 

pelos antropólogos sob a perspectiva da sujeira dos corpos, e de maneira mais geral, da 

“poluição” do corpo social. Para Jacques Sémelin (2009) essa metáfora aplicada ao corpo social 

pode se estender à necessidade de se defender a pureza da civilização “contra a corrupção da 

modernidade”. (p.63). Esses clichês rudimentares, reproduzidos amplamente pela cultura 

ocidental e que reforçam a construção de estruturas binárias entre puro/impuro, limpeza/sujeira, 

brancura/negrura, respondem de uma maneira ou de outra ao funcionamento elementar do 

psiquismo humano em situação de crise. 

Ainda de acordo com Sémelin (2009) a partir do momento em que nos sentimos 

gravemente ameaçados procuramos, de imediato, saber quem nos quer bem ou mal. É um 

mecanismo de reflexo inteiramente compreensível, tanto na criança, quanto no adulto. Essa 

clivagem binária entre bem/mal, bom/mau, puro/impuro etc. constitui o que se entende por 

espaço imaginário, lugar onde se pode sedimentar ideologias de toda ordem. Algumas dessas 

ideologias são completamente equivocadas e tendem ao erro, parecendo, porém, 

tranquilizadoras e reconfortantes para quem as estrutura. Um exemplo de ideologia distorcida, 

estruturada à base de equívocos e suposições, que povoa o imaginário coletivo e social mas que 
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dificulta e monopoliza o processo de identidade ou os processos identitários, é justamente o da 

pureza, ou ainda, segundo Sémelin (2009, p. 62): 

 

Definir-se como “puro” implica, na prática, categorizar o “Outro” como impuro. A 

acusação de impureza constitui uma incriminação universal contra quem se pretende 

massacrar. A pureza, de imediato, remete a uma exigência de limpeza contra um outro, 

catalogado como “sujo”, percebido como lixo. A pureza comporta, ao mesmo tempo, 

um apelo ao sagrado: a necessidade de purificação é uma mola propulsora do 

religioso, constituindo um formidável trampolim para que desencadeie uma violência 

purgadora. 
 

Em Cleansed (1998) o devir da personagem Tinker é quem se orienta nessa direção de 

separar, categorizar, dividir e procurar “higienizar” os espaços de confinamento. Seu devir 

como uma potência negativa de provocar afectos é o que move o desenvolvimento da escritura 

e põe em fluxo os devires das outras personagens. Atentando para a literalidade “oculta” do 

nome Tinker16que como a escrita do nome parece indicar, pode ser encarado como diferentes 

possibilidades de significação, por exemplo, enquanto verbo sugere “mexer com algo, mudar 

algo. Enquanto substantivo nos direciona a possibilidade do “funileiro” ou alguém que mexe 

com algo na tentativa de melhorá-lo. A personagem Tinker ocupa esse espaço de significação 

como um “forjador” higienista e experimental na escritura em relação aos corpos de Graham, 

Carl, Grace e Woman. Enquanto artifício dramatúrgico existe essa função direcionada à 

personagem, que o quase o tempo inteiro performatiza essa identidade sem nenhuma tomada 

de consciência. 

A personagem Tinker exerce um poder de dominação física sobre quase todos os corpos 

e corporeidades presentes e em ação na escritura. A personagem detém o poder da violência 

física e também exerce a dominação psicológica. Como um algoz, ele tortura vítima-a-vítima, 

no que claramente se percebe como um ataque de violência purgadora direcionado aos corpos 

que escapam à norma e fundam espaços desviantes. O modus operandi de Tinker envolve a 

crueldade, a coisificação e o desmembramento dos corpos que ele deseja extinguir. Para essa 

personagem, a morte do outro é o escape e a preservação da vida dele. O seu trajeto ao longo 

da escritura inclui: assassinato por overdose, violência física, agressão verbal e mutilações de 

membros (língua, pênis, pernas, empalamento, cirurgia experimental de troca de sexo, etc.). Os 

                                                 
16 Pronunciation: /ˈtɪŋkə/ NOUN 1 (Especially in former times) person who makes a living by travelling from 

place to place mending pans and other metal utensils. 1.1 British, chiefly derogatory A Gypsy or other person 

living in an itinerant community. 2 British informal A mischievous child. 3 An act of attempting to repair 

something. VERB Attempt to repair or improve something in a casual or desultory way.Oxford English Dictionary 

(12 vols). Oxford: Oxford University Press. 
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instantes na escritura que trabalham, de maneira positiva, as potências das personagens passam 

sempre pela via do amor transgressor que insiste e persiste em resistir. 

A pesquisadora Eugênia Matamala Perez (2014) percebe várias influências 

dramatúrgicas significativas e ecos dos mortos dramaturgos na obra de Kane, como por 

exemplo, na construção de Cleansed (1998) as referências às obras de Brecht de 1918, Baal, 

(na retratação do corpo sedutor, sem espírito e sentimentos) e Tambores da noite (no amor em 

dilema dos tempos de guerra); à personagem Meursault do romance “O estrangeiro”, de Albert 

Camus (a personagem é incapaz de sentir remorsos, sendo considerada um perigoso 

misantropo); à temática do romance “O processo” de Franz Kafka (na narrativa carregada de 

desorientação e repleta de surpresas que misturam o onírico com a realidade, onde sua 

personagem principal é julgada, considerada culpada e executada sem saber ou entender o real 

motivo desse acontecimento); à sociedade oligárquica e coletivista que reprime e destrói 

qualquer um que seja diferente à ela, retratada por George Orwel no romance “1984”; às trocas 

de identidades e gêneros habilidosas, executadas por Shakespeare em “Noite de Reis”; à 

atmosfera intimista enigmática e existencial de “A sonata dos espectros” de August Strindberg; 

e, por fim, à Woyzec de Georg Büchner.  

Em relação à influência de Woyzec, a própria Kane, admite e reconhece as influências 

publicamente na entrevista concedida a Rebellato (1998), colocando da seguinte maneira:  

 

A estrutura de Cleansed é baseada em Woyzeck, uma peça de Buchner que eu dirigi 

no ano passado [1997] [...]. Quando eu estava dirigindo – brincando com todas as 

diferentes versões, porque ele morreu antes de terminar a peça, então ninguém sabe a 

ordem certa na qual ele queria as cenas. Então eu sentei lá com todas as cenas escritas 

em cartões, movendo-os ao redor e pensando: “Quando foi que eu fiz isso antes? - Ah, 

sim, foi em Cleansed”. Então, eu escrevi todas as estórias (a de Robin/Carl, a de 

Grace/Graham, a de Robin/Grace e a de Tinker/Stripper) separadamente, e pensei: 

“Onde elas conectam?” E eu estava fazendo isso, movendo os cartões por todo lado, 

ficando absolutamente louca, pensando: “Tem uma cena faltando, Cadê essa cena?” 

Quebrando cenas em duas até que eu consegui o que queria. Então, inevitavelmente, 

é isso que ocorre, porque tudo que acontece na peça são os momentos acima da linha, 

aqui, enquanto que se você olha pra outras peças, tem coisas como “Ele vai e conta 

para o pai dele”. Se você olha pro teatro grego, tem o mensageiro que aparece, e tudo 

isso deixa tudo mais fácil, e te dá tempo pra acalmar. Mas eu não quero dar tempo 

para acalmar. O porque é outra questão, mas eu penso assim, eu queria despir tudo, 

eu queria que fosse pequeno, e quando eu digo pequeno, penso em minimalista e 

poético, e eu não queria desperdiçar nenhuma palavra. Eu detesto palavras 

desperdiçadas (informação verbal)17. 

 

                                                 
17 Entrevista concedida por Kane, Sarah. Entrevista I. [nov.1998]. Entrevistador: Dan Rebellato. Londres, 1998. 

1 arquivo. mp3 (aprox.60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se traduzida e transcrita no apêndice A desta 

Tese. 
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Existem ainda as referências à violência do cotidiano, presentes nas diferentes culturas 

e sociedades que são transmitidas pelos noticiários. Na construção de algumas imagens como, 

por exemplo, a do empalamento Kane se baseou na forma de crucificação que os soldados 

sérvios usavam contra os muçulmanos na Bósnia. Segundo ela conta na entrevista concedida a 

Rebellato (1998), o noticiário mostrava que os sérvios faziam isso com centenas e centenas de 

muçulmanos e os penduravam e os deixavam lá, o que levava um processo doloroso e cruel de 

até cinco dias até que eles morressem. Kane ainda alegava que as múltiplas violências 

apresentadas em suas escrituras, incluindo as de Cleansed (1998), tinham sempre por base a 

realidade. A autora tendia a achar que tudo o que já foi imaginado, em algum lugar, já havia 

sido feito por alguém. 

Convém esclarecer que algumas cenas apenas foram selecionadas e escolhidas para 

serem analisadas, extraídas, recortadas e colocadas aqui na íntegra no decorrer desse capítulo. 

Essa escolha se deu levando em consideração o critério e a ordem de apresentação, e da entrada 

das personagens, de situações inéditas ou de indicações autorais mais específicas. Salienta-se 

ainda que a escritura como um todo passou por completa análise, porém devido à recorrência, 

reiteração ou repetição de alguns mecanismos e temáticas, a seleção de alguns trechos na íntegra 

foram suprimidos dessa apresentação, estando em evidência e em relato, apenas o pensamento 

analítico e reflexivo deles.  

A escritura de Cleansed (1998) estruturalmente se divide em vinte cenas, todas 

numeradas por extenso e, não por números ou algarismos. As personagens se apresentam 

devidamente nomeadas como: Graham, Tinker, Carl, Rod, Grace, Robin e Woman, e logo 

abaixo dos nomes uma breve nota da autora avisando que uma barra ( / ) indica o ponto de 

interrupção em diálogos sobrepostos, e que as rubricas entre parênteses funcionam como falas. 

Por fim, a autora conclui sua nota dizendo que quando não houver pontuação é para indicar 

entrega/liberdade concedida, possivelmente, a um encenador futuro. O espaço físico da 

primeira cena é sugerido de início ao leitor: “dentro do perímetro logo depois da cerca de uma 

universidade. Está nevando”.18 A cena tem início com o diálogo dos dois personagens Graham 

e Tinker, da seguinte maneira: 

 

 

 

 

Cena um19 

                                                 
18

 Just inside the perimeter fence of a university. It is snowing. (Cleansed. KANE, 2001: p. 107, tradução nossa). 
19 Scene One Just inside the perimeter fence of a university. It is snowing. Tinker is heating smack on a silver 

spoon.Graham enters. 
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Tinker está esquentando heroína numa colher de prata.  

Entra Graham. 

Graham – Tinker.  

Tinker – Tô cozinhando.  

Graham – Eu quero ir embora.  

Tinker – (Levanta o olhar.) (Silêncio)  

Não.  

Graham – Isso é pra mim?  

Tinker – Eu não uso.  

Graham – Põe mais 

Tinker – Não.  

Graham – Isso não é o suficiente.  

Tinker – Eu sou um negociante, não um médico.  

Graham – Você é meu amigo?  

Tinker – Acho que não.  

Graham – Então que diferença vai fazer?  

Tinker – Isso não vai terminar aqui.  

Graham – Minha irmã, ela quer –  

Tinker – Não me diz.  

Graham – Eu sei os meus limites. Por favor.  

Tinker – Você sabe o que vai acontecer comigo?  

Graham – Sei.  

Tinker – Isso é só o começo.  

Graham – Sim.  

Tinker – Você vai me deixar fazer isso?  

Graham – Nós não somos amigos.  

Pausa  

Tinker – Não.  

Graham – Sem lamentações.  

Tinker – (Pensa. Então põe outra grande quantidade. Ele adiciona suco de limão e 

esquenta a heroína. Ele enche a seringa.) Graham – (Procura uma veia com 

dificuldade.) Tinker – (Injeta no canto do olho de Graham.) Conta até dez de trás 

pra frente.  

Graham – Dez, nove, oito  

Tinker – Tuas pernas tão pesadas.  

Graham – Sete, seis, cinco  

Tinker – Tua cabeça tá leve.  

Graham – Quatro. Quatro. Cinco  

Tinker – A vida é doce.  

Graham – É o que tá parecendo.  

Eles se olham  

Graham – (Sorri.)  

Tinker – (Desvia o olhar.)  

Graham – Obrigado, Doutor.  

Ele desmaia.  

                                                 
Graham Tinker. Tinker I’m cooking. Graham I want out. Tinker (Looks up.) Silence. Graham No. Tinker Os 

that for me? Graham I don’t use. Tinker More. Graham It’s not enough. Tinker I’m a dealer not a doctor. 

Graham Are you my friend? Tinker I don’t think so. Graham Then what difference will it make Tinker It won’t 

end here. Graham My sister, she wants – Tinker Don’t tell me. Graham I know my limits. Please. Tinker

  You know what will happen to me? Graham Yes. Tinker It’s just the beginning. Graham Yes. 

Tinker You’ll leave me to that? Graham We’re not friends. Pause Tinker No. Graham No regrets. Tinker 

(Thinks. Then adds another large lump of smack to the spoon.) Graham More. Tinker (Looks at him. Then puts 

on another lump. He adds lemon juice and heats the smack. He fills the syringe.) Graham (Searches for a vein 

with difficulty.) Tinker (Injects into the corner of Graham’s eye.) Count backwards from ten. Graham Ten. 

Nine. Eight. Tinker Your legs are heavy. Graham Seven. Six. FIve. Tinker Your head is light. Graham Four. 

Four. Five. Tinker Life is sweet. Graham This is what it’s like. They look at each other. Graham (Smiles.) 

Tinker (Looks away.) Graham Thank you, Doctor. (He slumps.) Tinker Graham? Silence. Tinker Four. Three. 

Two. One. Zero. (Cleansed. KANE, 2001, pp.107-109, tradução nossa). 
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Tinker – Graham?  

Silêncio.  

Tinker – Quatro. 

                    Três. 

                    Dois. 

                    Um. 

                    Zero. 

 

Nessa primeira cena, além da delimitação espacial, primeiramente institucional – a 

universidade – depois o estranhamento físico desse espaço (existe o elemento da cerca dentro 

da própria universidade), se é apresentado à uma noção de tempo que obedece às variações 

climáticas (está nevando na primeira cena, na próxima cena, por exemplo, acontece no meio do 

verão). Inicialmente, a delimitação de uma cerca nos remete a um estado de trincheira, uma 

referência ao isolamento e a guerra onde Kane vai situar a desintegração do espaço institucional 

na figura da universidade.  

Não há a explicação, de maneira alguma, ao longo da escritura, se de fato existe essa 

guerra (ou o que a teria motivado), nem tampouco, como as personagens foram parar nesse 

local. Supõem-se, à medida que avançamos na leitura da obra, que seja uma alusão à guerra 

como um estado emocional e afetivo, ligado e inerente ao aspecto essencial da condição humana 

em declínio e em tempos de crise. A guerra como um princípio que retorna com frequência, 

uma ameaça fantasmagórica que paira sobre a sociedade a partir do momento que existe uma 

relação clivada entre o eu e o outro. 

A noção de pureza associada ao título da escritura parece ser uma provocação e um 

deslocamento da noção de identidade (com frequência associada na história da humanidade à 

construção de uma nacionalidade, ou na constituição ideal da formação da imagem de “povo” 

como um todo homogêneo) para o âmbito privado e íntimo da sexualidade. Essa noção de 

identidade tende à criação de uma figura do inimigo. A figura do outro é completamente 

diferente de um “eu” estabelecido, e isso acaba se desdobrando e criando um binômio coletivo 

que se estabelece entre nós/eles. 

“Eles” passam a ser fundamentalmente percebidos como diferentes de “nós”, seriam 

aquilo que Sémelin (2009, p. 68) considera como um “Outro” a mais. Essa divisão instaura a 

figura do inimigo, calcada unicamente na angústia e no pavor da diferença, sentimentos que 

acabam se cristalizando a ponto de exigirem a destruição da figura desse “Outro” a mais. Tudo 

passa a ser motivo para o “Outro”, em pleno exercício de sua diferença, ser qualitativamente 

diferente do “nós” instituído. O outro em comunidade vai deixando de ser um para ser 

identificado como “eles” que são qualitativamente diferentes do nós: [eles] “não tem o mesmo 
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sangue, nem os mesmos costumes: não tem o mesmo nariz, nem a mesma corpulência, é maior 

ou menor, tem outra cor de pele”. 

O mecanismo de embaralhamento das definições e estações climáticas de uma cena para 

outra, faz com que a noção de tempo também seja borrada de maneira a perder e a desobedecer 

a noção de sincronicidade. O que nos possibilita e contribui para a leitura da guerra como um 

estado de sentimento atemporal que adormece, mas não desaparece da noção de história.  

A personagem Tinker nas suas primeiras ações da primeira cena aparece fazendo um 

preparo da droga para ser administrada, o diálogo entre ele e a personagem Graham é construído 

com frases curtas, pontuais e objetivas. No texto, Tinker se apresenta indiretamente como um 

traficante “eu sou um comerciante”, enquanto Graham parece ser um dependente químico em 

busca da droga. A rubrica do texto informa que Tinker procura uma veia, mas não acha, o que 

indica um uso contínuo e prévio de substâncias injetáveis. No trecho não parece claro se a 

personagem está usando a droga, mesmo sabendo da iminente possibilidade de morte, ou se 

está propondo com ela um suicídio assistido.  

Algumas indicações no trecho sugerem uma tentativa de aproximação de Graham; na 

troca de olhar que lança para Tinker, na conversa que puxa e até mesmo no reconhecimento de 

que a ideia partiu dele. A personagem Tinker, por sua vez, desvia o olhar, corta a conversa 

estendida e parece ter pressa em acabar logo com o processo, tanto que na impossibilidade da 

veia acaba aplicando a droga no olho. Existem, porém, três falas de Tinker que escapam à 

estrutura comum da primeira cena: “Isso não vai terminar aqui”, “você sabe o que vai acontecer 

comigo?” e “Isso é só o começo” funcionam no desenvolvimento da escritura como um 

prenúncio do papel opressor de Tinker no universo e nas outras personagens de Cleansed 

(1998). A cena é concluída com a primeira imagem física da morte. Uma imagem que propõe 

como produto um corpo morto pelo uso excessivo, desejante, intenso e viciado das substâncias 

químicas. A relação desses dois personagens na primeira cena parece ser puramente profissional 

e pragmática. 

Na breve menção que faz a uma irmã, a personagem de Graham não conclui a frase 

sobre o que especificamente sua irmã quer ou deseja. Mais adiante, com o desenvolvimento da 

escritura, somos informados que Grace era a irmã de Graham, e que chega até a universidade 

“entrincheirada” procurando justamente pelo corpo do irmão desaparecido. Então, na primeira 

cena se é apresentado a Graham, o irmão morto de Grace, que será por um longo tempo da 

escritura apenas mencionado a Tinker, o “negociante”, que aparentemente se mostra frio e sem 

sentimentos, agindo muito mais como um executor, e a menção indireta a um papel familiar e 

despersonalizado, a irmã.  
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Na cena seguinte, denominada como cena dois, se é apresentado a dois outros 

personagens Rod e Carl, a saber: 

 

Cena dois20 
Rod e Carl estão sentados na grama do lado de dentro da cerca da universidade.  

Meio do verão – O sol está brilhando.  

O som de uma partida de cricket vindo do outro lado da cerca.  

Carl tira seu anel.  

Carl – Pode me dar o seu anel?  

Rod – Eu não vou ser o seu marido, Carl.  

Carl – Como é que você sabe?  

Rod – Eu não vou ser marido de ninguém.  

Carl – Eu quero que você fique com o meu anel.  

Rod – Pra quê?  

Carl – Um sinal.  

Rod – De quê?  

Carl – Compromisso.  

Rod – Você me conhece há três meses. Isso é suicídio.  

Carl – Por favor.  

Rod – Você morreria por mim?  

Carl – Sim.  

Rod – (Estende a mão.)  

Não tô gostando nada disso  

Carl – (Fecha os olhos e põe o anel/aliança no dedo de Rod.)  

Rod – Quê que você tá pensando?  

Carl – Que eu sempre vou amar você.  

Rod – (Ri.)  

Carl – Que eu nunca vou te trair.  

Rod – (Ri mais.)  

Carl - Que eu nunca vou mentir pra você.  

Rod – Acabou de mentir.  

Carl – Meu bem  

Rod – Querido meu amor meu bem. Você me ama tanto, e não  

lembra o meu nome?  

                                                 
20 Scene Two 

Rod and Carl sit on the college green just inside the perimeter fence of the university. Midsummer - the sun is 

shining. The sound of a cricket match in progress on the other side of the fence. Carl takes off his ring. 

Carl Can I have your ring? Rod I’m not going to be your husband, Carl. Carl How do you know? Rod I’m not 

going to be anyone’s husband. Carl I want you to have my ring. Rod What for? Carl A sign. Rod Of what? Carl 

Commitment. Rod You’ve known me three months. It’s suicide. Carl Please. Rod You’d die for me? Carl Yes. 

Rod (Hold out his hand) I don’t like this. Carl (Closes his eyes and puts the ring on Rod’s finger.) Rod What are 

you thinking? Carl That I’ll always love you. Rod (Laughs.) Carl That I’ll never betray you. Rod (Laughs more.) 

Carl That I’ll never lie to you. Rod You just have. Carl Baby - Rod Sweetheart honey baby I have a name. You 

love me so much why can’t you remember my name? Carl Rod. Rod Rod. Rod. Carl Can I have your ring? Rod 

No. Carl Why not? Rod I wouldn’t die for you. Carl That’s all right. Rod I can’t promise you anything. Carl I 

don’t mind. Rod I do. Carl Please. Rod (Takes off his ring and hands it to Carl.) Carl Will you put it on my 

finger? Rod No. Carl Please. Rod No. Carl I don’t expect anything. Rod Yes you do. Carl You don’t have to 

say anything. Rod I do. Carl Please, baby. Rod Fuck’s/sake - Carl Rod, Rod, sorry. Please. Rod (Takes the ring 

and Carl’s hand.) Listen. I’m saying this once. (He puts the ring on Carl’s finger.) I love you now. I’m with you 

now. I’ll do my best, moment to moment, not to betray you. Now. That’s it. No more. Don’t make me lie to you. 

Carl I’m not lying to you. Rod Grow up. Carl I’ll never turn away from you. Rod Carl. Anyone you can think of, 

someone somewhere got bored with fucking them. Carl Why are you so cynical? Rod I’m old. Carl You’re thirty-

four. Rod Thirty-nine. I lied. Carl Still. Rod Don’t trust me. Pause Carl I do. They kiss. Tinker is watching. 

(Cleansed. KANE, 2001. pp.109-112, tradução nossa). 
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Carl – Rod.  

Rod – Rod. Rod.  

Carl – Me dá o seu anel?  

Rod – Não.  

Carl – Por quê não?  

Rod – Eu não morreria por você.  

Carl – Tudo bem.  

Rod – Eu não posso te prometer nada.  

Carl – Eu não me importo.  

Rod – Eu me importo.  

Carl – Por favor.  

Rod – (Tira o anel dele e entrega para Carl.)  

Carl – Você não vai pôr ele no meu dedo?  

Rod – Não.  

Carl – Por favor.  

Rod – Não.  

Carl – Eu não espero nada em troca.  

Rod – Espera sim.  

Carl – Você não precisa dizer nada.  

Rod – Preciso sim.  

Carl – Por favor, meu bem  

Rod – Caralho –  

Carl – Rod, Rod, por favor, desculpa  

Rod – (Pega o anel da mão de Carl.)  

Escuta. Só vou te dizer isso uma vez.  

(Ele põe o anel no dedo de Carl.)  

Eu te amo agora.  

Tô com você agora.  

Eu vou fazer o meu melhor, minuto a minuto, pra não te  

trair.  

Agora.  

É isso. Mais nada. Não me faz mentir pra você.  

Carl – Eu não tô mentindo pra você.  

Rod – Cresce.  

Carl – Nunca vou te dar as costas.  

Rod – Qualquer um que você imaginar, alguém em algum  

lugar, vai tá de saco cheio de trepar sempre com a mesma  

pessoa.  

Carl – Por quê você é tão cínico?  

Rod – Eu sou velho.  

Carl – Você tem 34.  

Rod – 39. Eu menti.  

Carl – Fica quieto.  

Rod – Não confia em mim.  

Pausa  

Carl – Eu confio.  

Eles se beijam 

Tinker está assistindo  

 

Pode-se perceber que o espaço de confinamento permanece a mesma instituição, ainda 

que a estação climática e o tempo meteorológico tenham sido alterados. Agora, em contraste 

com a neve caindo da cena anterior, existe um sol brilhando no meio do verão. Pressupõe-se 

com isso uma passagem de tempo, sem haver, porém, precisão cronológica. Longe desse espaço 

de confinamento, do outro lado da cerca, a vida parece acontecer normalmente, as rubricas 

indicam um jogo acontecendo. Existe nessa cena uma oposição total ao clima da primeira.  
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Em Kane se faz necessário estar atentos para os nomes das suas personagens e aquilo 

que eles escondem de revelador sobre a sua função ou o corpo que nomeiam. O nome da 

personagem Carl,21 por exemplo, em tradução livre e literal, denota alguém de linhagem ou de 

posição social baixa, que não descende dos nobres, como um camponês ou um homem pobre, 

enquanto que o nome Rod 22 está ligado a símbolos eminentemente fálicos e verticais, como as 

hastes, varas ou as barras (de ferro ou madeira). É também uma gíria para designar o próprio 

pênis.  

É interessante notar ainda que a potência do ódio de Tinker, direcionada ao casal ao 

longo de toda escritura, vai recair sobre Carl em forma de desmembramento, de retalhação 

literal e aniquiladora do corpo; enquanto as aflições direcionadas a Rod, comparativamente, são 

brandas e não tendem ao despedaçar do corpo. Numa abordagem mais generalizada e sem 

maiores aprofundamentos, especula-se aqui que o ódio de Tinker por Carl possivelmente não é 

apenas e isoladamente direcionado a uma condição sexual e identitária, mas também a uma 

condição alegórica da minoria (pobre e homossexual) a qual, provavelmente, está associado.  

Enquanto no outro extremo, numa espécie de efeito de machistmo distorcido, 

condenscendente e cheio de clichês sociais poupe Rod do desmembramento físico pela sua 

condição “fálica” de ativo ou de “menos homossexual” que Carl, já que Rod se mostra 

aparentemente frio e sem manifestações emocionais ou afetadas. Claro que esse pensamento 

mereceria um maior desenvolvimento e aprofundamento das questões supostas aqui, afinal, são 

suposições com base nas nomeações dos corpos das personagens. Porém, devido às questões e 

ao desenvolvimento do pensamento acerca dos elementos da tanatopoética, objetivo dessa 

análise, serem mais urgentes e relevantes ao restante da reflexão, não se adentrou para além 

dessas discussões acerca do nome das duas personagens que já foi colocado aqui.  

Se a primeira cena mantém uma ordem tanática culminando em um produto da morte 

na imagem do cadáver de Graham que se forma, a segunda cena começa numa ordem erótica, 

com Carl e Rod às voltas em uma discussão de relacionamento do casal que é concluída com a 

recusa formal de um pedido de casamento, simbolizado pela rejeição ao anel de compromisso 

por parte de Rod. Existe nessa cena algo que é recorrente e atravessa toda a obra kaneana: os 

                                                 
21 Pronunciation: /kɑːl/ NOUN 1 archaic A peasant or man of low birth.1.1Scottish A man; a fellow. Origin Old 

English (denoting a peasant or villein): from Old Norse karl 'man, freeman', of Germanicorigin; related to churl. 

Oxford English Dictionary (12 vols). Oxford: Oxford University Press. 
22Pronunciation: /rɒd/ NOUN 1 A thin straight bar, especially of wood or metal; 1.1 A wand or staff as a symbol 

of office, authority, or power; 1.2 A slender straight stick or shoot growing on or cut from a tree or bush; 1.3 A 

stick used for caning or flogging; 1.4(the rod) The use of a stick as punishment; 1.5 vulgar slang A man’s penis. 

Oxford English Dictionary (12 vols). Oxford. Oxford University Press. 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Old-Norse#Old-Norse__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Germanic#Germanic__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/churl


95 

 

relacionamentos amorosos unilaterais e a obsessão pela urgência do amor. A personagem de 

Carl deseja se casar com três meses de namoro, o que para Rod configura um suicídio, a morte 

do desenvolvimento do amor deles. A personagem de Rod tem trinta e nove anos, e como deixa 

claro ao final da cena, mentiu sobre a sua idade para o seu parceiro. Também não parece muito 

animado com a possibilidade de restringir a sua vida sexual a um único parceiro, mas o que lhe 

incomoda de certa maneira é o fato de Carl jurar amor eterno, mas não ser capaz de pronunciar 

corretamente o seu nome próprio, por exemplo.  

Rod não parece ser tão sonhador quanto o seu companheiro e também não consegue lhe 

fazer nenhuma grande promessa futura. Percebe-se uma personagem que utiliza o passado, 

representado na soma da sua idade, para justificar a necessidade de viver o amor e o 

relacionamento no momento presente, sem a projeção ou o planejamento de dias futuros, como 

deseja e faz Carl. No viés do otimismo romântico guiado por um desejo latente da necessidade 

de possuir e ser possuído pelo amor, Carl, cumpre todos os clichês dos apaixonados, diz que 

vai sempre amar, nunca vai mentir, trair ou abandonar, seria capaz, inclusive, de morrer. Os 

paradoxos kaneanos começam a ser desenvolvidos e a discussão dos dois se encerra com um 

beijo. Ao final da cena lê-se a indicação que avisa que Tinker estava assistindo a todo o 

desenrolar desse desenvolvimento afetivo. 

A autora parece esboçar e sugerir aparentemente que existe um certo prazer voyeurístico 

por parte da personagem Tinker, ao colocá-lo para observar a cena do casal homossexual. No 

desenvolvimento da escritura é possível perceber que as maiores crueldades, agressões físicas 

e violência são destinadas para as cenas com Carl e Rod. Existe um prazer por parte da 

personagem Tinker em testar e punir o amor do casal, que acaba se tornando em indiferença e 

banalização, não lhe importando a dor sentimental ou o sofrimento físico de Carl e Rod, que 

aumentam progressiva e consideravelmente ao longo da obra.  

Na sequência da cena quatro, por exemplo, primeiro a personagem Carl é espancada 

por homens invisíveis, até perder a consciência, em seguida sofre um empalamento anal, depois 

tem a língua mutilada e, por fim, se vê obrigada a engolir o anel que propôs de casamento a 

Rod. No entanto, na obra de Kane, os extremos coexistem como estruturantes de sua 

tanatopoética. A beleza e o terror são apresentados em imagens que potencializam o ideal de 

amor indestrutível do casal desviante e problematizador da norma, tanto de Carl e Rod quanto 

de Grace e Graham.  

Na terceira cena, que para fins didáticos de análise dividiu-se em duas partes nesse 

trabalho, Kane nos apresenta a personagem Robin, além de começar a nomear simbolicamente 

os espaços de confinamento da universidade, como é possível conferir abaixo: 
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Cena três23 

 

A Sala Branca – a enfermaria da Universidade  

Grace está de pé sozinha esperando  

Tinker entra consultando uma lista  

Tinker – Ele morreu há seis meses. Nós normalmente não guardamos as roupas tanto 

tempo.  

Grace – O quê que acontece com elas?  

Tinker – São recicladas. Ou incineradas.  

Grace – Recicladas?  

Tinker – É preferível incinerar, mas-  

Grace – Vocês dão pra alguém?  

Tinker – É.  

Grace – E isso não é muito anti-higiênico?  

Tinker – Ele morreu de overdose.  

Grace – Então por que queimar o corpo dele? 

Tinker – Ele era um viciado.  

Grace – Vocês acharam que ninguém ia se importar?  

Tinker – Eu não tava aqui na hora.  

Grace – Eu preciso ver as roupas dele.  

Tinker – Eu lamento.  

Grace – Vocês deram as roupas do meu irmão para outra pessoa.  

Eu não vou sair daqui até ver essas roupas.  

Tinker – (Não responde).  

Grace – O quê isso interessa pra você? Me dá as roupas dele.  

Tinker – Eu não tenho permissão de deixar ninguém sair do terreno.  

Grace – Eu só preciso ver  

Tinker – (“considera”. Então vai até a porta e chama.)  

Robin!  

 

Percebeu-se que entre a primeira cena e a cena três se passaram seis meses. Essa é uma 

das poucas indicações cronológicas específicas na obra de Kane. A personagem Grace sai em 

busca dos vestígios do irmão desaparecido e precisa ter certeza que ele desapareceu ao olhar ou 

tocar algo que materialize e especifique essa ausência, as roupas aqui atuam como dispositivos 

de lembrança, similares à mesma operação da fotografia na memória no mundo de hoje.  

Atente-se que, inicialmente, o nome da personagem Grace24, que traduzido literalmente 

significa Graça. Enquanto substantivo pode estar relacionado à uma suavidade e à elegância, 

                                                 
23 Scene Three 

The White Room - the university sanatorium. Grace stands alone, waiting. Tinker enters consulting a file. 

Tinker He’s been dead six months. We don’t normally keep the clothes that long. Grace What happens to them? 

Tinker Recycled. Or incinerated. Grace Recycled? Tinker Most likely incinerated, but – Grace You give them 

to someone else? Tinker Yes. Grace Isn’t that very unhygienic? Tinker He died of an overdose. Grace Then 

why burn his body? Tinker He was an addict. Grace You thought nobody cared. Tinker I wasn’t here at the time. 

Grace I need to see his clothes. Tinker I’m sorry. Grace You gave my brother’s clothes to someone else, I won’t 

leave until I’ve seen them. Tinker (Doesn’t respond.) Grace What does it matter to you? Give me his clothes. 

Tinker I’m not allowed to let anything leave the grounds. Grace I just need to see them. Tinker (Considers. Then 

goes to the door and calls.) Robin! (Cleansed. KANE, 2001. pp.112-113, tradução nossa). 
24 Pronunciation:/ɡreɪs/ NOUN 1 Smoothness and elegance of movement; 2 Courteous good will; 

2.1(graces) An attractively polite manner of behaving; 3 (In Christian belief) the free and unmerited favour of 

God, as manifested in the salvation of sinners and the bestowal of blessings. 3.1 

A divinely given talent or blessing. Oxford English Dictionary (12 vols). Oxford: Oxford University Press. 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/smoothness#smoothness__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/elegance#elegance__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/courteous#courteous__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/will#will-2__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/attractively#attractively__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/polite#polite__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/manner#manner__10
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/behave#behave__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/unmerited#unmerited__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/favour#favour__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/manifest#manifest__5
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sinner#sinner__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bestow#bestow__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/blessing#blessing__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/divinely#divinely__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/talent#talent__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/blessing#blessing__2
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ou até mesmo à uma cortesia no trato pessoal, sendo também, uma maneira educada de se 

comportar.  Na crença cristã a “Graça” está associada tanto a um favor livre e imerecido de 

Deus, como pode ser um talento concedido pelo Próprio. E, por fim, pode ser a condição ou o 

fato de ser favorecido por alguém.  

Ao que parece, a julgar pelas recoerrências metafóricas de Kane, a religião cristã ao 

longo do seu conjunto de escrituras, a nomeação de Grace parece flertar e prestar um tributo a 

essa conotação divina de “ser favorecido” por alguém. Ao longo dessa escritura, viu-se que por 

diversos momentos a personagem Grace acaba sendo poupada de violências maiores e mais 

agressivas porque a personagem Tinker parece nutrir algum tipo de afeição física por ela.  

O diálogo entre Grace e Tinker possui um certo sarcasmo e humor negro em relação às 

respostas prontas de Tinker. Não existe a figura do cadáver ou alguma lápide que faça referência 

a um corpo enterrado, antes, existe a resposta crua e evasiva de Tinker sobre a incineração do 

corpo de Graham; “ele era um viciado”. Esse breve diálogo, entre as duas personagens sobre 

os restos mortais de Graham, toca na questão do recalcamento e no medo da morte. Para 

Norbert Elias (2001, p. 18), “a morte é um dos grandes perigos biossociais na vida humana. 

Como outros aspectos animais, a morte, tanto como processo quanto imagem mnemônica, é 

empurrada mais e mais para os bastidores da vida social durante o processo civilizador”. Num 

ideal de sociedade higienizada, nos moldes daquela que a personagem Tinker parece querer 

construir, não deve haver registro ou lembrança alguma de corpos que se decompõe ou que se 

findaram. 

As tumbas e os cemitérios contam e preservam histórias e lembranças. Numa sociedade 

que pretende se “purificar” ou ter corpos “purificados”, não deve haver resquício algum dos 

“Outros” que estavam em desacordo ou se desviaram da norma vigente. A proposta é de 

aniquilamento total do outro, reduzi-lo a pó para que consiga final e rapidamente desaparecer. 

Segundo Nalini (2014, p. 174), Aristóteles conceituava a impiedade como sendo uma falta 

contra os deuses ou contra os mortos, os pais e a pátria. Era necessária a persistência dos ritos 

funerários, uma vez que “o velório é a oportunidade de despedida do falecido e de sua família 

receber o conforto dos amigos”. 

A indignação da personagem Grace sai em forma de pergunta “vocês achavam que 

ninguém ia se importar?”. Atente-se, ainda, para o fato da personagem Tinker nessa cena se 

referir inicialmente a um plural (nós), e em seguida Grace perguntar também no coletivo 

(Vocês), ao que no final dessa primeira parte do diálogo ele diz: “eu não tenho permissão”. 

Tinker não está sozinho nessa ideia de dominação e purificação afligida aos corpos e devires 

desviantes e restantes da escritura. Existem outras pessoas, que ao decorrer da escritura, 
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aparecem descritos como “homens invisíveis” e “as vozes”. Nomes sem corpos e devires sem 

suportes que, certamente, controlam, supervisionam ou agenciam as ações de Tinker. 

Nesse caso, a personagem Tinker parece funcionar como uma alegoria e personificação 

da máquina abstrata de rostidade; o que justifica a não aparição desses “homens invisíveis” ou 

dos corpos das vozes. Todos possuem o mesmo rosto. 

 Segundo propõe Deleuze e Félix Guattari (1996, p. 49) existiria uma máquina (abstrata) 

de produzir rostidade: essa máquina é chamada dessa maneira, porque é a produção social do 

rosto, opera numa rostificação de todo o corpo, de suas mediações e de seus objetos, uma 

espécie de “paisagificação de todos os mundos e de todos os meios”. Essa máquina, que se 

desenvolveu e se expandiu justamente com o desenvolvimento histórico do homem branco, 

interroga os sujeitos, os define e os enquadra por meio de um jogo, fundado em dois eixos 

fundamentais: significância e subjetivação.25 Através da montagem de um sistema muro 

branco/buraco negro em uma dupla via de significação-subjetivação, aparece o rosto, a saber: 

 
[...] sistema muro branco-buraco negro. Grande rosto com bochechas brancas, rosto 

de giz furado com olhos como buraco negro [...]. O rosto não é um invólucro exterior 

àquele que fala, que pensa ou que sente [...]. Uma criança, uma mulher, uma mãe de 

família, um homem, um pai, um chefe, um professor primário, um policial, não falam 

uma língua em geral, mas uma língua cujos traços significantes são indexados nos 

traços de rostidade específicos (DELEUZE e FÉLIX GUATTARI, 1996, p. 32) 

 

Ao entender o arquétipo ocidental cristão e heterossexual sob uma perspectiva 

dominante e hegemônica, enxerga-se a bipolarização que essa maquinaria abstrata de rostidade 

instaura, através de dois modos distintos de operação: as unidades e as escolhas. Onde as 

primeiras trabalham na formação de uma unidade de rosto, em paralelo e contradição, 

estabelecendo para isso os contrastes binários como, por exemplo, homem/mulher, 

adulto/criança, pai/filho, em que as dicotomias se estabelecem e aparecem em detalhes, e como 

elementos de definição. As segundas funcionam selecionando e julgando se esse rosto é aceito 

ou não.  

Essa máquina abstrata, contudo, não trabalha apenas com os elementos concretos, mas, 

principalmente, com os elementos abstratos e quase imperceptíveis. A máquina de rostidade vê 

e estabelece regras e formas, esquadrinha os sujeitos e os condicionam a ambientes 

predeterminados a partir de dados intocáveis e inquestionáveis. De maneira geral, a máquina 

                                                 
25 Os autores utilizam, como metáforas para análise, as perspectivas ilustrativas da figura de um “muro branco” 

para a significância e a da imagem “buraco negro” para a subjetivação. Onde o “muro branco” se apresenta como 

uma superfície lisa no qual se inscreve o significado; e o “buraco negro” é uma larga alameda sem organização e 

controle. Enquanto um reflete as redundâncias de uma razão compartilhada e em massificação, o outro seria um 

mergulho no poço obscuro das paixões (DELEUZE; GUATTARI, 1996). 
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trabalha sem descanso numa produção e fabricação social dos rostos. Ou, a grosso modo, numa 

rostificação da imagem, de todo o corpo dos sujeitos analisados e selecionados, de suas 

terminações, até de seus objetos e de suas maneiras de conceber o mundo. Ainda, segundo as 

palavras de Deleuze; Guatarri (1996, p 46): 

 

“[...] é preciso que o sistema buraco negro-muro branco quadricule todo o espaço, 

delineie suas arborescências ou suas dicotomias, para que o significante e a 

subjetividade possam apenas tornar concebível a possibilidade de suas operações”. 

 

 

Ainda na análise da cena três, que foi dividida em duas partes para fins didáticos de 

análise, atente-se para seguinte sequência: 

 
Eles esperam. Entra um garoto de 19 anos.  

Tinker – Tão aí.  

Grace – (Para Robin.)  

Tira a roupa.  

Robin – Senhora?  

Grace – Grace  

Tinker – Tira.  

Robin – (Tira a roupa e fica de cueca.)  

Grace – Toda.  

Robin – (Olha para Tinker)  

Tinker – (Considera, então assente)  

Robin tira a cueca e fica tremendo por dentro com as mãos  

cobrindo a genitália.  

Grace se despe completamente  

Robin assiste apavorado  

Tinker olha pro chão  

Grace veste as roupas de Robin/Graham  

Quando está completamente vestida, ela fica de pé  

Por alguns momentos, paralisada.  

Ela começa a tremer  

Ela desmorona e começa a gemer se lamentando,  

descontrolada  

Ela “colapsa”  

Tinker a carrega até uma cama  

Ela é amarrada. Ele algema ambos os braços na cabeceira  

da cama. Ele injeta nela. Ela relaxa.  

Tinker acaricia seus cabelos.  

Grace – Eu não vou sair daqui.  

Tinker – Vai. Você não vai encontrar ele aqui.  

Grace – Eu quero ficar.  

Tinker – Não é certo.  

Grace – Mas eu já tô ficando.  

Tinker – Você vai ser removida.  

Grace – Eu pareço com ele. Diz que você pensou que eu fosse um homem.  

Tinker – Eu não posso te proteger.  

Grace – Eu não quero que você proteja.  

Tinker – Você não devia estar aqui. Você não tá bem.  

Grace – Me trata como um paciente.  

Tinker – (“Considera” em silêncio. Então pega um frasco de  

pílulas do seu bolso.) Mostra a língua.  

Grace – (Põe a língua pra fora).  
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Tinker – (Põe uma pílula na língua dela.)  

Engole.  

Grace – (Engole.)  

Tinker – Eu não sou responsável, Grace.  

Ele sai.  

Grace e Robin se encaram, Robin ainda está nu, com as  

mãos cobrindo a genitália.  

Grace – Se veste.  

Robin – (Procura as roupas de Grace no chão e se veste.)  

Grace – Escreve pra mim.  

Robin – (Pisca)  

Grace – Eu preciso de você pra avisar meu pai que eu tô ficando  

aqui.  

Pausa  

Robin – Tô indo embora daqui a pouco. Pra casa da minha mãe.  

Grace – (Encara)  

Robin - Se eu não me embaralhar de novo.  

Vô pra minha mãe, eu tomei jeito então eu -  

Tomei jeito.  

Grace – (Encara)  

Robin – Quê que tu tá fazendo aqui, não tem mulé aqui.  

Me encarando.  

Grace – Escreve pra mim (ela balança as algemas)  

Robin – A voz disse preu me matar.  

Grace – (Encara)  

Robin – Tô seguro agora. Ninguém se mata aqui.  

Grace – (Encara)  

Robin – Ninguém qué morre.  

Grace – (Encara)  

Robin - Eu não quero morrê, tu qué morre?  

Grace – (Encara)  

Robin – Pode sê logo logo, to indo embora.  

Pode sê daqui há trinta, o Tinker disse.  

Pode sê –  

Grace – Você não sabe escrever, né?  

Robin – (Abre a boca para responder mas não consegue pensar em  

nada pra dizer.)  

Grace – Não é o fim do mundo.  

Robin – (Tenta falar. Nada.)26 

                                                 
26 They wait. A nineteen year old boy enters. Tinker There. Grace (To Robin.) Take off your clothes. Robin Miss? 

Grace Grace Tinker Do it. Robin (Takes off his clothes, down to his underpants.) Grace All of them. Robin 

(Looks at Tinker.) Tinker (Considers, then nods.) Robin removes his underpants and stands shivering with his 

hand over his genitals. Grace undress completely. Robin watches, terrified. Tinker looks at the floor. Grace 

dresses in Robin’s/Graham’s clothes. When fully dressed, she stands for a few moments, completely still. She 

begins to shake. She breaks down and wails uncontrollably. She collapses. Tinker lifts her onto a bed. She lashes 

out - he handcuffs both arms to the bed rails. He injects her. She relaxes. Tinker strokes her hair. Grace I’m not 

leaving. Tinker You are. You won’t find him here. Grace I want to stay. Tinker It’s not right. Grace I’m staying. 

Tinker You’ll be moved. Grace I look like him. Say you thought I was a man. Tinker I can’t protect you. Grace 

I don’t want to. Tinker You shouldn’t be here. You’re not well. Grace Treat me as a patient. Tinker (Considers 

in silence. Then takes a bottle of pills from his pocket.) Show me your tongue. Grace (Sticks out her tongue.) 

Tinker (Puts a pill in her tongue.) Swallow. Grace (Does.) Tinker I’m not responsible, Grace. He leaves. Grace 

and Robin stare at each other, Robin still naked, hands covering his genitals. Grace Dress. Robin (Looks at 

Grace’s clothes on the floor. He puts them on.) Grace Write for me. Robin (Blinks.) Grace I need you to tell my 

father I’m staying here. Pause. Robin Leaving soon. Going to my mum’s. Grace (Stares.) Robin If I don’t mess 

up again. Going to my mum’s, get myself sorted so I - Get sorted. Grace (Stares.) Robin What are you doing here, 

don’t have girls here. Staring at me. Grace Write for me. (She rattles her handcuffs.) Robin Voice told me to kill 

myself. Grace (Stares.) Robin Safe now. Nobody kills themself here. Grace (Stares.) Robin Nobody wants to 

die. Grace (Stares.) Robin I don’t want to die, do you want to die? Grace (Stares.) Robin Could be pretty soon, 

me leaving. Could be in thirty, Tinker said. Could be – Grace You can’t write, can you. Robin (Opens his mouth 
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Sobre a personagem Robin ter dezenove anos, em entrevista concedida a Rebellato 

(1998), Kane disse que ele era baseado em um jovem negro que esteve na prisão de Roben 

Island junto com Nelson Mandela. Segundo ela o rapaz tinha 18 anos quando foi posto na 

prisão. Seu tempo de cárcere seria de quarenta e cinco anos. Até então, essa informação não 

havia significado nada para o jovem rapaz, pois ele era analfabeto. Até que Mandela e os outros 

prisioneiros ensinaram ele a ler e escrever. Ele aprendeu a contar, e então percebeu o longo 

tempo que significava os quarenta e cinco anos, e então se enforcou. Na mesma entrevista a 

autora afirmou ainda que não inventava muito na hora de escrever. Ela disse que simplesmente 

olhava ao redor. Mas não era afeita à ideia de teatro como jornalismo. Segundo Kane, tudo o 

que você tem que fazer é olhar para o mundo ao seu redor e a violência estará lá. 

Por isso, é possível perceber que as falas da personagem Robin se desviam, em relação 

às regras ortográficas, das dos outros personagens. No restante dessa sequência é interessante 

perceber algumas informações cruciais: a sala branca da enfermaria não está aberta para todas 

as pessoas; Tinker não deseja e nem tenta fazer mal a Grace, porque parece se sentir atraído por 

ela (por reconhecê-la como uma igual); Grace parece ter sofrido um processo forte de 

“incorporação” após vestir as roupas que foram de Graham absorvendo os resquícios de 

sentimentos do irmão; os pacientes de Tinker são tratados com drogas na enfermaria; Robin 

veste as roupas de Grace sem nenhum problema de gênero; Grace tem um pai e decide ficar 

confinada voluntariamente; a personagem Robin está em um longo processo de tratamento por 

ouvir vozes que tentam convencê-lo à praticar suicídio, ele não quer morrer; a enfermaria é o 

lugar onde nem as vozes e nem as mulheres entram. 

A personagem Robin acredita que ninguém quer morrer, por isso ele próprio foge das 

vozes que lhe torturam com a proposta de suicídio. Primeiramente, a família dele, depois ele, 

acreditam que a enfermaria é o lugar seguro para fugir das vozes morte. Ao que parece, Robin 

foi mandado por estar “doente da cabeça” e ter tentado se matar. Numa prática comum da 

história moderna, os doentes são afastados do convívio e da vida social, são relegados aos 

bastidores e a invisibilidade.  

Segundo Elias (2001) em nossos dias existe uma prática comum de exclusão social da 

morte e dos moribundos. E para os doentes essa pode ser uma experiência amarga relegada ao 

confinamento hospitalar. Também Ariès (2014, p. 787) atenta para esse fenômeno como sendo 

                                                 
to answer but can’t think of anything to say.) Grace It’s not the end of the world. Robin (Tries to speak. Nothing.) 

(Cleansed. KANE, 2001, pp.112-115, tradução nossa). 
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o triunfo da medicalização, onde a partir da guerra de 1914: “a interdição do luto e de tudo o 

que na vida pública lembra a morte, passa se contrair e a se fechar”. A morte deixou de ser vista 

como um fenômeno natural e até necessário, para se tornar um fracasso, como uma espécie de 

“negócio” perdido e não rentável aos hospitais. Quando ela chega é “considerada um acidente 

e um sinal de impotência ou de imperícia que é preciso esquecer” Ariès (2014, p.791). Ela deve 

ser discreta, quase imperceptível, não devendo atrapalhar a rotina hospitalar. 

Por isso, a personagem Robin afirma que na enfermaria a morte não se faz presente. Na 

enfermaria da personagem Tinker executam-se os “pacientes” de maneira discreta, silenciosa e 

medicamentalizada, na mesma rapidez em que incineram seus corpos e apressam o seu 

desaparecimento físico.  

Se faz interessante notar, também, que as performatizações de identidade e de gênero 

desenvolvidas por Grace, ao longo da escritura, acontecem a partir desse “vestir a 

roupa”/memória do irmão. Gradativamente Graham vai voltando à cena evocado pela sua irmã 

até se fundir por completo à personagem de Grace, que passa a não se reconhecer mais como 

tal. Nas indicações das próximas cenas de Grace, Kane nos diz que ela passa a falar como 

Graham, com a mesma voz. Ela deseja tanto ser o irmão que morreu, que, por fim, consegue, 

por meios cirúrgicos, com o auxílio-tortura de Tinker se tornar um homem “trans”, ser 

Grace/Graham.  

Por falar em performatização de identidade, gênero e sexualidades que se desviam do 

padrão e problematizam a norma, no caso dessa escritura, os modos de existência apresentados 

e portados por essas personagens, se desviam por completo do sistema e do ideal 

heteronormativo de rostidade. Ideal esse personificado, sustentado e mantido na figura de 

Tinker, como uma máquina extrema de destruição e tortura psicofísica. Se faz necessário 

apresentar o trecho e concluir a análise da cena quatro, comentada anteriormente de maneira 

introdutória. Note-se a cena em questão: 

 

Cena quatro27 

                                                 
27 Scene Four 

The Red Room - the university sports hall. Carl is being heavily beaten by an unseen group of men. We hear the 

sound of the blows and Carl’s body reacts as if he has received the blow. Tinker holds up his arm and the beating 

stops. He drops his arm. The beating resumes. Carl Please. Doctor. Please. Tinker holds his arm. The beating 

stops. Tinker Yes? Carl I can’t - Any more. Tinker drops his arm. The beating continues methodically until Carl 

is unconscious. Tinker holds up his arm. The beating stops. Tinker Don’t kill him. Save him. (He kisses Carl’s 

face gently.) Carl (Opens his eyes.) Tinker There’s a vertical passage through your body, a straight line through 

which an object can pass without immediately killing you. Starts here. (He touches Carl’s anus.) Carl (Stiffens 

with fear.) Tinker Can take a pole, push it up here, avoiding all major organs, until it emerges here. (He touches 

Carl’s right shoulder.) Die eventually of course. From starvation if nothing else gets you first. Carl’s trousers are 

pulled down and a pole is pushed a few inches up his anus. Carl Christ no. Tinker What’s your boyfriend’s name? 
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A Sala Vermelha – O ginásio da Universidade.  

Carl está sendo fortemente espancado por um grupo de  

homens invisíveis.  

Nós escutamos os sons das pancadas e o corpo de Carl  

reage como se recebesse a pancada.  

Tinker levanta o braço as pancadas param  

Ele abaixa o braço. As pancadas voltam.  

Carl – Por favor, Doutor. Por favor.  

Tinker levanta o braço. As pancadas param.  

Tinker – Sim?  

Carl – Eu não posso-  

Não posso mais-  

Tinker abaixa o braço.  

A pancadaria continua metodicamente até Carl ficar  

inconsciente  

Tinker levanta o braço.  

Tinker – Não mata ele não.  

Poupa ele.  

Ele beija gentilmente o rosto de Carl.  

Carl – (Abre os olhos.)  

Tinker - Tem uma passagem vertical através do seu corpo, uma  

linha reta, através dela um objeto pode passar sem te matar  

imediatamente. Começa aqui.  

Ele toca o ânus de Carl.  

Carl - (enrijece de medo.)  

Tinker - Pode se pegar uma vara, empurrar por aqui, evitando os órgãos importantes, 

até ela chegar aqui.  

(toca o ombro direito de Carl)  

É claro que eventualmente se morre. De inanição se nada  

te levar primeiro.  

As calças de Carl são arriadas e um bastão empurrado  

ânus adentro.  

Carl - Cristo. Não.  

Tinker – Qual é o nome do seu namorado?  

Carl – Jesus.  

Tinker – Você pode descrever a genitália dele?  

Carl – Não.  

Tinker – Quando foi a última vez que você chupou o pau dele?  

Carl – Eu  

Tinker – Você botou ele no rabo?  

Carl – Por favor.  

Tinker – Não quer entregar, tô vendo.  

Carl – Não.  

Tinker – Fecha os olhos e imagina que é ele.  

Carl – Por favor Deus eu não.  

Tinker – Rodney Rodney me rasga no meio.  

Carl – Por favor Deus não me mata porra.  

                                                 
Carl Jesus Tinker Can you describe his genitals? Carl No Tinker When was the last time you sucked his cock? 

Carl I Tinker Do you take it up the arse? Carl Please Tinker Don’t give it, I can see that. Carl No Tinker Close 

your eyes. Imagine it’s him. Carl Please God no I Tinker Rodney Rodney split me in half Carl Please don’t 

fucking kill me God Tinker I love you Rod I’d die for you. Carl Not me please not me don’t kill me Rod not me 

don’t kill me ROD NOT ME ROD NOT ME The pole is removed. Rod falls from a great height and lands next to 

Carl. Tinker I’m not going to kill either of you. Carl I couldn’t help it, Rod, was out my mouth before I - Tinker 

Shh shh shh. No regrets. (He strokes Carl’s hair.) Show me your tongue. Carl sticks out his tongue. Tinker 

produces a large pair of scissors and cuts off Carl’s tongue. Carl waves his arms, his mouth open, full of blood, 

no sound emerging. Tinker tales the ring from Rod’s finger and puts it in Carl’s mouth. Tinker Swallow. Carl 

(Swallows the ring.) (Cleansed. KANE, 2001, pp.116-118, tradução nossa). 
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Tinker – Eu te amo Rod eu morreria por você.  

Carl – Eu não. Por favor eu não não me mata o Rod não eu  

Não me mata o Rod eu não o Rod eu não.  

A vara é removida  

Rod cai de uma grande altura perto de Carl  

Silêncio.  

Tinker – Eu não vou matar nenhum dos dois  

Carl – Eu não pude evitar, Rod, saiu da minha boca antes que eu-  

Tinker – Shh shh shh  

Sem lamentações  

(Ele acaricia o cabelo de Carl)  

Mostra a língua.  

Carl põe a língua pra fora  

Tinker saca uma grande tesoura e corta a língua de Carl  

fora.  

Carl balança os braços, com a boca aberta cheia de sangue,  

nenhum som sai.  

Tinker tira o anel do dedo de Rod e põe na boca de Carl.  

Tinker – Engole.  

Carl – (Engole o anel.)  

 

As indicações espaciais levam em consideração um local ao qual é atribuído cor; “a sala 

vermelha”. Ao que parece foi como renomearam ou recodificaram, nesse processo de 

entrincheiramento institucional e estado de sítio alguns espaços da universidade. A sala 

vermelha é também o ambiente amplo e aberto do ginásio. O exército de homens invisíveis são 

todos coordenados pela personagem Tinker com uma sincronia e maestria de um regente de 

orquestra. O grupamento desses homens é, por analogia, uma grande extensão do corpo de 

Tinker. Que evoca no gesto do braço subindo e descendo em sinal de aprovação/reprovação, a 

figura da referência arquetípica do sádico ditador. 

Ora, foi na figura dos líderes e militantes etnonacionalistas e racistas que os 

historiadores viram em operação, de maneira explícita, o mito da pureza. Na concepção racial 

dos nazistas, por exemplo, esse ideal de pureza se conjugava ao da saúde. Por isso, para 

completar e dialogar com a referência dada Kane situa o espancamento e a tortura física e 

corporal, ao qual submete sua personagem no espaço do ginásio: um local de reconhecimento 

oficial para trabalhar a saúde por meio das práticas do esporte e da atividade física. Os nazistas 

também retomaram como escopo científico as teorias médicas higienistas que circulavam na 

Alemanha, França e Inglaterra. Ainda segundo Sémelin (2009, p. 63): 

 
A vontade de reforçar a “pureza do sangue germânico” levou-os a promulgar, já em 

setembro de 1935, uma lei para a “proteção do sangue e da honra alemães”. Ela 

rapidamente se traduziu em dois importantes textos, legalizando a segregação dos 

judeus alemães: o primeiro proibia, sob pena de prisão, o casamento – e, mais 

amplamente, qualquer relação sexual – entre arianos e judeus; o segundo punha termo 

à legalidade jurídica adquirida pelos judeus em 1871. Essa vontade de “saneamento” 

da “raça”, entretanto, estava longe de visar apenas os judeus do país, pois tinha suas 

raízes no culto do corpo sadio, belo, limpo, etc. “O homem ariano, saudável, limpo, 
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laborioso, esportista, casando-se com uma mulher da mesma raça, dando-lhe muitos 

filhos, foi alçado a modelo e norma”.  

 

Kane, a partir do diálogo com as referências que evocam esses fantasmas caros e 

vergonhosos à identidade da Alemanha e à história da sociedade moderna, executa os seus 

desvios e torções para problematizar não o fascismo nacionalista, que foi disseminado aos 

poucos de maneira quase imperceptível por toda a Europa, mas um resquício desse fascismo 

que se mostra igualmente devastador, e potencialmente se alastra de maneira permissiva, em 

relação à identidade sexual, de gênero e o livre fluxo dos desejos e devires que emanam como 

desvios do ideal perpetuado e cultuado da normatividade heterossexual.  

As identidades que performatizam o gênero e mostram o caráter fluído e inapreensível 

da sexualidade não são contempladas, ou rejeitam veementemente o formato e o molde do 

homem ideal ariano e o seu modelo de corpo fabricado em série. Por isso existe um movimento 

da personagem Tinker, em primeiramente vigiar, espreitar e supervisionar, depois perseguir em 

silêncio, e por fim, atacar, espancar, tolher e aniquilar. O desvio que põe em cheque o 

funcionamento do padrão deve ser extinto não apenas em ideias, mas fisicamente. Os corpos 

precisam ser punidos e esse castigo tem que ser exemplar, espetacular e expiatório. Por isso, as 

indicações sugerem que espancamento aconteça de maneira espetacularizada no espaço público 

do ginásio.   

A personagem Tinker aborda o casal com base na ação anterior deles; a sua declaração 

de amor e momento íntimo. Ele pretende ir desarticulando, testando e experimentando de 

maneira higienista o amor que presenciou entre os dois, o empalamento de Carl, por exemplo, 

é feito de maneira “clínica” para evitar que atinja qualquer órgão vital. Não está nos planos de 

Tinker matá-los, mas se divertir e cansá-los com a aflição da tortura. Ele se aproxima e toca 

partes do corpo das suas vítimas, tenta com elas um interrogatório por meio do diálogo 

coloquial, é nessa tentativa de diálogo que conseguimos enxergar o lugar e o senso comum de 

onde Tinker fala. No início do trecho ainda é possível perceber os questionamentos e 

curiosidades de Tinker em relação à vida sexual e amorosa das vítimas; ele parece conhecer o 

nome inteiro de Rod, e a ideia de abreviá-lo lhe parece insuportavelmente carinhosa demais 

para dois homens. 

A maneira como estão estruturadas e são apresentadas as falas da personagem, deixam 

escapar as representações imaginárias que são utilizadas como referências para a sua 

construção. Tinker tem como inimigos não Carl e Rod, mas o que eles significam e apontam 

existir para além da norma. Porém, a forma como ele trata os seus inimigos dialoga diretamente 

com as descrições da psiquiatria sobre as personalidades paranoicas. 
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Essas características segundo Sémelin (2009) se reconhecem na associação da 

desconfiança (agressividade exagerada em relação ao próximo); da psicorrigidez que se revela 

como uma incapacidade de questionamento do seu próprio sistema; de uma hipertrofia do ego, 

o que muitas das vezes se potencializa, e se transforma na megalomania; e, por fim, de um 

falseamento do juízo que constitui o traço essencial de uma personalidade paranoica. No trecho 

da cena quatro é possível localizar todos esses pontos na relação entre as três personagens. Ou 

ainda, nas palavras do autor: 

 
[...] O paranoico raciocina exato, mas partindo de premissas falsas. O ponto de partida 

lhe parece evidente [...] O falseamento do juízo faz com que o paranoico esteja sempre 

descompassado com os verdadeiros problemas, parecendo estar fora da realidade e 

irredutível à opinião alheia. Suas faculdades mentais, no entanto, estão intactas. Sua 

fala busca, perfeitamente, argumentos no real, mas para dar uma interpretação 

imaginária. O paranoico imputa todas as suas dificuldades e fracassos ao outro. Ele 

não tem dúvidas: o mundo é que está errado ou lhe querem mal. Suas interpretações 

guardam uma aparência verossímil e podem suscitar a adesão das pessoas à sua volta 

(SÉMELIN, 2009, pp. 77-78). 

 

No mundo de Tinker não podem existir universos paralelos ou outros modos de 

existência sem que eles queiram afetar, colidir ou destruir o seu. Então, é necessário tratar o 

que acontece em paralelo com a única ferramenta possível, a violência física. A personagem de 

Tinker parece saber que nem todo corpo resiste à tortura física. Ele sabe que os mecanismos 

que dispõe, se devida e violentamente aplicados podem conseguir exatamente aquilo que ele 

deseja. Esses mecanismos também propiciam à personagem o poder que ele detém sobre a 

maioria dos corpos da escritura. Quando Carl, por desespero e dor causados pela tortura, pede 

para que Tinker mate a personagem Rod e não ele parece causar um alívio no carrasco.  

A ideia de Carl tentar salvar a própria pele após ter jurado morrer por Rod assegura a 

mente paranoica de Tinker que o amor deles não é de um todo forte e nem verdadeiro. Por isso, 

também, ele resolve poupar a vida dos dois. A personagem parece ter recebido a réplica que 

queria ouvir desde o princípio do interrogatório, e na forma como está escrita, evoca um tom 

de desespero pelo atropelamento e embaralhamento das palavras que não estão separadas por 

vírgulas ou pontos.  

Interessante perceber também que quando a personagem Rod aparece em cena, as 

indicações da autora sugerem “uma queda de um lugar alto”, o que parece ser uma referência 

aos métodos de tortura e execução infligido aos homossexuais pelo exercício de sua sexualidade 

privada, por meio do Estado Islâmico (EL-ISIS) nos espaços públicos e na espetacularização da 

rua como uma demonstração de punição para servir de exemplo aos demais cidadãos e 

comunidade islâmica em geral. 
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Ao final da confissão de Carl e intercessão pela própria vida indicando o parceiro (a 

quem havia jurado morrer no lugar, caso fosse necessário) para ser morto e não ele (ao que 

justifica em seguida na presença de Rod com a frase “eu não pude evitar...”) a personagem 

Tinker corta-lhe a língua com um instrumento rudimentar e pede para que numa ação simbólica 

engula o anel, figuração alegórica da união do amor “comum” à duas pessoas. Ao que parece, 

na mente paranoica de Tinker o símbolo do anel não cabe como elemento ou função usual a 

qual está atribuído numa relação heterossexual. O uso desse símbolo para coroar o amor de dois 

homens parece se tornar a profanação de um símbolo puro e, portanto, deve ser combatido. A 

melhor forma de combater esse tipo de associação ou ideia é jogando-a para um lugar onde não 

possa nunca ser vista. Num lugar fadado a desaparecer, no corpo-para-a-morte de Carl. 

Sem a possibilidade física da língua, que devidamente articulada e em uso pode 

performatizar oralmente o amor homossexual por meio da verbalização das palavras; e sem a 

figuração do anel que aproxima esse amor de uma legitimidade e o mantém em igualdade com 

os relacionamentos padrões da norma heterossexual, a personagem Tinker parece satisfeita e 

parcialmente convencida de que pode ter extinto uma possível “aberração”.  

O medo da morte e não a ausência do amor é o que parece mover a traição de Carl, o 

que está em jogo no momento da cena é a sua mortalidade e a sua sentença de condenação à 

morte. Uma morte tão concreta e possível que deixa de figurar como a possibilidade da 

impossibilidade (um dia morrerei, mas não sei quando), para se tornar a ameaça do rapto 

iminente. Segundo Levinas (2012, p. 141) esse absurdo da morte se configura como “rapto” 

porque possibilita a gratuidade da minha responsabilidade pelo outro. 

 É o outro (Tinker), nesse caso, que tem a responsabilidade e o poder de morte sobre 

Carl. De acordo com Morin (1970, p.30) o horror da morte é capaz de tudo, inclusive de 

conduzir o suicídio ou à loucura. É um horror capaz de inspirar tanto ao doente, despertando 

nele uma energia que pode lhe curar como, ao contrário, despertar no homem são uma emoção 

que pode lhe matar. Ou ainda: 

 

É evidente que a obsessão da sobrevivência, muitas vezes em detrimento da vida, 

revela no homem a preocupação lancinante de conservar a sua individualidade para 

além da morte. O horror da morte é, portanto, a emoção, o sentimento ou a consciência 

da perda da individualidade. Emoção-choque, de dor, de terror ou de horror. 

Sentimento que é o de uma ruptura, de um mal, de uma catástrofe, isto é, sentimento 

traumático. Consciência, enfim, de um vazio, de um vácuo, que se cava onde havia 

plenitude individual [...]Esse traumatismo no seio da consciência da morte é já, 

embrionária, a ideia da morte (que não é mais do que a ideia da perda da 

individualidade) estreitamente associada à consciência realista do fato de morte 

(MORIN, 1970, p.32). 
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Essa ideia se mostra como um paradoxo (ela se opõe, mas também não se dissocia por 

completo) às metáforas da imortalidade que estofam e agregam substância à morte de um 

conteúdo de vida. A ideia da morte em sua matriz originária e primitiva é uma ideia esvaziada 

de conteúdo e prenhe de vazios. A ideia que Carl tem sobre a morte é o vazio. Um vazio que 

vai substituir a sua individualidade. É, portanto, algo abominável e parece igual à 

potencialização do mistério do amor. São vias iguais, mas em sentidos diferentes; uma vez que 

o amor individualiza, pontua e especifica o ser (corpo/Carl) no amor e o ser (corpo/Rod) amado, 

nesse mesmo processo de “especialização” dos seres e sentimentos, a morte igual em potência 

e intensidade, projeta primeiramente o indivíduo (corpo/Carl) para o nada, despolarizando e 

sepultando o ideal de amor único e recíproco. 

A cena seguinte apresenta a mesma potência que une Eros e Tânatos na formação da 

imagem Grace/Graham, de maneira poética e metafórica num retrato dos dois polos extremos 

da vida em um desenvolvimento e harmonização atravessados pela via da erotização dos corpos, 

objeto de desejo e suporte dessas duas forças antagônicas; vida/morte. Analisa-se o trecho 

abaixo: 

Cena cinco28  
 

A Sala Branca  

                                                 
28 Scene Five 

The White Room. Grace is lying in bed. She wakes and stares at the ceiling. She takes her hands from under the 

sheet and looks at them - they are free. She rubs her wrists. She sits up. Graham is sitting at the end of her bed. 

He smiles at her. 

Graham Hello, sunshine. Silence. Grace stares at him. She smacks him around the face as hard as she can, then 

hugs him to her as tightly as possible. She holds his face in her hands and looks closely at him. Grace You’re 

clean. Graham (Smiles.) Grace Don’t ever leave me again. Graham No. Grace Swear. Graham On my life. 

Pause. They look at each other in silence. Graham More like me than I ever was. Grace Teach me. Graham 

dances - a dance of love for Grace. Grace dances oppose him, copying his movement, his facial expression. 

Gradually, she takes on the masculinity of his movement, his facial expression. Finally, she no longer has to watch 

him - she mirrors him perfectly as they dance exactly in time. When she speaks, her voice is more like his. Graham 

You’re good at this. Grace Good at this. Graham Very good. Grace Very good. Graham So/very very good. 

Grace Very very good. Graham (Stops and considers her.) I never knew myself, Grace. Grace (Stops mirroring 

him, confused.) You’re always been an angel. Graham No. I just look good. (He smiles at her confusion and takes 

her in his arms.) Not so serious. You’re gorgeous when you smile. They begin to dance slowly, very close together. 

They sing the first verse of ‘You Are My Sunshine’ by Jim Davis and Charles Mitchell. Their voices trail off and 

they stand staring at each other. Grace They burned your body. Graham I’m here. I went away but now I’m back 

and nothing else matters. They stare at each other.She touches his face. Grace If I - (She touches his lips.) Put my 

- (She puts her finger in his mouth.) They stare at each other, terrified. She kisses him very gently on the lips. 

Grace Love me or kill me, Graham. He hesitates. Then kisses her, slowly and gently at first, then harder and 

deeper. Graham I used to… think about you and…. I used to… wish it was you when I… Used to… Grace 

Doesn’t matter. You went away but now you’re back and nothing else matters. Graham takes off her shirt and 

stares at her breasts. Graham Makes no difference now. He sucks her right breast. She undoes his trousers and 

touches his penis. They take off the rest of their clothes, watching each other. They stand naked and look at each 

other’s bodies. They slowly embrace. They begin to make love, slowly at first, then hard, fast, urgent, finding each 

other’s rhythm is the same as their own. They come together. They hold each other, him inside her, not moving. A 

sunflower bursts through the floor and grows above their heads. When it is fully grown, Graham pulls it towards 

him and smells it. He smiles. Graham Lovely (Cleansed. KANE, 2001, pp.118-121, tradução nossa). 
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Grace está deitada na cama. Ela acorda e fita o teto. Ela tira as mãos de baixo dos 

lençóis e olha pra elas- Elas estão livres. Ela esfrega os pulsos. Ela senta. Graham 

está sentado no fim da cama. Ele sorri pra ela.  

Graham – Oi, Luz do sol.  

Silêncio Grace encara-o Ela o beija no rosto o mais forte que ela pode, depois o 

abraça o mais forte possível. Ela segura o rosto dele e olha fixamente pra ele.  

Grace – Você tá limpo.  

Graham – (Sorri)  

Grace – Não me deixa nunca mais.  

Graham – Não.  

Grace – Jura.  

Graham – Pela minha vida.  

Pausa. Eles se olham em silêncio.  

Graham – Cê tá mais parecida comigo do que eu jamais fui.  

Graham – Me ensina.  

Graham dança – Uma dança de amor para Grace  

Grace dança em frente a ele copiando os movimentos dele Gradualmente, ela toma a 

masculinidade de seus movimentos, suas expressões faciais. Finalmente, ela não o 

assiste mais. Ela o espelha perfeitamente enquanto eles dançam exatamente ao 

mesmo tempo.  

Quando ela fala, a voz dela fica mais parecida com a dele.  

Graham – Você é boa nisso.  

Grace – Boa nisso.  

Graham – Muito boa.  

Grace – Muito boa.  

Graham – Muito Muito boa  

Grace – Muito Muito boa.  

Graham – (Para e a observa)  

Eu nunca me conheci, Grace –  

Grace – (Para de espelhá-lo, confusa.)  

Você sempre foi um anjo.  

Graham – Não eu só parecia bom.  

(Ele sorri da confusão dela e a toma nos braços)  

Não é tão sério assim. Você fica linda quando sorri.  

Eles começam a dançar lentamente, bem juntos Eles cantam o primeiro verso de “You 

Are My Sunshine” de Jim Davis e Charles Mitchell. As vozes deles vão baixando e 

eles se encaram de pé.  

Grace – Eles queimaram teu corpo.  

Graham – Eu tô aqui. Eu fui embora, mas agora eu tô de volta e nada  

mais importa.  

Eles se encaram. Ela toca o rosto dele.  

Grace – Se eu-  

(Ela toca os lábios dele.)  

Puser meu-  

(Ela põe o dedo dela na boca dele. Eles se encaram, assustados. Ela o beija muito 

levemente nos lábios.)  

Grace – Me ama ou me mata, Graham.  

Ele hesita. Então a beija suave e gentilmente a princípio, depois mais forte e 

profundamente.  

Graham – Eu costumava...pensar em você e ...  

Eu costumava...queria que fosse você quando eu...  

Costumava...  

Grace – Não importa. Você foi embora, mas agora você tá de volta  

e nada mais importa.  

Graham tira a blusa dela e olha para seus seios.  

Graham – Agora não faz diferença.  

Eles tiram o resto das roupas, um assistindo ao outro. Eles ficam de pé nus e olham 

para o corpo um do outro Eles lentamente se abraçam. Eles começam a fazer amor, 

bem devagar a princípio, Depois mais forte, rápido, urgente, fazendo o ritmo do outro 

se tornar o seu. Eles gozam juntos. Eles se abraçam, Um girassol nasce do chão e 
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cresce sobre as cabeças deles. Quando ele está completamente crescido, Graham 

puxa-o até ele e o cheira.  

Ele sorri.  

Graham – Amável. 

 

Nota-se nessa cena um maior número de indicações e intervenções de Kane, enquanto 

os diálogos das personagens são pontuais, de frases curtas e incompletas (incompletudes 

graficamente apresentadas por meio das reticências). A personagem Grace ainda permanece no 

espaço da sala branca (a enfermaria). Inicialmente, se é apresentado à imagem-ideia de que 

Graham voltou dos mortos.  

Segundo Morin (1970) a crença na sobrevivência pessoal ilustrada na figura do fantasma 

ou espectro representa uma brecha no sistema das analogias cosmomórficas29 da morte-

renascimento. Essa brecha seria fundante e originária da tendência do homem em querer salvar 

a sua integridade para além da decomposição e da materialidade do cadáver. Foi com a 

observação dos restos funerários dos homens do paleolítico, nas sociedades rudimentares com 

base de subsistência na colheita, que os pesquisadores perceberam que os mortos eram 

enterrados com as armas e os alimentos. Com isso, os pesquisadores concluíram que os “mortos 

vivem a sua própria vida, como vivos” (MORIN, 1970, p. 125). Essa era uma crença universal 

na humanidade arcaica passada que resistiu até o presente. 

O ato de enterrar os corpos junto dos seus utensílios significativos, por ser um princípio 

arcaico e primitivo, e na concepção primitiva da morte não havia essa noção e nem os termos e 

definições de alma ou de espíritos, como são entendidos e explorados hoje, principalmente pela 

via religiosa, os mortos não eram considerados princípios “desencarnados”, mas possuidores 

de uma natureza corpórea e de uma forma. Essa forma possui a imagem dos seres vivos, criando 

assim, a ideia e a imagem do duplo. Esse duplo seria o centro de toda a ilustração arcaica no 

que diz respeito aos mortos ao longo do desenvolvimento da humanidade. Ou ainda, de acordo 

com Morin (1970, p. 126):  

 

[...] esse duplo não é tanto a reprodução, a cópia conforme post mortem do indivíduo 

falecido: acompanha o vivo durante toda a sua existência, duplica-o, e este último 

sente-o, conhece-o, ouve-o e vê-lo, por meio de uma experiência quotidiana e 

quotinocturna, nos seus sonhos, na sua sombra, no seu reflexo, no seu eco, no seu 

hálito, no seu pênis e até nos seus gases intestinais. 

 

A aparição da personagem Graham para a sua irmã em toda a plenitude da sua forma 

física, incluindo a forma sexual evoca essa ideia e referência ao duplo, inerente ao conceito 

                                                 
29

 A coisificação do homem, isto é, o ato de enxergar o homem e as suas questões subjetivas como aspectos 

particulares de uma natureza que é, na verdade universal. 
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primitivo e ancestral de mortalidade. Kane, entretanto, problematiza ainda mais essa noção com 

a performatização de Graham por Grace. Grace não consegue se contentar e ser feliz com a 

aparição do irmão, o seu amor por ele é tão grande em comparação ao que ela sente por si 

própria que ela resolve querer ser ele, para sempre. Em comparação com o amor de Carl e Rod, 

onde um temeu perder a individualização e ser raptado para sempre da vida e do modo de 

existência conhecido, o amor de Grace por Graham visa exatamente o oposto, num polo 

extremo. Ela deseja perder e abrir mão da sua própria individualização em favor do ser amado. 

O ato incestuoso cometido pelos irmãos é dotado de uma pureza e de produção de imagens que 

reforçam a inocência com a qual eles permitem se entregar aos devires e desejos. 

Se Carl teme por seu corpo e busca a todo custo preservá-lo, Grace parece tratar o seu 

corpo apenas como um suporte para seus desejos, uma estrutura capaz de ser explorada, 

investigada, invadida, violada, performatizada etc., até finalmente se tornar a base de algo que 

julga ser maior, algo cujo a forma exponha e congregue o abrigo da totalidade de seu amor. 

Grace também parece disposta a não deixar o seu irmão desaparecer ou voltar para o reino dos 

mortos invisíveis, para isso ela se projeta em direção ao universo das sombras. 

A materialidade da sombra foi considerada nas sociedades arcaicas como sendo a 

primeira manifestação permanente do duplo. Era também considerada, pelo homem primitivo, 

como um dos primeiros mistérios, sendo a portadora do reconhecimento do homem enquanto 

pessoa existente e viva. Com isso, a noção de sombra colou-se à de aparência, de representação, 

da fixação e o próprio nome do duplo. Ou ainda, segundo Morin (1970, p. 128): 

 

O duplo, é, portanto, um alter ego, e mais precisamente, um ego alter, que o vivo 

sente em si durante toda a sua existência, simultaneamente exterior e íntimo. E já não 

é uma cópia, uma imagem do vivo que, originalmente, sobrevive à morte, mas sim a 

sua própria realidade de ego alter. O ego alter é bem o Eu que é um outro. 

 

A metamorfose física de Grace busca conservar essa referência (o Eu que sou um outro) 

a partir da seleção e mistura dos elementos que resolve preservar/inserir no seu corpo; no 

desenvolvimento da escritura a personagem Tinker resolve lhe costurar um pênis e lhe amputar 

os seios, mas decide preservar as feições do seu rosto feminino intactas junto com o seu cabelo, 

concedendo assim à Grace, uma anatomia andrógina.  

Rosto feminino, pênis, ausência de seios, roupas e trejeitos masculinos, um pensamento-

voz confuso e bipartido, que se divide graficamente nas indicações de fala, ao longo do corpo 

da escritura, como Grace/Graham. As falas dessa personagem duplo, agora fisicamente 
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andrógina aumentam consideravelmente com sua fusão, de maneira, a borrar e confundir o 

leitor.  

Nesse aspecto, o corpo andrógino é um espaço de construção e de multiplicidade dos 

devires. Criado para desafiar, ultrapassar, fazer interrogar e resistir à própria necessidade do 

nome. O corpo deixa então de estar submetido unicamente a discursividade, a obedecer aos 

padrões de uma norma social, ou se submeter à literalidade de uma assinatura e da inscrição 

linguística, para ele mesmo ser linguagem, assinatura e espaço, um corpo político e uma 

máquina desejante. O corpo proposto por Kane para a personagem Grace parece ser uma 

resposta dada à máquina de produzir rostos e destruir subjetividades. É a ideia de um corpo 

conceito que não se atemoriza ou se aterroriza diante da morte. 

O corpo andrógino da personagem Grace não deixa de ser também uma resposta, uma 

problematização que parece operar como proposta subversiva e eficaz à máquina invisível e 

midiatizada de produzir rostos. Sabotar e destruir essa máquina por meio da escritura é borrar 

as fronteiras da escrita, criar não conceitos isolados e separados, mas instaurar os rastros e 

insistir na produção dos quase-conceitos derridariano, amalgamados numa estrutura de 

sentimento que procure não apontar caminhos, mas fazer-nos pensar sobre eles, e pensando 

sobre eles, sejam capazes de se revisarem historicamente junto aos mortos da história. 

A androginia em sua condição transgressora procura ultrapassar as contradições entre 

natureza (o corpo com o qual eu nasci) e cultura (o corpo com o qual me identifico, desejo, 

almejo ou me desejariam). Dessa maneira, o ideal andrógino parece despertar e indicar o desejo 

por uma identidade que ultrapasse as estruturas do suporte material do corpo e do nome. É uma 

provocação contemporânea à velhas questões que teimam em assustar a humanidade e a 

produzir ondas de violência de tempos em tempos. 

Na cena seis, Kane apresenta sua penúltima personagem a ser retratada pela escritura, a 

personagem Woman (mulher). As indicações de espaço descrevem o título de “a sala negra”. O 

lugar onde se situam os chuveiros do ginásio da universidade, que fora convertido em cabines 

de peep show.30 A personagem Woman é uma stripper que Tinker “visita” e paga pelos seus 

serviços, para ela poder dançar é necessário adicionar fichas. Enquanto Woman dança, a 

personagem Tinker se toca e busca dar vazão aos seus sentimentos eróticos. No diálogo 

desenvolvido por eles existe uma obsessão de Tinker em querer ver o rosto de Woman, mas 

                                                 
30 Uma espécie de cabine onde são mostradas (e comercializadas) exibições de imagens eróticas para entreter o 

público eminentemente masculino. Depoista-se a ficha (comprada anteriormente), e a imagem acontece com um 

tempo de duração determinada pelo valor da ficha depositada. 
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toda vez que ela mostra ele desvia ou baixa o olhar, esse jogo se repete até o encerrar da cena, 

quando ele finalmente a encara e a janela da cabine se fecha.  

As falas de Tinker direcionadas à Woman parecem muito com as falas direcionadas 

inicialmente a Grace (quando ele a olha pela primeira vez). Tinker pondera apelando que aquele 

não é o lugar para a personagem Woman estar dançando, e se propõe desesperadamente a 

desenvolver uma relação de qualquer tipo com ela: amizade, profissional, ajuda etc. ao passo 

que Woman recusa à todas as suas investidas.  

A caixa onde a personagem apresenta o seu show parece protegê-la da pulsão destrutiva 

de Tinker, que no final, a personagem Tinker em uma ação que parece funcionar como um ato 

falho chama a mulher pelo nome de Grace. Woman aparentemente é um corpo sem nome, sem 

definições ou identidade prévia. Está liberto das assinaturas, mas condenado à sua própria 

condição de corpo enquanto um objeto de imagem-consumo-desejo: a personagem dança para 

proporcionar diversão ao cliente, a proposta é que o faça atingir o orgasmo por meio das ações 

voyeurística e mecânica (a prática masturbatória).  

À medida que a personagem Tinker se aproxima da Woman, e isso ocorre de maneira 

gradativa, (nas cenas nove, quatorze e dezenove) a relação dos dois vai se tornando mais íntima. 

Ele acaba por projetar e direcionar os seus devires, bem como um nome a ela, começa a chamá-

la de Grace. O corpo da personagem Woman ocupa na mente de Tinker um espaço de 

preenchimento a ser inscrito com os seus desejos recalcados, reprimidos e não correspondidos. 

Grace não ama outra pessoa a não ser o irmão, e Tinker parece desejá-la de maneira velada. 

Logo após a cirurgia de implantação peniana de Grace feita pelo próprio Tinker, ele parece ter 

aceitado o fato de que o corpo de Grace não será objeto de desejo e de posse dele. O corpo dela 

se torna impuro para ele, ao passo que o corpo de Woman é um produto a ser consumido, 

possuído e dominado.  

O fato é que por algum motivo que não parece claro: se por estratégia de Woman para 

escapar da morte, ou se por uma carência emotiva, ela acaba cedendo à dominação persuasiva 

e verborrágica de Tinker, transformando-se em um corpo, pelo decalque de um nome próprio e 

de uma assinatura, que se deixou capturar e apreender. Essa nomeação acaba por gerar nela a 

vontade de performatização do nome próprio atribuído, transformando-a assim, em Grace, ou 

naquilo que o nome Grace portava. A relação Tinker/Woman se constitui quase sempre pela 

ordem da erotização da violência e pela via da agressão. Ele passa a agredir Woman, xinga o 

seu corpo, dirige-lhe palavras que ostentam violência e dominação psicológica, e ela só repete 

o quanto ama a Tinker.  
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Com uma identidade atribuída agora ao corpo da personagem Woman, esse corpo deixa 

de ser livre e passa a performatizar uma atitude em função do medo da tortura ou da morte, 

impostas por Tinker. É um corpo em constante negociação onde os devires são mediados em 

função da sobrevivência e do terror da morte. Nessa perspectiva, a performatização da escrita 

de Kane cria uma estrutura de sentimento na qual, sempre por meio de agenciamentos, suas 

personagens operam frenéticos e constantes jogos da ordem dos devires em fluxo e em 

intercâmbio contínuo. 

Na cena oito somos apresentados às criaturas que não configuram como personagens 

oficialmente, mas simbolizam e enriquecem o arsenal de jogo metafórico e o diálogo com as 

referências que a autora opera o tempo inteiro em sua escritura. As criaturas que aparecem são 

os ratos, a saber: 

 

Cena oito31  
Uma poça de lama perto do lado de dentro da cerca da Universidade. Está chovendo. 

O som de uma partida de futebol do outro lado da cerca. Um único rato corre entre 

Rod e Carl.  

Rod– Meu bem  

Carl – (Olha para Rod. Ele abre a boca. Não sai nenhum som.)  

Rod – Você devia ter visto eles me crucificando.  

Carl – (Tenta falar. Nada. Ele bate no chão frustrado.)  

Carl apalpa na lama e começa a escrever enquanto Rod fala.  

Rod – E os ratos comeram o meu rosto. E daí? Eu teria feito o mesmo só que eu nunca 

disse que eu não faria. Você é jovem. Eu não te culpo. Não se culpe. Não é culpa de 

ninguém.  

Tinker está assistindo.  

Ele deixa Carl terminar o que está escrevendo então vai até ele e lê. Ele pega Carl 

pelos braços e corta suas mãos. Tinker sai. Carl tenta pegar as mãos dele- ele não 

consegue, ele não tem mãos.  

Rod vai até Carl. Ele cata a mão esquerda decepada e tira o anel que ele havia posto 

lá. Ele lê a mensagem escrita na lama.  

Rod – “Diz que você me perdoa” (Ele põe o anel.)  

Eu não vou mentir pra você Carl. O rato começa a comer a mão direita de Carl.  

 

                                                 
31 Scene Eight. 

A patch of mud just inside the perimeter fence of the university. It is raining. The sound of a football match in 

progress on the other side of the fence. A single rat scuttles around Rod and Carl. 

Rod Baby. Carl (Looks at Rod. He opens his mouth. No sound comes out.) Rod  You’d have watched 

them crucify me. Carl (Tries to speak. Nothing.) He beats the grounds in frustration. Carl scrabbles around in 

the mud and begin to write while Rod talks. Rod And the rats eat my face. So what. I’d have done the same only 

I never said I wouldn’t. You’re young. I don’t blame you. Don’t blame yourself. No one’s to blame. Tinker is 

watching. He lets Carl finish what he is writing, then goes to him and reads it. He takes Carl by the arms and cuts 

off his hands. Tinker leaves. Carl tries to pick up his hands - he can’t, he has no hands. Rod goes to Carl. He picks 

up the severed hands and takes off the ring he put there. He reads the message written in the mud. Rod Say you 

forgive me. (He puts on the ring.) I won’t lie to you, Carl. The rat begins to eat Carl’s right hand. (Cleansed. 

KANE, 2001, pp.129, tradução nossa). 
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A autora parece ter escolhido as cenas de Carl e Rod para construir, num jogo frenético 

de referências, grande parte das suas ideias sobre o medo físico do indivíduo e a consciência de 

si perante o aniquilamento provocado pela simples presença ou menção da morte. São as cenas 

dessas personagens que nos mostram as contradições e os paradoxos emocionais, emotivos e 

físicos que envolvem o indivíduo em crise do fim de século.  

As personagens Carl e Rod exercem os seus discursos e enunciações de dentro da lama, 

na sarjeta junto aos ratos. Carl não consegue mais verbalizar, pois foi-lhe lhe arrancada a língua 

e com ela o direito de se performatizar verbalmente e de recorrer a fala. Sua comunicação oral 

é impossível; mas ele precisa de alguma maneira entrar em contato e estar em diálogo com o 

outro. É aí que ele utiliza a escrita no suporte da lama. Carl deseja atingir Rod com o seu pedido 

de perdão. Ele precisa, independente da condição em que esteja o seu corpo, se manter em 

sintonia e em contato com o outro. Só o contato com o outro que está no mesmo local que ele, 

a quem ele reconhece como um igual pode, de uma certa maneira, legitimar a existência de 

ambos.  

A personagem Tinker assiste novamente à cena, sem sentimento algum ou remorso, ele 

executa a amputação do corpo de Carl, sua segunda amputação e desmembramento. Se o amor 

confessado verbalmente por Carl incomodou a Tinker, agora o amor verbalizado na escrita, no 

suporte efêmero da lama, também parece incomodar e, não ser permitido. Tinker intensifica o 

ataque ao corpo do outro, corpo desviante das regras paranoicas mantidas e veladas pelo próprio 

Tinker, de modo a tornar o corpo de Carl quase incomunicável, reduzindo consideravelmente 

as suas potências de afectação de outros corpos a zero.  

Os ratos que aparecem nessa cena, que tanto comem o rosto de Rod, quanto passeiam 

por entre o casal lhe fazendo companhia parecem ser um artifício na construção da referência 

ao procedimento de “bestialização” do inimigo, que é utilizada pelos grandes regimes 

ditatoriais. Segundo Sémelin (2009) transformar o inimigo em um animal é o primeiro 

precedente para um eventual início de violência contra ele. Os soldados durante as guerras 

construíram esse tipo de metáfora para iludirem a si próprio e, com isso, amenizarem o peso na 

consciência de estarem executando seres humanos. Essa animalização do outro também pode 

se estender a um único grupo de pessoas no intuito de aumentar a violência contra ele.  

Essa desumanização segundo Sémelin (2009) age mediante a animalização do outro, o 

empurrando para fora do campo das relações humanas. Feito isso, começa-se a matá-lo 

primeiramente com palavras, que antes de tudo, desqualificam sua humanidade. Na articulação 

desse entendimento, matar bestas ou feras que possuem traços humanos se torna uma realidade 

mais palatável e possível. Essas nomeações animais nunca são da ordem dos animais que 
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simbolizam ou evocam nobreza, mas antes, é um processo de seleção hostil e perversa. Esse 

processo de nomeação animal foi largamente utilizado pelos nazistas na segunda guerra, por 

exemplo. Os nazistas se referiam aos judeus como piolhos ou ratos.  

Mas não se pode atribuir esse desejo de massacre e de extermínio do outro animalizado 

apenas os regimes autoritários, ou totalitários. Essa ideia de desumanizar para em seguida 

limpar, no procedimento que resulta uma “limpeza étnica”, é um fenômeno colado à formação 

e à origem das democracias. No fascismo os “inimigos” eram étnicos, no comunismo eles eram 

políticos e isso tendeu ao extermínio e à perseguição, mas também de certa maneira, essa 

“categorização” auxiliava no momento da fuga dos “inimigos” quando eles descobriam que 

eram alvos em potencial.  

Após identificar essa rede de referências com a qual Kane dialoga e tece em sua 

escritura, chega-se a um entendimento do porquê Carl e Rod não conseguirem protestar, ou se 

insurgir contra o sistema do seu algoz, ou até mesmo, tentar uma fuga. Eles parecem 

desconhecer que a condição sexual, afetiva e corporal deles é o que direciona Tinker a cometer 

barbaridades num ideal de purificação perversa. Usando esse mecanismo de construção, a 

autora aparentemente une a perspectiva do “nós orgânico” dos fascistas, com o ideal dos 

comunistas para criar uma perseguição que não parece ser nem étnica e nem política, mas junta 

o mesmo grau de potência das duas para construir e ir em direção a um inimigo de princípios 

unicamente afetivos e performativos dessa identidade sexual. 

Os ratos, companheiros do casal, parecem ser a referência por excelência aos mortos e 

perseguidos étnicos, políticos e vítimas de qualquer outra atrocidade em nome da ideia suprema 

de “nós, o povo”. O ato dos ratos comerem o rosto de Rod ou carregarem partes do corpo das 

personagens pela lama, é puramente produção de referência, metáfora e alegoria. É o artifício 

hábil e poético, que a autora utiliza para dizer; ainda no fim do século XX e no limiar do século 

XXI, as mesmas palavras que disseram ou dizem os judeus que escaparam de Auschwitz ou de 

Dachau: lembrai, lembrai e lembrai. 

Na cena dez tem-se a apresentação do artifício das Vozes, que não são citadas nos 

caracteres introdutórios destinados às personagens de escritura, mas que exercem direito a voz. 

As indicações na cena dizem que são um grupo de homens invisíveis, provavelmente o mesmo 

grupo que espancou Carl anteriormente, embora o espancamento de Carl tenha sido, além de 

invisível, silencioso.  Nessa cena, porém, existe a presença do texto direto, curto e ofensivo. 

Neste entendimento, o uso das Vozes é também um exercício e um artifício de experimentação 

formal da linguagem teatral, que mais tarde, em Crave (1998), vai ser retomado e trabalhado 

como parte do corpo da escritura. Atente-se para a cena: 
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Cena dez32  

 

A Sala Vermelha.  

Grace está sendo espancada por um grupo de homens invisíveis cujas vozes ouvimos. 

Nós ouvimos o som de tacos de baseball espancando  

Grace e ela reage como se tivesse recebido a pancada. Graham está assistindo aflito. 

Grace apanha.  

Grace – Graham.  

VOZES – Tá morto, vagabunda.  

Ela transava com o irmão.  

Ele não era bicha?  

Usuário de merda  

Todo sequelado  

Não porra  

Sim porra  

Sequela Sequela Sequela  

Grace leva uma pancada em cada som de crack.  

Grace – Graham meu Deus me salva.  

VOZES – Ele nunca (Crack/Chicotada) nunca  

(Crack/Chicotada) nunca (Crack/Chicotada) nunca  

(Crack/Chicotada) nunca (Crack/Chicotada) nunca  

(Crack/Chicotada) nunca (Crack/ Chicotada) nunca  

(Crack/Chicotada) nunca (Crack/Chicotada) nunca  

(Crack/Chicotada) nunca (Crack/Chicotada) vai poder  

salvar você (Crack/Chicotada).  

Graham – Grace.  

VOZES – Nunca (S/C –|som de chicotada|) Paralisação // Pausa  

Grace fica deitada imóvel com pavor de virem mais pancadas.  

Graham – Fala comigo.  

                                                 
32 Scene Ten. 

The Red Room. Grace is being beaten by an unseen group of men whose Voices we hear. We hear the sound of 

baseball bats hitting Grace’s body and she reacts as though she has received the blow. Graham is watching in 

distress. Grace is hit. Grace Graham Voices Dead, slag. She was having it off with her brother Weren’t he a 

bender? Fucking user All cracked up Shit no Shit yes Crack crack crack Grace is hist once on each crack. Grace 

Graham Jesus save me Christ Voices He can never (crack) never (crack) never (crack) never (crack) never (crack) 

never (crack) never (crack) never (crack) never (crack) never (crack) never (crack) save You (crack) Graham 

Grace. Voices Never (crack) Stillness. Grace lies motionless, terrified of bringing on more blows. Graham Speak 

to me. Grace (Does not move or make a sound.) Graham Can’t hurt you, Grace. Can’t touch you. Grace (Does 

not move or make a sound.) Graham Never. There is a crack from nowhere, making Grace scream. Voices Life 

in the old dog yet. Graham Switch off your head. That’s what I did. Shoot up and switch off before the pain moves 

in. I thought of you. There is a flurry of blows which Grace’s reacts to, but she does not make a sound. Graham 

I used to put my spoon in my tea and heat it up. When you weren’t looking press it on your skin at the top of your 

arm and you’d (crack) scream and I’d laugh. I’d say Do it to me. Grace Do it to me. Graham You’d press a hot 

spoon on me I’d not feel a thing. Knew it was coming. If you know it’s coming you’re prepared. If you know it’s 

coming – Grace It’s coming. The blow comes. Grace’s body moves - not with pain, simply with the force of the 

blow. Graham You can surf it. Voices Do it to me Shag the slag Grace is raped by one of the Voices. She looks 

into Graham’s eyes throughout.Graham holds her head between his hands. Voices Gagging for it Begging for it 

Barking for it Arching for it Aching for it She gone? Not a flicker Graham presses his hands onto Grace and her 

clothes turn red where he touches, blood seeping through. Simultaneously, his own body begins to bleed in the 

same places. Graham Baby baby baby. Voices Kill them all A pause.Then a long stream of automatic gunfire. 

Graham shields Grace’s body with his own, and holds her head between his hands. The gunfire goes on and on 

and on.  The wall is pitted with bullet marks, and as the gunfire continues, huge chunks of plaster and brick are 

blown from the wall. The wall is being shot to pieces and is splattered with blood. After several minutes, the gunfire 

stops. Graham uncovers Grace’s face and looks at her. She opens her eyes and looks at him. Graham No one. 

Nothing. Never. Out of the ground grow daffodils. They burst upwards, their yellow covering the entire stage. 

Tinker enters. He sees Grace. Voices All dead? Tinker Not her. He goes to Grace and kneels beside her. He takes 

her hand. Tinker I’m here to save you. Graham picks a flower and smells it. He smiles. Graham Lovely. 

(Cleansed. KANE, 2001, pp.130-133, tradução nossa). 

 



118 

 

Grace – (Não se move nem faz nenhum som)  

Graham – Não vai te machucar, Grace. Não pode te tocar.  

Grace – (Não se move nem faz nenhum som)  

Graham – Nunca.  

Vem uma S/C do nada fazendo Grace berrar.  

VOZES – A baranga ainda tá viva.  

Graham – Desliga a sua cabeça. Era o que eu fazia. Levantada a bola e desligava 

antes que a dor chegasse. Eu pensava em você.  

Há uma enxurrada de pancadas que o corpo de Grace reage, mas ela não faz nenhum 

som.  

Graham – Eu costumava pôr minha colher no meu chá e esquentar. Quando você não 

tava olhando eu encostava a colher no seu braço e você (S/C) gritava e eu ria. Faz 

comigo.  

Grace – Faz comigo.  

Graham – Você encostou uma colher quente em mim e eu não senti  

nada.  

Eu sabia que ela tava vindo.  

Se você sabe que tá vindo você tá preparada.  

Se você sabe que tá vindo-  

Grace – Tá vindo.  

A pancada vem. O corpo de Grace se move- não com dor, simplesmente com a força 

da pancada.  

Graham – Você pode embarcar nisso.  

VOZES – Faz comigo  

Fode a vagabunda  

Grace é estuprada por uma das vozes. Ela olha dentro dos olhos de Graham durante 

todo o tempo. Graham segura a cabeça dela nas mãos.  

VOZES – Amordaçando por isso  

Implorando por isso  

Arquejando por isso  

Ansiando isso  

Ela se foi?  

Nem um pio  

Graham pressiona a sua mão em cima de Grace e as roupas dela se tornam 

vermelhas onde ele toca, sangue traspassando. Simultaneamente seu próprio corpo 

começa a sangrar nos mesmos lugares.  

Graham – Meu bem, meu bem, meu bem.  

VOZES – Mata todo mundo.  

Uma pausa. Então uma longa rajada de metralhadora//pistola automática. Graham 

protege o corpo de Grace com o seu próprio e  

segura a cabeça dela entre as mãos. Os tiros vêm e vão. As paredes são esburacadas 

por marcas de balas e o tiroteio continua, grandes pedaços de reboco e tijolo 

despencam da parede. A parede é despedaçada e banhada de sangue. Depois de 

alguns minutos, o tiroteio cessa. Graham descobre o rosto de Grace e olha para ela.  

Ela abre os olhos e olha para ele.  

Graham – Ninguém. Nada. Nunca.  

Nascem do chão narcisos. Eles explodem, e o seu amarelo cobre todo o palco.  

Entra  

Tinker. Ele vê Grace.  

VOZES – Todo mundo morto?  

Tinker – Ela não.  

Ele vai até Grace e ajoelha a o lado dela.  

Ele pega a mão dela.  

Tinker– Eu tô aqui pra te salvar.  

Graham colhe uma flor e cheira.  

Ele sorri.  

Graham – Amável.  

 



119 

 

Possivelmente, uma das cenas mais explícitas e diretas em referência à guerra, utilizada 

por Kane ao longo da escritura. Ao que parece a ameaça se intensificou e a violência junto com 

a agressão física agora são latentes de todas as formas. Se antes via-se uma violência mais 

direcionada ao corpo de Carl e Rod, agora vê-se uma potência e um fluxo de intensidades e 

devires violentos direcionados ao corpo de Grace.  

As Vozes, inicialmente, falam da personagem Grace no tempo passado informando que 

ela “transava” com o irmão. Existe na indicação de fala das Vozes uma certa repetição de 

palavras quebradas e conduzidas por uma intensa movimentação de agressão, no sentido de 

transformar a palavra na ação física do chicotear. Primeiro elas batem, depois xingam, torturam, 

estupram e, por fim, utilizam as armas para metralhar o corpo de Grace. Aparentemente as 

Vozes parecem não ver ou ouvir Graham. Quando a personagem Grace começa a chamar pelo 

irmão, as Vozes comentam entre si que ele morreu e seguem alheias às intervenções dele, mas 

aparentemente é Graham que consegue acalmar e proteger Grace ensinando, para isso, truques 

mentais a ela para escapar da dor e passar ilesa ao massacre. 

Kane evidencia o artifício do duplo/sombra na cena quando indica que Graham e Grace 

sangram nos mesmos lugares. Nessa cena há também as metáforas implícitas de amor e morte, 

como forças idênticas em mistério e em potências, mas opostas em afectações e vetores. O amor 

dos irmãos é quem protege de certa maneira o corpo de Grace dos perigos e do risco de morte 

iminente. Morrin (1970, p. 160) diz que o crime surge como necessidade de afirmar a virilidade 

(performatizada nos textos das Vozes), e que o homem significa qualitativamente um assassino 

em potencial. Para o autor, “o assassinato tem um significado de verdadeiro nascimento viril: é 

a própria iniciação que comporta morte e renascimento, mas, em vez de se morrer é outro que 

é sacrificado”. 

O sacrifício de outro, nessa perspectiva, tenta libertar a violenta angústia que se sente 

por meio da transferência “mágica” da morte para o “bode expiatório” (MORIN, 1970, p.160). 

A morte que cerca e paira no contexto de “campo de concentração”, que se tornou o espaço 

público e institucional da universidade em Cleansed (1998) tenta escapar e fugir para o corpo 

daqueles que são assassinados e massacrados. Quanto mais medo se tem da ideia de morte, mais 

tentado se é a matar, na tentativa vã de deslocar um outro para o seu lugar. Morrin (1970, p. 

160) ainda chama a atenção para o fato de que os grandes obcecados pela morte são aqueles 

que se precipitam e saem em direção às guerras ou a aventuras perigosas, na tentativa de 

dissolver e amenizar a própria presença da obsessão. Nas palavras dele, “o medo entrega-nos 

sempre aquilo que faz medo”. 
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 Nesse sentido, Grace parece não ter medo, apenas sente dor e desconforto físico. A 

ideia da morte apavora muito mais aos seus algozes do que a ela. Por isso, a cena se enche de 

uma produção de imagens metafóricas como, por exemplo, o nascimento dos narcisos, a quem 

se atribui a simbologia de um renascimento, ou de um novo começo, que explodem após as 

rajadas de bala descarregadas. Por Grace não temer a morte física, uma vez que o seu corpo 

não é mais o espaço de uma única individuação, ela é capaz de vencer a morte por meio do 

amor. Essa parece ser a carga poética e os artifícios de tratamento das polaridades morte/amor 

e morte/vida, que não se separam, mas são partes constituintes da mesma potência de devir e 

elementos fundantes e indissociáveis no processo de existir. 

Da cena dez em diante não entram e nem são apresentadas outras personagens. O que 

se tem é o desenvolvimento dos contextos em que estão situadas as personagens, suas relações 

e os seus desdobramentos. Até o encerramento da escritura, na cena vinte, o que se tem são 

algumas retomadas, repetições e reiterações temáticas do que possivelmente aponta-se aqui. Na 

cena treze, por exemplo, logo na primeira fala da personagem Rod pode ser destacados trechos 

que falam sobre a morte: “a morte não é a pior coisa que podem fazer com você. [...] Pode se 

tomar a sua vida sem te dar a morte em troca”33. Essa cena tem como ação final a amputação 

dos pés de Carl após ele dançar para Rod. 

Na cena dezesseis as indicações de Kane avisam ao leitor o seguinte: “Som de fogo. A 

maioria dos ratos está morta. Os poucos que restaram correm de um lado para o outro 

freneticamente”.34 Essa cena é também o espaço em que Tinker pergunta a Rod quem deve morrer 

e Rod escolhe a si próprio como bode expiatório, a quem Tinker prontamente atende, cortando a 

garganta e o executando, finalmente, para em seguida queimar o corpo. Ao passo que a escritura 

caminha para um possível desfecho de suas situações, as suas ideias centrais permanecem se 

reiterando sem perder a força ou a natureza poética de suas imagens. As imagens possuem os 

paradoxos dos extremos kaneanos sendo, então, cada imagem poética construída na escritura por 

meio de polaridades: guerra/paz, violência/ternura, amor/ódio, sangue/narcisos, corpo 

físico/devires, pudor/despudor, e por fim, vida/morte.  

Da mesma maneira que começaram as aflições e as agressões, sem qualquer explicação 

prévia, elas cessam. Não há no corpo da escritura nenhuma explicação detalhada ou um 

desfecho atroz à altura da personagem Tinker para o autoritarismo da mesma. Na cena 

dezenove, as indicações da autora a respeito da personagem Tinker sugerem que ele acaba 

                                                 
33 Death Isn’t the worst thing they can do to you. [...] Can take away your life but not give you death instead. 

(Cleansed, KANE, 2001: p.136, tradução nossa). 
34 The sound of fire. Most of the rats are dead. The few that remain are running around frantically. (Cleansed, 

KANE, 2001: p.141, tradução nossa). 
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“literalmente” dentro da personagem Woman; “Eles se abraçam, ele dentro dela, sem se 

mover”.35 A sugestão é que no ato sexual deles, logo após ele penetrá-la, ela aceita a sua 

condição imposta por Tinker de performatizar e ser Grace, ao passo que ele se declara com “eu 

te amo”36. 

O “eu te amo” na cena, é o produto de um ato violentamente sexual que envolve gozo, 

culpa e dominação psicológica. Uma prova de que as palavras podem ser completamente vazias 

de significados se descontextualizadas, ou mutiladas de sua trajetória e inscrição na vida de 

quem as profere. A personagem Tinker não ama o corpo de Woman, antes o domina, o violenta 

e o explora para projetar e inscrever nele um nome que não lhe pertence, e que certamente, não 

é o produto ou resultado de sua trajetória histórica de inscrição no tempo e na vida. O nome de 

Grace afixado no corpo de Woman por Tinker não passa de um decalque ao qual ele direciona 

sua obsessão e sua pulsão paranoica. O corpo explorado financeiramente que era de Woman, 

acaba de receber sua sentença de morte ao ser nomeado como Grace. A personagem Grace não 

existe mais, ela permanece apenas uma lembrança na mente sexista de Tinker, como podemos 

ver na cena vinte:  

 

Cena vinte37 
 

A poça de lama perto da cerca. Está chovendo Carl e Grace estão sentados um perto 

do outro. Grace agora parece e soa exatamente como Graham. Ela está usando as 

roupas dele. Carl usa as roupas de Robin que eram de Grace (femininas) Há dois 

ratos um fuçando as feridas de Grace o outro as de Carl.  

Grace / Graham - Corpo perfeito  

Aprisionado nos pensamentos o dia todo.  

Mas dançou como um sonho desconhecido.  

Eles já fizeram isso?  

Morreram.  

Queimaram.  

Uma porção de carne carbonizada arrancada  

das roupas.  

                                                 
35 They hold each other, him inside her, not moving. (Cleansed, KANE, 2001: p.149, tradução nossa). 
36 I love you, Grace. (Cleansed, KANE, 2001: p.149, tradução nossa).  
37 Scene Twenty 

The patch of mud by the perimeter fence. It is raining. Carl and Grace sit next to each other. Grace now looks and 

sounds exactly like Graham. She is wearing his clothes. Carl wears Robin’s clothes, that is, Grace’s (women’s) 

clothes. There are two rats, one chewing at Grace/Graham’s wounds, the other at Carl’s.Grace/Graham Body 

Perfect. Chain-smoked all day but danced like a dream you’d never know. Have they done it yet? Died. Burnt. 

Lump of charred meat stripped of its clothes. Back to life. Why don’t you ever say anything? Loved Me Hear a 

voice or catch a smile turning from the mirror You bastard how dare you leave me like this. Felt it Here. Inside. 

Here. And when I don’t feel it, it’s pointless. Think about getting up it’s pointless. Think about eating it’s pointless. 

Think about dressing it’s pointless. Think about speaking it’s pointless. Think about dying only it’s totally fucking 

pointless. Here now. Safe on the other side and here. Graham. (A long silence.) Always be here. Thank you, Doctor. 

Grace/Graham looks at´Carl. Carl is crying. Grace/Graham Help me. Carl reaches out his arm. Grace/Graham 

holds his stump. They stare at the sky, Carl crying. It stops raining. The sun comes out. Grace/Graham smiles. 

The sun gets brighter and brighter, the squeaking of the rats louder and louder, until the light is blinding and the 

sound deafening. Blackout (Cleansed. KANE, 200, pp.149-151, tradução nossa). 
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De volta a vida.  

Por que você nunca dizia nada?  

Amou  

A mim  

Ouvir uma voz ou pescar um sorriso  

vindo do espelho seu puto como  

você ousou me abandonar assim.  

Sentia isso.  

Aqui. Dentro. Aqui.  

E quando eu não sinto, fica sem sentido  

Pensar em acordar, fica sem sentido  

Pensar em comer, fica sem sentido  

Pensar em se vestir, fica sem sentido  

Pensar em falar, fica sem sentido  

Pensar em só morrer fica completamente sem  

porra de sentido  

Nenhum.  

Aqui agora  

Seguro. Do outro lado e aqui.  

Graham.  

(Um longo silêncio)  

Sempre vai estar aqui.  

Obrigado, Doutor.  

Grace / Graham olha para Carl. Carl está chorando  

Grace / Graham – Me ajuda.  

Carl estende o braço. Grace / Graham segura o coto.  

Eles olham para o céu, Carl está chorando. Para de chover O sol aparece, Grace / 

Graham sorri.  

O sol fica cada vez mais brilhante, e o ruído dos ratos cada  

vez mais alto, até a luz ficar ofuscante e o ruído ensurdecedor. 

 

Na cena final restam os dois corpos desviantes da norma e resistentes à máquina de 

fabricar rostos; Carl e Grace. Ambos são corpos fisicamente alterados, implantados, mutilados 

e cheios de vivência, que permanecem performatizando suas identidades, os seus desejos e 

aquilo no qual acreditam, o amor. O corpo de ambos fala exatamente do lugar onde estão os 

mortos; da lama onde vivem os ratos. Agora, os ratos parecem reconhecer neles a mesma 

categoria à que pertencem nessa escritura, a de sobreviventes. 

Carl e Grace na última cena parecem funcionar como um dispositivo de Kane, para 

corroborar com a ideia de que a identidade, assim como o corpo não é um destino, nem está 

inerente ou fadado (como uma espécie de maldição em alguns casos) ao ser a partir do 

nascimento, mas antes é o resultado de várias ações e atitudes performativas colocadas e 

propostas tanto pelo sujeito, que deve atuar como um protagonista, apesar de tudo, e pela 

sociedade (que com frequência visa o controle, domínio, fabricação e rostidade desses corpos). 

Para as personagens, o “vir-a-ser um nome”; ser Grace/ Graham ou insistir em ser Carl é antes 

de mais nada construção e uma inserção fluida e movediça no tempo e no espaço. A personagem 

Carl por alguns instantes da escritura chegou, por medo, a querer fugir das consequências 

possível de sua inscrição histórica, indicando Rod para morrer.  
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Percebe-se esteticamente com as personagens Carl e Grace que além do nome/corpo 

ser uma construção diária e persistente, Kane parece planejar abrir mão desses artifícios 

linguísticos em favor de uma maior inscrição autoral sua. Percebe-se haver aumentos 

consideráveis das rubricas e indicações da autora, que articula com controle e total domínio o 

seu universo escritural. Vê-se as personagens que não possuem contornos definidos ou uma 

única identidade de base, mas antes, matrizes identitárias cruzadas pela profusão de devires que 

borram e sabotam qualquer possibilidade de definições possíveis em favor primeiramente da 

ideia da autora e, em seguida, das corporeidades que devem ocupar a cena. Não existe mais 

ação, existem os verbos e as suas construções que se estruturam por meio de vozes. É uma 

escritura, eminentemente, referencial e polifônica.  

O desejo de Kane ao construir Cleansed (1998) foi o de “ampliar a linguagem teatral” 

para além da tendência ou do escapismo naturalista, e um dos elementos em que resolveu mexer 

sistematicamente aqui foi na ordem do corpo e das identificações da personagem, que parecem 

ter sido trabalhados e conduzidos por devires articulados, onde já não é possível distinguir um 

corpo de sua possibilidade, uma mulher de um rato ou vozes sem corpos de mulheres em vias 

de transição sexual e até mesmo os fantasmas. Todos os elementos que possuem direito à 

enunciação, nessa obra, estão na mesma zona que os seres humanos. Tudo não passa de uma 

questão de performatização, primeiramente da autora, depois daquilo que ela deseja pôr em 

movimento. 

Os mortos de Kane, sejam os da tradição teatral, os da história ou a sua própria 

personagem Graham, parecem transitar na realidade dos vivos com o mesmo e igual poder de 

interferência e decisão. São fantasmas que, não necessariamente, precisam operar por meio da 

incorporação, como no caso da sua personagem, mas atuam como duplos e sombras nossas, 

aparecendo na estrutura para apontar que o tempo e a nossa sociedade está fora dos eixos. Com 

esses duplos/sombras e devires, também se esfacela, simultaneamente, a ilusão de identidade 

pessoal. Somos e estamos imersos em devires de todas as ordens, sujeitos até mesmo a um devir 

negativo, dividido, escondido e mascarado. O fantasma na escritura de Cleansed (1998) pode 

também ser um emaranhado de enunciados suspensos, “coletivos”, um devir errante em um 

determinado círculo social, à procura de um corpo ou de corpos de outras personagens que os 

veja, ouça, obedeça ou receba.  

O caminho que Kane parece direcionar às suas personagens em relação ao nome, 

inicialmente atribuindo nomes que não se constituem propriamente como comuns, ou 

destinados a nomear unicamente pessoas, mais objetos, coisas, atitudes, etc. levam ao 

entendimento de que na ordem da escrita de Kane parece não haver preocupação com 
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identidades marcadas, ou com retratos fieis da pessoa humana, mas em performar e apreender 

ações que partam dos desejos e das vontades possíveis aos seres humanos em determinados 

contextos específicos. Kane “liberta” suas personagens da obrigação de um nome próprio e do 

peso de uma tradição calcada representação, para transformá-las unicamente em fluxo de 

consciência, desejos, vontades e devires. Essa guinada em direção ao apagamento do nome, 

avança consideravelmente e se delinea muito mais explicitamente na escritura seguinte, Crave 

(1998), onde o nome das personagens e a indicação de falas das mesmas são delineados 

exclusivamente por uma letra.  

No desenvolvimento da escrita kaneana, a partir de Cleansed (1998), as suas 

personagens vão se transformando cada vez mais em ecos polifônicos de vozes, nos moldes das 

Vozes que apresenta nessa escritura, que sopram ou que frequentam a sua própria consciência. 

São vozes fantasmagóricas, porque parte delas vem dos mortos da tradição literária de 

dramatúrgica; são as vozes de sua própria consciência-experiência de estar no mundo em plena 

presença e são as vozes dos outros; dos noticíarios, da mídia, da crítica, dos afetos e desafetos, 

dos amores, do mundo, ou como Joana d’Arc, são as vozes de Deus. O teatro de Kane parece 

não está calcado na personagem desfragmentada, mas na polissemia das vozes que povoam a 

experiência de sua autora e, potencialmente, ganham corpo na sua escrita.  

Por fim, percebe-se que quando Cleansed (1998) chega ao fim todas as categorias e 

universos (dos vivos e dos mortos) estão imbricados, ressaltando o surgimento de um devir 

identidade surgido na figura do ser e do corpo andrógino. A proposta do teatro kaneano é 

problematizar e mostrar a luz do artifício insuficiente e falível da linguagem, nossa igual 

condição humana. Mas, se existe uma perspectiva de tomada de consciência ou de 

suspensão/retardo de nosso declínio, essa promessa parece vir da performatividade andrógina e 

da articulação habilidosa de suas polaridades. Fora isso tudo caminha para a morte, tudo se 

projeta para deixar de ser corpo e tornar-se referência; do outro lado da luz só há referências, 

mais nada. 

Conclui-se, então, que o diálogo e a citação com os mortos por meio das referências; os 

paradoxos e as oposições frequentemente apresentadas (morte/vida, ódio/amor, duplo/sombra, 

corpo/devir, etc.); a obsessão com a temática da morte (suas diferentes simbologias, noções 

culturais, citações e ligação direta a Eros, no imbricamento da construção de noção de vida) e 

as imagens construídas e polarizadas entre violência/paz, amor/dor, sexo/morte são alguns dos 

principais elementos que estruturam a tanatopoética de Kane em Cleansed (1998), fazendo do 

corpo (da personagem, da escritura e o suporte material e físico que agencia e abriga os nossos 

devires) um projeto em direção à morte. No próximo capítulo, nos deteremos na análise de 
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como esses elementos desdobram-se entre si, combinam-se e potencializam-se fazendo fugir 

outros elementos estruturantes. Analisaremos também, a performatização da escrita de si e a 

inserção biográfica da própria autora unindo a sua vida e obra numa elaboração polissêmica e 

polifônica de um projeto existencial e biográfico para a morte. 
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CAPÍTULO 04 

A polifonia da morte: Crave (1998) 

____________________________________________________________ 

 

“Eu anseio pelo branco no branco e preto, mas meus pensamentos 

correm em glorioso tecnicolor, incitando-me a ficar acordada, 

arrancando a quente coberta da invisibilidade toda vez que ela 

promete sufocar minha mente do nada”.38 

Sarah Kane. 

 

A leitura aqui pretendida da escritura de Crave (1998), se baseia não apenas na obra da 

autora, mas também e, principalmente, nos aspectos biográficos de Kane, uma vez que, como 

vimos no primeiro capítulo dessa tese, a escrita performática segundo Beigui (2011) envolve 

todos os elementos do contexto sociocultural em que a escritura foi criada. A dramaturga utiliza 

a sua escrita como uma maneira de dizer a verdade sobre si, ainda que isso esteja lhe matando 

ou prejudique a sua reputação. Escrever dessa maneira foi o que a manteve viva e lúcida e, 

consequentemente, é também o que a mata. O projeto existencial de Kane está colado à sua 

escrita e se transforma ao longo de sua obra em um projeto existencial para-a-morte, nos moldes 

heidggerianos. A obra de Kane em questão é uma obra por excelência polifônica; uma estrutura 

de sentimento que reúne de maneira rizomática diferentes referências e autores, deixando 

escapar linhas de fuga que criam tensões que se precipitam e convergem em múltiplas 

possibilidades e noções de “morte” deixando evidente alguns dos elementos que considero 

como estruturantes de sua tanatopoética.  

Com a repercussão da escritura de Blasted (1995), Kane se viu exposta e julgada de 

todas as maneiras pela imprensa inglesa, pelos espectadores e por críticos teatrais. Sua imagem 

pública estava associada, ainda, à figura da autora "enfant terrible". Como não queria se fixar 

aos rótulos ou se deixar ser estigmatizada por eles, talvez tenha tentado experimentar um dos 

muitos lados e vozes da função “escritora” decidindo, inicialmente, escrever Crave (1998) por 

meio de um pseudônimo. 

Marie Kelvedon, o pseudônimo adotado, é uma junção do nome do meio da escritora 

com o nome da vila onde ela morou e cresceu até a adolescência, no distrito de Braintree, 

pertencente ao condado de Essex, na Inglaterra. Talvez, esse pseudônimo tenha ajudado na 

                                                 
38 I crave white on white and black, but my troughts race in glorious technicolour, prodding me awake, whipping 

away the warm blanket of invisibility every time it swears to smother my mind in nothing. (KANE, 2001, p. 174, 

tradução nossa). 
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condução da escritura de Crave (1998) e favorecido um tom mais lírico, metafórico, poético e 

sonoro. As sugestões de imagens violentas são menores, se comparadas às outras obras da 

autora, mas ainda assim, as poucas que existem tocam nas questões recorrentes da obra de Kane, 

a acrescentar: sexualidade, vida e morte. 

É interessante, ainda, perceber a ligação existente entre a escolha do pseudônimo, em 

sua relação com as memórias de infância-adolescência da autora e o teor metafórico repleto de 

misticismo cristão da escritura. Foi nessa época vivida em Kelvedon, que a adolescente Sarah 

Kane, por volta dos seus dezessete anos de idade, desenvolveu uma vida religiosa ao lado de 

sua família cristã. O seu irmão, Simon Kane, em declarações públicas à imprensa39, atestou que 

Kane era a mais fervorosa de todos eles, e que essa dedicação fez dela uma excelente ouvinte, 

dando-lhe disposição para ajudar e a consolar os outros, sobretudo, os de casa. O irmão diz que 

a crença exacerbada da família não era voltada para uma política de ódio ou intolerância, mas 

para o amor ao próximo e a compaixão.  

Nesse tempo de Kelvedon, Kane era uma leitora voraz da bíblia, portanto, tinha 

conhecimento das diferentes vozes e estilos contidos na literatura bíblica. Acreditava no amor, 

na fé e em Deus. Alimentava uma esperança no divino como sendo o redentor e o socorro do 

homem.  Mas a Kane escritora e artista que o teatro conheceu já havia perdido completamente 

a sua fé, abdicado da religião cristã e se desencantado com Deus.  

Crave (1998) é também uma espécie de registro desse encontro da escritora, já 

consolidada, com a própria fé que apostatou. Talvez, seja uma tentativa de ajustar as contas 

com um determinado sagrado, num duelo literário e referencial, onde a desmontagem e a 

decomposição parecem ser as armas.  

A Companhia de Teatro Paines Plough tinha no programa de suas atividades um evento 

que servia para apresentar novas peças de autores para serem lidas em público e discutidas 

diante da plateia, o Wild Lunch Series. Esse evento acontecia no teatro Bridewell em Londres, 

e Kane estava trabalhando como dramaturga em residência junto à companhia, à época. Perto 

de uma das apresentações desse evento acontecer, faltando três dias, um dos dramaturgos 

integrante da programação resolveu desistir de participar e pediu para sair. A diretora da 

companhia, Vicky Featherstone, para não ter uma defasagem na programação do evento, 

sugeriu, como uma brincadeira, a Kane, que escrevesse algo e ocupasse o espaço vazio da 

desistência. 

                                                 
39 Entrevista concedida ao jornalista Simon Hattenstone, na matéria intitulada A Sad Hurrah, do jornal The 

Guardian, em 01 de julho de 2000. 
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Kane desapareceu durante um tempo e só retornou no dia do evento com os esboços de 

Crave (1998). O material trazido inicialmente pela autora, continha vinte minutos de leitura. 

Para Featherstone foi a “peça” mais simples, enxuta e perfeita na escrita que ela tinha lido com 

tão pouco tempo de produção. Após a leitura e durante a residência, Kane ainda passou cerca 

de um ano e meio para concluir a escritura. Com o fim do processo de escrita de Crave (1998) 

Kane entra em depressão e procura espontaneamente o hospital Maudsley para se internar e 

realizar o tratamento. 

Quando o tratamento psiquiátrico estava finalizado e a alta foi dada, era a hora de 

retomar a vida pública e estrear Crave. Os críticos pareciam ter aprovado a nova obra de Kane, 

e rapidamente, lhe atribuíram à epígrafe de “poema dramático”. Com o nome da “forma” 

atribuída pela crítica, começam também as comparações com os outros escritores, em especial, 

T.S. Eliot e o seu poema modernista The Waste Land (1922).  

Os principais adjetivos dados a Crave (1998) eram algo como, “livre”, “romântico” e 

“bonito”, o que fez com que os críticos especulassem se tratar de uma obra otimista e 

esperançosa. Algo que Kane jamais concordou, tratando ela mesma de dizer, segundo Simon 

Hattenstone (2000), que a “única esperança da escritura residia na possibilidade da morte”. Em 

relação à comparação feita entre Kane e Eliot, a mesma assumiu que foi influenciada ou se 

baseou pelo poema em questão ao desenvolver sua escritura no entanto, assim como o corpus 

de suas obras, não estariam fixados ou fadados a ser uma coletânea de exercícios referenciais 

ou instrumentais, tecnicamente hábeis. 

Na entrevista concedida a Rebellato (1998), Kane fala sobre suas referências, o papel 

delas nas suas escrituras e a inserção de seu trabalho junto à tradição. Para ela, mesmo estando 

num extremo da tradição teatral, suas escrituras não são sobre outras peças e nem sobre 

diferentes métodos de representação, não pretendem apresentar revisões ou paródias de outras 

escrituras. Mas são sobre sua visão específica do amor, da sobrevivência e da esperança. Muito 

embora a própria autora se considere uma cleptomaníaca literária, em 4.48 Psychosis (2000) 

pode-se ler a seguinte frase: “Última numa linhagem de cleptomaníacos literários (uma tradição 

consagrada) roubo é o ato sagrado numa trilha torturada até a expressão”40.  

Não se pode negar o caráter intertextual e, por vezes, citacional de Crave (1998). 

Reconhecida e referenciada por amigos como Featherstone, Pinter, Rebellato e seu próprio 

irmão Simon Kane, como sendo uma profunda conhecedora e leitora das produções literárias, 

filosóficas e dramatúrgicas. Kane apresenta em seu arsenal de referências um vasto contingente 

                                                 
40 Last in a long line of literary kleptomaniacs (a time honoured tradition)/ Theft is the holy act On a Twisted path 

to expression (KANE, 2001, p. 213, tradução nossa). 
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de leituras diversas e distintas que oferecem uma possibilidade de recortes e fragmentações na 

criação e na carpintaria da autora. Por sua grande consciência da tradição teatral ela decidiu se 

aventurar a experimentar os novos caminhos da teatralidade sem perder de vista as referências 

dos autores que admirava. Estabelecer com esses autores, alguns já mortos, um diálogo 

contínuo. Cada projeto, desde Blasted (1995), representou uma separação consciente, calculada 

e progressiva dos esquemas explorados.  Esse diálogo com os mortos é conforme já dito aqui, 

uma das grandes armas estilísticas utilizadas na construção do corpus de sua obra.  

Segundo Sabrina Bandeira Lopes (2012) a escritura de Crave (1998) apresenta uma 

linguagem de ruptura, por meio de fragmentos e de referências à herança canônica (T.S. Eliot, 

Albert Camus, E.E Cumming, Roland Barthes, etc.) e também a nomes da cultura pop 

(Radiohead, The Pixels, Star Wars, Prozac Nation, Aleister Crowley, etc.). Não há reverências 

e nem tributos prestados por Kane às suas respectivas fontes primárias, mas um livre diálogo 

cortado e entrecortado na combinação com silêncios e espaços breves, na intenção de preservar 

um ritmo frenético. 

 O poema de T.S. Eliot The Waste Land (1922) foi considerado como um retrato da 

destruição física e mental da Europa pós-grande Guerra. A desilusão contida no poema foi a 

expressão poética possível para uma geração, que viu na primeira guerra mundial os seus ideais 

de civilização, harmonia e progresso entrarem em declínio. O poema contém elementos que 

podem induzir à uma leitura política e contextualizada, mas também, por meio do uso ostensivo 

dos recursos de alusão, citação e notas propostas pelo próprio autor, tornaram possível 

identificar no corpo do texto, uma quantidade de tradições que permeiam a cultura ocidental 

como um todo: os rituais primitivos de fertilidade, as mitologias egípcia, grega e latina, a figura 

de Cristo e a de Buda, a lenda do Santo Graal e os cultos místicos. Tudo de maneira combinada, 

justaposta e intertextualizada pelo autor. 

Lopes (2012) percebeu ainda no poema, referências explícitas e/ou implícitas a autores 

(gregos, latinos, ingleses – com ênfase em Shakespeare, franceses, italianos, alemães), lugares 

geográficos, culturais e linguísticos (há palavras e/ou frases escritas na língua dos autores 

citados acima, como também em sânscrito). O autor acaba cartografando no poema um lugar 

no qual convergem e divergem, simultaneamente, a diversidade cultural, as tradições, os 

costumes e a própria relativização da noção de idioma. Essas linhas de fugas aparecem 

quebradas, fragmentadas e tortas como um conjunto de imagens a exemplo de “cacos”. Ou seja, 

fragmentos ou “cacos” de um tempo espectral que assolam, devastam e tornam inviável a 

paisagem, e, por isso também, The Waste Land – é tido como a terra devastada.  
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O poema de T.S. Eliot reflete a crise da cultura ocidental no início do século XX. Sarah 

Kane no fim do mesmo século resolveu se apropriar e dialogar com a obra, indicando que mais 

de setenta anos depois alguns problemas podem não ser os mesmos, mas a cultura ocidental 

continua em crise, onde a única esperança apresentada pela cultura ao homem é a morte. Morrer 

não parece uma alternativa, mas sim, uma sentença. A maneira de quitar a dívida, com a qual o 

homem já nasce, segundo Beckett. Ou, nas palavras de Schopenhauer (2013, p. 15) “a morte é 

o ‘verdadeiro resultado e, nesse sentido, o objetivo da vida’, e por isso deve-se ver a vida ‘como 

um empréstimo que recebemos da morte’, mal não pode fazer ocuparmo-nos minuciosamente 

dela”. Kane em sua obra parece não discordar, mas lança o amor como uma alternativa, uma 

construção passível de escolha, na ocupação desse tempo de espera. 

Em The Waste Land (1922) todas as instituições e centros unificadores clássicos, sejam 

do saber, da moral, da religião, da história ou do sujeito se esfacelam, revelando um confronto 

com o horror e o absurdo do vazio na condição humana. Porém, o poema não se despedaça, 

uma vez que está composto unicamente por fragmentos. Fragmentos de discursos, de culturas, 

de acontecimentos, de coisas e de pessoas, que conseguem estabelecer um fluxo, imprimir um 

ritmo e uma ordem ao conjunto.  

Assim como T.S. Eliot, a autora estabelece em Crave (1998) uma ordem a partir das 

recorrências e dos contrastes de emoções, estabelecendo relações entre os fragmentos de 

episódios (e de autores-épocas) desconexos, criando um fluxo de discursos em cadência 

babélica na intenção de imprimir um ritmo, por meio da dissonância dos segmentos de sentido 

– as citações, as falas, as personagens, o tempo – na integração de uma estrutura similar a uma 

teia de correspondências, ecos, vozes e contrapontos, e conferindo a escritura uma unidade 

rigorosa, dinâmica e estilística. 

A ambição modernista de T.S. Eliot foi criar uma unidade estética de fragmentação, 

onde a imagem do mundo é formada por um arsenal de imagens quebradas, e oferecer ao leitor 

uma visão caleidoscópica. A ambição de Kane na escritura de Crave (1998) é apresentar uma 

imagem do amor − em meio às relações sociais da vida cotidiana − em fim de século, por meio 

da multiplicidade das vozes. Em tradução literal o título de Crave significa Ânsia, Dessa 

maneira, em um diálogo com a “Terra Devastada”, no início de um século, Kane nos oferece 

unicamente a “Ânsia” na eminência de seu fim. 

A escritura de Crave (1998) selou a separação formal de Kane com qualquer 

reminiscência do naturalismo, possibilitando a exploração de zonas fronteiriças em seu espaço 

guarda-chuva (drama, música e poesia), ao mesmo tempo em que levava a linguagem teatral ao 

extremo da ausência de caracterização, de indefinições espaço-temporais e inação. Em síntese, 
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a escritura pode ser considerada como uma obra polifônica marcada e compassada pelo ritmo 

da linguagem e musicalidade das palavras. Se assemelhando a uma partitura musical executada 

por quatro vozes delimitadas, que obedecem a uma métrica das frases, falam por versos por 

meio de uma linguagem verbal objetiva, direta e concisa. Essa economia e limpeza das palavras 

causam a impressão de uma escrita rápida. A primeira ideia de Kane sobre a escritura era que 

ela deveria ser ouvida, muito mais do que vista. Como ela define na entrevista a Rebellato 

(1998) sua obra é “um poema sobre o amor”. 

Ainda pensando nas primeiras ideias de como apresentar a escritura, Kane achou que 

seria interessante deixar o teatro todo no escuro, e a plateia só ouviria os atores, mas no decorrer 

dos ensaios essa ideia foi abandonada. Interessante salientar que no Reino Unido existe uma 

tradição em apresentar encenações radiofônicas, onde os dramaturgos apresentam com um 

elenco as suas peças. Mas a autora se recusou a levar sua escritura para um suporte que não 

fosse à materialidade do palco. 

A escritura de Crave (1998), em síntese, poderia ainda ser considerada como um grande 

poema aberto, que destituído de marcas espaciais e temporais, se deixa atravessar por linhas de 

fuga, permeadas de referências, citações e dados biográficos conduzidos estrategicamente por 

quatro vozes (divididas entre duas vozes masculinas e duas femininas). Quando se diz 

estrategicamente, está-se referindo à declaração de Kane na entrevista concedida a Rebellato 

(1998), em que a autora explica sobre o gênero das suas personagens na escritura: 

 

[...] Eu decidi não especificar; eu pensei que tem coisas que as personagens falam que 

tornam tudo muito claro. Por exemplo, seria muito estranho se um homem falasse: 

Quando eu acordo, eu acho que minha menstruação chegou”. Isso seria muito 

estranho. E seria muito estranho se um homem ficasse falando o quanto ele quer um 

bebê [...] 
 

Após o jogo das identidades e das performatizações na escritura de Cleansed (1998), 

Kane parecia não estar interessada em repetir as problemáticas, mas fazer algo completamente 

diferente de seu trabalho anterior. Na mesma entrevista ela alega ter clareza que existe uma 

linha estética nítida e definida desde Blasted (1995) até chegar em Crave (1998), mas não sabe 

muito bem onde vai chegar, não teria muitas certezas. Quando concedeu essa entrevista, ela 

estava às voltas com a escrita de 4.48 Psychosis. Existe visivelmente um salto estético e formal 

desde a sua primeira escritura, mas ela quis continuar seguindo na exploração do exercício que 

desenvolveu e aperfeiçoou durante a escritura de Crave (1998). 

Cronologicamente, a escritura de Crave (1998) é o início da ruptura na obra da autora. 

Uma espécie de “passe livre” para a radicalização que ela propõe em seguida, na escritura de 
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4.48 Psychosis (2000). Há nitidamente uma intenção em romper também com a hegemonia da 

visualidade no teatro. Por isso, nota-se em Crave (1998), uma proposta auditiva que visa uma 

cinestesia do espectador. Essa intenção se mostra clara na diminuição das letras em itálico, por 

exemplo. As rubricas são reduzidas aqui e se limitam apenas a indicar os espaços de silêncios.  

Segundo Saunders (2011) para Featherstone, que também dirigiu a primeira montagem 

da escritura, não havia a necessidade da personificação ou ‘fisicalização’ das vozes. A diretora 

entendeu como quatro vozes na escuridão que só existem para falar das suas dores. Por isso, ela 

considera a obra como uma peça esteticamente “perfeita e pura” (p. 132). As vozes narram, 

lembram, falam constantemente no passado, dizem textos de poemas, citam trechos de músicas, 

misturam os versos do satanista Crowley com os versículos bíblicos e as palavras dos profetas, 

etc. Observa-se o seguinte trecho: 

 

C Pereça o dia em que nasci  

Que a escuridão da noite o aterrorize 

Escureçam-se as estrelas do seu amanhecer  

Que ele não veja as pálpebras da manhã  

Porque não fechou a porta do ventre de minha mãe  

B A coisa que me aterroriza me ataca de surpresa.  

C Eu te odeio,  

B Eu preciso de você,  

M Preciso de mais,  

C Preciso mudar.  

A Toda a futilidade totalmente previsível e que é o nosso relacionamento.  

M Eu Quero uma vida de verdade,  

B Um amor de verdade, 

A Que tenha raízes e que cresça na luz do dia.  

C O que ela tem que eu não tenho?  

A A mim. 41   

 

A sequência de diálogo começa com um fragmento de citação do versículo três do livro 

de Jó42, e em seguida acontece uma espécie de discussão de relacionamento. Há momentos em 

que uma voz complementa a outra, como também se antecipa ou está em paralelo e 

reelaborando uma ideia anterior causando, por vezes, uma sensação de retorno constante ou de 

um passado que insiste em se fazer presente. Esse tipo de recurso permeia toda a obra, conforme 

se observa no trecho a seguir: 

 

A   Fazei o que quiserdes pois essa é a única da lei.  

                                                 
41C Let the day perish in which I was born/Let the blackness of the night terrify it/Let the stars of its dawn be 

dark/May it not see the eyelids of the morning, Because it did not shut the door of my mother’s womb/ B The thing 

that I fear comes upon me. C I hate you, B-I need you, M Need more, C Need change, A All the totally predictable 

and sickening futility that is our relationship. M I want a real life, B A real love, A One that is rooted and grows 

upward in daylight. C What’s she got that I haven’t got? A Me. (Crave, KANE, 2001: p.189-190, tradução nossa). 
42 O Livro de Jó, Cap.03, v. 03. 



133 

 

M  Agora.  

A  O amor é a lei, o amor segundo a vontade.  

C  Não sinto nada, nada.  

Eu não sinto nada.  

A  Satã, meu senhor, sou todo seu.  

B  (Sussurra, continuamente, até o fim da fala de A)  

não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não 

não não não não  

A  E não esqueça que poesia por si mesma é a linguagem. Não esqueça que quando 

palavras diferentes são sancionadas, outras atitudes são exigidas.  

Não esqueça o decoro.  

Não esqueça o decoro.  

(tempo)43  
 

No trecho acima existe não só a citação ao sistema Thelêmico44, desenvolvido por 

Crowley, como a própria figura do fundador da “Nova era”, que acreditava no amor livre como 

uma força que moveria o mundo. “Fazer o que quiser” para os Thelemitas não se referia ao 

hedonismo, ou a permissividade e liberação dos desejos mundanos, mas no atender do chamado 

de um propósito maior. O thelemita seria uma espécie de místico, que baseia suas ações visando 

a descoberta e a execução dessa “vontade” do universo; quando alguém a realiza é como se 

encontrasse uma espécie de órbita íntima entre os demais corpos celestes dentro da ordem 

universal, que harmoniza e estrutura o mundo. Uma vez que se atinge esse nível, o indivíduo 

passa a ser parte integrante na manutenção da harmonia mística.  

Há também a própria explicação de Kane sobre a forma adotada na escritura. Claramente 

ela diz que o seu compromisso é com a “linguagem”, e que se ela muda ou é alterada, ela passa 

também a alterar o funcionamento da vida ao redor de si. Uma mão dupla de devires que estão 

sempre em vias de afectação, para utilizar a ideia deleuziana. 

Existe também a repetição textual e temática que faz com que as vozes pareçam falar de 

uma mesma ideia ou tenham a mesma ânsia em se libertarem e, finalmente, estarem só. A 

fragmentação dessas vozes nos remetem à uma ideia de funcionamento da mente humana, 

“bombardeada” no cotidiano da vida por ideais de amor, de desejo, de medo, da perda, etc. As 

                                                 
43 A Do what thou wilt shall be the whole of the law. M Now. A Love is the law, love under will. C I feel nothing, 

nothing. I feel nothing. A Satan, my lord, I am yours. B (Quietly, continuously, until the end of A’s speech.) no no 

no no no no no/ no no no no no no no no no A And don’t forget that poetry is language for its own sake. Don’t 

forget when different words are sanctioned, other attitudes required. Don’t forget decorum. Don’t forget decorum. 

A beat, (Crave. KANE, 2001, p.199, tradução nossa) 
44 Crowley desenvolveu o sistema thelêmico a partir de uma série de experiências metafísicas desenvolvidas por 

ele e sua esposa, no início de 1904. O livro ficou conhecido pela frase chavão "Faze o que tu queres será o todo da 

Lei". O termo Thelema (do grego θέλημα, “vontade”), foi tomado por Crowley como o nome de um sistema 

filosófico, místico e religioso que ele próprio desenvolveu. Esse sistema inclui em seu corpo doutrinário uma série 

de referências à magia, ao ocultismo e ao misticismo juntas de elementos da ciência da religião (tanto ocidentais 

quanto orientais, tais como a Cabala e a Yoga). Segundo Crowley, esse princípio religioso representa um novo 

sistema ético e filosófico para a humanidade, instaurando assim, um Novo Aeon (Nova Era, New age) no mundo. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
https://pt.wikipedia.org/wiki/1904
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabal%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Aeon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Era
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vozes também funcionam como devires em fluxo, agindo constantemente sobre os corpos de 

outras vozes, inclusive na do espectador. São devires que deixam vestígios, marcas, e 

“afecções” por meio das palavras que provocam variações contínuas das potências, ou os 

“afectos”.  O poder encantatório da palavra em seu som, em sua materialidade e sua coloração 

melódica, carregada de intenções e sentimentos que se disparam feito projéteis em direção aos 

corpos. 

As palavras são as armas das vozes numa perspectiva social e cotidiana. Podem ser a 

forma mais banal, porém a mais profunda e eficaz maneira de violência diária. O conjunto delas 

tem a mesma potência de um arsenal diversificado de armas: de fogo, brancas, biológicas, 

químicas, etc. 

A linguagem utilizada em Crave (1998), muito embora seja um campo de 

potencialização dos devires em fluxo, também guarda espaços para a impossibilidade de 

expressão devido à própria falibilidade da palavra, vozes que não conseguem encontrar os 

termos precisos para expressar seus sentimentos. São as vozes dos paradoxos contidos na escrita 

da autora e dispostas ao longo de todas as suas escrituras, especificamente, se torna mais 

evidente o jogo dos oximoros: a mãe estéril, o abusador que cuida, o amor que faz mal, etc.  

Enquanto escritora, Kane parece se mostrar perfeccionista em relação ao processo de 

seleção, revisão, edição e configuração da sua escrita e, consequentemente, com a sua obra 

como um todo. Nada é gratuito. O que está na escritura já passou por um exaustivo processo de 

corte. De acordo com Kane seu exercício favorito é o de cortar. 

Nos diálogos contidos em Crave (1998), assim como em toda a obra da autora, é comum 

encontrar construções gramaticais, elipses, contrações, sobreposições, interjeições, um amplo 

uso de linguagem vulgar, gíria e palavras de baixo calão. Da mesma forma que desenvolve uma 

linguagem econômica, precisa e quase minimalista na tentativa de promover dinamismo ao 

desenvolvimento e andamento da escritura. O hábito de cortar excessivamente os seus próprios 

textos faz com que a autora reduza as palavras, condensando assim, ainda mais, os significados. 

Uma outra consequência formal dessa condição é o uso extensivo de elementos gráficos, como 

por exemplo, travessões e reticências. 

Outra coisa a ser observada em Kane são as expressões que parecem incompletas, o que 

nos pode remeter a duas coisas: ao minimalismo da linguagem ou à possibilidade de captura da 

emoção por meio da fala. Quanto mais estamos nervosos, nos sentindo irritados, apaixonados, 

em dor ou em êxtase, mais quebramos as frases, torcemos as expressões e as onomatopeias 

aparecem:  
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M  É feito de cascas de ovos e concreto.  

B   Você faz um pra mim?  

M  Concreto, tinta e cascas de ovos.  

B   Não perguntei do que é feito, perguntei se você me faria um.  

M  Toda vez que como um ovo, colo a casca ali e pinto com spray.  

C   Ela vê através das paredes.  

B   Você. Faz. Um. Pra. Mim.  

C   Outras vidas.  

A  A mãe bate em seu filho selvagemente por ele ter corrido na frente de um carro.  

M  Pare de pensar em você como eu, pense em nós.  

B   Vamos de uma vez pra / cama.  

C   não não não não não não não não não  

A    Um desejo sob pressão.  

C    Chore o assassinato azul.  

M   Não tire suas luvas até sair da última cidade.45  

 

O trecho acima pode ser utilizado para falar sobre a questão dos paradoxos. Tem-se a 

imagem do ovo, da fragilidade de sua casca formando uma composição com a dureza 

rudimentar do concreto. Dois materiais completamente opostos que se juntam para formar não 

só uma imagem, mas também articular um diálogo que parece não comunicar nada entre as 

vozes. Em seguida, acontece uma sucessão de tentativas de diálogo onde as frases não 

constroem uma comunicação de fato, revelando assim uma falência da palavra, sendo 

interessante observar a utilização feita por Kane do elemento gráfico do ponto para separar e 

demarcar a frase.  

Quando se isola as personagens, e se lê o trecho não pensando em uma troca de frases, 

mas numa conversa individual, onde cada uma das vozes está só e respondem a si própria, o 

trecho se torna mais claro, porém ele perde a ideia marcada de ritmo. As frases são curtas e na 

tentativa de construção de uma partitura sonora, cotidiana e urbana. A impressão dada dentro 

desse contexto é que apenas N e B dialogam.  

As personagens da escritura, em vias do apagamento e desaparecimento de seus nomes, 

parecem afundar sob o solo pantanoso e movediço da linguagem que a autora resolve colocar. 

Em plena escuridão só lhe sobram as vozes, como a personagem verborrágica da boca em Not 

I, de Beckett. A palavra é tudo que resta a essas personagens e, mesmo assim, a palavra se 

mostra falível e insuficiente, permitindo tanto a comunicabilidade, quanto a incompreensão 

                                                 
45 B It’s very nice. Will you make me one? M It’s made of egg shells and concrete. B Will you make me one? M 

Concrete, paint and egg shells. B I didn’t ask what it was made of, I asked if you’d make me one?M Every time I 

have an egg I stick the shell on there and spray it. C She sees through walls. B Will. You. Make. Me. One. C Other 

lives. A A mother beats her child savagely because it runs out in front of a car. M You stop thinking of yourself as 

I, You think of we. B Let’s just go to/bed. C no no no no no no no no no/ A A Wish under pressure. C Cry blue 

murder. M Do not remove your gloves until you leave the last town. (Crave. KANE, 2001, p.161, tradução nossa). 
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entre elas e o mundo que as encerra. As personagens parecem não entender, ou se recusam a 

reconhecer o lugar de onde falam. 

O tempo de Crave (1998) é o tempo do desejo, da necessidade do agora e da vontade do 

acontecimento. Uma rede de desejos íntimos e individuais que se entrelaçam borrando as 

possibilidades de separação entre presente, passado e futuro. Há várias passagens de expressões 

de desejo latente no corpo da escritura que começam com: “Se eu pudesse...”46 “Eu quero”47, 

“Eu queria viver...”48 “Se eu fosse...”49 “Se o amor chegasse.”50 Pode-se dizer também que o 

tempo parece ser mental, ou da alma desejante e atormentada numa ânsia de viver.  

É inegável o exímio trabalho formalista de Kane nessa obra, do acuro da sua 

metodologia movida por atos apropriativos nas obras e referências que lhe interessam. A autora 

dialoga tão bem e assumidamente com os mortos nessa escritura, que nos leva a pensar que 

talvez estivesse se preparando para, ela mesma, se tornar um fantasma. É impressionante como 

mesmo sendo possível identificar e reconhecer em determinadas passagens das escrituras os 

trechos recortados, vê-se cada vez mais a pulsão biográfica e a latência de vida de Kane 

atravessando a sua escrita. Ela desenvolveu uma técnica de tornar a citação opaca em favor de 

si própria, do seu projeto para a morte. 

Quando a autora fala que escreve sobre a sua visão do amor, que Crave (1998) é um 

grande poema sobre o amor, não se discorda, mas antes se investiga o que está contido nessa 

noção de amor que a autora faz no corpo da escritura. O que escapa do corpo dessa sua escritura 

é a espécie de amor que Kane nutre pela temática da morte. Esse amor escapa em todas as suas 

escrituras, tanto que esse trabalho se detém exatamente na investigação dessa poética 

tanatológica. 

Uma escritora que vai minando a sua própria forma. Os excessos vão sendo tirados, as 

personagens vão tendo os nomes apagados, as imagens brutais e violentas da morte vão dando 

lugar as metáforas e as simbologias do morrer e a linguagem é invadida por um tipo de voz 

profética similar a dos textos bíblicos. Note-se o trecho final da escritura: 

 

B   Mate-me.  

(tempo)  

A   Queda livre  

B   Para dentro da luz  

C   Clara luz branca  

                                                 
46 If I could (Crave, KANE, 2001: p.155, tradução nossa). 
47 I Want (Crave, KANE, 2001: p.157, tradução nossa). 
48 I Wish to live (Crave, KANE, 2001: p.159, tradução nossa). 
49 If I was (Crave, KANE, 2001: p.162, tradução nossa). 
50 If Love Would come. (Crave, KANE, 2001: p.162, tradução nossa). 
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A   O mundo sem fim  

C   Você morreu pra mim  

M  Glorioso. Glorioso.  

B   Agora e para sempre 

A   Feliz 

B   Muito Feliz 

C   Feliz e Livre51 

 

A sequência textual abre com um pedido de morte. Desse pedido para o restante do texto 

existe a proposição de um tempo, possivelmente para atribuir mais força e efeito dramático para 

a expressão. A escritura abre com uma declaração de morte e com a confissão do desejo dela e 

se encerra com o apelo final da escritora pedindo novamente pela morte. Mas o mate-me aqui 

também se refere ao próprio lugar que Kane estava ocupando, o de dramaturga importante e 

influente. Ela parece que não queria ser transformada num cânone intacto e reverenciado, ela 

própria desejava ser transpassada por uma geração futura, e por novos dramaturgos que tenham 

dúvidas sobre a sua obra. 

A referência à queda livre, possivelmente, se refira ao trabalho estrutural que conseguiu 

em Crave (1998), um caminho sem volta e sem alicerces seguros e, claro, possivelmente, ao 

seu estado emotivo e psicológico. A sequência em seguida, trata do fechamento do conjunto 

das referências místicas e religiosas que usou ao longo de toda escritura. No cristianismo a cor 

branca e a luz clara são sempre referências ao início de uma vida pós-morte, e de uma presença 

divina reveladora. A frase seguinte, “você morreu para mim” possui diferentes possibilidades, 

a exemplo de: num primeiro entendimento, mais simples e explícito, a declaração pode ser de 

um fim de relacionamento afetivo (um amor erótico ou fraterno) e que se planeja superar. 

Assim como fez Friedrich Nietzsche, uma das muitas referências de Kane, que ficou 

mais conhecido por “matar Deus”, a autora poderia estar declarando intimamente a morte do 

seu Deus e o fim de suas ligações emotivas com ele. As duas frases seguintes, “Glorioso. 

Glorioso” e “Agora e para sempre” corroborariam essa ideia mística, pela forma como as 

palavras estão elaboradas, em um tom tipicamente litúrgico. E, por último, também pode ser 

uma expectativa da autora em relação à melhora de sua doença, a ideia de que a crise depressiva 

não vai mais acontecer. Um lapso de otimismo. O que reforça essa ideia é exatamente o final 

do trecho na frase “feliz e livre”.  

Aliás, de todas as fontes de referências, talvez, o alicerce maior e recorrente em todas 

as suas obras seja a Bíblia. Kane tinha, e ainda demonstra ao longo de toda a sua obra, um 

                                                 
51 B- Kill me. A beats. A-Free-falling/B-Into the light/C-Bright white light/A-World without end/C-You’re dead to 

me/M-Glorious.Glorious.B-And ever shall be/A-Happy/B-So happy/C-Happy and free. (Crave, KANE, 2001: 

p.200, tradução nossa). 
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grande conhecimento desses textos. Nos primeiros trabalhos, e com maior frequência nos 

últimos, existem muitas citações e imagens extraídas ou inspiradas nas páginas da Bíblia. 

Algumas frases estão soltas da seguinte maneira: “B A mulher com olhos de dragão”52, “A Anjo 

negro divino”53, “A Mas Deus me abençoou com a marca de Caim”54, ou ainda, “C Duas 

mulheres aos pés da cruz”55. 

 Muito possivelmente isso ainda seja reminiscências das suas crenças durante a vida em 

Kelvedon. Não é à toa que para escrever Crave (1998) a autora tenha escolhido exatamente um 

pseudônimo que faça referência a esse lugar. O tom da escritura flerta entre uma Kane saudosa 

e nostálgica de algo que se perdeu e ficou no passado (de um tempo afetivo que ela mesma não 

consegue restaurar e nem romper, por isso, as personagens falam quase sempre com uma voz 

no tempo passado), e com uma autora que rever em uma nova visita a sua relação mística com 

o sagrado. Não parece muito claro se essa volta ao misticismo contido na escritura é uma 

tentativa de resgatar um sagrado que foi partido, o que simbolicamente funcionaria como uma 

espécie de batismo: uma rápida imersão nas águas batismais da linguagem, para em seguida 

desenvolver uma nova profissão de fé, o que culminou em 4.48 Psychosis (2000), ou, se é o 

oposto disso, conforme já dito acima, é uma libertação e uma limpeza em definitivo de todas 

essas crenças. 

O fato é que Kane não conseguiu se curar por completo da depressão em que se afundou 

durante a escrita de Crave (1998), e acabou voltando para a clínica após uma outra crise para 

tentar um novo tratamento, enquanto escrevia 4.48 Psychosis (2000). Nesse tempo, chegou a 

tentar suicídio uma vez, com uma dosagem excessiva de comprimidos para dormir (cinquenta 

comprimidos) e antidepressivos (quase cento e cinquenta comprimidos). A ala ES356 do hospital 

Maudsley, é um elo entre as duas escrituras, surgindo como referência no corpo das suas duas 

últimas escrituras. 

O movimento biográfico de Kane nesse período conturbado, durante e após a primeira 

crise depressiva, parece ser o de despedir-se da vida. Ela entende que o fio condutor do seu 

trabalho, tem a plena consciência do que desenvolveu até Crave (1998), e consegue ela mesma 

se inscrever na tradição teatral, e ter a noção da posição que ocupa, ainda em vida, mas ela 

parece estar com pressa para concluir o conjunto das suas obras. O trabalho e o pensamento 

sobre ele é incessante. No tempo em que não está impossibilitada por medicamentos ela escreve 

                                                 
52 B  The woman with dragon eyes. (Crave. KANE, 200, p.172, tradução nossa).  
53 A Dark angel divine. (Crave. KANE, 2001, p.177, tradução nossa). 
54 A But God has blessed me with the mark of Cain. (Crave. KANE, 2001, p.195, tradução nossa). 
55 C Two women at the foot a cross. (Crave. KANE, 2001, p.195, tradução nossa). 
56 C ES3. (Crave. KANE, 2001, p.187, tradução nossa). 
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trechos, fragmentos e anotações. Na entrevista concedida a Rebellato (1998) pode-se perceber 

uma Kane sem planos profissionais para depois da escritura que começou a rabiscar. Uma 

autora já em fase de conclusão de seu projeto único, um projeto existencial para a morte. 

A escritura de Crave (1998), com todos os eventos biográficos acontecendo em paralelo, 

com a necessidade da autora em lapidar e concluir a sua obra em tempo, põe Kane exatamente 

num movimento de “Negociação”. Para Kübler-Ross (2008) esse estágio em que o indivíduo 

chega no estado de barganha é o terceiro estágio de um processo de cinco etapas psicológicas, 

pelas quais, passam os indivíduos em processo ou em elaboração de perda e luto. Como o nome 

sugere é a tentativa de negociar ou adiar os temores diante do inevitável, a morte. Nesse 

processo de negociar, os indivíduos buscam firmar acordos ou ressignificar pactos com as 

figuras – que segundo as crenças pessoais de cada um – tenham o poder de intervenção sobre a 

situação de perda. Com grande frequência, esses acordos e promessas são direcionadas a Deus 

ou até mesmo aos profissionais de saúde que acompanham um dado paciente. 

Se um dos objetivos de Kane era o de inscrever seu nome na tradição dramatúrgica, ela 

deveria fazer dentre de um espaço de tempo considerável. Era necessário produzir para ser vista, 

notada e, consequentemente, discutida e encenada. Se fazia urgente, no caso dela, contribuir 

para a área de maneira rápida e eficiente. E após ter escolhido suas referências estruturais, Kane 

seguiu no intuito de “assassinar” a linguagem, limpando a escritura teatral do excesso e 

estilhaçando a forma, contribuindo não apenas com a dramaturgia, mas com as múltiplas 

possibilidades e desdobramentos da linguagem teatral. Dialogando com os fantasmas dos 

autores canônicos que fizeram ou realizaram o mesmo movimento transgressor formalístico 

que ela, como por exemplo; Artaud, Müller, Beckett, etc. para ir além deles.  

Ao finalizar Crave (1998) e esboçar 4.48 Psychosis (2000) Kane viu o lugar em que 

chegou, ela tinha essa consciência e não queria abrir mão, não naquele momento. A crítica 

especializada se deslumbrou com Crave (1998), mas a sua autora sabia que podia ir além, sabia 

que a sua contribuição para a linguagem não estava concluída. Ela também tinha noção que 

após os internamentos, devido aos diagnósticos de depressão crônica, estaria fadada a uma vida 

medicamentalizada, mediada por instituições psiquiátricas. Kane não queria uma consciência 

anestesiada e controlada pela indústria farmacêutica, ela viu nisso o seu fim. Para uma escritora, 

mulher, que tratava de temas tão tabus e estava se tornando popular em um terreno 

predominantemente masculino da tradição teatral inglesa, viver sendo internada e anestesiada 

não condizia com as suas ambições e os seus ideais profissionais. 
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As opções de Kane eram essas; morrer por meio das instituições (médicas e químicas) 

ou morrer como um ato próprio e deliberativo (inicialmente na escrita, depois na escritura e, 

por fim, pelo próprio punho). O tempo de produção para atingir os seus objetivos era 

relativamente curto. Por isso, o aumento das metáforas e de referências aos trechos bíblicos, as 

alusões e invocações a Deus, ao misticismo e ao sagrado. Um movimento de volta para a 

Kelvedon interna e emotiva. Era necessário negociar, de uma maneira ou de outra, com a figura 

que Kane aprendeu a nomear e a reconhecer como Deus.  

A morte é um tema utilizado desde Blasted (1995), mas conforme as escrituras são 

desenvolvidas, ela vai ocupando gradativamente o corpo da escritura, a própria estrutura e se 

torna o seu referente poético. Ao se pensar panoramicamente a obra de Kane, o tema da morte 

foi uma linha de fuga, que escapou a partir dos ideais de amor e de esperança propostos e 

confessados pela autora, e da qual ela não se livrou. Muito pelo contrário, o tema da morte 

domina as estruturas de sentimento e passa a agenciar o restante dos outros temas. Passou a 

invadir a mente das personagens e ocupar o mesmo espaço que a vida.  

A noção de morte vai sendo reconhecidamente inseparável da noção de vida. Se a morte 

nas três primeiras escrituras de Kane era muito mais imagética, física e brutalmente concreta, 

na escritura de Crave (1998) ela se torna metaforicamente rica, alusiva, elaborada e residente 

na cabeça, no nome, na voz e no corpo das personagens. Os confrontos com a morte tanto nessa 

escritura, como em 4.48 Psychosis (2000), não são apenas os confrontos das personagens, 

arrisca-se a dizer aqui, que são também os confrontos de sua própria autora.  

Ao contrário das obras anteriores, em Crave (1998) e 4.48 Psychosis (2000), os 

cadáveres não ocupam ou aparecem no palco, mas são invocados pela palavra e pelos 

pensamentos dos sujeitos que desenvolveram uma relação com ele. A partir da primeira linha 

de Crave (1998) pode-se ver: "Você está morto para mim"57. Daí em diante começam as 

diferentes alusões e metáforas em relação à morte. Conforme dito no segundo capítulo, o 

próprio tempo das falas, em sua maioria no passado, demandam uma ideia de algo que ficou 

para trás, deixado e esquecido. Se somos aquilo que lembramos, se a nossa memória é feita de 

vestígios e a vida é construída em cima desses rastros, que são sempre da ordem biográfica, 

essas personagens estão em luta pela sobrevivência e relutam a terem os nomes apagados. Elas 

sabem que a morte paira sobre elas como uma sombra, a velha dívida da qual falava Beckett, e 

isso as deixa ansiosas. Ou ainda, segundo Arthur Schopenhauer (2013): 

 

                                                 
57 You’re dead to me (Crave. KANE, 2001, p.155, tradução nossa). 
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À natureza devemos uma morte, e com angustia pensamos nessa dívida: não seria isso 

uma prova de que nossa existência é uma dívida, um delito, um passo em falso? Como 

os filhos de pais negligentes, já chegamos endividados ao mundo, e porque temos 

sempre de remir essa dívida com trabalho, nossa existência é tão miserável e tem a 

morte como final (p. 58-59). 

 

Existe um desejo por parte das personagens da escritura, em acreditar, em sustentar por 

meio dos discursos das vozes, uma fé. O apóstolo Paulo, em carta direcionada aos Hebreus, no 

livro homônimo, logo no primeiro versículo diz que a “fé é o firme fundamento das coisas que 

se esperam, e a prova das coisas que não se veem”58. A ansiedade dessas personagens reside na 

esperança de que a ameaça da morte as deixe em paz. A morte em si não parece ser tanto um 

problema para elas, mas a ameaça e a percepção dessa presença constante e invisível. Essa 

presença é que parece deixá-las mais angustiadas, e impossibilitam os níveis plenos de 

experiências vitais, principalmente a experiência de amar.  

Ama-se, mas não se ama por completo, pois o próprio amor e, consequentemente, para 

nós o objeto amado, também morre, muito embora estejamos vivos. O amor é tão frágil quanto 

a vida e se desvanece constantemente, sendo necessário ser reelaborado prontamente quando 

isso acontece, antes que não sobre tempo de vida para as próprias personagens. Para Corrêa 

(2008) inscrever a morte em sua própria existência é uma tarefa paciente e árdua, proposta à 

cada homem. Entretanto, o homem só “ganha”, se sustenta o verdadeiro significado de sua 

própria vida, tornando-se capaz de aceitar o “não”, o limite, as perdas de toda ordem e natureza 

que se estendem por toda a sua vida. 

Certamente, no teatro de Kane a morte parece ser a única opção quando existe a ausência 

do outro. A morte induzida como forma de abreviação é também uma solução para o livramento 

dessa angústia de viver. Em Crave (1998) numa demonstração dos seus jogos de paroxismos 

Kane escreve: M “Se você cometer suicídio você só terá que passar por isso de novo” e, logo 

adiante, na mesma página, C “Não matarás a ti mesmo”59. A citação ao mandamento bíblico é 

distorcida e complementada com o “a ti” mesmo, aqui numa tentativa talvez de fazer alusão 

que a morte do outro é também a nossa. E, matando o outro, consequentemente, eu me mato. 

Como também, pode ser uma ênfase ilustrativa ao interdito religioso do suicídio na cultura 

judaico-cristã. Mas é interessante notar na frase anterior, que o problema em si não é a morte, 

mas a própria estruturação da vida. Se existe a possibilidade de um retorno ele não parece nada 

agradável, porque nos traz para a mesma condição de viventes em repetição de existência. 

                                                 
58 Carta aos Hebreus, Cap 01.  
59 M: If you commit suicide you’ll only have to come back go through it again/ A: Thou shalt not kill thyself. 

(Crave. KANE, 2001, p.188, tradução nossa). 
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Embora os primeiros textos da autora pareçam descrever, ou trabalhar com a 

possibilidade da existência de uma vida após a morte e de uma transcendência do ser, essas 

possibilidades vão desaparecendo à medida que Kane avança na sua escrita, e atinge uma certa 

maturidade profissional. No momento em que a autora elabora o que nesse trabalho nos 

chamamos de a “trilogia da perda da identidade”, a vida passa a se apresentar como um espaço 

de impasses que nos precipitam para o nada. Esse nada que se apresenta na escritura de Crave 

(1998), e se desdobra em 4.48 Psychosis (2000), está próximo da filosofia de Heidegger (2005) 

com o seu ser-para-a-morte.  

Em Heidegger (2005) o ser humano que se torna consciente do seu fim, reconhece e 

assume a inevitabilidade de sua finitude, torna-se individualista e, consequentemente, diminui 

os seus medos em relação ao fim da vida. A presença da morte traz consigo, conforme já fora 

dito acima, uma ânsia. Essa ânsia é motivada pelo medo daquilo que ainda não se conhece, que 

não se pode tocar, mas que se sabe estar sempre perto.  

A consciência dessa finitude possibilita que o ser se estenda da sua existência presente, 

podendo trazer para o aqui-e-agora e vivenciar a sua morte. Por isso, as duas últimas escrituras 

de Kane se tornam mais biográficas que as demais, e potencializam as metáforas e as alusões à 

morte. Elas possibilitam à sua autora uma vivência da própria morte. Ainda, segundo Heidegger 

(2005), o ser não deve compreender a sua existência deixando de lado a consciência da morte, 

é preciso estar sempre atento e integralizado a ela. Enxergar a morte não como uma coadjuvante 

ou uma “vilã” da vida, nem tampouco camuflar e esconder as imagens e lembranças da mesma 

na vida cotidiana. É necessário se orientar na vida, se organizar de maneira a considerar sempre 

o fim. Um fim que não tem data determinada, entregando o homem ao absurdo da vida e da 

própria existência. É nisso o que consiste a essência do ser-para-a-morte; é assim como Kane 

tenta articular ainda mais suas duas últimas escrituras. 

Vale salientar ainda, que existem várias possibilidades de interpretação sobre a escritura 

de Crave (1998), pois Kane insistiu em deixar lacunas e espaços abertos. O desejo dela era que 

fossem aplicadas várias possibilidades de interpretação e leitura às suas obras. Que o leitor as 

complete com as suas próprias referências e que a obra possibilite, a esse mesmo leitor, uma 

saída ou um mergulho exploratório em busca de outras referências. De qualquer modo, como 

bem assume Kane na entrevista dada a Rebellato (1998), alguns motivos, significados e 

referências contidas no corpo da escritura, só pertencem a ela, e tais significados, não foram e 

não seriam revelados a ninguém.  
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Como já dito no primeiro capítulo desse trabalho, o teatro é por excelência o espaço da 

morte, mantendo com ela uma relação simbiótica. Ou, ainda, me fazendo uso das ideias de Féral 

(2015); a ligação inalienável do teatro com o mundo dos mortos acontece porque mantêm com 

a morte não uma relação de perda, mas de ausência. Dialogar com os mortos no teatro é evocar, 

interrogar e perturbar os ausentes, para que esses, nos faça lembrar da nossa condição, bem 

como apontem para a nossa consciência em derrisão.  

Em Kane, tanto a morte como o amor (as vezes desdobrado pela via da sexualidade), 

são fatos biológicos moldados exclusivamente pela experiência e pelo comportamento social, 

mas antes de ser uma experiência individual ou de individuação, é uma experiência coletiva e 

de compartilhamentos nos micros e nos macrocosmos sociais. O que é apresentado por ela, no 

conjunto de sua obra, não é simplesmente um questionamento ou uma explicitação de um 

processo biológico da morte e da vida, mas as ideias que se tem e se podem ter delas, em 

constantes e específicas evoluções do estágio da nossa civilização, bem como, as possibilidade 

e impossibilidades das atitudes humanas frente a esses processos. 

 Os homens sabem que vão morrer, mas agem como se a imortalidade fosse uma dádiva 

única, pessoal e intransferível, até que se deparam com a morte do outro. “A zona de mal-estar” 

e de “horror”, segundo Morin (1970), reside exatamente na imagem da morte do outro, nos 

preparativos, ritos e procedimentos fúnebres que espetacularizam e evidenciam a aparência da 

morte do e no outro. Se um outro morre, por consequência, também morrerei algum dia. Ou 

ainda, segundo Bernard Schumacher (2009): 

 

A morte se esquiva a nossas experiências. Não temos a experiência de nossa própria 

morte, nem da morte dos outros [inclusive a do ser amado]. Passamos, contudo, pela 

experiência da transformação de nosso próximo em cadáver. Não podemos explicar 

essa transformação, [...] não podemos compreendê-la. Experimentamos, contudo, sua 

facticidade absoluta. Tudo o que pode ser relacionado com a experiência da morte 

provém da nossa experiência do confronto com o cadáver. Não temos a experiência 

de nenhuma morte, em vez disso, temos aquela dos que estão mortos. A morte não se 

revela na experiência dos mortos. Experimentamos unicamente a resistência que nos 

impõem os mortos com sua pura presença. Não há nenhum acesso à experiência da 

morte. O fato de procurarmos e questionarmos essa experiência deve-se à experiência 

incompreensível oferecida por cada encontro com os mortos. No começo era o 

cadáver. Foi só depois que vieram todas as teorias. Queríamos explicar uma 

experiência que fugia de toda tentativa de explicação (p. 166). 

 

Diferente de todas as escrituras Kaneanas anteriores, em Crave (1998), não há o cadáver. 

Não existe uma imagem para suscitar o horror ou um corpo para ser sentenciado a degradação 

física. Curiosamente não há essa personificação do morto, mas, constantemente, somos 

avisados que alguém morreu. A morte nesse estágio da escritura deixa de ser uma ameaça 
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localizada, pontual e identificável e passa a ser aquilo o que sempre foi desde o início da 

civilização humana, uma companheira invisível e inerente à vida. A morte assume na escritura 

o mesmo status que tem no cotidiano, o da onipresença. Entre as personagens da escritura ela 

é antes de tudo uma onipresença verbal que transita em cada voz e une os passados das 

personagens. 

Morin (1970) considera que, as perturbações que se manifestam, por intermédio do 

funeral e do luto tem por base, única e exclusivamente, ou um cadáver (a imagem do corpo) 

que apodrece e se decompõe, ou nas palavras do autor: “aquela coisa horrível, aquele não sei o 

quê, que não tem nome em nenhuma língua” (p.29). O instante desse horror, facilmente 

estabelecido quando existe a imagem do cadáver, é exatamente o ponto em que a linguagem 

não é capaz de definir, talvez por incapacidade ou por falta de uma apreensão satisfatória. É 

esse instante de tempo e esse tipo de assombro que move Kane em seu trabalho. Uma busca 

pelo mistério do incriado, por aquilo que está em oculto e que atende por um nome secreto e o 

que move as bases de seu trabalho e que transpassa a escritura de Crave (1998). 

Esse horror, definido por Morin (1970), e elementar na obra de Kane, engloba realidades 

aparentemente heterogêneas: a dor do funeral, o terror da decomposição do cadáver, a obsessão 

com a própria ideia da morte. Porém, esses fatores todos, tem em comum um elemento 

balizador: o pavor da perda da individualidade. A morte é um dos principais veículos 

aniquiladores do indivíduo, a única ameaça que o extrai, em definitivo, daquilo que ele 

experiencia ou define por vida.  

Ainda, segundo Morin (1970), o terror e a comoção provocados por uma morte só 

existem se a individualidade do morto tiver sido presente e reconhecida. Nessa concepção, 

quanto mais o morto for amado, íntimo, conhecido ou familiar, mais o morto adquire um status 

de “único”, mais a dor se torna violenta. “Não há nenhuma ou há poucas perturbações por 

ocasião da morte do ser anônimo, que não era insubstituível” (p.31). O horror em questão não 

está na carcaça e no corpo que se decompõe, mas, sim, na carcaça do semelhante e do indivíduo 

amado.  É a impureza desse cadáver que é contagiosa e age como provocador de conflitos.  

O horror contido em Crave (1998) é o pavor de aniquilamento da sua própria autora. 

Existe uma ameaça real e concreta na decomposição da mente de Kane, seja ela motivada por 

possíveis crises futuras, pelos tratamentos malsucedidos ou até mesmo pelo uso excessivo de 

medicamentos. É o pavor da decomposição de sua estrutura logocêntrica e do apagamento de 

suas experiências de individuação, que movem Kane em suas duas últimas escrituras. As 

personagens da escritura lutam para não perder por completo seus rastros de individuação, 

enquanto a sua autora preenche a escritura livremente com as suas próprias inscrições 
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biográficas. Os nomes das personagens se desvanecem para surgir o golem inominável de 4.48 

Psychosis (2000). Vê-se abaixo, alguns trechos extraídos com as principais autorreferências da 

autora: 

M  Eu quero um filho.  

B   Não posso te ajudar.  

M  O tempo está passando e eu não tenho tempo.60 

 

O tempo a que Kane se refere, possivelmente, não se trata da sua idade, tendo em vista 

que ainda era jovem, mas, certamente, estava levando em consideração a doença e o tempo de 

tomar uma atitude em relação a ela. Em diversos momentos da escritura, Kane fala sobre o filho 

e a possibilidade da maternidade. Uma espécie de desejo que gostaria de realizar. Não fica claro 

se essa preocupação são reminiscências de sua educação cristã conservadora ou se um 

incômodo pela finitude, e que por isso flerta com a maternidade como uma possibilidade de 

permanência. Mas, se olharmos a preocupação com a maternidade pela via filosófica 

encontramos em Schopenhauer (2013) a ideia da procriação como sendo o contrapeso e o 

antagonismo da morte. Dessa maneira, procriar atuaria como a vitória da vontade, ou da 

essência de si. Essa vontade criadora não precisa temer a morte, pois a morte pertence à vida e 

que tem seu polo oposto na criação. Quem muito deseja a vida, também quer a morte (p.47). 

Ou ainda, Segundo Nalini (2014) costuma-se comparar o amor com a morte pela característica 

misteriosa de ambos, um fato desmedido e incomensurável que não se assemelha a nenhum 

outro. Por isso costuma-se comparar e associar a morte e o amor. Eros e Tânatos.  

 

[...] A sempre nova banalidade de cada morte e a antiga novidade do amor. Não por 

acaso, o Deus grego do amor é representado por criança. Amor é sempre sentimento 

novo para quem o vive. Cada morte é sempre um fato novo e irrepetível. Não 

aprendemos com a morte. Não nos sentimos próximos dela, mas também não nos 

vacinamos contra a morte. É irremediável. Novidade para quem vive, nada obstante 

ninguém escape dela (p. 44). 

 

Nesse aspecto, a maternidade e a procriação estariam associadas diretamente a Eros. A 

esse aspecto de naturalidade, que é atribuída a vida ou ao nascimento é que Kane nos apresenta 

a morte em sua obra. A autora colhe do paganismo, também disposto e referenciado na sua 

escritura a partir da figura de Crowley, à ideia da naturalidade da morte. Algumas imagens da 

morte se dão por analogia e simbolismo nessa escritura, e algumas além de se repetirem, estão 

diretamente ligadas à ideia de nascimento, rito, maternidade e infância. Muito embora seja um 

                                                 
60M I Want a child. B I can’t help you. M Time is passing and I don’t have time (Crave. KANE, 2001, p.157, 

tradução nossa). 
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mistério, e isso é o que também a encanta nessa sua obsessão com a temática, a morte para Kane 

não é indecifrável. É um fato real, veraz e contestável. 

No trecho abaixo essa relação indissociada e pagã de morte e vida/ Eros e Tânatos 

encontra-se referenciada da seguinte maneira:  

 

A  A vida acontece.  

B  Como as flores,  

C  Como o raio de sol,  

A  Como o cair da noite.  

C  Um movimento que vai,  

B  Não um movimento que vem.61  

 

Em seguida, logo abaixo, foi selecionada uma sequência que explicita a relação da 

autora também com a sua sexualidade e o incômodo em relação aos questionamentos, a 

curiosidade popular acerca de sua vida íntima: 

 

B   Você é lésbica?  

M  Ah, por favor.  

B   Acho que é por isso que você não tem filhos.  

A   Por quê?  

M  Nunca conheci um homem em quem eu confiasse.62  

M  Você tem dificuldades em relacionamentos com homens?  

M  Você tem relacionamentos com homens?  

B   A única coisa que eu queria dizer eu já disse, e é um pouco entediante para caralho 

dizer de novo, não importa o quão verdadeiro seja, não importa que seja o único que 

a humanidade tenha.63  

 

Muito embora não levantasse bandeiras ou exercesse algum tipo de militância e ativismo 

político em relação às questões de gênero, o que incomodava a autora eram exatamente as 

identidades fixas e as limitações provocadas pelos rótulos. Não é pelo fato de se relacionar com 

mulheres que isso a impeça de pensar na procriação e no corpo fecundo. Kane não deixa de 

trabalhar essas questões em suas escrituras, mas faz sem eleger ou estabelecer como uma 

prioridade do seu discurso. As questões identitárias e suas performatizações acontecem como 

mais uma possibilidade de jogo. Por isso, esse tipo de abordagem lhe entedia. No trecho abaixo 

pode-se perceber um pouco de sua relação com a escrita: 

 

                                                 
61 A Life happens. B Like flowers, C Like Sunshine, A Like nightfall. (Crave, KANE, 2001: p.191, tradução 

nossa). 
62 B Are you a lesbian? M Oh please. B I thought that might be why you don’t have children. B Why? M I never 

met a man I trusted. (Crave, KANE, 2001: p.161, tradução nossa). 
63 M Do you have difficulty in a relationship with men? M Do you have relationship with men? B The only thing I 

want to say I’ve said already, and it’s a bit fucking tedious to say it again, no matter how true it is, no matter that 

it’s the one unifying thought humanity has. (Crave, KANE, 2001: p.172, tradução nossa). 
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C  Eu escrevo a verdade e isso me mata. 

C  Eu odeio essas palavras que me mantem viva 

     Eu odeio essas palavras que não me deixam morrer 

B  Expressando minha dor sem aliviá-la.64 

 

A relação biográfica e performática da autora com a sua escrita, permite fazer de sua 

escritura um espaço heterogênico por natureza, que aglutina e abriga a multiplicidade de outros 

espaços que existem em paralelo. Um espaço que emula a vida, porque o autor cola nele os 

acontecimentos, às experiências e as vozes do seu cotidiano, de modo que se torna impossível 

distinguir ficção de não ficção ou de registro biográfico. O que segundo Beigui (2011) configura 

um “projeto existencial” repleto de micro tensões do autor. Essa é a característica mais evidente 

de uma escrita performática ou da performance da escrita. Kane não consegue deixar de se 

inscrever em sua obra, e essa escrita insistente de si não a deixa aliviada, conforme afirma, mas 

é esse exercício de desnudar-se pela escrita que a mantém viva e persistente. Em outros dois 

trechos, mais à frente, ela continua falando diretamente sobre si, da seguinte maneira:  

 

C  Ela está falando dela mesma na terceira pessoa porque a ideia de ser quem ela é, 

de reconhecer que ela é ela mesma, é mais do que seu orgulho pode suportar.65  

 

C  Sou uma plagiadora de emoções, roubo a dor das pessoas e vou juntando à minha 

própria dor até.66 

 

Certamente, existem muitos outros trechos e possiblidades da autora estar falando sobre 

si. Falar ou pensar sobre as vozes e as personagens de Crave (1998), ou sobre a personagem 

golem de 4.48 Psychosis (2000), é falar e pensar também sobre Kane e a sua rede de 

subjetividades contida na estrutura de sentimento que elabora no processo das suas duas 

escrituras. Por mais que a autora traga citações diretas ou faça “roubos” literários de outros 

autores, o que está em jogo é a sua inserção e o seu mergulho simbiótico com as suas 

referências. O diálogo com os mortos, no caso de Kane, é também uma espécie de morte para 

a autora. Esse desejo de morte ou de falar insistentemente sobre a morte aparece de maneira 

metafórica e alusiva da seguinte maneira: 

A  Eu vou morrer. 

C  Larvas por toda a parte. 

C  Sempre que eu olho uma coisa bem de perto, ela fica infestada de larvas brancas. 

                                                 
64 C I write the truth and it kills me/ C I hate tese words that keep me alive I hate these words that won’t let me 

die/ B Expressing my pain without easing it (Crave. KANE, 2001, p. 184, tradução nossa). 
65C She’s talking about herself in the third person because the idea of being who she is, of acknowledging that she 

is herself, is more than her pride can take (Crave. KANE, 2001, p. 183, tradução nossa). 
66 C I am an emotional plagiarist, stealing other people’s pain, subsuming it into my own until. (Crave. KANE, 

2001, p. 195, tradução nossa). 
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C  Eu abro a minha boca e também estou cheia delas, descendo pela minha garganta.67 

 

As larvas são características dos corpos em decomposição. Um processo em que as 

moscas carniceiras devido ao forte odor do corpo putrefato depositam suas larvas. Essas larvas 

vão devorar o corpo ou a matéria orgânica inteira para poder se desenvolverem. Esse processo 

é um fator predominante na aceleração da decomposição do cadáver. As análises de Kane sobre 

o mundo e as relações sociais estão todas impregnadas de morte, é algo que a autora não 

consegue evitar. É como ela se sente, e esse processo de decomposição frente ao mundo em 

fragmentação é uma via de mão dupla. As maneiras possíveis de lidar ou tratar esse terror, a 

condição humana diante de tais acontecimentos é o que acaba sendo retratado e articulado por 

Kane, não assumidamente como um vetor essencial, como é a questão do amor ou das relações 

amorosas, por exemplo, mas como as linhas de fuga do seu corpus de escrituras. As entrelinhas 

de uma autora “hermética” e às voltas com as suas experiências biográficas. 

Boa parte das autoreferências explícitas em sua escritura dizem respeito à importância 

e ao processo da criação literária, aos relacionamentos afetivos malsucedidos e o desencanto 

que o outro provoca, como já foi amplamente mostrado nesse trabalho, a relação da autora com 

Deus e, por fim, seus sentimentos frente à depressão e os seus desdobramentos institucionais, 

químicos e físicos. Os trechos abaixo apresentam um pouco da relação de Kane com a sua 

doença: 

 

C  Sou má, estou acabada, e ninguém pode me salvar.  

A  A morte é uma opção.  

B  Tenho nojo de mim mesma.  

C  A depressão é inadequada. Um colapso emocional de escala máxima é o mínimo 

necessário para deixar todo mundo mal.  

A  A saída do covarde,  

C  Não tenho coragem. 68 

 

M  Julgamento deteriorado, disfunção sexual, ansiedade, dores de cabeça, 

nervosismo, insônia, agitação, náuseas, diarreia, coceira, tremedeira, suor, espasmos.  

C  É disso que eu estou sofrendo a partir de agora. 

A  Ninguém sobrevive à vida. 

C  E ninguém pode saber como é a noite.69 

 

C  Eles acendem a luz de hora em hora pra checar se ainda estou respirando.  

                                                 
67 A I’m going to die. C Maggots everywhere. C Whenever I look really close at something, it swarms with white 

larvae. B I open my mouth and I too am full of them, crawling down my throat. (Crave, KANE, 2001: p. 175, 

tradução nossa). 
68 C I’m evil, I’m damaged, and no one can save me. A Death is a option. B I disgust myself. C Depression’s 

inadequate. A full scale emotional collapse is the minimum required to justify letting everyone down/ A The 

coward’s way out, C I don’t have the courage (Crave. KANE, 2001, p. 173, tradução nossa). 
69 M Impaired judgment, sexual dysfunction, anxiety, headaches, nervousness, sleeplessness, nausea. diarrhoea, 

itching, shaking, sweating, twitching. C That’s what I’m suffering from now. A No one survives life. C And no one 

can know what the night is like (Crave. KANE, 2001, p. 187, tradução nossa). 
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B  De novo.  

C  A vaidade, não a sanidade, vai me manter ilesa.  

C  Não estou doente, só sei que a vida não vale a pena ser vivida.  

B  Perdi a fé em  

C  Perdida.  

A  Eu odeio o consolado e o consolador70 

 

O que é interessante notar até aqui é que as vozes das personagens, por mais que estejam 

desconexas e não dialoguem entre si, juntas, parecem convergir em determinados momento 

para um mesmo assunto, Kane. No primeiro bloco do trecho, existe uma contradição interna da 

autora em relação à depressão e ao modo mais ortodoxo de sanar sua doença. A voz que 

apresenta a morte como opção está implicitamente falando em suicídio, mas isso só se torna 

claro quando ela reitera, no final do primeiro bloco, que seria uma escolha para o covarde. Ao 

passo que a voz de C responda a voz de A dizendo que não tem coragem. Esse pensamento de 

apresentar o suicídio como uma saída para o covarde é claramente um pensamento religioso 

cristão em relação ao ato. A voz da personagem C parece ser a voz direta da autora enquanto a 

de A, nesse trecho, se mostra como seu inconsciente que a atormenta com sugestões objetivas 

e racionais. 

No segundo bloco do trecho, a voz da personagem M, atua como uma espécie de 

diagnóstico médico no relato de sintomas clínicos e físicos de um suposto corpo, enquanto a 

voz de C parece continuar sendo a voz de sua autora assumindo os seus sintomas clínicos, o 

que nos leva a uma leitura de que o corpo físico referido é o seu. A voz da personagem C é 

cortada novamente pela voz de A, que parece lembrar a personagem C da sua condição de 

finitude. Na última fala de C, há uma liberdade poética e um procedimento metafórico de usar 

a noite para aludir à morte.  

A sentença “ninguém pode saber como é” está impregnada de conteúdo filosófico, uma 

vez que tanto Schopenhauer (2013), como Heidegger (2005), afirmam que ninguém 

experimentou e nem é capaz de experimentar a própria morte. Apenas se conhece a experiência 

de morrer pelo outro. A experiência humana da morte está diretamente relacionada com a morte 

do outro, portanto, não é uma experiência efetiva e direta, mas analógica e visual.  Ou ainda, 

para Emmanuel Levinas (2012), a própria morte ocupa um status de desvio irremediável, é o 

“sem-resposta” (p.40): 

 

 

                                                 
70 C They switch on my light every hour to check I’m Still breathing. C I’m not ill, I just know that life is not Worth 

living. B Lost my Faith in C Lost./ C I do not trust/ M I do not care/ A I have the consoled and the consoler (Crave. 

KANE, 2001, pp. 188-189, tradução nossa). 
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Alguém que morre: rosto que se torna máscara. A expressão desaparece. A 

experiência da morte, que não é a minha, é ‘experiência’ da morte de alguém, de 

alguém que está de repente para além dos processos biológicos, que se associa a mim 

em jeito de alguém. A alma, substancializada como qualquer coisa, é 

fenomenologicamente, o que se mostra no rosto não coisificado, na expressão e, neste 

aparecer, tem a ossatura, o aparecer de alguém (pp. 40-41). 

 

Por fim, no terceiro bloco, a voz da personagem C que ainda parece performatizar por 

instantes a voz da autora, agora narra o que seria parte de uma rotina em situação de 

confinamento e supervisão constante, possivelmente, o “eles” sejam os enfermeiros ou a equipe 

médica que supervisionava a autora nesse momento de crise. As três frases seguintes, reforçam 

o caráter biográfico e performativo do texto, já que retomam implicitamente a relação de Kane 

com a escrita. Ser dramaturga, expressar-se de maneira plena em sua escrita e ter sua obra 

encenada, discutida e lida é o que a mantém firme e resistente.  

A sua vaidade está diretamente ligada à vida profissional. Outro aspecto interessante é 

perceber que mesmo estando internada, a autora, não se considera alguém doente, mas antes, 

apresenta uma enorme lucidez sobre a sua tentativa anterior de suicídio e sobre a vida. A ideia 

da morte como opção a ser tomada vai ganhando mais espaço e direcionando a autora para um 

abandono da sua própria vida, e também, encaminhando a escrita da sua próxima escritura, a 

saber: 4.48 Psychosis (2000).  

Nas últimas três frases que encerram o bloco a questão do misticismo e da fé voltam 

novamente para a discussão, na qual, a voz de C é estruturalmente confinada entre as vozes das 

personagens B e A. A voz de B não chega a concluir a fala sobre a perda da fé, mas antes a deixa 

em aberto, sem direcionar qual o objeto de devoção da fé perdida. Enquanto a personagem C 

se sentencia perdida, a voz de A confessa o ódio, de maneira alusiva, ao fiel e ao Deus do fiel, 

por meio das palavras “consolado” e “consolador”.  

Na liturgia bíblica e cristã, Deus Pai é também quem nos envia o consolador, que está 

sempre disposto a dar consolo a quem lhe procure. No livro do Evangelho de João71, Cristo diz 

que rogará ao Pai, e ele mandará o Consolador para que fique conosco para sempre. A referência 

parece ser a religião cristã e a sua proposta teológica e dogmática de compreender e explicar o 

homem e sua relação com o sagrado, com a vida e com o mundo. Mais à frente, em outro trecho, 

Kane retoma suas alusões diretas ao Deus cristão e critica o modo operacional da religião da 

seguinte maneira: 

 

 

                                                 
71 O Evangelho de João. Cap. 14, v.16. 
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A  Um horror tão profundo que só um ritual pode contê-lo. 

M  Expressá-lo, 

B   Explicá-lo, 

A   Mantê-lo. 

M  Não consigo amá-lo porque não consigo respeitá-lo.72 

 

Nesse trecho a autora não utiliza mais a voz de C para se performatizar, mas assume as 

vozes de seus três personagens, A, M e B para convergir num único discurso acerca da sua 

relação de descrença e desencanto com a divindade cristã. Essa divindade, para Kane, porta o 

mesmo horror e se torna inominável como o terror figurado no cadáver em decomposição. O 

mesmo terror criador do luto e da desolação que o funeral tenta aplacar. Só os ritos e os 

sacrifícios, pregados e praticados anteriormente pela religião, podem aplacar e acalmar essa 

fúria. O ritual de Kane para conter esse horror é a escrita. Só ela é capaz de expressar, explicar 

e manter o próprio horror criador do qual a autora foge, mas essa mesma potência criadora está 

contida nela, e na forma como ela destroça e desola seu universo literário.  

Por fim, sobra o desencanto. Não existe mais a paixão e, consequentemente, o respeito. 

Se não há respeito, se não há crença e a morte é uma opção, porque a vida não vale a pena ser 

vivida, Kane começa a dar indícios de entrar na fase que Kübler-Ross (2008) define 

psicologicamente como aceitação, a saber: 

 

Há um momento na vida do paciente em que a dor cessa, em que a mente entra num 

estado de torpor, em que a necessidade de alimentação torna-se mínima, em que a 

consciência do meio ambiente quase que desaparece na escuridão. É o período em que 

os parentes andam para lá e para cá nos corredores dos hospitais, atormentados pela 

expectativa, sem saber se podem sair para cuidar da vida ou se devem ficar por ali 

esperando o instante da morte. É o momento em que é tarde demais para palavras, em 

que os parentes gritam mais alto por socorro, com ou sem palavras (p. 281). 

  

Na próxima escritura de Kane, 4.48 Psychosis (2000), a autora consegue transformar 

esse estágio ou instante psicológico e social em artefato e produção literária, repleta de poesia 

e metáforas visuais, conforme será analisado no próximo capítulo. Importante salientar que 

Kübler-Ross (2008) diz que não se deve confundir aceitação com felicidade. Segundo ela, é 

quase uma “fuga” de sentimentos. Como se a dor tivesse se esvanecido e a luta tivesse cessado 

(p.118). É um princípio de inação. Em Crave (1998) o que se pode observar ao longo de toda a 

escritura, é uma desmistificação de que a morte em si consiste apenas no instante em que a 

consciência deixa de existir. A morte, por mais temida que seja, não pode ser propriamente um 

                                                 
72 A A horror so deep only ritual can contain it, M Express it, B Explain it, A Maintain it. M I cannot love you 

because I cannot respect you. (Crave. KANE, 2001, p. 176, tradução nossa). 
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mal. Muitas vezes, porém, ela chega a aparecer como um bem, algo desejado, uma amiga 

constantemente solicitada pelas vozes. 

Em Crave (1998) o caráter metafísico, indestrutível e eterno do humano contido nas 

vozes das personagens reside na vontade, tanto que as primeiras intervenções dessas falas, são 

feitas na ordem dos verbos desejantes, conforme já explicado ao longo desse capítulo. A 

“vontade” nessas personagens de apagamento, vão ao encontro das ideias de Schopenhauer 

(2013), que defende a vontade como um princípio originário de todas as coisas e completamente 

oposta a soberania filosófica e ocidental do intelecto (p.25). O que de certa maneira, confere a 

escritura esse tom paradoxal, de ações conflitantes e de ânsias convergentes nas vozes. Essas 

vozes são portadoras de devires em fluxo e vontades, e eles colidem o tempo inteiro, com o 

controle do intelecto, ao qual estão presos. 

Segundo Schopenhauer (2013) a vontade não dispõe de nenhum conhecimento, por isso, 

existe uma “vontade-de-viver” cega. Kane parece seguir a mesma linha de raciocínio de 

Schopenhauer (2013) uma vez que para as suas personagens, a morte lhes afeta apenas à 

consciência cognescente, e não a vontade. A vontade não está determinada pelo tempo.  

Fenomenologicamente, ela seria a base de todo fenômeno individual, e por isso, imortal. Ou, 

como sugere a voz final da escritura: “Feliz e livre”.  

Os nomes das personagens estão em vias de apagamento, porque obedecem à estrutura 

e à limitação do tempo e da contextualização. Conforme ele desaparece, as personagens deixam 

de obedecer à hierarquia e à primazia do logos, para estarem finalmente livres, sem contradições 

ou ânsias. Elas serão apenas fluxos e devires dispostos no espaço, voltando ao princípio 

originário de tudo. 

Beigui (2011) chama atenção para a vida poética do texto que, segundo o autor, é 

“prenhe de presença”; uma vez que a escrita pode ser influenciada pelo contexto, assim como 

o contrário também pode ocorrer. A partir de Crave (1998) pode-se perceber a forma como a 

escrita de si influenciou na composição da escritura seguinte, e em como essas duas escrituras 

influenciaram na vida de sua autora. Essa presença é, também, o que faz da escrita kaneana uma 

escrita performativa para-a-morte. 

Ao final da análise dessa escritura pode-se perceber que, através da performatividade e 

da escrita de si, Kane criou em suas obras uma escrita que a diferencia e que a situa finalmente 

dentro da tradição dramatúrgica e teatral do ocidente, como uma escritora determinante para o 

desenvolvimento da dramaturgia contemporânea pós-século XX, principalmente no que se 

refere aos procedimentos de desconstrução e de morte.  
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Kane aproxima o leitor de suas vozes, evidencia os jogos articulados e operados na 

linguagem, tanto no desmonte quanto na apropriação das referências e do cânone, explorando 

as possibilidades transgressoras e acolhedoras da escrita guarda-chuva, criando, assim, um 

universo de devires em fuga. Além de um exercício biográfico, a sua obra é um profundo 

diálogo da autora com as diferentes noções e conceitos de morte formulados ao longo da 

tradição histórica ocidental. Os traços performativos da sua obra a inscrevem na história da 

literatura teatral como uma dramaturga preocupada com o diálogo com os mortos e com a 

evocação dos mesmos, na construção de um teatro-para-a-morte ou uma tanatopoética, que 

congregam no mesmo espaço questões que articulam, desconstroem, formatam e aniquilam os 

modos de existência. 
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CAPÍTULO 05 

 

Isso é tudo! Ou uma nau para o nada: 4.48 Psychosis (2000) 

______________________________________________________________________ 

 
Eu escrevo sobre amor quase todo o tempo, mas guiando isso tudo tem sempre um desejo de explorar a forma e 

de achar uma nova forma, achar exatamente a forma certa para determinada estória ou para um tema em 

particular. 73 

 

Um excesso de pontos de exclamação escreve um iminente colapso nervoso  

Uma única palavra numa página e lá está o teatro 

 

Eu escrevo pelos mortos 

os não-nascidos74 

 
Sarah Kane  

 

Nesse capítulo que se segue pretende-se realizar uma análise interpretativa da escritura 

de 4.48 Psychosis (2000), quinta e última escritura para o teatro da dramaturga Sarah Kane. 

Essa obra também integra e encerra a trilogia daquilo que nomeamos como sendo a “perda da 

identidade da personagem”, identificada, nomeada e estudada nesta tese. Ao analisar essa 

escritura, ainda, levamos em consideração o contexto histórico em que a obra foi escrita, os 

diálogos com os mortos nas principais referências utilizadas como matrizes estruturantes, as 

temáticas principais e seus desdobramentos, bem como as linhas de fuga que conseguimos 

cartografar de maneira particular e única neste trabalho. A dramaturga trata, nessa escritura, da 

conclusão do apagamento total do nome da personagem em função da construção, efetivação e 

articulação de uma personagem golem. Elemento já tratado de maneira detalhada no segundo 

capítulo desta tese.   

A personagem golem desenvolvida por Kane aparece como uma espécie de duplo ou 

fantasma de si mesma. A referência ao fantasma e ao duplo é um elemento essencial na sua 

Tanatopoética. Esse golem aparenta ser não apenas a voz do seu autor, mas uma consciência 

precipitada em devires e em desejos que joga entre o tom confessional e a informação 

referencial. Nessa escritura, é a partir desse golem que a autora suscita reflexões acerca das 

noções de morte, vida e sexualidade dentro de uma sociedade que parece ter depositado suas 

                                                 
73 Entrevista concedida por Kane, Sarah. Entrevista I. [nov.1998]. Entrevistador: Dan Rebellato. Londres, 1998. 

1 arquivo. mp3 (aprox.60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se traduzida e transcrita no apêndice A desta 

Tese.   
74 A glut of exclamation marks spells impending nervous breakdown Just a word on a page and there is the drama 

I write for the dead the unborn (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 214, tradução nossa).  
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últimas esperanças de vida plena na indústria farmacêutica. É também por meio do golem que 

Kane performatiza em primeiro plano o mito do autor, estratégia nitidamente marcada em Crave 

(1998).  

Para o entendimento dessa escritura se faz necessário não apenas um conhecimento dos 

elementos da dramaturgia e suas articulações na linguagem proposta por Kane, mas que o leitor 

se cerque de um referencial biográfico da autora. Se a escrita de si é marcada por uma inscrição 

do autor e da sua vida na obra, Kane – que não dissocia a morte da vida, mas antes a coloca 

como uma possibilidade apresentada dentro da qual movemos a nossa existência – cola a morte 

em sua obra, de maneira que parece impossível dissociar o seu desenvolvimento do ato suicida 

das confissões, dos desejos e do suicídio da sua personagem golem. Se em Cleansed (1998) a 

personagem fantasma de Graham formou um duplo com Grace, em 4.48 Psychosis (2000) a 

personagem sem nome, o golem criado por Kane, parece agir como o seu duplo contribuindo 

assim para o embarque definitivo da dramaturga em uma nau para o nada. 

Em se tratando de uma análise interpretativa da escritura, o procedimento metodológico 

adotado neste trabalho e realizado nos dois capítulos anteriores, convém abordar incialmente a 

obra pelo seu próprio título: 4.48 Psychosis (2000), o que literalmente traduzido para o 

português brasileiro se torna 4:48 Psicose. O título, tanto em original quanto traduzido para 

português, remete-nos a ideia da psicose, e consequentemente, as grandes áreas nas quais essa 

noção transita: a psicanálise e a psiquiatria.  

O entendimento e a discussão do termo psicose é construído de maneira geral, a partir 

do campo que seja abordado: nas Ciências da Saúde as conotações serão completamente 

diferentes das Ciências Humanas, por sua vez a perspectiva religiosa abordará de maneira 

diferente do viés poético ou do artístico, e ainda existe a perspectiva das Ciências Sociais, por 

exemplo. Múltiplos olhares para um único objeto, o que potencialmente amplia e estende o 

campo referencial de Kane, uma vez que na escritura, a dramaturga aborda a psicose em suas 

articulações socioculturais e nos seus desdobramentos em relação a sua própria intimidade. Em 

linhas gerais, a psicose pode ser considerada como um quadro de psicopatologia clássica. Sendo 

enquadrada pela psiquiatria, psicologia clínica e psicanálise como um estado psíquico no qual 

pode ser verificado “perda de contato com a realidade” de acordo com Sigmund Freud (1996). 

Uma questão que vai ser recorrente na escritura de 4: 48 Psychosis (2000) é o jogo de 

referências que a dramaturga realiza envolvendo especificamente as áreas clínicas da 

psicanálise e da psiquiatria, os seus modos operacionais e as suas articulações na escritura que 

começa sem nenhuma identificação prévia ou informação acerca da única personagem 

existente, ilustrando assim a ideia defendida aqui anteriormente da personagem golem. A voz 
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que lemos na primeira página e que nos conduz por todo o texto se dirige ao leitor/ espectador 

como um fluxo de pensamento em desintegração. Um Eu que não é unitário, mas cindido e 

fragmentado, se tornando em algumas passagens uma pluralidade de outras vozes em diferentes 

dimensões psíquicas, que parecem elaborar um processo esquizofrênico.  

O psiquiatra Eugen Bleuler (2005), influenciado pelas ideias psicanalíticas de Freud 

(1996), estabeleceu que essas características de pensamento desordenado, pontuadas pela 

ruptura da integração e coerência das diversas funções psíquicas, ilustravam a sintomatologia 

primária da esquizofrenia. Na primeira página da escritura de Kane nós temos: 

(Um silêncio muito longo.) 

- Mas você tem amigos? 

(um longo silêncio.) 

Você tem muitos amigos. 
O que é que você dá aos seus amigos que faz com que eles te apoiem tanto? 

(Um longo silêncio.) 

O que é que você dá? 

(Silêncio.) 

uma consciência consolidada reside num salão de banquete escurecido perto do teto 

de uma mente cujo chão se move como dez mil baratas quando um feixe de luz penetra 

como todos os pensamentos se unem num instante de harmonia corpo não mais 

repelente como as baratas contém uma verdade que ninguém nunca fala. 
 
Tive uma noite em que tudo me foi revelado. 
Como eu posso falar de novo? 
 
hermafrodita em pedaços que só confiou nelenela encontra a sala fervendo em 

realidade e implora nunca acordar do pesadelo 
 
e estavam todos lá 
cada um deles 
e eles sabiam meu nome 
enquanto eu escapava feito um besouro ao longo das costas de suas cadeiras 
 
Lembre-se da luz e acredite na luz 
Um instante de claridade antes da noite eterna 
 
não me deixe esquecer 

_ _ _ _ _75 

                                                 
75 (A very long silence.) – But you have friends. (A long silence.) You have a lot of friends. What do you offer your 

friends to make them so supportive? (A long silence.) What do you offer your friends to make them so supportive? 

(A long silence.) What do you offer? (silence.) a consolidated consciousness resides in a darkned banqueting near 

the ceiling of a mind whose floor shifts as tem Thousand cockroaches when a shaft of light enters as all thoughts 

unite in a um instant of accord body no longer expellent as the cockroaches comprise a truth which no one ever 

utters I had a night in which everything was revealed to me. How can I speak again? the broken hermaphrodite 

who trusted hermself alone finds the room in reality teeming and begs never to wake from the nightmare and they 

were all there every last one of them and they knew my name as I scuttled like a beetle along the backs of their 

chairs Remember the light and believe the light An instant of clarity before eternal night don’t let me forget. (4.48 

Psychosis. KANE, 2001, pp.205-206, tradução nossa). 
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O texto recortado tenta manter a transcrição da livre tradução em similaridade com a 

proposta de formatação do texto original em inglês, para apresentar ao leitor as estruturas 

organizacionais e formais propostas pela dramaturga ao longo de toda a escritura. Percebe-se 

com isso que em alguns momentos, a autora utiliza a pontuação de maneira lacunar e específica, 

dando a ideia de um jogo entre palavras em fluxo e palavras pausadas com ênfase em 

determinados momentos na exigência do silêncio. A autora utiliza-se, ainda, da descrição na 

construção de imagens metafóricas para fazer alusão a um processo mental e orgânico do 

pensar: “uma consciência consolidada reside num salão de banquete [...] chão se move como 

dez mil baratas quando um feixe de luz penetra [...] se unem num instante de harmonia corpo 

[...]”.76  

Kane parece querer trazer o leitor/ espectador para dentro da cabeça da sua personagem 

golem. Como se a apresentação inicial da escritura fosse um convite a conhecer a mente de 

alguém em pleno exercício de ordem e desordem de suas faculdades mentais. A referência às 

palavras “harmonia” e “corpo” na mesma frase remete diretamente a ideia psicanalítica 

Lacaniana de estádio do espelho, no que concerne a capacidade de demonstrar como a formação 

do Eu depende, fundamentalmente, de um processo ligado à constituição especular da imagem 

do próprio corpo. 

Para Jacques Lacan (1998a), o esquema mental de unidade do corpo permite constituir-

se enquanto totalidade e capacidade de operar distinções entre interno e externo. Entre 

individualidade e alteridade. Dessa maneira, a unidade do corpo seria primeiramente visual e 

atua como um dispositivo fundamental de socialização e individuação. Essa harmonia do corpo, 

citada por Kane é também uma espécie de volta a uma infância perdida, uma vez que esse 

processo de imagem especular começa a ser desenvolvido ainda na idade infantil.  

Em dados momentos a voz da escritura parece conseguir distinguir entre o que lhe 

parece próprio e individual e o que lhe é externo e alheio, mas que interfere de maneira 

considerável essa relação dialógica. Uma outra sentença que joga com as referências 

psicanalíticas está no seguinte trecho: “Tive uma noite em que tudo me foi revelado. Como eu 

posso falar de novo?”77 

                                                 
76 a consolidated consciousness resides in a darkned banqueting near the ceiling of a mind whose floor shifts as 

tem Thousand cockroaches when a shaft of light enters as all thoughts unite in a um instant of accord body (4.48 

Psychosis. KANE, 2001, p.205, tradução nossa). 
77 I had a night in which everything was revealed to me. How can I speak again? (4.48 Psychosis. KANE, 2001, 

p.205, tradução nossa). 



158 

 

De acordo com a psicanálise, o desencadeamento da psicose está associado à 

constatação de que todo o saber, inerente e necessário ao sujeito para se sustentar e se orientar 

dentro de uma ordem simbólica construída entre em derrisão a partir de algum tipo de 

acometimento. A revelação concedida à personagem estará disposta ao longo da escritura por 

meios de blocos desconexos e por meio de rastros, a autora parece querer revelar algo 

elucidativo sobre a mente e o universo de sua personagem golem. Ainda em relação ao quadro, 

temos o seguinte trecho: “Lembre-se da luz e acredite na luz Um instante de claridade antes da 

noite eterna não me deixe esquecer”.78 

Nota-se a utilização de metáforas articuladas a partir de um jogo de oximoros; 

lembrar/acreditar, claridade/noite e instante/eterno; e por meio de deslocamentos entre o 

implícito e o explicito da escrita; rememoração, confiança, lucidez e lembrança. A luz enquanto 

metáfora está associada, com frequência, ao misticismo e simbologia judaico-cristã. Em alguns 

momentos ao longo dessa escritura, assim como em toda a obra de Kane, existe uma recorrência 

de alusões às simbologias místicas do Judaísmo-Cristianismo de maneira articulada, 

referencial, citacional e crítica.  

Enquanto metáfora, a luz é símbolo universal da divindade, do elemento espiritual, que 

após o caos personalizado na escuridão, atravessa o todo e consegue mostrar a nós os limites 

das trevas. A dualidade luz/trevas é considerada o sistema mais importante das forças polares, 

onde a ideia de luz deixa clara a existência de seu difusor maior, o sol. Segundo Hans 

Biedermann (1993), a luz do sol, por exemplo, também está associada ao conhecimento 

imediato, enquanto a luz da lua é obtida através do reflexo, por meio de especulações, sendo 

considerada como um “princípio originário complementar”.  

Ainda para Durand (1989), o elemento vertical da luz que figura na mesma categoria 

que as montanhas, o céu e o poder, pertence a categoria do regime diurno das imagens, que 

pode ser definido em linhas gerais como sendo o regime da antítese, ou seja, uma oposição 

entre as palavras ou ideias. Os símbolos ditos espetaculares são os símbolos ligados ou 

relacionados a luz, especialmente a luz solar que se transforma e se funde com a ideia da 

ascensão, uma ideia alegórica explícita e ostensiva nas religiões. Dessa maneira, o simbolismo 

solar, se funde à ideia da coroa para se transformar na auréola lançando um olhar inquiridor de 

consciência moral. 

Segundo Durand (1989), essa espécie de sistema congrega uma constelação de imagens 

diversas que giram em torno do termo luz-treva. Sendo caracterizado por uma percepção da 

                                                 
78 Remember the light and believe the light An instant of clarity before eternal night don’t let me forget (4.48 

Psychosis. KANE, 2001, p.206, tradução nossa). 
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passagem do tempo, do medo da destruição e de uma correspondente reação a essa percepção, 

na forma de fuga do tempo que extermina e da busca iminente por uma vitória e um triunfo 

sobre o destino e a morte.  

A partir dessa premissa, o regime diurno se desdobra em duas grandes partes antitéticas: 

“uma primeira consagrada ao fundo das trevas sobre a qual se desenha o brilho vitorioso da luz; 

e a segunda manifestando a reconquista antitética e metódica das valorizações negativas da 

primeira” (p. 49). Essa primeira parte seria constituída por símbolos teriomorfos, nictomorfos 

e catamorfos, que segundo o autor representam e circunscrevem a angústia diante do tempo e 

da morte, estando dedicada às trevas na figura da escuridão que se isomorfiza na própria ideia 

da morte, chegando ao ponto extremo do regime noturno. Os símbolos nictomorfos se 

transformam e correspondem aos símbolos negativos que estariam ligados a animais, as trevas 

e ao barulho, como a expressão “noite negra”, por exemplo. Segundo Durand (1989), “a noite 

recolhe na sua substância maléfica todas as valorizações negativas precedentes”. (p. 66). As 

trevas pertencem sempre ao caos no qual existe o ranger de dentes.  

As trevas ainda teriam a capacidade de se isomorfizar com a água, que mesmo sendo 

clara, pode vir a se tornar escura e perigosa. E por fim, Durand (1989) considera os símbolos 

catamorfos como sendo a terceira grande epifania imaginária. Para ele, a catamorfia precede e 

habita as imagens da queda. Um emblema dos pecados, inveja, cólera, idolatria e assassinato. 

O trecho soa como uma advertência deixada para alguém, não está claro se para o leitor ou se 

para a própria personagem golem numa espécie de exercício mental de fixação.  

Atenta-se já no primeiro quadro da escritura, assim como em Crave (1998), para a ideia 

da morte presente e recorrente, como um elemento pulsante na poética de Kane. Nesse trecho 

em específico, a morte aparece por trás de um sofisticado jogo metafórico que envolve duplo 

clássicos: luz (claridade e tomada de consciência) noite eterna (esquecimento e finitude).   

De acordo com Freud (2010) a nossa vida é um intervalo que tem como objetivo a 

própria morte. Movido por uma pulsão de morte instintiva, o indivíduo dentro de uma ordem 

estabelecida teria a vida como um desvio, e a morte não apenas como um princípio biológico, 

mas como um modo de autodestruição que culminaria na morte psíquica do eu. Ou, na 

perspectiva de Bernard Schumacher (2009): 

 

[...]Meu pensamento [...]acontece constantemente como se possuísse meu corpo. 

Minha corporeidade intervém continuamente em como penso e em que medida o 

pensamento carrega consigo a “relação com o que nega”. Assim na própria 

experiência do pensamento, encontramos a experiência do que se opõe a ele, que é tão 

somente o corpo, a matéria [...] o saber possuído pelo ser humano – por causa de sua 

profunda dependência a um princípio de dissolução e de morte – é “inerente ao próprio 
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ato de pensar”; em outras palavras, o conhecimento da morte não é resultado de um 

saber objetivo e dedutivo que “vem mais tarde”. Nos estamos em presença de um 

saber “constitutivo”: “é ao próprio fato de pensar [...] que está ligada, para cada 

homem, a absoluta convicção de sua morte. (p. 125). 
 

À primeira vista, no início da escritura, não há uma ideia de transcendência ou metafisica 

pós-morte. Antes, existe uma afirmação da materialidade do indivíduo. O instante de claridade 

antes dessa fatídica noite eterna parece se distinguir da recomendação da lembrança da luz, 

anteriormente. A claridade aqui soa como uma diferença em relação à luz, tanto na relação com 

tempo instante, que parece ser curto e efêmero, quanto na intensidade de seu brilho. Esse 

instante parece se referir a uma breve tomada de consciência, uma tomada de fôlego antes de 

enveredar por dentro da noite eterna.  

E por fim, o apelo à memória: “não me deixe esquecer”79. Existe um breve temor em 

relação ao esquecimento, como se as lembranças se tornassem rarefeitas e fugidias, aparecendo 

em formas de clarões, episódica e esporadicamente. Existe uma relação direta entre a morte e a 

memória. Nesse aspecto, é interessante notar o pequeno rastro que Kane nos deixa em relação 

a uma distinção entre morte biológica e à morte associada à dignidade da pessoa humana. Nas 

palavras de Schumacher (2009): 

 

Alguns autores [...] definem a morte humana como a perda irreversível daquilo que é 

essencial à pessoa: segundo estes autores, seriam algumas propriedades como o 

pensamento, o raciocínio, as relações humanas, a consciência, a consciência de si, a 

aptidão para se projetar no futuro, o conceito de um eu como o sujeito com experiência 

no tempo, diversos estados mentais etc. A chamada parte “superior” do pálio 

(brainstem) é considerada a sede da consciência de si, enquanto a “inferior” (tronco 

do cérebro) é vista como o centro dos mecanismos que controlam a respiração. A 

partir do momento em que a parte superior deixa de funcionar, a pessoa é considerada 

morta. (p. 34). 
 

Ao longo da escritura serão recorrentes as referências e os temores em relação a essa 

ideia de morte. Uma noção reflexiva e moderna que vem ancorada na distinção antropológica 

entre ser humano e pessoa, onde: o ser humano seria definido pela estrutura biológica de um 

organismo vivo e enquadrado especificamente dentro da espécie homo sapiens, e a ideia de 

pessoa abarcaria diversas propriedades particulares nas quais; a consciência de si, a capacidade 

de desenvolver uma relação social ou articular e dispor os estados mentais de maneira coerente, 

a ser sujeito e guardar as lembranças de sua biografia com experiência e inscrição ao longo da 

história e do tempo etc. seriam fundantes na constituição do que se entende por vida. 

                                                 
79 don’t let me forget. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.206, tradução nossa). 
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Ao relacionar noções psiquiátricas e psicanalíticas em sua escritura, misturando alguns 

elementos biográficos, como afirmam alguns amigos seus, me parece que a autora está dedicada 

a se debruçar, especificamente, sobre uma íntima e pessoal reflexão tanatológica, efetuando a 

partir dela um jogo articulador de diferentes linguagens que ao final escapam no sentido de fuga 

deleuziana, de sua escritura e do seu domínio. Notemos o seguinte quadro: 

 
_ _ _ _80 
 
Eu estou triste 
Eu sinto que o futuro é sem esperança e que as coisas não podem melhorar 
Eu estou cheia e insatisfeita com tudo 
Eu sou um complexo fracasso como pessoa 
Eu sou culpada, estou sendo punida 
Eu gostaria de me matar 
Eu costumo conseguir chorar mas agora estou além das lágrimas 
Eu perdi o interesse em outras pessoas 
Eu não consigo tomar decisões 
Eu não consigo comer 
Eu não consigo dormir 
Eu não consigo pensar 
Eu não consigo ir além da minha solidão, do meu medo, do meu desgosto 
Eu estou gorda 
Eu não consigo escrever 
Eu não consigo amar 
Meu irmão está morrendo, meu amor está morrendo, estou matando os dois 
Eu avanço em direção à minha morte 
Eu estou aterrorizada com a medicação 
Eu não consigo fazer amor 
Eu não consigo foder 
Eu não consigo ficar sozinha 
Eu não consigo ficar com outras pessoas 
Meus quadris estão muito grandes 
Eu não gosto da minha genitália 
Às 4.48 
Quando o desespero visita 
eu deverei me enforcar 
ao som da respiração de meu amante 
Eu não quero morrer 
Eu me tornei tão deprimida pelo fato da minha mortalidade que eu decidi cometer 

suicídio 
Eu não quero viver  
Eu tenho ciúmes de meu amor adormecido e cobiço sua inconsciência induzida  

                                                 
80 I am sad I feel that the future is hopeless and that things cannot improve I am bored and dissatisfied with 

everything I am complete failure as a person I am guilty, I am being punished I would like to kill myself I used to 

be able to cry but now I am beyond tears I have lost interest in other people I can’t make decisions I can’t eat I 

can’t sleep I can’t think I cannot overcome my loneliness, my fear, my disgust I am fat I cannot write I cannot love 

My brother is dying, my lover is dying, I am killing them both I am charging towards my death I am terrified of 

me medication I cannot make love I cannot fuck I cannot be alone I cannot be with others My hips are too big I 

dislike my genitals At 4.48 when desperation visits I shall hang myself to the sound of my  lover’s breathing I do 

not want to die I have become so depressed by the fact of my mortality that I have decided to commit suicide I do 

not want to live I am jealous of my sleeping lover and cover his induced unconsciousness When he wakes he will 

envy my sleeplees night of thought and speech unslurred by medication I have resigned myself to death this year 

Some will call this self-indulgence (they are Lucky not to know its truth) Some will know the simple fact of pain 

This is becoming my normality. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp.206-208, tradução nossa). 
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Quando ele acordar vai ter inveja da minha noite sem dormir de pensamentos e 

discursos sem atrativos por causa dos medicamentos. 
 Resignei-me a morrer este ano       
Alguns vão chamar isso de auto-compaixão  
(eles têm sorte de não saber a verdade)  
Alguns vão saber o simples fato da dor  
Isso está se tornando minha normalidade 

 
No quadro acima, Kane estabelece uma sequência escrita em primeira pessoa, na qual a 

personagem golem estabelece padrões de uma escrita performática e de si, pondo em disposição 

um jogo biográfico em tom confessional. A respeito desse jogo, tanto os críticos quanto alguns 

amigos de Kane, incluindo a sua agente Mel Kenyon, vislumbram questões da vida íntima da 

autora. Em Rebellato (1998) os amigos de Kane falam sobre o caráter biográfico de “bilhete 

suicida” da escritura, mas reconhecem que enquadrar ou situar a obra nesse contexto é limitar 

o poder de articulação e de jogo com as diferentes linguagens desenvolvido com habilidade 

pela autora.  

Acredita-se, neste trabalho, que as conquistas de Kane na dramaturgia e para a 

linguagem teatral da contemporaneidade se dão exclusivamente pelo apagamento das zonas 

fronteiriças e pelo não descolamento entre artista-obra, privado-público ou biográfico-

ficcional.Um fator que vai impulsionar e problematizar outros nomes e percursos artísticos 

realizados na linguagem teatral ao longo do século XXI. O pudor em “resguardar” a vida de 

Kane ou afastar o seu ato suicida de sua escrita se mostra um pouco excessivo e fora de 

propósito nos dias de hoje. A autora consegue provar pela trajetória do conjunto de sua vida-

obra que não é possível enquadrar ou limitar a sua contribuição a um ponto específico ou situá-

la em polaridades opostas. Kane tanto é literária, quanto ficcional, ao mesmo tempo que é 

biográfica, poética e citacional. Porém, nenhuma dessas categorias pode sintetizar ou fixar a 

sua escrita desterritorializante. 

Ainda na mesma entrevista, quando interrogada sobre a própria criação e escrita, Kane 

responde sobre a peça que estava escrevendo no momento, que, por exemplo, não tinha nome, 

sendo uma finalização do desenvolvimento de sua escrita e poética. Disse também que tinha a 

consciência de ter sido alguém que fez transformações consideráveis na linguagem teatral, e 

que a peça na qual estava trabalhando seria a comprovação desse desenvolvimento técnico. 

Kane sugere inclusive que os amigos reconheceriam muito dela na obra, mas que a escritura 

não se encerraria aí.  

Ao que parece, Kane estabeleceu diferentes heterotopias que exigem variados níveis de 

leitura dentro de 4.48 Psychosis (2000). De modo geral, aos amigos íntimos e críticos que 

acompanhavam um pouco de sua vida pública, ela ofereceu elementos particulares e balizadores 
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de uma leitura que possibilita a apreensão de um coletivo de fragmentos seus. Aos dramaturgos 

e pesquisadores interessados em sua obra, ela revela os artifícios e deslocamentos da linguagem 

na construção de uma estrutura de sentimento; aos atores, as palavras e os fluxos de intensidades 

que atuam como linhas de fuga e produção de imagens; aos encenadores, as ruínas da linguagem 

enquanto espaço para a criação; aos espectadores e leitores, ao que parece, o legado seria a 

morte enquanto um projeto estético. Ainda na mesma entrevista de 1998, quando perguntada 

para quem escreve, Kane responde: 

 
Eu só escrevi até hoje para mim. A verdade é que [...]Eu sempre escrevi a fim de 

escapar do inferno. E nunca funcionou. Mas, de outro lado, quando você senta e assiste 

algo, pensa: ‘Essa é a expressão mais perfeita do inferno que eu senti’, então, talvez, 

tenha valido a pena. Eu nunca escrevi nada para mais ninguém. (Informação verbal.)81. 
 
 

O que se percebe de maneira explícita, tanto no quadro traduzido e transcrito acima, 

quanto na fala da entrevista de Kane, é uma constante evocação do “Eu” e sua relação com a 

possibilidade de desaparecimento no tempo. As ações elencadas no corpo do quadro sugerem 

uma produção do tempo. Ele é engendrado pelos processos de acontecimentos e 

desenvolvimento das coisas ao longo do quadro e da escritura. 

Essa noção de tempo na escritura de 4.48 Psychosis (2000) se aproxima da ideia de 

presente absoluto. Segundo Vladimir Safatle (2015), após uma leitura acerca do tempo e da 

noção de absoluto em Friedrich Hegel, essa ideia de tempo se caracteriza pela ausência de 

expectativa, de medo e de esperança; por não ter mais elevado a contingência a processo que 

pode quebrar a imanência com a eternidade.  

Um instante que reúne os momentos que estão simultaneamente atrás e presentes. Para 

desenvolver e explicar a ideia de presente absoluto, Safatle (2015) recorre ao que ele chama de 

operação pragmática por meio da criação e articulação do conceito, que acontece da seguinte 

maneira:  

O conceito, enquanto expressão da eternidade, é uma forma de movimento que faz 

todos os processos desconexos se transfigurarem em momentos de uma unidade que 

não exista até então, ou seja, que é criada a posteriori mas [...] só pode ser criada 

porque coloca radicalmente em xeque a forma de unidade e ligação tal como até então 

vigorou. O que não podia ser diferente, já que o conceito não é expressão de uma 

substância ontologicamente assegurada em sua eternidade, mas um operador de 

adequação pragmática. Por ser um operador pragmático, ele pode produzir 

performativamente formas de síntese completamente novas, implodindo as 

impossibilidades da linguagem com a força da confissão de outra língua que nasce. O 

conceito obriga o mundo a falar outra língua. (p. 162). 

                                                 
81Entrevista concedida por Kane, Sarah. Entrevista I. [nov.1998]. Entrevistador: Dan Rebellato. Londres, 1998. 

1 arquivo. mp3 (aprox.60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se traduzida e transcrita no apêndice A desta 

Tese.  
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Nessa perspectiva, por meio de um entendimento do potencial performático do conceito, 

que reúne pares opositores em justaposição sendo capaz de congregar disjunções, o conceito 

pode instaurar o tempo de um presente absoluto no qual não há mais nada a esperar. As relações 

contraditórias foram postas e articuladas dentro da simultaneidade de um mesmo processo, o 

que consequentemente leva à questão do “nada a esperar”. Dito de outra maneira, não se deve 

esperar nada, porque tudo pode acontecer. A figura de linguagem do presente absoluto é, por 

natureza, o oximoro. 

Dessa maneira, o tempo em 4.48 Psychosis (2000) não se configura como uma 

normatividade transcendental, mas sim como uma espécie de teia plasticamente reconfigurada 

(nas suas dimensões de passado, presente e futuro) por meio da interpenetração contínua e 

integrada das temporalidades descontínuas sucessivas, criadas a partir do impacto de 

acontecimentos das coisas efetivas no interior da estrutura de sentimento: 

 

Eu estou triste82 
Eu sinto que o futuro é sem esperança e que as coisas não podem melhorar 
Eu estou cheia e insatisfeita com tudo 
Eu sou um complexo fracasso como pessoa 
Eu sou culpada, estou sendo punida 
Eu gostaria de me matar 
Eu costumo conseguir chorar mas agora estou além das lágrimas 
Eu perdi o interesse em outras pessoas 
Eu não consigo tomar decisões 
Eu não consigo comer 
Eu não consigo dormir 
Eu não consigo pensar 
Eu não consigo ir além da minha solidão, do meu medo, do meu desgosto 
Eu estou gorda 
Eu não consigo escrever 
Eu não consigo amar 
Meu irmão está morrendo, meu amor está morrendo, estou matando os dois 
Eu avanço em direção à minha morte 
Eu estou aterrorizada com a medicação 
Eu não consigo fazer amor 
Eu não consigo foder 
Eu não consigo ficar sozinha 
Eu não consigo ficar com outras pessoas 
Meus quadris estão muito grandes 
Eu não gosto da minha genitália [...] 

 

                                                 
82 I am sad I feel that the future is hopeless and that things cannot improve I am bored and dissatisfied with 

everything I am complete failure as a person I am guilty, I am being punished I would like to kill myself I used to 

be able to cry but now I am beyond tears I have lost interest in other people I can’t make decisions I can’t eat I 

can’t sleep I can’t think I cannot overcome my loneliness, my fear, my disgust I am fat I cannot write I cannot love 

My brother is dying, my lover is dying, I am killing them both I am charging towards my death I am terrified of 

me medication I cannot make love I cannot fuck I cannot be alone I cannot be with others My hips are too big I 

dislike my genitals (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp.206-207, tradução nossa). 
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Para que existam sensações localizadas e percepções, é necessário que exista um 

esquema corporal, esse esquema deve estar vinculado às capacidades organizadoras da imagem. 

Como a personagem da escritura se apresenta como um golem, não há descrições ou dados 

característicos mais claros a respeito da sua imagem física, apenas invocações a um Eu.  

A psicanálise vincula a questão do Eu a uma imagem de um corpo próprio. Nesse 

aspecto, o processo de formação desse Eu - como instância de autorreferência e como unidade 

sintética de percepções - passa a ser fundamentalmente dependente da constituição desse corpo 

próprio. Ainda para a psicanálise, esse corpo deve atuar como uma matriz imaginária balizadora 

da distinção entre interior e exterior, entre o que é submetido a minha vontade e o que me é 

estranho. 

Segundo Françoise Dolto (2012), é o esquema corporal que atua como agente ativo ou 

passivo da imagem do corpo, permitindo a objetivação de uma intersubjetividade, de uma 

relação libidinal “linguageira” com os outros corpos. Para ela, o esquema corporal é, em 

princípio, o mesmo para todos os indivíduos da espécie humana; a imagem corpo, em 

contrapartida, é peculiar a cada um: está ligada ao sujeito e à sua história. Ela é específica de 

uma libido em situação, de um tipo de relação libidinal.  

Dessa maneira, o esquema corporal é, em parte, inconsciente, mas também 

preconsciente e consciente; enquanto que a imagem do corpo é eminentemente inconsciente: 

ela pode se tornar em parte preconsciente somente quando se associa à linguagem imagem do 

corpo, tanto nos gestos quanto na linguagem verbal.  Sendo assim, a imagem do corpo é a 

síntese viva de nossas experiências emocionais: inter-humanas, repetitivamente vividas através 

das sensações erógenas eletivas, arcaicas ou atuais.  

Ou ainda, segundo Dolto (2012), a imagem do corpo pode ser considerada como a 

encarnação simbólica inconsciente do sujeito desejante. O que se pode perceber é que o sujeito 

inconsciente e desejante em relação ao corpo existe desde a concepção. A imagem do corpo é 

que vai se transformando ao longo do tempo, num processo relacional constante entre memória 

inconsciente e experiência vivo-relacional, em situação dinâmica, simultaneamente narcísica e 

inter-relacional: camuflável ou atualizável na relação aqui e agora. 

Para Safatle (2015) existe uma tendência na sociedade ocidental atual em compreender 

a corporeidade como espaço de um “empreendimento de si”.  Esse tipo de projeto visa a 

intensificação dos prazeres, que se dispõem ao sujeito no interior de um projeto individual 

conscientemente medido e enunciado. O objetivo desse empreendimento seria a conformação 

final do corpo a uma consciência empreendedora, que enxerga a corporeidade como uma 

propriedade conduzida a partir da lógica dos investimentos e rentabilizações, numa constante 
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empreitada rumo ao individualismo possessivo. Em alguns trechos da escritura, percebe-se que 

Kane esboça uma crítica a essa lógica mercantil existente na sociedade, organizando a sua 

personagem enquanto projeto individual devidamente articulado e individualizado, situado, 

porém, num espaço fronteiriço entre o empreendimento de si e o do simulador, da ordem do 

artifício linguístico. Ainda levando em consideração o trecho: 

 

Às 4.48 
Quando o desespero visita 
eu deverei me enforcar 
ao som da respiração de meu amante 
 
Eu não quero morrer 
 
Eu me tornei tão deprimida pelo fato da minha mortalidade que eu decidi cometer 

suicídio 
Eu não quero viver  
 
Eu tenho ciúmes de meu amor adormecido e cobiço sua inconsciência induzida  
 
Quando ele acordar vai ter inveja da minha noite sem dormir de pensamentos e 

discursos sem atrativos por causa dos medicamentos. 
 
 Resignei-me a morrer este ano       
 
Alguns vão chamar isso de autocompaixão  
(eles têm sorte de não saber a verdade)  
Alguns vão saber o simples fato da dor  
 
Isso está se tornando minha normalidade83 

 

Nesse trecho é interessante perceber três coisas fundantes na escritura de Kane: a 

questão do desamparo e a relação com um outro. Em relação ao desamparo, Freud (2014) 

categoriza-o como uma situação traumática indeterminada, uma vez que ele elimina a 

temporalidade do acontecimento por vir. Segundo o autor, o desamparo não projeta um 

horizonte de expectativas que possibilite aos intervalos, ou espaços temporais, um revestimento 

de continuidade por meio de um possível acontecimento futuro. 

O desamparo acontece no tempo do presente absoluto, deixando o sujeito em situação 

de suspensão, ainda que momentânea, da capacidade de ação, representação e previsão. Freud 

(2014) fala do desamparo como experiência de uma “dor que não cessa”, de um “acúmulo de 

                                                 
83 At 4.48 when desperation visits I shall hang myself to the sound of my  lover’s breathing I do not want to die I 

have become so depressed by the fact of my mortality that I have decided to commit suicide I do not want to live I 

am jealous of my sleeping lover and cover his induced unconsciousness When he wakes he will envy my sleeplees 

night of thought and speech unslurred by medication I have resigned myself to death this year Some will call this 

self-indulgence (they are Lucky not to know its truth) Some will know the simple fact of pain This is becoming my 

normality. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp.207-208, tradução nossa). 
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necessidades que não obtém satisfação”, que não atualiza os meus possíveis nem trabalha a 

minha potência de existir. Possivelmente esse desamparo aconteça simbolicamente, nesse 

fragmento, a partir das 4:48, hora em que o desespero visita, ou quando a personagem confessa 

que se resigna a morrer este ano, ou mesmo quando admite que essa condição está se tornando 

uma normalidade.  

Nesse fragmento ainda percebemos a existência de quatro possíveis outros: o amante 

que respira e embala, o amor adormecido que ao acordar terá inveja da noite sem dormir, alguns 

que vão chamar de autocompaixão, e por fim, alguns que vão saber o simples fato da dor. Para 

Judith Butler (2013) o sentimento de desamparo estaria ligado diretamente à ideia de 

despossessão, e consequentemente, à figura de um Outro. Ainda segundo a autora, o Outro não 

é apenas aquele que me constitui, ou aquele que venha a me garantir por meio do 

reconhecimento de meu sistema individual de interesses, ou dos predicados que me constituem 

e particularizam enquanto pessoa, como sugere a psicanálise.  

Segundo Butler (2013) O Outro é aquele que me despossui e me desampara “em um 

modo que geralmente interrompe a narrativa autoconsciente sobre nós mesmos que procuramos 

fornecer, em um modo que muda nossa própria noção como autônomos e providos de controle” 

(p. 22). Essa situação de despossessão, ao mesmo tempo que torna clara a capacidade de 

vulnerabilidade estrutural do indivíduo em relação aos possíveis e sucessíveis encontros com 

um outro ou com os outros, obscurece a visão que o indivíduo tem de si em relação aos outros 

que perturbam tais ordens durante o processo. Ou, nas palavras de Butler (2013): 

 

[...]somos despossuídos de nos mesmos em virtude de alguma forma de contato com 

outro, em virtude de sermos movidos e mesmos surpreendidos pelo encontro com a 

alteridade. Tal experiência não é simplesmente episódica, mas pode e revela uma base 

de relacionalidade − não apenas nos movemos, mas somos movidos por aquilo que 

está fora de nós, por outros, mas também por algo “fora” que reside em nós. (p. 03). 

 

Estar ligado ou relacionar-se com os outros, é, também, estar em contínua despossessão 

por ter algo fundamental de mim em um outro que não controlo ou que não apreendo por 

completo. Isso me leva a um estado, ainda que momentâneo, de suspensão, uma vez que não 

saberei como esse outro vai responder ou se vai responder. Pensar as relações dentro dessa 

estrutura é não pensar pela via da cooperação, mas sim pelo desamparo e como uma forma de 

liberação. Ao longo de toda a escritura, a relação de cooperação com um outro vai se mostrar 

sempre insuficiente e incapaz de atender de maneira satisfatória às investidas ou às expectativas. 
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O Outro se constitui como o alvo da palavra, a quem vai estar direcionado todo o discurso em 

diferentes níveis e intensidades.  

Ainda em relação a 4.48 Psychosis (2000), após a descrição e análise individual de dois 

quadros já realizadas aqui, convém, para fins estruturais, reorganizar a análise, e 

consequentemente a descrição da ordem da escritura a partir das linhas de fuga que consegui 

identificar e cartografar ao longo da desta análise. Essas linhas de fuga conduzem a estrutura 

de sentimento em torno de quatro áreas ou campos discursivos distintos, que podem ser 

apreendidos a partir de agora e para um maior entendimento, como sendo: Um diálogo com a 

clínica e a doença; Entre pulsões de amor e afetos; Nas ruínas da linguagem e Em vias com a 

entidade do autor. Dessa maneira, a partir de agora, os quadros e os fragmentos de textos da 

escritura serão dispostos e colocados aqui de maneira a seguir esse entendimento construído 

acima. A posição ou ordenação do quadro como aparece na ordem da escritura será determinada 

apenas por nota de rodapé. 

Convém ainda, atentar para o fato de que muito embora estejam organizados por 

quadros, os fragmentos não se fixam a eles, mas antes, conseguem escapar por meio de frases 

soltas ou palavras às possíveis tentativas de delineação. Dessa maneira, o que se faz aqui tenta 

respeitar ao máximo a proposição estrutural sugerida pela escritora. 

 

5.1 Um diálogo com a clínica e a doença 

 

- - - - -84 

                                                 
84 Quadro 4. It wasn't for long, I wasn't there long. But drinking bitter black coffee I catch that medicinal smell in 

a cloud of ancient tobacco and something touches me in that still place and a wound form two years ago opens 

like a cadaver and a long buried shame roars its foul decaying grief. A room of expressionless faces string blankly 

at my pain, so devoid of meaning there must be evil intent. Dr This and Dr That and Dr Whatsit who's just passing 

and thought he'd pop in to take the piss as well. Burning in a hot tunnel of dismay, my humiliation complete as I 

shake without reason and stumble over words and have nothing to say about my 'illness' which anyway amounts 

only to knowing that there's no point in anything because I'm going to die. And I am deadlocked by that smooth 

psychiatric voice of reason which tells me there is an objective reality in which my body and mind are one. But I 

am not here and never have been. Dr This writes it down and Dr That attempts a sympathetic murmur. Watching 

me, judging me, smelling the crippling failure oozing from my skin, my desperation clawing and all-consuming 

panic drenching me as I gape in horror at the world and wonder why everyone is smiling and looking at me with 

secret knowledge of my aching shame. Shame shame shame. Drown in your fucking shame. Inscrutable doctors, 

sensible doctors, way-out doctors, doctors you'd think were fucking patients if you weren't shown proof otherwise, 

ask the same questions, put words in my mouth, offer chemical cures for congenital anguish and cover each other's 

arses until I want to scream for you, the only doctor who ever touched me voluntarily, who looked me in the eye, 

who laughed at my gallows humour spoken in the voice from the newly-dug grave, who took the piss when I shaved 

my head, who lied and said it was nice to see me. Who lied. And said it was nice to see me. I trusted you, I loved 

you, and it's not losing you that hurts me, but your bare-faced fucking falsehoods that masquerade as medical 

notes. Your truth, your lies, not mine. And while I was believing that you were different and that you maybe even 

felt the distress that sometimes flickered across your face and threatened to erupt, you were covering your arse 

too. Like every othoer stupid mortal cunt. To my mind that's betrayal. And my mind is the subject of these 
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Não foi por muito tempo, eu não estive lá muito tempo. Mas bebendo café amargo eu 

sinto aquele cheiro medicinal numa nuvem antiga de tabaco e algo me toca naquele 

lugar ainda soluçante e uma ferida de dois anos atrás se abre como um cadáver e uma 

vergonha há muito enterrada brande sua fétida e decadente mágoa.  

Um quarto de faces sem expressão que encaram com indiferença a minha dor, tão 

desprovidas de significado que deve haver uma intenção diabólica.  

Dr. Isso e Dr. Aquilo e Dr Oqueéisso que estava apenas de passagem e achou que 

poderia entrar para tirar um sarro também. Queimando num túnel quente de desalento, 

minha humilhação completa por eu tremer sem razão e por tropeçar nas palavras e por 

não ter nada a dizer sobre minha "doença" que de qualquer maneira é apenas saber 

que não há significado em coisa nenhuma porque eu vou morrer. E estou num beco 

sem saída levada por aquela voz suave e psiquiátrica da razão que me diz que há uma 

realidade objetiva na qual meu corpo e mente são uma coisa só. Mas não estou aqui 

nem nunca estive. Dr. Isso escreve e Dr. Aquilo tenta um murmúrio simpático. Me 

assistindo, me julgando, cheirando o fracasso paralisante que escorre da minha pele, 

meu desespero me rasgando e o pânico me consumindo me encharcando enquanto eu 

abro a boca de horror para o mundo e penso por que todos estão sorrindo e me olhando 

com um conhecimento secreto da minha dolorosa vergonha.  

Vergonha vergonha vergonha.  
Afogada na sua vergonha de merda.  
 
Médicos misteriosos, médicos sensatos, médicos excêntricos, médicos que você 

pensaria que são uns porras de uns pacientes se não lhe mostrassem provas do 

contrário, fazem as mesmas perguntas, colocam palavras na minha boca, oferecem 

curas químicas para angústias congênitas e cobrem os rabos uns dos outros até eu 

querer gritar por você, a única médica que me tocou voluntariamente, que olhou nos 

meus olhos, que riu do meu humor mórbido falado numa voz vinda de dentro do meu 

túmulo recém-cavado, que tirou um sarro quando eu raspei minha cabeça, que mentiu 

e disse que era legal me ver. Que mentiu. E disse que era legal me ver. Eu confiei em 

você, eu amei você, e não é perder você que me machuca, mas sim sua falsidade fodida 

e descarada que se mascara em notas médicas. 

 Sua verdade, suas mentiras, não minhas.  

E enquanto eu acreditava que você era diferente e que você talvez até sentisse a aflição 

que às vezes oscilava pela sua face e ameaçava irromper, você estava cobrindo seu 

rabo também. Como qualquer outra boceta mortal estúpida. Na minha cabeça isso é 

traição. E minha cabeça é o tema desses fragmentos desorientados.  

Nada pode extinguir meu ódio.  

E nada pode restaurar minha fé.  

Este não é um mundo em que eu deseje viver.  

- - - - - 

O que se percebeu com a leitura desse quadro é a inquietação de Kane em relação à 

clínica médica; aos processos de tratamento aos quais foi submetida; à postura dos profissionais 

da saúde e da indústria farmacológica em vias com a medicina; e ao entendimento acerca da 

normalidade e do patológico. O movimento crítico que Kane realiza dentro da escritura põe em 

discussão e confronta algumas questões particulares do seu cotidiano, o que, de certa maneira, 

                                                 
bewildered fragments. Nothing can extinguish my anger. And nothing can restore my faith. This is not a world in 

which I wish to live. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp.208-210, tradução nossa). 
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força o leitor a uma reflexão sobre o pensamento e entendimento dos mecanismos que compõe 

ou que amparam a saúde mental fora da própria literatura médica. A autora, nesse aspecto, 

parece iniciar um diálogo ou até mesmo reiterar as ideias defendidas por Georges Canguilhem 

a partir da segunda metade do século XX, mas que no contexto da contemporaneidade se fez 

necessário pôr novamente em discussão e fazer circular a um público alheio à literatura 

filosófica ou médica. 

Para Canguilhem (2002), patológico implica pathos, na questão de ser um sentimento 

direto e concreto de sofrimento e impotência, como o sentimento de vida contrariada (p. 106). 

O autor define a doença como sendo um espaço de “abismo de impotência” (p. 91), e estar nesse 

lugar é estar impossibilitado internamente, enquanto organismo, de atualizar os seus possíveis 

e suas possibilidades. Dessa maneira, o doente estaria fadado a uma vida em contrariedade. 

Nesse aspecto, o sentido de estar doente ou a própria origem da doença não seria o resultado de 

uma coerção externa, mas um decréscimo de potência e das possibilidades de relação do 

organismo com o meio.  

De acordo com Kurt Goldstein (1983) estar doente é se encontrar incapaz de atualizar o 

rendimento que lhe pertence essencialmente. Em outros quadros da escritura, Kane evoca esse 

rendimento essencial que lhe pertence, recorrendo as palavras e aos textos que estão diretamente 

ligados ao reconhecimento de sua pessoa enquanto uma autora prestigiada, e que teme não ser 

mais capaz de atualizar suas possibilidades, de permanecer contrariada e não ir além da forma 

que conseguiu estabelecer. 

Enquanto uma modificação global de conduta, a doença acompanha a restrição da 

capacidade de ação. A clínica por sua vez, procura por meio de noções anatômicas, fisiológicas 

ou neuronais determinar a relação da doença, mas só consegue perceber essa realidade através 

da consciência por parte do doente, através do exercício de sua fala sobre aquilo que sente ou 

não consegue sentir. A doença como um ato narrativo, descritivo e evocativo do paciente 

falante. 

No fragmento da escritura posto acima, a situação é de desdém, deboche e humilhação 

em relação a esse exercício de fala por parte da personagem golem. Pelo titubear do discurso 

ou pelo embaralhar das palavras, os médicos citados no fragmento parecem desacreditar ou não 

ouvir de maneira crível o discurso da personagem. 

Para Canguilhem (2002) não se trata de relativizar as distinções entre saúde e doença, 

normal e/ou patológico, mas de não pensá-las como uma relação de diferença quantitativa, 

déficits ou excessos. Quando o pensamento e a reflexão passam a obedecer a essa ordem de 
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quantidade, logicamente, se estabelece uma predileção e valoração diferente em relação ao 

“normal”, ou à “saúde”, enquanto um estado unificador. Dessa maneira, o patológico passará a 

ser descrito como distúrbio, transtorno, déficit ou excesso que acontece puramente na ordem 

fisiológica e anatômica. No nível de funções e órgãos.  

A fisiologia se torna, dessa maneira, durante longa parte da história, o fundamento para 

uma clínica orientada a partir dos postulados de uma anatomia patológica; definida com base 

na indicação de marcadores puramente biológicos. Nesse sentido, segundo Canguilhem (2002), 

“As técnicas de intervenção terapêutica só podem ser secundárias em relação à ciência 

fisiológica, isto na medida em que o patológico só tem realidade provisória por declinação do 

normal. (p. 42). 

Esse efeito, segundo Guillaume Le Blanc (1998), potencializa e estabelece o estado de 

normalidade, uma vez que a “doença não é pensada como uma experiência vivida, engendrando 

transtornos e desordens, mas como uma experimentação aumentando as leis do normal” (p. 34). 

Basicamente, a doença deixa de ser vista como um espaço de vivência e passa a envolver o 

paciente em uma espécie de limbo ou suspensão. Mas esse olhar “hereditário” sobre a doença 

parece vir desde a Renascença como atesta Michel Foucault (2013). 

Segundo o autor, a Renascença viu aparecer uma nova e estranha figura ao longo dos 

canais flamengos e dos rios da Renânia: a nau dos loucos ou dos insensatos. Já nessa época, os 

loucos tinham uma existência de natureza errante e andarilha. Eles eram escorraçados das 

grandes cidades, expulsos de seus territórios e muralhas e condenados à peregrinação, daí 

também foi se firmando o costume de entrega-los aos barqueiros. Esperava-se desparecer e 

sumir com a loucura. Desta prática também surgia a certeza de que os insanos e insensatos iriam 

vagar para longe, situação essa que de acordo com Foucault (2013), tornava os loucos 

prisioneiros de sua própria partida. Para o autor, o ato de navegar entrega o homem à uma 

incerteza da sorte; uma vez que nela, cada um é confiado e entregue ao seu próprio destino, 

onde todo embarque é, potencialmente, o último. Dessa maneira, “é para outro mundo que parte 

o louco em sua barca louca; é do outro mundo que ele chega quando desembarca". (p. 12). Ou 

ainda: 

 

[...]Fechado no navio, de onde não se escapa, o louco é entregue ao rio de mil braços, 

ao mar de mil caminhos, a essa grande incerteza exterior a tudo. É um prisioneiro no 

meio da mais livre da mais aberta das estradas: solidamente acorrentado à infinita 

encruzilhada. É o passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da passagem, E a 

terra à qual aportará não é conhecida, assim como não se sabe, quando desembarca, 

de que terra vem. Sua única verdade e sua única pátria são essa extensão estéril entre 

duas terras que não lhe podem pertencer. (p. 08). 
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Para Foucault (2013) a loucura seria uma espécie de saber proibido. Portar e demonstrar 

a loucura era motivo de expulsão do “paraíso” em que as pessoas sãs viviam. Nessa condição 

de errância e de vagar a nau dos loucos atravessa uma paisagem de delícias onde tudo se oferece 

ao desejo, uma espécie de paraíso renovado e instaurado, uma vez que dentro dela o homem 

passa a não mais conhecer nem o sofrimento e nem a necessidade (p. 21). Nos dias de hoje, o 

imaginário social sobre a loucura ainda se concebe no interior de uma embarcação.  

Tudo acontece como se aqueles que experimentam sofrimentos, desvios ou construções 

psíquicas diferentes fossem, eles mesmos, pequenos navios à deriva que devem ser mantidos 

longe da vista e aos quais seria preciso oferecer a um outro, nesse caso, um barqueiro, o 

competente comando. O homem moderno, dito científico e regido por um ideal de progresso, 

instituiu o logos, em sua dimensão instrumental e normativa, a tarefa de oferecer e legitimar 

um determinado discurso científico com o qual foram erguidos sólidos portos para a loucura. 

Nesse período a loucura era relacionada frequentemente às criaturas estranhas, aos animais ou 

animalidades terríveis, a crueldade e até aos seres ocultos, amaldiçoados e banidos da presença 

de Deus. 

Obviamente os “loucos” e “insanos” não acabavam no oceano e esses navios acabavam 

aportando de cidade em cidade sempre com a reclamação e o apelo para que deixassem perecer 

no mar por parte de quem os recebia. Por outro lado, ainda durante a Renascença, a loucura 

também significava estar falando de experiências sobrenaturais sendo designadas até mesmo 

pelo próprio Deus, em outros casos ainda, a loucura tinha a mesma importância e status que a 

morte. 

Havia também a relação entre a loucura e a sabedoria, que segundo Foucault (2013) 

eram palavras muito próximas, principalmente se comparada as artes e as suas manifestações. 

A loucura passa a ser uma espécie de “força presente na razão” (p.33). Desde os antigos 

leprosários que foram transformados em manicômios na alta Idade Média, até às modernas 

clínicas psiquiátricas e a alardeada “infalibilidade” dos tratamentos farmacológicos 

empenhadas em restaurar o logos e a norma a todo custo, muitas foram as “naus" que atracaram 

para o desembarque e nunca mais seguiram viagem. 

Os impedimentos postos à personagem golem, o seu engessamento e suas amarras, 

primeiramente institucionais e depois farmacológicas, surgiram em função do 

reestabelecimento de um logos rostificado, maquínico, padrão e operacional um desejo de 

retorno projetado por outros sobre uma normalidade ideal que está sendo “perdida”. Um espaço 

imposto, estabelecido e fundado pelos outros. No caso da escritura, ao que parece, os outros se 

constituem em sua grande maioria de médicos ou seres ligados à área da saúde e que 
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priorizavam a “segurança” da personagem dentro de uma ordem. O espaço em que se situa a 

personagem é o da suspensão, a “nau” passa a ser ora os quartos de confinamento da instituição 

de tratamento, ora a própria mente da personagem golem a navegar sobre as torrentes de ideias 

e pensamentos. Em uma perspectiva positivista ainda predominante no final do século XX, a 

doença nada mais era do que um subvalor derivado do normal.  

O campo da clínica vai priorizar a definição do normal como um padrão regular de 

atividade do organismo, sob certo modelo de funcionamento do meio que define. Essa 

perspectiva clínica exige que o normal esteja entronizado em um campo mensurável acessível 

à observação e à análise. Ao longo da escritura veremos que a soma dessa observação e desse 

olhar analítico atento causa desconfortos, vergonhas, e impossibilita a personagem de atualizar 

os seus possíveis. 

Nessa perspectiva, os transtornos mentais seriam puramente fenômenos ligados 

diretamente às disfunções em processos específicos e individualizados. Com o lançamento do 

livro Psicopatologia geral em 1913, o médico e filósofo Karl Jaspers discute as questões 

relativas à doença psíquica, fazendo uma crítica conceitual sistemática da psicopatologia, 

propondo com isso uma classificação “não dogmática”, sistematizada com base em uma 

reflexão metodológica aliada a uma contestação do paralelismo psicofisiológico. O objetivo de 

Jaspers (1913) é separar a compreensão estática da compreensão genética dos fatos psíquicos, 

entendendo as suas relações causais. O filósofo via a psicopatologia como uma disciplina 

voltada para a explicação causal dos fenômenos e para a compreensão das vivências subjetivas, 

numa perspectiva fenomenológica.  

Ele consegue, em seu livro, mostrar que a doença mental tem uma estrutura definida. 

Essa estrutura estaria caracterizada por uma perda do relacionamento com o mundo, com o eu, 

e pela instituição de uma série de sintomas secundários, delírios, alucinações, que trazem cada 

vez mais uma mudança característica da verdadeira loucura; que para ele seria o delírio. Jaspers 

(2013) não conseguiu revisar (e nem aprovou quem o fez) a sua obra por motivos de 

envolvimento com a segunda guerra, o que o obrigou ao exílio. 

Kurt Schneider, em 1945, publicou uma psicopatologia que deu uma nova ordenação à 

psiquiatria. Estabelecendo aquilo que denominou de psicoses de base cerebral; classificando-as 

como agudas ou crônicas; podendo ser caracterizadas pela existência de um quadro 

anatomopatológico, com uma causa e a possibilidade de uma evolução típica. E dividiu do lado 

oposto todas as reações vivenciais anormais e as manifestações de personalidade.  

No intervalo entre as psicoses de base e as reações vivenciais anormais, existiriam as 

duas psicoses que parecem ser cerebrais, mas para as quais não havia prova nenhuma: a psicose 
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maníaco-depressiva e a esquizofrenia. Para o psiquiatra e professor José Leme Lopes (2001), 

não existe na psiquiatria uma definição concreta para a psicose, mas apontamentos, uma vez 

que a psicose é caracterizada por um conjunto de alterações no conhecimento individual do 

próprio eu e no conhecimento do sujeito do mundo no qual ele está inserido. Para Lopes (2001), 

a psicose são espécies de espectros com dois polos; a despersonalização e a desrealização, 

acontecendo da seguinte maneira: 

 

[...] na psicose temos de ter esses dois componentes fundamentais: a perda do próprio 

eu, o eu que se transforma, o eu que se modifica, que chega até à demência, o 

apagamento total e da relação com o mundo exterior; o eu que se torna agressivo, que 

se torna diferente, que se torna ameaçador, que se torna perseguidor, que se torna 

apagado, triste, melancólico, ou que se torna um carnaval de mania. Na realidade, se 

nós quisermos dizer que a psicose é caracterizada por um sinal, nós não o encontramos 

(p. 30). 

 
Ainda de acordo com o autor, a psicose pode ser formada por elementos mais diversos 

que envolvem elementos da biografia, experiências e circunstâncias etc. Nesse aspecto, a 

psiquiatria considera a psicose genericamente como loucura. E uma das maneiras psiquiátricas 

habituais de tratar a loucura, desde muito antes do século XX, seria pela via da intervenção 

medicamentosa. A psiquiatria contemporânea abrange um largo e variado campo de atuação, 

cobrindo as doenças que vão da esquizofrenia até a observação das ações cotidianas dos 

indivíduos. Seu discurso se situa na fronteira entre o domínio médico, o social e o moral.  

Na medida em que a psiquiatria passou a dispor e a investir em medicamentos que se 

mostraram “eficazes” no tratamento dos transtornos e distúrbios mentais, começa a surgir uma 

preocupação com os fundamentos biológicos constituintes desses transtornos mentais. Dessa 

maneira, foi estabelecida na psiquiatria contemporânea (a partir da década de 1980) uma relação 

dialógica entre teoria e prática que ganhou novas articulações. A prática dessas articulações 

ficou conhecida na área como Psiquiatria Biológica. 

Os medicamentos nomeados de psicotrópicos figuram como dispositivos ou recursos 

terapêuticos desde a década de 1950, mas só se tornaram difundidos na área da psiquiatra a 

partir do surgimento do instrumento diagnóstico: o Manual de Diagnóstico e Estatística dos 

Transtornos Mentais, 3ª edição, ou DSM-III. Este manual de diagnósticos, apresentado nos 

Estados Unidos da América, em pouco tempo se tornou uma espécie de “bíblia” da psiquiatria, 

sendo anunciado, no Décimo Congresso Mundial da Psiquiatria em Madrid, no ano de 1996. O 

evento se chamou “One World, One Language”. 85  

                                                 
85 Disponível em: <http://www.wpanet.org/subIndex.php?section_id=16&category_id=84>. Acessado em: 

21/09/2014. 

http://www.wpanet.org/subIndex.php?section_id=16&category_id=84
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O surgimento do DSM-III fez com que toda a pesquisa e clínica psiquiátrica passassem 

a se organizar em função de uma intervenção direta sobre os sintomas. De modo geral, O DSM 

provocou na psiquiatria um processo de abstração similar ao que permite à medicina classificar 

e tratar as doenças como sendo entidades universais, transcendentes ao organismo vivo e 

individual dos pacientes. 

À medida que são resumidos e reduzidos a sintomas aparentes, através de uma 

abordagem descritiva e simplista, os transtornos e distúrbios mentais vão se tornando algo como 

doenças individualizadas: analisadas e tratadas apenas pela composição e constância, alienando 

desse processo a individualidade do sujeito que sofre ou apresenta tal diagnóstico. O DSM-III 

acaba produzindo na psiquiatria uma inversão de perspectiva, pois desloca a análise do sujeito 

e sua singularidade para o tratamento de casos e seus sintomas.  

O importante no DSM-III são os transtornos universais e o seu tratamento farmacêutico. 

O que se observa ao acompanhar o surgimento e o desdobramento do DSM-III em IV, e 

recentemente em V, são suas conexões diretas e indissociáveis entre a clínica médica e os 

processos sociopolíticos que a constituem, dito em outras palavras, a indústria farmacêutica e a 

comercialização de medicamentos. 

O alargamento das fronteiras do que é considerado doença, iniciado no DSM-III e 

potencializado no DSM-V, com o objetivo de fomentar um entendimento e uma intervenção 

médica para situações difíceis da existência e do cotidiano, produziu uma medicalização da vida 

em todas as suas esferas. Esse papel de patrocinador e entusiasta é feito com bastante eficácia 

pela indústria farmacêutica, ao promover e difundir socialmente “novos” conceitos de 

determinadas doenças, flertando assim com pacientes ávidos por medicamento e cura, e com os 

médicos e suas carreiras promissoras socioeconomicamente. 

O processo parece se desenvolver da seguinte maneira: a indústria farmacêutica, 

impedida, juridicamente, de vender os medicamentos de maneira direta ao consumidor, passa a 

atuar junto da sociedade numa espécie de discurso biológico e na criação e disseminação de 

novos conceitos para diferentes doenças. Essa difusão social dos novos conceitos de doenças 

atua diretamente junto do paciente, que por sua vez, realiza seu próprio diagnóstico e sugere o 

tratamento ao médico.  

Como na psiquiatria contemporânea, a partir do DSM-III, o diagnóstico é realizado pela 

simples identificação dos sintomas, esse autoexame do paciente permite que ele encontre um 

diagnóstico e sugira o tratamento farmacológico que lhe for possível. O indivíduo se auto 

examina e entra no consultório médico solicitando ou influenciando na medicação que vai lhe 

ser recomendada via prescrição médica. A inexistência de um parâmetro biológico para o 
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diagnóstico dos transtornos mentais faz com que fiquem borradas as fronteiras entre condições 

“normais” e “patológicas”, delegando ao paciente e à sua capacidade de estabelecer uma 

narrativa, a função de médico e juiz. 

Nessa perspectiva, o saber psiquiátrico “viraliza” com os seus próprios chavões e termos 

técnicos, no tecido social por meio das mídias, através das forças produtivas das grandes 

corporações que constituem a indústria farmacêutica, promovendo uma desterritorialização 

entre a patologia e a vida cotidiana. A produção do DSM, ao propor uma espécie de catálogo 

em série para doenças distintas e específicas, rompe com a psicanálise de maneira definitiva e 

torna obsoleta a psiquiatria clássica e sua questionada dualidade padrão: loucura/normalidade. 

O poder psiquiátrico, pós-DSM-III, não tem o mesmo modo de operação que tinha 

quando Foucault em 1978 declarava as instituições asilares como locais de operação dessa 

potência. O poder se atualiza através do saber psiquiátrico, difundido socialmente em larga 

escala e se fazendo presente nos consultórios dos clínicos gerais, produzindo com isso uma 

medicalização da vida social e, consequentemente, a psiquatrização da vida. 

O que se intensificou ainda mais com o surgimento do DSM III, tendo o seu apogeu 

com o DSM V. Dessa maneira, a patologia passa a ser pensada em uma gramática e em um 

corpus de desregulação setorizada de funções. Por isso a infinidade de transtornos: na 

constituição da personalidade, no desenvolvimento intelectual, na capacidade de atenção, na 

comunicação, na coordenação motora, nos afetos, no aprendizado, na alimentação, no sono, na 

sexualidade etc. Da mesma forma, a intervenção clínica deverá ser setorizada e fragmentada, 

focando e objetivando a normalização da função. Kane ilustra de maneira objetiva, satírica e 

clara, uma situação típica dessa relação entre diagnóstico e tratamento para transtornos, no 

seguinte quadro: 
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- - - - -86 
Sintomas: Sem comer, sem dormir, sem falar, sem desejo sexual, em desespero, quer 

morrer. 
Diagnóstico: Dor patológica.  
 
Sertralina, 50 mg. Insônia piorada, forte ansiedade, anorexia, (perda de 17 kg,) 

aumento de intenção, planos e pensamentos suicidas. Interrompido após 

hospitalização.  
 
Zopiclona, 7,5 mg. Dormiu. Interrompido após erupções na pele. Paciente tentou 

deixar o hospital à revelia do médico. Detida por três enfermeiros duas vezes maiores 

que ela. Paciente ameaçadora e não-cooperadora. Ideias paranoicas – acredita que os 

funcionários do hospital estão tentando envenená-la.  
 
Melleril, 50 mg. Cooperadora. 
 
Lofepramina, 70 mg, dobrada para 140 mg, depois 210 mg. Ganho de 12 kg. Perda de 

memória recente. Nenhuma outra reação. 
Discussão com médico residente que ela acusou de traição depois do que ela raspou a 

cabeça e cortou os braços com uma lâmina de barbear.  
Paciente liberada para o cuidado da comunidade com a chegada de paciente 

gravemente psicótico à sala de emergência com maior necessidade de um leito 

hospitalar.  
 
Citalopram, 20 mg. Tremores pela manhã. Nenhuma outra reação.  
 
Lofepramina e Citalopram interrompidos depois que paciente ficou puta devido aos 

efeitos colaterais e ausência de melhora evidente. Sintomas após a interrupção: 

Tonturas e confusão. Paciente ficou caindo, desmaiando e andando na frente de carros. 

Ideias alucinadas – acredita que o especialista é o anticristo. 
 
Cloridrato de Fluoxetina, nome comercial Prozac, 20 mg, dobrada para 40 mg. 

Insônia, apetite irregular, (perda de 14 kg,) forte ansiedade, incapaz de atingir 

                                                 
86 Quadro 13. Symptoms: Not eating, not sleeping, not speaking, no sex drive, in despair, wants to die. Diagnosis: 

Pathological grief. Sertraline, 50mg. Insomnia worsened, severe anxiety, anorexia, (weight loss 17kgs,) increase 

in suicidal thoughts, plans and intention. Discontinued following hospitalisation. Zolpiclone, 7.5mg. Slept. 

Discontinued following rash. Patient attempted to leave hospital against medical advice. Restrained by three male 

nurses twice her size. Patient threatening and uncooperative. Paranoid thoughts – believes hospital staff are 

attempting to poison her. Melleril, 50mg. Co-operative. Lofepramine, 70mg, increased to 140mg, then 210mg. 

Weight gain 12kgs. Short term memory loss. No other reaction. Argument with junior doctor whom she accused 

of treachery after which she shaved her head and cut her arms with a razor blade. Patient discharged into the 

care of the community on arrival of acutely psychotic patient in emergency clinic in greater need of a hospital 

bed. Citalopram, 20mg. Morning tremors. No other reaction. Lofepramine and Citalopram discontinued after 

patient got pissed of with side affect and lack of obvious improvement. Discontinuation symptoms: Dizziness and 

confusion. Patient kept falling over, fainting and walking out in front of cars. Delusional ideas – believes 

consultant is the antichrist. Fluoxetine hydrochloride, trade name Prozac, 20mg, increased to 40mg. Insomnia, 

erratic appetite, (weight loss 14kgs,) severe anxiety, unable to reach orgasm, homicidal thoughts towards several 

doctors and drug manufacturers. Discontinued. Mood: Fucking angry Affect: Very angry. Thorazine, 100mg. 

Slept. Calmer. Venlafaxine, 75mg, increased to 150mg, then 225mg. Dizziness, low blood pressure, headaches. 

No other reaction. Discontinued. Patient declined Seroxat. Hypochondria – cites spasmodic blinking and severe 

memory loss as evidence of tardive dyskinesia and tardive dementia. Refused all further treatment. 100 aspirin 

and one bottle of Bulgarian Cabernet Sauvignon, 1986. Patient woke up in a pool of vomit and said 'Sleep with a 

dog and rise full of fleas.' Severe stomach pain. No other reaction. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp. 223-225, 

tradução nossa). 
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orgasmo, ideias homicidas em relação a vários médicos e fabricantes de drogas. 

Interrompido.  
 
Humor: Fodidamente raivoso.  
Comportamento: Muito raivoso.  
 
Thorazine, 100mg. Dormiu. Mais calma.  
Venlafaxina, 75 mg, dobrado para 150 mg, depois 225 mg. Tontura, baixa pressão 

sanguínea, dores de cabeça. Nenhuma outra reação. Interrompido.  
 
Paciente recusou Seroxat. Hipocondria – menciona espasmos de piscar de olhos e 

forte perda de memória como evidência de dyskinesia tardia e demência tardia.  
 
Recusou qualquer outro tratamento.  
 
100 Aspirinas e uma garrafa de Cabernet Sauvignon búlgaro, 1986. Paciente acordou 

numa piscina de vômito e disse "Durma com um cachorro e levante cheio de moscas". 

Fortes dores estomacais. Nenhuma outra reação. 
- - - - - 

 

Percebeu-se, nessa tentativa de prontuário que tentou desenvolver, comentários bastante 

pontuais que iniciam como apontamentos descritivos e observacionais, e que se desdobram 

como um espaço de consciência da personagem golem, colocando o leitor dentro de duas 

perspectivas: a do profissional da saúde que observa e tem a permissão para fazer registros no 

documento, e a do paciente, que é observado e narra para o seu observador-clínico, não tendo, 

porém, a permissão para escrever em seu próprio prontuário. 

Todos os aspectos da vida da personagem golem passam a estar relacionados com algum 

transtorno, e consequentemente, a serem quimicamente tratados, regulados e conduzidos para 

atingir ou reestabelecer uma normalidade. Por outra via, Kane procura estabelecer, dentro dessa 

escrita técnica que é o prontuário, linhas de fuga que propiciam uma humanização do paciente, 

fazendo-o fugir dessa suspensão que a instituição medica e a farmacêutica o impôs. A sua 

personagem golem tem desejos, vontades, faz piada e mantém-se capaz de pensar e articular, 

enquanto vai sendo invadida, submetida e substituída por compostos químicos, fórmulas e 

experimentos industriais. 

Todos os compostos químicos administrados à personagem e listados por Kane como: 

a Sertralina 50 mg; a Zopiclona 7,5 mg; o Melleril 50 mg; a Lofepramina 70 mg; 140 mg e 210 

mg; o Citalopram 20 mg; o Cloridrato de Fluoxetina – Prozac 20mg e 40mg; o Thorazine 

100mg; e a Venlafaxina 75 mg, 150mg e 225 mg, atuam diretamente no Sistema Nervoso 

Central e proporcionam reações adversas ao paciente.São comuns reações como: paranoia, 

esquizofrenia, perda da memória recente, dependência química, demência e a tendência ao 

suicídio. Estes compostos também podem apresentar reações potencializadas caso aja interação 

medicamentosa com outras substâncias. Em muitas das bulas é possível observar avisos que 
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alertam, em caso de aparecimento de qualquer sintoma ou reação adversa aguda, para suspender 

a medicação ou consultar rapidamente o médico. 

Kane constrói de maneira hábil um panorama de como a clínica segmentarizada age na 

adestração dos males. Sua patologia é diagnosticada na ordem psíquica e termina, após ser 

potencializada quimicamente, se estendendo ao corpo na sua constituição física em forma de 

náuseas, falta de domínio dos movimentos e incapacidade de administrar os reflexos. Se, como 

foi dito anteriormente aqui, a doença começa como um processo interno, a da personagem 

golem de Kane foi induzida por agente externo, farmacêutico e oficialmente regulamentado 

pelas agências de saúde. 

Ou, como observa Safatle (2015) “A normalidade da ‘regulação emocional’ será aquela 

que melhor se adaptar aos critérios de rendimento e adaptabilidade partilhados por uma rede 

implícita de assentimento social da qual o próprio médico faz parte [...]” (p. 426). Kane dialoga 

diretamente com Canguilhem (2002) quando critica a fragmentação do entendimento de uma 

patologia.  

Para o autor, que se baseia numa teoria dinamista fundada nos ideais da medicina grega, 

é fundamental compreender a doença como um acontecimento que diz respeito ao organismo 

vivo, devendo o mesmo ser encarado na sua totalidade, uma vez que não existe um único 

fenômeno que se realize no organismo doente da mesma forma como no organismo são. O que 

torna um organismo patológico é a relação de sua inserção na totalidade indivisível, e não a sua 

fragmentação funcional isolada. Existe uma diferença qualitativa fundamental que atinge todo 

o organismo com a integridade de seus processos e funções, e que impossibilita ou torna difícil 

encarar o organismo de maneira fragmentada. Como já dito acima, para Canguilhem (2002), 

estar doente é, para o homem, viver uma vida diferente, é passar por uma modificação global 

de sua própria conduta.   

Dessa maneira, não existe fato algum que seja normal ou patológico em si. Essa relação 

só se estabelece em função e no interior de uma relação entre organismo e meio ambiente. O 

processo não seria de continuidade quantitativa, mas de descontinuidade qualitativa entre 

normal e patológico.  

Ora, nessa perspectiva, segundo Safatle (2015), o patológico só começa quando é 

reconhecido como tal pela consciência marcada pela experiência da doença. Não se trata aqui 

da experiência do sujeito que sofre na atualidade, mas daqueles que vieram antes dele, dos que 

anteriormente sentiram, experienciaram, ocuparam esse espaço de sofrimento e narraram aos 

médicos, oferecendo, dessa maneira, o seu olhar à medicina.  A patologia, então, cria 
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performativamente uma nova situação, na qual sujeitos se veem inseridos e se tornam 

portadores de uma voz da ordem da experiência. 

De certa maneira, os sujeitos não sofrem exatamente por terem ou apresentarem os 

sintomas. Eles sofrem por compreenderem os sintomas como sendo uma questão da mera 

expressão de uma forma de estar doente. Uma vez que, como já vimos, estar doente é assumir 

e sustentar uma identidade com força performativa. Como observa Safatle (2015), ao 

compreender-se como um portador de qualquer “transtorno mental”, o sujeito passa a nomear 

a si através de um ato de fala capaz de produzir performativamente efeitos novos, ampliando 

impossibilidades e restrições (p. 293). 

Em nenhum momento da escritura de 4.48 Psychosis (2000) leu-se a personagem golem 

reivindicar ou assumir de maneira explícita e nominal algum “transtorno” sobre si. Não há 

nomes e nem definições específicas das doenças ou dos “transtornos”, sabe-se apenas pela 

relação dos medicamentos, e a partir das leituras das bulas, a que patologia elas se destinam. O 

fato é que Kane, enquanto dramaturga, rejeita habilmente essa performatividade ou 

enquadramento, exatamente para não restringir o universo de sua escritura, e nem esgotar as 

possibilidades de sua personagem. O interessante para a autora é fomentar a discussão a partir 

da crítica aos processos clínicos limitadores.  

Evitando assumir ou performatizar uma patologia, Kane também não data o tempo de 

sua escritura e nem reduz a potência de enfrentamento. Fazendo uma suposição, por exemplo, 

que a personagem assuma uma doença mental dentro de um leque de possibilidades, que ela 

torne claro que a doença em questão é a esquizofrenia: pode ser que daqui a algum tempo o 

DSM do momento não a considere mais uma doença. Dessa maneira, o artifício da doença e da 

provocação suscitada pela autora perderia um pouco da força enquanto argumento, se tornando 

específico a uma época. O fato é que não performatizar uma doença, mas agregar um conjunto 

dela sobre o tema de 4.48 Psychosis (2000) faz escapar e atualiza constantemente as linhas de 

fuga e potência da escritura. 

Essa característica fugidia não pertence apenas à escritura, mas também à própria 

situação das doenças mentais. Para Ian Hacking (2004), no que se refere à classificação das 

doenças mentais: “um tipo de pessoa vem à existência ao mesmo tempo que a própria categoria 

clínica foi inventada. Em alguns casos, nossas classes e classificações conspiram para aparecer 

uma suportada pela outra” (p. 106). Dentro dessa lógica é que Canguilhem (2002) pode afirmar, 

após constatar que não há nada na ciência que não tenha existido antes na consciência, que “[...] 

a medicina existe porque há homens que se sentem doentes, e não porque existem médicos que 

os informam de suas doenças” (p. 39).  
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Nesse sentido, um diálogo com os mortos e com a tradição em 4.48 Psychosis (2000), 

além de acontecer no âmbito das referências da linguagem teatral, acontece também com todos 

aqueles que foram embarcados à força nas naus, com os insensatos e os considerados loucos, 

esquizofrênicos, perturbados e todo aquele que contribuiu anteriormente para o diagnóstico e 

tratamento da doença. O diálogo com os mortos realizado por Kane, nessa escritura, é também 

um diálogo com a clínica de maneira geral, e especificamente com a clínica psiquiátrica e 

psicanalítica dentro de suas respectivas tradições.  

A sua crítica é um diálogo analítico desenvolvido entre a clínica com o seu histórico de 

pensadores humanistas e os seus procedimentos e modos de ação, na capacidade de afetar, 

moldar, adestrar e fazer fugir o indivíduo em direção a uma ideia de normalidade. Pensa-se a 

relação entre a normalidade e a patologia, visando restaurar a ideia de uma saúde prévia que foi 

perdida, ou enquanto modelo a ser retomado, mas não se pensa de maneira específica a própria 

natureza ou o que se compreende por saúde. De acordo com Safatle (2015):   

 

[...] A saúde não é um padrão que conforma individualidades a um conjunto 

predeterminado de regularidades a serem observadas. Padrão disciplinar que visaria, 

no caso humano, produzir indivíduos como entidades capazes, por exemplo, de 

organizar sua conduta a partir de ‘regulações emotivas’ e ‘processos cognitivos’ 

socialmente normatizados. Ela é, na verdade, a capacidade de individualizar processos 

tendo em vista a constituição de inflexões singulares da vida.  A saúde não é uma 

conformação, mas uma individuação geradora de processos que, do ponto de vista dos 

interesses de autoconservação dos indivíduos de uma espécie, podem inclusive 

parecer irracionais. (p. 429). 

 
É sobre essa relação que ocorre no entendimento da ideia de saúde, que envolve a não 

‘conformação de individualidades’ e a ‘autoconservação dos indivíduos de uma espécie de 

maneira a parecer irracional’ que Kane trata, em um dado momento da sua escritura, quando 

apresenta o seguinte quadro: 
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- - - - -87 

 
para atingir objetivos e ambições 
para superar obstáculos e alcançar um alto padrão 
para aumentar a autoavaliação pelo sucesso no exercício do talento  
para superar a oposição  
para ter controle e influência sobre os outros  
para me defender  
para defender meu espaço psicológico 
para justificar o ego  
para receber atenção  
para ser vista e ouvida 
para excitar, surpreender, fascinar, chocar, intrigar, divertir, entreter ou seduzir os 

outros  
para estar livre de restrições sociais  
para resistir à coação e à constrição 
para ser independente e agir conforme o desejo  
para desafiar a convenção  
para evitar a dor  
para evitar a vergonha 
para apagar humilhações passadas recapitulando ações  
para manter o autorespeito  
para reprimir o medo 
para superar a fraqueza  
para pertencer 
para ser aceita 
para se aproximar e interagir agradavelmente com o próximo  
para conversar de maneira amigável, para contar histórias, trocar sentimentos, ideias, 

segredos  
para comunicar, para conversar  
para rir e contar piadas  
para conquistar a afeição do Outro desejado 
para aderir e se manter fiel ao Outro 
para gozar experiências sensuais com o Outro imaginado  
para alimentar, ajudar, proteger, confortar, consolar, apoiar, cuidar ou curar para ser 

alimentada, ajudada, protegida, confortada, consolada, apoiada, cuidada ou curada 
para construir uma relação mutuamente agradável, durável, cooperativa e recíproca 

com o Outro, com um igual  
para ser perdoada  
para ser amada  
para ser livre  

- - - - - 
 

                                                 
87 Quadro 22. to achieve goals and ambitions to overcome obstacles and attain a high standard to increase self-

regard by the successful exercise of talent to overcome opposition to have control and influence over others to 

defend myself to defend my psychological space to vindicate the ego to receive attention to be seen and heard to 

excite, amaze, fascinate, shock, intrigue, amuse, entertain, or entice others to be free from social restrictions to 

resist coercion and constriction to be independent and act according to desire to defy convention to avoid pain to 

avoid shame to obliterate past humiliation by resumed action to maintain self-respect to repress fear to overcome 

weakness to belong to be accepted to draw close and enjoyably reciprocate with another to converse in a friendly 

manner, to tell stories, exchange sentiments, ideas, secrets to communicate, to converse to laugh and make jokes 

to win affection of desired Other to adhere and remain loyal to Other to enjoy sensuous experiences with cathected 

Other to feed, help, protect, comfort, console, support, nurse or heal to be fed, helped, protected, comforted, 

consoled, supported, nursed or healed to form mutually enjoyable, enduring, cooperating and reciprocating 

relationship with Other, with an equal to be forgiven to be loved to be free. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp.233-

235, tradução nossa). 
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No quadro, observa-se a relação de uma vida mediada e completamente conduzida por 

meio da medicação. Kane desenvolve uma lista de ações e sentimentos que compreendem níveis 

diferentes de complexidade. Ao que parece, para a autora, essa vida conduzida e pontuada por 

processos químicos artificiais não possui dignidade, e escapa ao seu entendimento do que seria 

uma vida pulsante, orgânica e livre. Muito embora a irracionalidade dos processos 

farmacêuticos mantenha e sustente um organismo agindo e interagindo com o meio, não é esse 

o espaço no qual Kane concebe a sua personagem ou a sua criação.  

Dentro dessa relação complexa em que a farmácia pontua a vida da personagem, das 

coisas mais elementares até o próprio ato de ser livre, Kane tenta expor a relativização da 

própria ideia de vida e morte. Em diversos momentos da escritura a personagem golem prepara 

o espectador, falando de maneira pontual ou por meio de alegorias a respeito da morte: de 

maneira lógica, por meio de associações comparativas ou sugestivas como essa do quadro, por 

exemplo, em que possivelmente elenca uma forma de vida insustentável e de difícil condução, 

não restando outra alternativa possível. 

Ao longo da escritura essa afirmação e desejo pela morte deixa de ser sutil e passa a ser 

uma decisão, a única, não mediada por a gente externo ou pela química. Passa a ser uma decisão 

íntima, pessoal, intransferível e calculada. A noção de morte, nesse aspecto, personificada e 

desenvolvida em 4.48 Psychosis carrega em si a questão da dualidade biológica: é por meio e 

através dela que o sistema deve ser alterado radicalmente. A morte traz consigo a pulsão que 

vai desencadear a liberdade, renovar as possibilidades, tornando assim a vida digna de ser 

vivida. 

Dessa maneira, Kane trabalha com a ideia de progresso completamente diferente do 

entendimento comum e generalista ao qual estamos acostumados. A sua noção de progresso vai 

dialogar com a torção atribuída por Safatle (2015) a partir do entendimento de Hegel ao 

conceito. A saber: 

 

[...] O progresso é a consciência de um tempo que não está mais submetido à simples 

repetição, mas que está submetido ao desaparecimento; “progresso” não diz respeito, 

inicialmente, a uma destinação, mas a uma certa forma de pensar a origem. Pois sob 

o progresso, a origem é o que, desde o início, aparece marcada pela impossibilidade 

de permanecer. “Origem” é, na verdade, o nome que damos à consciência da 

impossibilidade de permanecer em uma estaticidade silenciosa. Por isso, a verdadeira 

origem, essa que surge na Pérsia, é caracterizada por um espaço pleno de ruínas, por 

uma mistura entre tempo e fogo que tudo consome. (p. 157). 

 

A morte em Kane é pensada também como um “progresso” em relação à vida 

artificializada e mecânica proposta pela clínica médica e pela indústria farmacêutica. É 
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necessário, dessa maneira, desaparecer e fazer desaparecer a personagem golem, uma vez que 

o desparecimento é compreendido como a consequência inicial da história. Ainda, para Safatle 

(2015), existe uma pulsão contínua e constante de desaparecimento no interior da história.  

Pensar a morte não como uma perda irreparável, mas como Kane quer que entendamos: 

por meio da desaparição que nos abre para uma nova forma de presença, liberada da presença 

das coisas no espaço. Apenas as coisas com a força de desaparecimento e de desaparecer 

permitem que se manifeste um Espírito, que só constrói destruindo continuamente suas 

determinações finitas. Como a célebre pintura de Saturno devorando seu filho, do pintor 

espanhol Goya. 

O progresso, mesmo sendo um movimento contínuo, não é repetitivo, mas explicitador. 

Ou ainda, de acordo com Gérard Lebrun (1988) “[...]o Espírito não se autoproduz produzindo 

suas formações finitas, mas, no gesto contrário, no de renegá-las uma após outra. Não é o 

poderio dos impérios, mas a sua morte que dá a razão da História” (p.22).   

Nessa perspectiva, a vida passa a ser atividade biologicamente normativa e polarizada 

contra tudo o que for valor negativo, tudo o que significa decréscimo e impotência de 

atualização dos possíveis. Quando a diversidade orgânica não implica ou não possibilita tal 

polarização, a diferença não aparece como doença. Por isso, seres vivos que se afastam do tipo 

específico são, muitas vezes, inventores a caminho de novas normas. 

Se é verdade o que a biologia diz sobre o vivente, que ele é um sistema em desequilíbrio 

incessantemente compensado por empréstimos ao exterior; se a vida está constantemente em 

tensão, em um meio inerte, não nos é estranha ou contraditória a hipótese de um instinto de 

redução de tensões a zero, de uma tendência a morte. Pensemos como Henri Atlan (1994), o 

único projeto possível dos organismos biológicos é alcançar um equilíbrio, morrer.  

 

5.2 Entre pulsões de amor e afetos 

 

Em 4.48 Psychosis (2000), estamos tão envolvidos em perceber detalhes mais 

generalizantes, e estabelecer conexões sobre as relações possíveis com a clínica, com a morte e 

com a dissolução da própria personagem, que mesmo lendo os quadros onde existem possíveis 

indicações de um diálogo - que se desdobra no plano dos afetos e de uma pulsão sexual - não 

conseguimos enxergar à primeira vista o amor dilacerante que existe na escritura. Se comparado 

com a quantidade de quadros da escritura, há poucos quadros que tratem especificamente disso, 

mas existem muitos trechos soltos e fragmentos de frases que retomam a ideia de um ser que 
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agoniza pela via afetiva desfragmentada e às raias da impossibilidade se deixando também 

esvair na desilusão do amor correspondido ou não correspondido.  

Kane é uma autora que reúne as falas de maneira precisa, calculada e quase compulsiva. 

Como na psicanálise, tudo com o que Kane pode contar é a palavra e o ato de contar, dizer e 

falar. As sentenças não estão aqui à toa para compor um fundo ou concluir o quadro, mas tem-

se que lembrar constantemente que ela foi a autora que afirmou que com uma palavra apenas 

ela tem o drama.  

Dessa maneira, apreender as palavras frase-a-frase ou vírgula-a-vírgula se torna quase 

um trabalho impossível, e logicamente as palavras acabam escapando. Nesse pensamento, a 

obra cumpre perfeitamente o seu papel de escritura contemporânea, ela nos afeta e foge. Pensar 

as relações em 4.48 Psychosis (2000) é também pensar o desenvolvimento delas fora da 

escritura, pensar na ideia de relação afetiva e amorosa tendo em mente o contexto biográfico e 

histórico. É pensar especificamente em sujeitos racionais, inseridos no interior do capitalismo 

inglês pós-Thatcher. Historicamente, esses sujeitos de fim do século XX são aqueles que 

organizam suas ações tendo em vista uma autoconservação, a manutenção dos seus bens, o 

cálculo dos seus esforços e a fruição de formas moderadas de prazer, ou seja, formas de prazer 

que não nos coloquem ou nos projetem para fora de nosso próprio domínio.  

As relações de mercado acabam sendo reproduzidas e veiculadas no cerne da vida social 

e afetiva. Dessa maneira, as relações entre pessoas acabam por se submeterem à uma 

racionalidade instrumental das relações entre coisas. Ou, como pondera Safatle (2015): “[...]a 

humanidade, no tempo humano antianimal do trabalho é em nós que nos reduz a coisas”. (p. 

231). Essa ideia de Tempo antianimal acontece com base na crença de produção e utilitarismo: 

tempo que se acumula, que conta, que se dispõe como unidade bruta de contagem, um tempo 

disciplinar do cálculo dos meios em relação a fins.  

Essa característica, acerca dos sujeitos vivendo sob o tempo humano antianimal, 

explicitada por Safatle (2015) no parágrafo acima, está explicitada por Kane da seguinte 

maneira: 
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 - - - - -88 

 
-Você viu o pior de mim.  

- Sim.  

- Eu não sei nada de você.  

- Não.  

- Mas eu gosto de você.  

- Eu gosto de você.  

(Silêncio.)  

- Você é minha última esperança.  

(Um longo silêncio.) 

 - Você não precisa de um amigo você precisa de um médico.  

(Um longo silêncio.)  

- Você está tão errada.  

(Um silêncio muito longo.)  

- Mas você tem amigos.  

(Um longo silêncio.)  

Você tem muitos amigos. 

 O que você dá aos seus amigos para que eles te apoiem tanto?  

(Um longo silêncio.)  

O que você dá aos seus amigos para que eles te apoiem tanto?  

(Um longo silêncio.)  

O que você dá? 

 (Silêncio.)  

Nós temos um relacionamento profissional. Acho que temos um bom relacionamento. 

Mas é profissional.  

(Silêncio.)  

Eu sinto sua dor mas eu não posso manter sua vida em minhas mãos.  

(Silêncio.)  

Você vai ficar bem. Você é forte. Eu sei que você vai ficar bem porque eu gosto de 

você e não se pode gostar de uma pessoa que não goste dela mesma. Temo pelas 

pessoas de que eu não gosto porque elas se odeiam tanto que também não deixam 

ninguém gostar delas. Mas eu gosto mesmo de você. Eu vou sentir sua falta. E sei que 

você vai ficar bem.  

(Silêncio.) 

 

A maioria dos meus clientes quer me matar. Quando eu saio daqui no fim do dia eu 

preciso ir para casa para o meu amor e relaxar. Eu preciso ficar com meus amigos e 

relaxar.  

Eu preciso mesmo dos meus amigos para ficar realmente junto.  

(Silêncio.)  

Eu odeio essa porra desse trabalho e eu preciso dos meus amigos para me manter são.  

(Silêncio.)  

Me desculpe.  

                                                 
88 Quadro 23. – You've seen the worst of me. – Yes. – I know nothing of you. – No. – But I like you. – I like you 

(Silence.)– You're my last hope. (A long silence.) – You don't need a friend you need a doctor. (A long silence.) – 

You are so wrong. (A very long silence.) – But you have friends. (A long silence.) You have a lot of friends. What 

do you offer your friends to make them so supportive? (A long silence.) What do you offer your friends to make 

them so supportive? (A long silence.) What do you offer? (Silence.) We have a professional relationship. I think 

we have a good relationship. But it's professional. (Silence.) I feel your pain but I cannot hold your life in my 

hands. (Silence.) You'll be all right. You're strong. I know you'll be okay because I like you and you can't like 

someone who doesn't like themself. The people I fear for are the ones I don't like because they hate themselves so 

much they won't let anyone else like them either. But I do like you. I'll miss you. And I know you'll be ok. (Silence.) 

Most of my clients want to kill me. When I walk out of here at the end of the day I need to go home to my lover and 

relax. I need to be with my friends and relax. I need my friends to be really together. (Silence.) I fucking hate this 

job and I need my friends to be sane. (Silence.) I'm sorry. – It's not my fault. – I'm sorry, that was a mistake. – It's 

not my fault. – No. It's not your fault. I'm sorry. (Silence.) I was trying to explain – – I know. I'm angry because I 

understand, not because I don't. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp.236-238, tradução nossa). 
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- Não é culpa minha.  

- Me desculpe, isso foi um erro.  

- Não é culpa minha. 

 - Não. Não é culpa sua. Me desculpe.  

(Silêncio.)  

Eu estava tentando explicar –  

- Eu sei. Estou com raiva porque eu entendo, não porque eu não entendo.  

- - - - - 

 

No quadro em questão, duas personagens parecem dialogar; na maioria das vezes há a 

indicação gráfica “–”antes das frases, o que sugere um diálogo e que em outros momentos 

específicos dentro da mesma sequência ela desaparece, sugerindo com isso duas possibilidades: 

uma suspensão de fala do outro personagem ou que alguém tomou o centro da discussão e 

permanece encadeando as falas.  

Existe alguém que se coloca em uma relação de submissão afetiva no diálogo, que aos 

poucos vai revelando se tratar de um possível provável diálogo entre a personagem golem e um 

médico. Quando digo “possível provável diálogo” quero deixar em aberto o jogo 

metalinguístico que Kane faz assumidamente com a estrutura. Em entrevista a Rebellato (1998), 

ela afirma que: 

 

[...]É sobre um surto psicótico. E o que acontece com uma pessoa quando as barreiras 

que distinguem a realidade das diferentes formas de imaginação completamente 

desaparecem. Até que você não saiba mais a diferença entre sua vida acordada e sua 

vida nos sonhos. E também você não mais -  o que é muito interessante em Psicose - 

Você não mais sabe onde você acaba e onde o mundo começa. Então, por exemplo, 

se eu fosse psicótica, eu literalmente não saberia a diferença entre eu mesma, essa 

mesa e Dan. Seria tudo parte de um continuum. E as várias fronteiras começam a 

entrar em colapso. Formalmente, eu também estou tentando colapsar algumas 

fronteiras. Para continuar a construir aquela entre forma e conteúdo. Isso está se 

provando extremamente difícil. (Informação verbal.).89 

 
 

Dessa maneira, dentro dessa possibilidade de diálogo, o fato que temos é a submissão 

da personagem golem dentro dessa relação entre paciente e médico. A voz que é atribuída ou 

que nós conseguimos localizar como sendo a do médico é uma voz pontual, seca e profissional. 

Essa situação funciona na estrutura para ilustrar a operacionalização (utilidade-pessoa / afeto-

coisa) característica de um mundo dito racional capitalista e o desenvolvimento de suas relações 

no curso do tempo. A voz do médico não concebe uma relação gratuita de amizade na vida da 

paciente em tratamento. A pergunta que ele repete e que não encontra resposta é uma pergunta 

                                                 
89 Entrevista concedida por Kane, Sarah. Entrevista I. [nov.1998]. Entrevistador: Dan Rebellato. Londres, 1998. 

1 arquivo. mp3 (aprox.60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se traduzida e transcrita no apêndice A desta 

Tese. 
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da ordem do valor, da materialidade e da oferta: “o que você dá aos seus amigos para que te 

apoiem tanto?”. 

Na réplica da resposta, quando o médico recebe o silêncio, a frase vai sendo lapidada 

até se resumir ao cerne de sua pergunta: “o que você dá?” A partir daí a voz ativa parece ser 

apenas a do médico que atinge uma potência da ordem da negatividade em relação à 

personagem golem. A voz deixa claro que não quer assumir uma responsabilidade, e não deseja 

sair da posição profissional. Estar nessa posição é confortável, é um modo de não se envolver 

em questões afetivas ou mais profundas. São questões de formalidades, muito embora, enquanto 

paciente, a personagem golem tenha uma rotina cotidiana junto a essa voz. 

Por fim, a voz do médico sepulta de uma vez a possibilidade de aprofundar a relação 

junto à personagem, quando assume precisar ir para casa e ter o convívio dos amigos para 

conseguir continuar a vida. A voz do médico reitera o espaço da clínica enquanto um lugar de 

suspensão. E junto com essa revelação, a confissão indireta da impossibilidade de existir relação 

ou o afeto. Nessa relação clínica suscitada por Kane, não há nada que um médico possa vir a 

ganhar da personagem golem. Muito pelo contrário, em sua perspectiva mercadológica e 

utilitária, ele só tem a perder. Ou, como sugere Lacan (1985), “o eu está estruturado exatamente 

como um sintoma. No interior do sujeito não é senão um sistema privilegiado. É o sintoma 

humano por excelência, é a doença mental do homem” (p. 25). Dessa maneira, Kane reintegra 

a personagem golem ao seu discurso como um eu, para a partir de aí reassumir um discurso 

narcísico e imaginário. 

É um fato que as relações afetivas foram normalmente pensadas também como relações 

de reprodução material da vida social, dessa maneira, foram enquadradas em modelos gerais de 

aliança; com seus dispositivos de reprodução e troca operando livremente (casamento, filiação 

e parentesco). Nesse sentido, faz parte das temáticas fundamentais da expressão da 

subjetividade moderna e contemporânea a mobilização, articulação e engendramento da 

pretensa espontaneidade das relações amorosas, em oposição ao caráter estereotipado das 

convenções sociais de aliança, ou que possa sugerir esse tipo de operação. Atentemos nesse 

outro quadro a seguinte estrutura e situação desenvolvidas: 
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- - - - -90 
Às vezes eu me viro e sinto o cheiro de você e eu não posso seguir eu não posso seguir 

foda-se sem expressar essa terrível tão fodidamente horrorosa física dolorosa fodida 

saudade que eu tenho de você. E eu não posso acreditar que posso sentir isso por você 

e você não sente nada. Você não sente nada?  
(Silêncio.) 
Você não sente nada?  
(Silêncio.)  
E eu saio às seis da manhã e começo minha procura por você. Se sonhei a mensagem 

de uma rua ou um bar ou uma estação eu vou lá. E espero por você.  
(Silêncio.)  
Você sabe, eu me sinto como se estivesse sendo manipulada mesmo.  
(Silêncio.) 
 Eu nunca na minha vida tive problema em dar a outras pessoas o que elas querem. 

Mas ninguém jamais foi capaz de fazer isso por mim. Ninguém me toca, ninguém se 

aproxima de mim. Mas agora você me tocou em algum lugar tão fodidamente 

profundo que eu não consigo acreditar e eu não consigo ser assim para você. Porque 

eu não consigo te achar.  
(Silêncio.)  
Como ela é?  
E como eu vou saber que é ela quando a vir? 
Ela vai morrer, ela vai morrer, foda-se ela só vai morrer.  
(Silêncio.)  
Você acha que é possível uma pessoa nascer no corpo errado?  
(Silêncio.) 
 Você acha que é possível uma pessoa nascer na época errada? 
(Silêncio.)  
Vai se foder. Vai se foder. Vai se foder por me rejeitar nunca estando lá, vai se foder 

por me fazer sentir uma merda, vai se foder por me fazer sangrar amor e vida, que se 

foda meu pai por ter fodido minha vida para sempre e que se foda minha mãe por não 

tê-lo abandonado, mas acima de tudo, vai se foder Deus por ter me feito amar alguém 

que não existe, VAI SE FODER VAI SE FODER VAI SE FODER. 
- - - - - - 

 

Estruturalmente no corpo do texto não existe o marcador de fala como no quadro 

anterior. As vírgulas são poucas e há uma utilização das palavras em maiúscula e em caixa alta. 

Esse tipo de recurso, conhecido também como Caps lock ou Shift lock, é um código utilizado 

prioritariamente para estabelecer graficamente alguém que grita ou está irritado com algo. 

Muito embora não exista uma segunda voz no quadro, ele sugere um diálogo. 

Como uma espécie de monólogo interno dentro de um fluxo de consciência continuum, 

ele evidencia a questão do amor e do afeto não correspondido. Ao que parece ser, a voz da 

                                                 
90 Quadro 08. And I go out at six in the morning and start my search for you. If I've dreamt a message of a street 

or a pub or a station I go there. And I wait for you. (Silence.) You know, I really feel like I'm being manipulated. 

(Silence.) I've never in my life had a problem giving another person what they want. But no one's ever been able 

to do that for me. No one touches me, no one gets near me. But now you've touched me somewhere so fucking deep 

I can't believe and I can't be that for you. Because I can't find you. (Silence.) What does she look like? And how 

will I know her when I see her? She'll die, she'll die, she'll only fucking die. (Silence.) Do you think it's possible 

for a person to be born in the wrong body? (Silence.) Fuck you. Fuck you. Fuck you for rejecting me by never 

being there, fuck you for making me feel shit about myself, fuck you for bleeding the fucking love and life out of 

me, fuck my father for fucking up my life for good and fuck my mother for not leaving him, but most of all, fuck 

you God for making me love a person who does not exist, FUCK YOU FUCK YOU FUCK YOU. (4.48 Psychosis. 

KANE, 2001, pp. 214-215, tradução nossa). 
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personagem golem tenta uma espécie de confissão - declaração direcionada a um amor 

impossível. O trecho mais revelador sobre a personagem acontece nas seguintes linhas:  

 

Eu nunca na minha vida tive problema em dar a outras pessoas o que elas querem. 

Mas ninguém jamais foi capaz de fazer isso por mim. Ninguém me toca, ninguém se 

aproxima de mim. Mas agora você me tocou em algum lugar tão fodidamente 

profundo que eu não consigo acreditar e eu não consigo ser assim para você. Porque 

eu não consigo te achar.91 

 
Longe de ser uma forma de amparo, a ideia de amor trabalhada e desenvolvida por Kane, 

ao longo do conjunto de sua obra, desampara ao colocar em circulação processos de 

despossessão dos indivíduos em relação a seus predicados, sem ser um sistema de trocas (elas 

não acontecem). A noção de amor que aparece em Kane é uma operação muito específica que 

envolve uma circulação de dons, que rompem as relações de reciprocidade. Ela pode ser 

considerada aquilo que Safatle (2015) chama de “possibilidade de relação entre o que se coloca 

em radical disjunção” (p. 380). A personagem golem admite que ao longo da vida, em suas 

relações afetivas, as iniciativas e ações efetivas partiram sempre dela. 

Quando alguém realizou o movimento contrário, despertou um lugar que a própria 

personagem não sabia que existia, e isso desestruturou a sua lógica e os seus afetos muito mais 

do que a indiferença, que era uma zona e um território conhecido, o que criava de certa maneira, 

uma comodidade. Então, na última linha do fragmento em evidência, temos a possibilidade de 

ter mais um jogo de Kane com a questão da doença da personagem, uma vez que ela não 

consegue achar quem a tocou dessa maneira. 

Ao analisar novamente a estrutura como um todo, percebe-se que não existe nela a 

indicação concreta de um diálogo, o que possivelmente também pode indicar o fato de que a 

personagem é impossibilitada de achar esse amor porque ele não existe a não ser nos anseios, 

desejos e pensamentos íntimos dela, no limiar entre inconsciente e consciente. Por fim, ela 

arremata o jogo com a penúltima fala do quadro: “[...] vai se foder Deus por ter me feito amar 

alguém que não existe [...]”.92 

De maneira geral, o ideal de amor romantizado, recíproco e transformador só é possível 

dentro desse espaço desterritorializado entre sonho e consciência. De certa forma, a 

autenticidade dos afetos teria a força e a potência de colocar em relação sujeitos para além de 

                                                 
91 I've never in my life had a problem giving another person what they want. But no one's ever been able to do that 

for me. No one touches me, no one gets near me. But now you've touched me somewhere so fucking deep I can't 

believe and I can't be that for you. Because I can't find you. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 215, tradução nossa). 
92 fuck you God for making me love a person who does not exist. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.215, tradução 

nossa). 



191 

 

suas predicações de classe social, de vínculo comunitário e nacional, de gênero, de interesses 

financeiros, de obrigação familiar, entre tantos outros, afinal o mistério do amor é igual em 

potência ao mistério da morte. 

Mas, como observa Safatle (2015), essa exigência e necessidade de autenticidade teria 

se construído e se consolidado na figura do amor romântico, fornecendo entre outras 

possibilidades, um modelo de narrativa de si, de organização narrativa dos conflitos, desejos e 

anseios. Esse aspecto é fundamental para a constituição da sensibilidade moderna. Por isso, no 

discurso da personagem golem sobre o que espera ou sobre o que deseja de suas relações 

afetivas existe sempre a polarização não correspondida, ou idealizada/vitimizada, em relação a 

um outro. A respeito disso tem-se o seguinte quadro: 

 

- - - - - -93 

Ah querida, o que aconteceu com seu braço?  

- Eu me cortei. 

- Isso foi muito imaturo, procurar chamar a atenção desse jeito. Te aliviou de alguma 

forma? 

 - Não.  

- Aliviou sua tensão?  

- Não. 

 - Te aliviou de alguma forma? 

 (Silêncio.) 

 Te aliviou de alguma forma?  

- Não.  

- Não entendo por que você fez isso.  

- Então pergunte.  

- Aliviou sua tensão? 

 (Um longo silêncio.)  

Posso olhar?  

- Não.  

- Queria olhar, para ver se infeccionou.  

- Não.  

(Silêncio.)  

- Eu achei que você poderia fazer isso. Muita gente faz. Alivia a tensão.  

 - Você já fez?  

- ...  

- Não. São e sensato demais porra. Não sei onde você leu isso, mas não alivia a tensão.  

                                                 
93 Quadro 09. Sometimes I turn around and catch the smell of you and I cannot go on I cannot fucking go on 

without expressing this terrible so fucking awful physical aching fucking longing I have for you. And I cannot 

believe that I can feel this for you and you feel nothing. Do you feel nothing? (Silence.)– Oh dear, what's happened 

to your arm? – I cut it. – That's a very immature, attention seeking thing to do. Did it give you relief? – No. – Did 

it relieve the tension? – No. – Did it give you relief? (Silence.) Did it give you relief? – No. – I don't understand 

why you did that. – Than ask. – Did it relieve the tension? (A long silence.) Can I look? – No. – I'd like to look, to 

see if it's infected. – No. (Silence.) – I thought you might do this. Lots of people do. It relieves the tension. – Have 

you ever done it? – ... – No. Far too fucking sane and sensible. I don't know where you read that, but it does not 

relieve the tension. (Silence.) Why don't you ask me why? Why did I cut my arm? – Would you like to tell me? – 

Yes. - Then tell me. – ASK. ME. WHY. (A long silence.) – Why did you cut your arm? – Because it feels fucking 

great. Because it feels fucking amazing. – Can I look? – You can look. But don't touch. – (Looks) And you don't 

think you're ill? – No. – I do. It's not your fault. But you have to take responsibility for your own actions. Please 

don't do it again. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp. 216-218, tradução nossa). 
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(Silêncio.)  

Por que você não me pergunta por quê?  

Por que eu cortei meu braço?  

- Você quer me falar? 

 - Sim.  

- Então fale.  

- ME.  

PERGUNTE.  

POR QUÊ.  

(Um longo silêncio.)  

- Por que você cortou seu braço?  

- Porque me faz sentir bem pra caralho. Porque é bom pra caralho.  

- Posso olhar?  

- Você pode olhar. Mas não toque.  

- (Olha) E você acha que não está doente?  

- Não.  

- Eu acho. A culpa não é sua. Mas você tem que assumir a responsabilidade pelos seus 

atos. Por favor não faça isso de novo. 

 

- - - - - 

 

Com as indicações de diálogo contínuo, novamente, o quadro sugere um bate-bola sem 

grandes construções frasais ou maiores complexidades. Ao que tudo indica, ele ocorre após 

alguém ter cortado o braço propositadamente pela capacidade de sentir prazer com a dor física. 

Não há uma referência e nem indicadores claros a respeito de quem sejam as vozes ou qual 

espaço elas ocupam. Os gêneros também estão borrados. Ao que parece, o quadro funciona 

como uma espécie de possibilidade de indicação do surgimento de um tipo de transtorno mental 

que tenha relação direta com a automutilação. 

Ao contrário do que se pensa, a cultura de massa não criou o ideal de romance. Segundo 

Eva Illouz (1997), o que ela fez, no entanto, foi transformar um antigo ideal romântico em uma 

“utopia visual” que combinou elementos do American Dream (de afluência e autorrealização) 

com fantasias românticas (p. 09). Uma das muitas fantasias românticas abrigava o ideal de 

sofrimento físico ou automutilação imposta em virtude de um amor não correspondido e 

inatingível. Ainda, em um outro quadro da escritura temos a seguinte situação: 

- - - - - -94 

                                                 
94 Quadro 06 – Have you made any plans? – Take an overdose, slash my wrists then hang myself. – All those things 

together? – It couldn't possibly be misconstrued as a cry for help. (Silence.) – It wouldn't work. – Of course it 

would. – It wouldn't work. You'd start to feel sleepy from the overdose and wouldn't have the energy to cut your 

wrists. (Silence.) – I'd be standing on a chair with a noose around my neck. (Silence.) – If you were alone do you 

think you might harm yourself? – I'm scared I might. – Could that be protective? – Yes. It's fear that keeps me 

away from the train tracks. I just hope to God that death is the fucking end. I feel like I'm eighty years old. I'm 

tired of life and my mind wants to die. – That's a metaphor, not reality. – It's a simile. – That's not reality. – It's 

not a metaphor, it's a simile, but even if it were, the defining feature of a metaphor is that it's real. (A long silence.) 

– You are not eighty years old. (Silence.) Are you? (A silence.) Are you? (A silence.) Or are you? (A long silence.) 

– Do you despise all unhappy people or is it me specifically? – I don't despise you. It's not your fault. You're ill. – 

I don't think so. – No? – No. I'm depressed. Depression is anger. It's what you did, who was there and who you're 

blaming. – And who are you blaming? – Myself. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp. 210-212, tradução nossa).  
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-Você fez algum plano? 

- Tomar uma overdose, cortar meus pulsos depois me enforcar.  

- Tudo isso de uma vez?  

- Isso não poderia de jeito nenhum ser interpretado como um grito de socorro.  

(Silêncio.)  

- Não daria certo. 

 - Claro que daria.  

- Não daria. Você se sentiria sonolenta por causa da overdose e não teria forças para 

cortar os pulsos.  

(Silêncio.)  

- Eu estaria em pé numa cadeira com uma corda enrolada no pescoço. 

 (Silêncio.) 

 - Se você estivesse sozinha você acha que você faria mal a você mesma?  

- Eu tenho medo que eu possa.  

- Isso não seria uma defesa?  

- Sim. É o medo que me mantém longe dos trilhos do trem. Só espero de Deus que a 

morte seja mesmo a porra do fim. Me sinto como se tivesse oitenta anos de idade. 

Estou cansada da vida e minha mente quer morrer.  

- Isso é uma metáfora, não realidade.  

- É um símile.  

- Isso não é realidade.  

- Não é uma metáfora, é um símile, mas ainda que fosse, a característica que define 

uma metáfora é que ela é real.  

(Um longo silêncio.)  

 

- Você não tem oitenta anos de idade.  

(Silêncio.)  

Você tem?  

(Silêncio.)  

Você tem?  

(Silêncio.)  

Ou você tem?  

(Um longo silêncio.)  

- Você despreza todas as pessoas infelizes ou só especificamente a mim?  

- Eu não desprezo você. Você não tem culpa. Você está doente.  

- Eu não acho.  

- Não? 

- Não.  

Estou deprimida.  

Depressão é ódio.  

É o que você fez, você que estava lá e que está se culpando.  

- E quem você está culpando?  

- A mim mesma. 

- - - - - 

 

Na sequência do quadro tem-se a confissão direta de alguém que planeja sem rodeios 

matar-se de qualquer forma. A autora estabelece aqui de maneira explícita um jogo biográfico 

direcionado para os amigos íntimos. Esses rastros biográficos aparecem marcadamente nas 

seguintes frases: “Isso não poderia de jeito nenhum ser interpretado como um grito de 

socorro”95, “Sim. É o medo que me mantém longe dos trilhos do trem. Só espero de Deus que 

a morte seja mesmo a porra do fim. Me sinto como se tivesse oitenta anos de idade. Estou 

                                                 
 
95 It couldn't possibly be misconstrued as a cry for help. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 210, tradução nossa). 
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cansada da vida e minha mente quer morrer”96, “Não é uma metáfora, é um símile, mas ainda 

que fosse, a característica que define uma metáfora é que ela é real”97 e “Estou deprimida. 

Depressão é ódio”98. Percebe-se também que existe uma supressão do indicativo de diálogo 

entre as sentenças finais que englobam depressão e culpa. 

Enquanto escritora teatral que se tornava cada vez mais influente e notória, Kane sabia 

que seria lida e que possivelmente essa escritura poderia ser vista como algo menor, por conter 

tantos atos apropriativos e excesso de elementos referenciais e citacionais. Ela não queria 

contaminar a obra de uma maneira negativa ou reducionista. No entanto, não consegue ser 

indiferente à sua experiência ou descolar o seu modo de vida e existência da sua obra. É a partir 

dessa relação entre criador inseparável de sua criatura que a autora pretende alterar a linguagem 

e desintegrar a forma. Kane mergulha na obra com a mesma intensidade com que rememora as 

experiências pessoais.  

A escrita de 4.48 Psychosis (2000) acontece de maneira orgânica e simbiótica. Kane, 

aparentemente, demonstrava consciência sobre isso, mas estava disposta a ser conduzida pelos 

fluxos de criação e deixar que a estrutura mostrasse a ela a melhor maneira de se apresentar. 

Nessa perspectiva, faz construções com frases e situações que podem colar-se a sua persona 

escritora para sempre, mas faz de maneira advertida e cautelosa ao borrar as fronteiras entre 

ficção e vida. A sua maior expectativa é em relação a acabar com a escritura em questão, em 

concluir a obra. Em vários momentos desta escritura podemos ver Kane afirmar que a morte 

tem que ser o fim. E definitivamente a morte foi o fim de seu corpo físico. 

A maneira como Kane escreveu ou retratou o amor em suas escrituras comporta um 

processo de ocupação por meio de pulsões e fluxos, e isso não significa necessariamente realizar 

expectativas românticas e de fusão sacrificial. Mas antes, que o fator impulsionador e de 

sustentação nas relações amorosas não tem a figura de atributos individuais conscientemente 

dispostos, muito pelo contrário, afirma Safatle (2015): “caracteriza-se por ter a força de 

desestabilizar o que se deixa narrar sob a forma da atribuição e da predicação”. (p. 373-374). 

Nessa perspectiva, a relação com o outro é pensada também no nível da desestabilidade, dessa 

maneira, o amor deixa de ser apenas uma possibilidade: não quando os indivíduos encontram 

um acordo tácito de ao mesmo tempo, autolimitação e afirmação de seus interesses de 

                                                 
96 – Yes. It's fear that keeps me away from the train tracks. I just hope to God that death is the fucking end. I feel 

like I'm eighty years old. I'm tired of life and my mind wants to die. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 211). 
97 It's not a metaphor, it's a simile, but even if it were, the defining feature of a metaphor is that it's real. (4.48 

Psychosis. KANE, 2001, p. 210, tradução nossa). 
98 I'm depressed. Depression is anger. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 212, tradução nossa). 
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autorrealização, mas quando eles escavam até não serem mais alguém. O amor não como um 

espaço de deliberação e consentimento, mas como a reunião de atos inconscientes de repetição. 

A repetição também é um elemento que acontece constantemente nos quadros dessa 

escritura, tanto nos textos como nas indicações insistentes de silêncio. Principalmente quando 

o quadro envolve uma segunda voz. Há sempre a instância repetitiva e silenciosa compondo o 

quadro dos enamorados ou dos amigos em diálogo. O silêncio parece ser um espaço para amor 

e o afeto nessa escritura e na obra de Kane. Uma alternativa para aquilo que não se consegue 

nomear. Como uma subversão da forma, em protesto à verborragia cirúrgica das palavras que 

são capazes de apreender e fundar mundos, mas se tornam sempre insuficientes e incapazes de 

comunicar o afeto, o amor, a dor da perda ou até mesmo o luto. Ou, nas palavras de Safatle 

(2015) “[...]O amor é uma forma de repetição que despossui os sujeitos de suas identidades” (p. 

380). A hipótese da psicanálise sobre o amor é que a nossa singularidade é da mesma ordem 

que a estrutura de nossos sonhos e sintomas, ou seja, daquilo que escapa de nós mesmos ao 

mesmo tempo que nos constitui. Atente-se ao quadro: 

 

- - - - - -99 

 

- Nada de ses ou mases.  

- Eu não disse se ou mas, eu disse não.  

- Não-posso devo nunca tenho-que sempre não-vou devia não-deverá.  

Os inegociáveis.  

Hoje não.  

(Silêncio.) 

 - Por favor. Não desligue minha mente na tentativa de me curar. Ouça e entenda, e 

quando sentir desprezo não o expresse, pelo menos não verbalmente, pelo menos não 

para mim.  

(Silêncio.) 

 - Eu não sinto desprezo.  

- Não? 

 - Não. A culpa não é sua. 

 - A culpa não é sua, isso é tudo que eu sempre ouço, a culpa não é sua, é uma doença, 

a culpa não é sua, eu sei que a culpa não é minha. Você me disse isso com tanta 

frequência que eu estou começando a pensar que a culpa é minha.  

- A culpa não é sua.  

- EU SEI.  

                                                 
99 Quadro 12. – No ifs or buts. – I didn't say if or but, I said no. – Can't must never have-to always won't should 

shan't. The unnegotiables Not today. (Silence.) – Please. Don't switch off my mind by attempting to straighten me 

out. Listen and understand, and when you feel contempt don't express it, at least not verbally, at least not to me. 

(Silence.) – I don't feel contempt. – No? – No. It's not your fault. – It's not your fault, that's all I ever hear, it's not 

your fault, it's an illness, it's not your fault, I know it's not my fault. You've told me that so often I'm beginning to 

think it is my fault. – It's not your fault. – I KNOW. – But you allow it. (Silence.) Don't you? – There's not a drug 

on earth can make life meaningful. – You allow this state of desperate absurdity. (Silence.) You allow it. (Silence.) 

– I won't be able to think. I won't be able to work. – Nothing will interfere with your work like suicide. (Silence.) 

– I dreamt I went to the doctor's and she gave me eight minutes to live. I'd been sitting in the fucking waiting room 

half an hour. (A long silence.) Okay, let's do it, let's do the drugs, let's do the chemical lobotomy, let's shut down 

the higher functions of my brain and perhaps I'll be a bit more fucking capable of living. Let's do it. (4.48 Psychosis. 

KANE, 2001, pp. 219-221, tradução nossa). 
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- Mas você permite. 

 (Silêncio.)  

Permite?  

- Não há uma droga sobre a terra que possa fazer a vida significar algo.  

- Você permite esse estado de desesperado absurdo.  

(Silêncio.)  

Você permite.  

(Silêncio.)  

- Eu não serei capaz de pensar. Eu não serei capaz de trabalhar.  

- Nada vai interferir mais em seu trabalho do que o suicídio.  

(Silêncio.)  

 

- Eu sonhei que tinha ido à médica e ela me deu oito minutos para viver. E eu tinha 

ficado sentada na porra da sala de espera por meia hora.  

(Um longo silêncio.) 

 Tudo bem, vamos lá, vamos às drogas, vamos para a lobotomia química, vamos 

desligar as funções mais altas do meu cérebro e talvez eu me torne um pouco mais 

fodidamente capaz de viver.  

Vamos lá.  

- - - - - 

 

Num diálogo que parece encadeado pela personagem golem, o quadro começa com um 

jogo entre palavras de negação, de condição temporal e suas diferentes variações, até que o jogo 

para com a sentença: “Hoje não”100. O quadro não servirá de espaço para jogo linguístico e se 

mantem assim até o seu encerramento. Em seguida, surge o apelo direcionado ao que parece 

ser um profissional da saúde ou alguém que administra fármacos à personagem; “Não desligue 

a minha mente na tentativa de me curar”101. As entrelinhas parecem claras; não à 

medicamentação da vida e a manutenção de uma rotina mecânica.  

Em seguida existe uma tomada de consciência em relação à ausência dos remédios: 

“Ouça e entenda, e quando sentir desprezo não o expresse”102. A personagem sabe que vai se 

despossuir de si, que sem a química vai atingir níveis de consciência que não consegue 

apreender ou controlar e que lhe escapam de uma maneira negativa, e que por isso não quer 

sentir o desprezo ou até mesmo o assombro que essas situações possam causar nos seus 

interlocutores.  

Na tentativa de estabelecer um diálogo afetivo e consolador a voz do profissional da 

saúde prossegue: “A culpa não é sua”103.  A sua fala, talvez pensada no intuito de consolar e se 

mostrar dócil, acaba se revelando um despreparo que atinge todas as esferas da clínica médica, 

estando carregada de clichês e situada no lugar comum, que institui palavras como culpa e pena, 

vitimiza e subestima a paciente. Acontece então a réplica da personagem golem que nos fornece 

                                                 
100 Not today. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.220, tradução nossa). 
101 Don't switch off my mind by attempting to straighten me out. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.220, tradução 

nossa). 
102 Listen and understand, and when you feel contempt don't express it, at least not verbally, at least not to me. 

(4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.220, tradução nossa). 
103 It's not your fault (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.220, tradução nossa). 
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uma informação anterior a situação na qual eles estão. Costumeiramente e durante algum tempo 

ele já proferiu que ela não tinha culpa. 

Em seguida, ele encerra a possibilidade de um discurso amigável e atribui a situação e 

o nível das crises a permissividade dela: “você permite”104. Numa alternância entre silêncios e 

frases ela justifica que não será capaz de trabalhar. A informação que nos chega é que 

possivelmente ela trabalhe diretamente com processos e operações mentais e para isso precisa 

estar afastada de medicação forte. Como artifício de convencimento ele usa a frase do suicídio 

e alega a impossibilidade de trabalhar em definitivo a partir dele. 

Uma outra informação nos é oferecida nas entrelinhas: possivelmente a personagem 

golem já manifestou interesse, verbalizou e elencou o suicídio como um artifício para a 

resolução de seu problema. Também nos diz indiretamente que eles possuem um grau de 

intimidade maior. Ele sabe exatamente como persuadi-la, ela por sua vez se mostra resiliente a 

ele nessa relação. O argumento dela em seguida é crítico e com base em uma verdade partilhada 

por ambos. A imprevisibilidade clínica e a ineficácia do tratamento. 

Como troca afetiva existe o silêncio longo. Ele se esquiva de sua réplica. Ela aceita a 

proposição dele, se deixa ser medicada e com isso perde o contato com aquela realidade à sua 

volta para preservar a vida. Sua crítica é ácida. Ele ignora a crítica e prontamente a medica. 

Uma relação que se estrutura no espaço das entrelinhas, o afeto como um processo entre os 

silêncios e os indizíveis. Para Alain Badiou (1992), se deve partir do amor como um processo, 

e não da consciência amorosa. E por fim, tem-se o objetivo e curto quadro: 

 

- - - - - -105 

Eu asfixiei os judeus, eu matei os curdos, eu bombardeei os árabes, eu fodi criancinhas 

enquanto elas imploravam por misericórdia, os campos de extermínio são meus, todos 

deixaram a festa por minha causa, eu vou sugar os seus olhos de merda mandá-los 

numa caixa para sua mãe e quando eu morrer vou reencarnar como sua filha só que 

cinquenta vezes pior e tão louca quanto tudo eu vou fazer da sua vida uma porra de 

um inferno EU ME RECUSO EU ME RECUSO EU ME RECUSO NÃO ME OLHE 

[TIRE SEUS OLHOS DE MIM]  
- Está tudo bem.  
- NÃO ME OLHE [TIRE SEUS OLHOS DE MIM]  
- Está tudo bem. Eu estou aqui.  
- Não me olhe [Tire seus olhos de mim]  

 

- - - - - 

                                                 
104 You allow it (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.221, tradução nossa). 
105 Quadro 16. – I gassed the Jews, I killed the Kurds, I bombed the Arabs, I fucked small children while they 

begged for mercy, the killing fields are mine, everyone left the party because of me, I'll suck your fucking eyes out 

sent them to your mother in a box and when I die I'm going to be reincarnated as your child only fifty times worse 

and as mad as all fuck I'm going to make your life a living fucking hell I REFUSE I REFUSE I REFUSE LOOK 

AWAY FROM ME – It's all right. – LOOK AWAY FROM ME – It's all right. I'm here. – Look away from me (4.48 

Psychosis. KANE, 2001, p. 227, tradução nossa).  
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Esse fragmento está relacionado aos sentimentos e pulsões de destruição e morte, mas 

é antes de tudo um diálogo com Müller (1977). A peça do autor alemão aborda as catástrofes 

da história e da cultura ocidental, além de retratar o intelectual em crise; dividido entre o desejo 

de se transformar em uma máquina sem dor ou articular os pensamentos e a necessidade de ser 

um historiador desse tempo conturbado no século XX.  

Na época em que Kane estava escrevedo essa escritura ela viajou bastante para a 

Alemanha e pôde assistir montagens expressivas e até mesmo equivocadas das suas escrituras. 

Ela se mostrou bastante entusiasmada com a recepção e o acolhimento de sua obra nesse país, 

e de uma maneira ou outra acabou também tendo contato com os procedimentos criativos e 

dramatúrgicos alemães. O afeto e o amor aqui acontecem no nível das referências artísticas, 

profissionais, acadêmicas e intelectuais. Um outro que é considerado e devidamente 

referenciado. Pôde-se perceber que o quadro acima traz uma similaridade com a forma e a ideia 

contida na peça Die Hamletmaschine106 de Müller (1977), a seguir: 

 

Eu era Hamlet. Estava parado à beira-mar e falava BLA-BLA com a ressaca. Atrás de 

mim, as ruínas da Europa. Os sinos anunciavam os funerais nacionais: assassino e 

viúva um casal: em passo solene atrás do caixão do nobre cadáver os conselheiros, 

choramingando em luto mal pago. QUEM É O CADÁVER DO CARRO FÚNEBRE 

/ POR QUEM TANTO SE CHORA E TANTO SE GRITA / O CADÁVER É DE UM 

GRANDE / HOMEM QUE DAVA ESMOLAS, nas fileiras da população, obra de 

sua política. ERA UM HOMEM QUE APENAS TOMAVA TUDO DE TODOS. 

Parei o cortejo fúnebre, forcei o caixão com a espada, a lâmina partiu, consegui abri-

lo com o coto que sobrou, e reparti o procriador falecido CARNE VAI BEM COM 

CARNE às miseráveis figuras que estavam ao redor. O luto transformou-se em júbilo, 

o júbilo em voracidade, em cima do caixão o assassino trepou com a viúva PRECISO 

AJUDÁ-LO A LEVANTAR TIO ABRE AS PERNAS MÃEZINHA. Eu me deitei no 

caixão e ouvi o mundo girar no compasso da putrefação. (p.25). 

 

5.3 Nas ruínas da linguagem 

 

Ao longo da escritura de 4.48 Psychosis (2000) pode-se perceber constantes e frequentes 

jogos estruturais com palavras, pontuações, espaçamentos e pensamentos. Alguns desses jogos 

parecem ser muito mais exploradores de linguagem para compor “uma ambientação” e retratar 

a ideia de desorquestração mental na escritura do que algo que venha a merecer grandes 

desdobramentos ou análise detalhista sobre eles. A opção pela transcrição de alguns quadros da 

escritura, nesse tópico, visa exemplificar as formas mais radicais de jogos contidos no corpo da 

escritura, e por isso também não se mostra devidamente configurada em conformidade com a 

                                                 
106 Hamlet Máquina. Texto base já traduzido do original. 
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disposição da escritura em língua inglesa, pois, por questões de transposição na tradução e na 

formatação dos espaçamentos, algumas frases e parágrafos se mostram desregulados. O quadro 

abaixo, por exemplo, essa disposição de números é feita de maneira não linear, mas formando 

uma figura que ocupa o centro do quadro numa espécie de figura abstrata geométrica constituída 

de números. 

- - - - -107 
 

100                                                                                                               

91                                                             

 84                                                                                                              

81 

72 

69 

 58 

44 

 37                       38 

42 

21                                                        28                                                       

12                                                                                   

 7 

 
- - - - -  

 
Não há uma interpretação ou diretrizes para esses números, nem aparentemente existe 

um padrão ou simbologia notória e explicitada por trás deles, o que de certa maneira deixa o 

leitor e o artista livre para ressignificar de acordo com as suas expectativas e perspectivas de 

mundo. Aparentemente esse próximo quadro obedece a mesma ordem de construção. De 

maneira geral, são letras que codificam uma sigla. Obviamente, esse fraseado foi pensado em 

inglês com as suas particularidades, melodias, ritmos e sons próprios da língua. O que de certa 

maneira torna as palavras expressivas. Note-se: 

- - - - - 
RSVP ASAP 108 

 
- - - - - 

 
A estrutura de 4.48 Psychosisi (2000) segundo a sua autora na entrevista concedida a 

Rebellato (1998), nasceu como um esquema mental imagético e um esboço gráfico no qual 

Kane desenhou e disponibilizou para explicar a dinâmica de funcionamento da escritura. O 

esboço é representado da seguinte maneira: 

                                                 
107 Quadro 04. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 208).  
108 Quadro 08. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 214).  
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De acordo com a dramaturga, essa a ilustração representa um pequeno organograma 

onde o círculo representa o enredo da história, uma temática que se contorna e se encerra dentro 

de si. A linha horizontal seria o desenvolvimento com os seus movimentos de tensão e 

relaxamento e o tracejado é tudo aquilo que não está envolvido e nem é contemplado dentro 

dessas duas estruturas, o esfacelamento das formas, as aparas e as micro linhas de fuga que se 

dispõe de maneira desregular dentro da escritura. 

Nessa perspectiva, muito embora Kane tenha ambicionado fazer fugir e romper com a 

forma e a linguagem teatral dentro da escritura, esse microtracejado organizado de maneira não 

linear, envolve exatamente esse tópico da linguagem. O jogo de contar e mostrar como conta, 

acaba atraindo a linguagem para o centro da narrativa esfacelada. Dessa maneira, a linguagem, 

refletindo sobre si mesma, ganha autonomia e passa a ser o principal agente libertário, para, 

dessa maneira, criar uma ênfase na enunciação que faz com que a personagem golem jamais 

esteja fora do que conta, portnto ela anuncia e se denuncia, se esconde e se revela, submetendo 

as questões biográficas da autora ao tecido narrativo. Dessa maneira, é instaurada a polifonia 

na enunciação do discurso da personagem, o que faz com que sejam borrados os entendimentos 

do leitor/espectador, que muitas vezes fica sem saber de onde vem a fala, o que se fala, quem 

fala, e para quem ou o que se fala. Ao longo dos trechos recortados e dispostos aqui para análise, 

pode-se perceber claramente essa polifonia. Porém, essas relações se tornam mais explícitas no 

quadro abaixo: 
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- - - - -109 

 

Eu temo perder aquela que eu nunca toquei  

o amor me mantém escrava numa jaula de lágrimas  

Eu roo minha língua com a qual nunca posso falar com ela  

Eu sinto falta de uma mulher que nunca nasceu 

 Eu beijo uma mulher através dos anos que dizem que nunca devemos nos encontrar 

Tudo passa  

Tudo perece  

Tudo empalidece 

meu pensamento se vai com um sorriso assassino  

deixando uma ansiedade discordante 

que ruge na minha alma  

 

Sem esperança Sem esperança Sem esperança Sem esperança Sem esperança Sem 

esperança Sem esperança  

Uma canção para minha amada, tocando sua ausência  

o fluxo do coração dela, o respingar do seu sorriso 

Em dez anos ela ainda estará morta. Quando eu estiver vivendo com isso, lidando com 

isso, quando alguns dias se passarem quando eu nem sequer pensar mais nisso, ela 

ainda estará morta.  

Quando eu for uma velha senhora vivendo na rua esquecendo meu nome ela ainda 

estará morta, ela ainda estará morta, esta porra está acabada e eu tenho que ficar 

sozinha  

 

Meu amor, meu amor, por que me abandonaste? 

 

 Ela é o lugar de repouso onde nunca deitarei  

e a vida não tem sentido na luz da minha perda  

Feita para ser sozinha  

para amar a ausência  

 

Me encontre  

me liberte  

desta  

dúvida corrosiva 

desespero fútil  

 

horror em repouso  

 

Eu posso ocupar meu espaço  

ocupar meu tempo  

mas nada pode ocupar o vazio de meu coração 

 

A necessidade vital pela qual eu morreria  

                                                 
109 Quadro 11. I dread the loss of her I've never touched love keeps me a slave in a cage of tears I gnaw my tongue 

with which to her I can never speak I miss a woman who was never born I kiss a woman across the years that say 

we shall never meet Everything passes Everything perishes Everything palls my thought walks away with a killing 

smile leaving discordant anxiety which roars in my soul No hope No hope No hope No hope No hope No hope No 

hope A song for my loved one, touching her absence the flux of her heart, the splash of her smile In ten years time 

she'll still be dead. When I'm living with it, dealing with it, when a few days pass when I don't even think of it, 

she'll still be dead. When I'm an old lady living ion the street forgetting my name she'll still be dead, she'll still be 

dead, she'll still be dead, it's just fucking over and I must stand alone My love, my love, why have you forsaken 

me? She is the couching place where I never shall lie and there's no meaning to life in the light of my loss Built to 

be lonely to love the absent Find me Free me from this corrosive doubt futile despair horror in repose I can fill 

my space fill my time but nothing can fill this void in my heart The vital need for which I would die Breakdown 

(4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp. 218-219, tradução nossa).  
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Esgotamento 

- - - - - 

 

O extrato do quadro novamente consegue borrar a voz de quem aparece falando nele. A 

escrita poética parece brincar com a métrica e com a forma como foi disposta na folha. As 

próprias palavras e frases vão criando um desenho que começa aglutinado no primeiro 

parágrafo e vai se dissolvendo ao longo do quadro que termina numa única frase na margem 

extrema da folha com a palavra “Esgotamento”,110 escrita, começando em maiúscula e 

terminando sem ponto final. A palavra parece que foi sendo dissolvida, escorregando ao longo 

do texto, e participando das possibilidades distintas de parágrafos foi alternando até acabar só 

e alheia a tudo. Existem alternâncias entre inícios de frase com letras maiúsculas e minúsculas. 

Enquanto isso, uma voz emerge dentro desse conjunto trazendo com ela uma pulsão 

melancólica que pondera as referências acerca de uma vida que se viveu, uma que poderia ter 

vivido e o que jamais poderia ter sido. Há uma breve analogia, citação referência e apropriação 

entre as últimas palavras do Cristo crucificado; “Deus meu, Deus meu, porque me 

desamparastes?” e as palavras de um mártir do amor; “Meu amor, meu amor, por que me 

abandonaste?”.111 

O quadro a seguir não inicia com a representação gráfica dos três pontos acima do texto 

(utilizados para quase todos os quadros) apenas conclui com os três pontos abaixo de todo o 

quadro. Apresenta os parágrafos e as linhas em sua grande maioria iniciados por letras 

maiúsculas. O jogo linguístico novamente parece ter uma maior melodia e funcionalidade com 

as palavras em inglês, uma vez que na tradução para o português, ele se torna um jogo sucessivo 

e alternado dos verbos e adjetivos alternados entre as letras “d” e “i”. O interessante desse 

quadro é notar os seus momentos de força onde as palavras-chave aparecem como elementos 

geradores de entendimento, da seguinte maneira: 

- - - - - 112 

 
abstração até o limite de  

 

 

desagradável  

                                                 
110 Breakdown (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.219, tradução nossa). 
111 My love, my love, why have you forsaken me? (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.219, tradução nossa). 
112 Quadro 13. abstraction to the point of unpleasant unacceptable uninspiring impenetrable irrelevant irreverent 

irreligious unrepentant I don't imagine (clearly) that a single soul could would should or will and if they did I 

don't think (clearly) that another soul a soul like mine could would should or will irrespective I know what I'm 

doing all too well No native speaker irrational irreducible irredeemable unrecognisable derailed deranged deform 

free form obscure to the point of True Right Correct Anyone or anybody Each every all drowning in a sea of logic 

this monstrous state of palsy still ill (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp. 221-223, tradução nossa). 
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inaceitável 

desinspirador  

impenetrável  

 

irrelevante  

irreverente 

irreligioso  

impenitente  

 

desagradar  

deslocar 

desencarnar  

desconstruir  

 

Eu não imagino  

(claramente) 

 que uma única alma  

podia  

  poderia  

      deveria  

        ou deverá 

 e se eles fizessem  

não acho 

 (claramente) 

 que outra alma 

 uma alma como a minha  

              podia  

                poderia  

                    deveria  

                       ou deverá  

sem levar em conta  

 

Eu sei o que eu estou fazendo 

bem até demais  

 

Nenhum falante de língua materna 

 

irracional  

irreduzível  

irredimível  

irreconhecível  

 

descarrilada  

desordenada  

deformada  

de forma livre  

 

obscuro até o limite do  

 

Verdadeiro Certo Correto  

Qualquer um ou qualquer pessoa 

 Cada    cada-um   todos 

 

 afogando num mar de lógica  

                                     este monstruoso estado de paralisia  

ainda doente 
- - - - - 
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Como pode-se observar, Kane desarticula a linguagem a partir de exercícios e 

combinações conscientes. Ela parece justificar o motivo de seu jogo já a partir da primeira frase; 

“abstração até o limite de”113, ela quer romper o limite. Em seguida, temendo que alguém julgue 

mal a sua escritura ou queira novamente tomar a sua vida pessoal como objeto único, ela solta 

a sua autodefesa; “eu sei o que estou fazendo bem até demais”114, e ainda na possibilidade de 

ser taxada de hermética ou de inteligível, ela solta; “obscuro até o limite do”115, é proposital. E 

por fim, como constatação intima, nos moldes da nota de rodapé, deixa escapar a observação; 

“ainda doente”116. Considero e destaco essas palavras-chave como mecanismos em potencial 

de sintetizar todo o quadro. 

Analisando-se a escrita do quadro de maneira horizontal, acompanhando o desenho 

criado pelas palavras e os espaços deixados por elas, ao longo da margem esquerda, percebemos 

uma figura similar a gráfico de equalizador. Como se o ritmo, a melodia e sonoridade das 

palavras também motivassem a autora nessa escritura. 

O quadro abaixo é uma espécie de elemento rapsodo por excelência: existem as formas 

dramática, épica e lírica se transbordando num jogo intercambiante de construção. Existe 

também uma proporção de elementos e frases que se repetem e se reiteram. No meio do quadro 

existe poesia visual num formato assumidamente pop e autoreferências e citações indiretas 

oriundas da cultura de massa. E por trás de todo o artefato e engenhosidade da forma na 

linguagem, aparece de maneira latente a questão do projeto de suicídio engendrado pela 

personagem, como uma ideia que retorna incessantemente. Basicamente a loucura que invade 

a mente da personagem é um misto de: visualidades, sinestesia, repetição, poesia, agressividade 

e cansaço. 

Dessa maneira, a doença se torna um peso insuportável à personagem, a ideia de se 

matar lhe fixa a mente. O formato e a disposição do quadro é feito de maneira dinâmica, para 

que ao final dele, após passear os olhos por toda a riqueza visual da estrutura junto com o 

esmerado referencial encontremos a motivação: “Minhas pernas estão vazias Nada a dizer E 

esse é o ritmo da loucura”117. Note-se: 

- - - - -118 

                                                 
113 abstraction to the point of (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 221, tradução nossa). 
114 I know what I'm doing all too well (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 222, tradução nossa). 
115 obscure to the point of (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 222, tradução nossa). 
116 still ill (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 223, tradução nossa). 
117 My legs are empty Nothing to say And there is the rhythm of madness (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 227, 

tradução nossa). 
118 Quadro 15. Hatch opens Stark light the television talks full of eyes the spirits of sight and now I am so afraid 

I'm seeing things I'm hearing things I don't know who I am tongue out thought stalled the piecemeal crumple of 

my mind Where do I start? Where do I stop? How do I start? (As I mean to go on) How do I stop? How do I stop? 

How do I stop? How do I stop? How do I stop? A tab of pain How do I stop? Stabbing my lungs How do I stop? A 
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Escotilha se abre 

Luz total  

 

a televisão fala  

cheia de olhos  

os espíritos da visão  

 

e agora estou com tanto medo 

Eu estou vendo coisas  

Eu estou ouvindo coisas  

Eu não sei quem sou 

 

 língua para fora  

pensamento truncado  

 

os colapsos inconstantes da minha mente 

 

Onde eu começo?  

Onde eu paro? 

Como eu começo?  

(Já que eu quero ir em frente) 

 

Como eu paro?  

Como eu paro?  

Como eu paro?  

 

Uma etiqueta de dor  

Como eu paro?                                                                 Apunhalando meus pulmões 

Como eu paro?                                                           Uma etiqueta de morte 

Como eu paro?                                                           Espremendo meu coração 

Como eu paro?  

 

Eu vou morrer 

ainda não  

    mas está lá  

 

Por favor...  

Dinheiro...  

Esposa...  

 

Todo ato é um símbolo  

cujo peso me esmaga  

 

Uma linha pontilhada na garganta  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CORTE AQUI 

 

NÃO DEIXE ISSO ME MATAR  

ISSO VAI ME MATAR E ME ESMAGAR E  

                                                 
tab of death How do I stop? Squeezing my heart I'll die not yet but it's here Please... Money... Wife... Every act is 

a symbol the weight of which crushes me A dotted line on the throat CUT HERE DON'T LET THIS KILL ME THIS 

WILL KILL ME AND CRUSH ME AND SEND ME TO HELL I beg you to save me from this madness that eats me 

a sub-intentional death I thought I should never speak again but now I know there is something blacker than desire 

perhaps it will save me perhaps it will kill me a dismal whistle that is the cry of heartbreak around the hellish bowl 

at the ceiling of my mind a blanket of roaches cease this war My legs are empty Nothing to say And there is the 

rhythm of madness (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp. 225-227, tradução nossa).  
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ME MANDAR PARA O INFERNO  

Eu te imploro para me salvar dessa loucura que me come  

uma morte sub-intencional  

 

Eu achei que nunca deveria falar de novo 

mas agora sei que há algo mais negro que o desejo 

 

talvez isso me salve  

talvez isso me mate  

 

um assobio melancólico que é o choro de coração partido ao redor da vasilha infernal 

no teto da minha mente 

 

 um cobertor de baratas  

 

pare essa guerra 

 Minhas pernas estão vazias  

Nada a dizer  

E esse é o ritmo da loucura 

 

- - - - - - 

                          
Nesse quadro, que também não se inicia com os pontos acima do texto, grande parte das 

letras que iniciam as sentenças são maiúsculas. Não há a presença de vírgulas, apenas pontos 

de interrogação em lugares estratégicos. A maneira como o quadro está estruturado joga com 

uma junção de formatações atípicas ao gênero dramatúrgico. Há indícios tanto de poesia 

concreta, quanto avisos de advertência típico de embalagens de produtos comercializáveis, um 

pedido de socorro e o relato de uma crise de pânico e ansiedade da personagem golem. A morte 

vai se desenhando como alternativa possível e desejada frente a loucura e para isso vai sendo 

revestida de tons cotidianos e sendo diluída como “mais um elemento” em meio as visualizades 

sugeridas no quadro.  

Um outro fator curioso ao longo da escritura são as referências e sequências numéricas, 

distintas entre si e especializadas de maneira diferente. A sequência numérica extraída e 

referenciada aqui aparece da seguinte maneira: 

 
- - - - -119 

 
 

100  
93  
86  
79 
72  
65  
58  
51  
44  
37  

                                                 
119 Quadro 20. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p. 232, tradução nossa). 
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30  
23  
16 
9  
2                                                                        

- - - - - 
 

Pode-se notar que os números desse quadro, que se organizam em coluna, apresentm e 

estão dispostos numa ordem decrescente. Os valores dos números são diferentes do quadro 

anterior. Basicamente a situação é a mesma, não há uma indicação acerca dos números ou o 

que efetivamente significam. Apenas estão relacionados dessa maneira. O que analisamos neles 

diferentemente da outra sequência numérica anterior, é que essa ordem apresenta uma 

progressão da ordem de sete. Enquanto elemento místico, o número sete é o número da 

perfeição relacionado diretamente ao divino e a sagrado nas três religiões principais do 

ocidente: judaísmo, cristianismo e islamismo. A mística cabala judaica também se orienta por 

meio da numerologia. Neste ponto específico não há como precisar ou o que elucubrar com 

maiores detalhes. A relação com a superstição e a religiosidade é apenas uma sugestão, feita 

por este trabalho, como uma possível interpretação particular que leva em consideração as 

referências e evocação ao espaço do sagrado, presentes ao longo das obras de Kane. 

 

5.4 Em vias com a entidade do autor 

 

Com base no que já foi discutido aqui, o sujeito é o que resulta do encontro e do corpo-

a-corpo com os dispositivos em que foi posto ou se pôs em jogo. Da mesma forma, toda 

escritura é um dispositivo, e a história geral dos homens sobre a terra talvez não seja nada mais 

do que um incessante corpo-a-corpo com os dispositivos que eles mesmos produziram. Antes 

de qualquer outro dispositivo, existiu a linguagem.  

Para Giorgio Agambem (2007), o autor deve continuar a inexpressão fugindo do 

aparecimento na obra desse modo ele seria capaz de testemunhar a própria presença irredutível. 

Uma subjetividade produz-se onde o ser vivo ao encontrar a linguagem e pondo-se nela em um 

jogo sem reservas, exibe em um gesto a própria irredutibilidade a ela. Ou ainda, a liberdade do 

homem está ligada à liberdade que ele tem de estabelecer com o outro as relações fundadas 

sobre o interesse pessoal.  

Esta liberdade é a ação que ele faz de exercer um controle exclusivo (ou de gozar direitos 

exclusivos) sobre sua própria pessoa e suas próprias capacidades. Da mesma forma que o direito 

de propriedade é apenas a expressão mais geral desse controle exclusivo, o indivíduo é 

proprietário de sua própria pessoa e de suas próprias capacidades. Nessa relação incessante 
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entre o indivíduo e os dispositivos, o indivíduo e o outro, há momentos em que os corpos 

precisam se quebrar, se decompor ou serem despossuídos para que novos circuitos de afetos 

apareçam.  

Muito já foi dito sobre a persona pública de Sarah Kane, bem como também muito se 

especulou sobre suas intimidades e o seu universo criativo. Talvez, se fosse viva, 4.48 Psychosis 

(2000), teria funcionado como um passaporte definitivo para o outro tomar assento nas questões 

que tangenciam a sua vida íntima. De certa maneira, Kane calculou essa abertura perante o 

público, mas da mesma maneira que articulou essa abertura da intimidade estreitando a fronteira 

entre privado e público também sabia que não teria estrutura necessária para suportar a 

ordinariedade de uma vida pública.  

Eis o que é fascinante e ao mesmo tempo grandioso em Kane, um imbricamento entre 

vida e obra de maneira indissociável diante do olhar do público. Por mais que sejamos ou 

tentemos ser indiferentes ao seu ato de suicídio, falo indiferente no sentido de não tornar o ato 

mais importante ou algo infinitamente maior que o legado de sua escritura ou de sua obra, é 

impossível não pensar no ato suicida e na sua articulação como elemento condutor e também 

conclusivo de sua Tanatopoética. 

Mas Kane, em seu excelente e constante diálogo com as referências que dispunha e 

articula, sabia que o seu próprio ato não era solitário. Era ele uma herança literária e também 

artística. Na linhagem dos suicidas ilustres ligados a arte, a filosofia e as letras se inscrevem, 

por exemplo, nomes do arsenal de leitura kaneano; Virgínia Wolf, Silvia Plath, Florbela 

Espanca, Deleuze, etc. Morrer seria também, para Kane, um ato referencial e performativo. 

Uma inscrição poético-narcisista que assina e valida o seu próprio cânone lançando-o para além 

de seu tempo, o final do século XX. 

Entender as relações entre a escrita e a vida do autor é lidar com conceitos como; a morte 

do autor, mitologia do autor, biografia, pacto biográfico, autoficção ou escrita de si conforme 

vimos no primeiro capítulo desta tese. É necessário apreender todas essas referências e articular 

bem elas para chegar ao entendimento de que não há uma apreensão absoluta ou uma noção 

única que encerre ou enquadre a escrita e a esctirua de Kane. Ao mesmo tempo que sua obra 

porta e reúne um pouco de cada um dos postulados desses temas, ela se deixa sempre fugir, não 

sendo capaz de ser filiada especificamente a nenhuma categoria ou um único recorte possível. 

Por mais que a obra de Kane trate da múltiplas noções e entendimentos da morte onde toda a 

sua poética pareça se direcionar para o reino de Tânatos, seu interesse maior é sobre o amor e 

seus desdobramentos dentro do absurdo da vida cotidiana.  
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Nessa perspectiva, o nascimento, a vida, o sexo, a finitude e a morte são indissociáveis 

e não hierárquicos na obra da autora. A própria noção de Tanatopoética defendida neste 

trabalho compreende todos esses espaços e estágios de existência cruciais ao desenvolvimento 

e a essência do sujeito em crise. A sequência dos quadros transcritos, citados e analisados daqui 

em diante obedece a uma questão principal que se evidencia por toda a escritura: a explícita 

relação autoral de Kane com a sua personagem golem. A seguir, temos o seguinte quadro: 

- - - - -120 

 

Corpo e alma nunca podem se casar 

 

Preciso me tornar quem já sou e bradarei contra esta incongruência que me destinou 

ao inferno 

 

A esperança insolúvel não me mantém de pé 

 

Eu me afogarei na disforia 

na lagoa negra e fria de mim mesma  

o fosso da minha mente imaterial 

 

Como eu posso voltar à forma  

agora que meu pensamento formal se foi? 

 

Não é uma vida que eu possa aceitar. 

 

Eles vão me amar por aquilo que me destrói 

a espada nos meus sonhos  

o pó dos meus pensamentos  

a doença que se reproduz nos cantos da minha mente 

 

Todo elogio tira um pedaço da minha alma 

 

Uma crítica expressionista  

Nas cadeiras centrais entre dois bobos  

Eles não sabem nada – 

Eu sempre saí livre 

 

Última numa longa linha de cleptomaníacos literários  

(uma tradição honrada pelo tempo) 

 

Roubo é o ato sagrado  

                                                 
120 Quadro 07. Body and soul can never be married I need to become who I already am and will bellow forever at 

this incongruity which has committed me to hell Insoluble hoping cannot uphold me I will drown in dysphoria in 

the cold black pond of my self the pit of my immaterial mind How can I return to form now my formal thought has 

gone? Not a life that I could countenance. They will love me for that which destroys me the sword in my dreams 

the dust of my thoughts the sickness that breeds in the folds of my mind Every compliment takes a piece of my soul 

An expressionist nag Stalling between two fools They know nothing – I have always walked free Last in a long line 

of literary kleptomaniacs (a time honoured tradition) Theft is the holy act On a twisted path to expression A glut 

of exclamation marks spells impending nervous breakdown Just a word on a page and there is the drama I write 

for the dead the unborn After 4.48 I shall not speak again I have reached the end of his dreary and repugnant tale 

of a sense interned in an alien carcass and lumpen by the malignant spirit of the moral majority I have been dead 

for a long time Back to my roots I sing without hope on the boundary (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp. 212-214, 

tradução nossa).  
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No caminho distorcido para a expressão 

 

Um excesso de pontos de exclamação escreve um iminente colapso nervoso  

Uma única palavra numa página e lá está o teatro 

 

Eu escrevo pelos mortos 

os não-nascidos 

 

Depois das 4.48 eu não devo falar mais  

Eu alcancei o fim desse conto sombrio e repugnante  

de um sentimento internado numa carcaça alienígena e  

inchado pelo espírito maligno da maioria moral 

 

Eu estou morta há muito tempo 

 

De volta às minhas raízes 

 

 

Eu canto sem esperança na fronteira  

 

- - - - - 

 

No quadro acima, por meio da personagem golem, Kane se permite através da escrita, 

libertar tensões e partilhar questões inerente ao seu momento específico enquanto pessoa. Por 

meio dos rastros contidos no quadro consegue-se perceber que a autora fala sobre a dissolução 

entre o corpo (castigado pela medicação) e alma. Essa dissolução aqui não acontece de maneira 

orgânica e física, mas diz respeito às questões específicas e induzidas pela clínica médica. 

Nomeando a ansiedade de maneira poética e se referindo ao inconsciente como uma mente 

imaterial ela reconhece nele uma importância tão significativa quanto o seu consciente. As 

sucessivas dosagens de medicação e o excesso de interação conflitante entre eles impossibilita 

cada vez mais um raciocínio lógico, formal e direcionado para pensar e engendrar o seu ofício 

de escritora.  

Não que seja impossível conciliar medicação com criação, Kane conseguiu escrever 

Crave (1998) em meio a uma internação, mas é que a superdosagem possivelmente tenha 

comprometido partes do sistema nervoso central, e por consequência, algumas funções motoras. 

Existe nas quatro linhas do sétimo parágrafo, uma declaração de amor ao seu ofício de escritora. 

O “eles” a quem a autora se refere não fica claro, se são os leitores ou se os críticos, mas sabe-

se que é levando em consideração um outro que Kane pensa a sua relação de escritora. Sabe-se 

também que existe algo a ser apresentado, uma espécie de obra que possivelmente, como deixa 

claro na entrevista (1998), se refira a escritura de 4. 48 Psychosis (2000). 

Especificamente ela passa a se referir às relações sociais e profissionais que envolvem 

o seu ofício. O desdém aos críticos se mantem e isso é uma das marcas de Kane desde a recepção 

de sua primeira escritura. Esse “ódio” à imprensa está presente em praticamente todas a sua 
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obra. Em seguida, Kane possivelmente se defende sobre alguma acusação de empréstimo 

formal ou linguístico que tenha feito de algum autor. Existe uma defesa e um reconhecimento 

da necessidade de tomar empréstimos e de se utilizar de formas e linguagens que funcionam na 

dramaturgia e na cena, depois disso, ela resume sua técnica em duas linhas: pontuação e 

articulação da palavra. Até aqui todas as informações encontradas no trecho do quadro já foram 

dadas por Kane a Rebellato (1998) o que de certa maneira faz a gente situar cada vez mais a 

persona da escritora no contexto da escritura. 

Há uma afirmação acerca do teatro enquanto um espaço de possibilidade para o diálogo 

com os mortos, ou seja, as referências e vultos consideráveis do teatro, já explicitado nesse 

trabalho. A questão dos não nascidos a que Kane se refere, é uma citação indireta a Beckett, 

mas também é uma maneira de falar sobre o caráter vanguardistico de sua linguagem. Após 

isso há a referência à hora em potencial dos suicidas e o reconhecimento que a clínica médica 

e a indústria farmaceutica lhe matou. O espaço que lhe resta é o da fronteira, lugar da suspensão. 

Kane se sente em supensão na vida concreta e profissionalmente numa zona fronteiriça da 

linguagem. 

Convém atentar que já na década de 1990, o pensamento de Kane tangencia aspectos 

relacionados a biopolítica, conforme já visto na discussão sobre clínica e saúde, percebeu-se 

que o verdadeiro projeto biológico propõe um retorno ao equilíbrio, e todo o resto dos processos 

que conduz a vida, como por exemplo: a organização, o crescimento, o desenvolvimento e a 

reprodução invariante não são da ordem do projeto. Não são dados fixos, mas estão em 

constante perturbações aleatórias que entram em contradições orgânicas. Então pensar a 

biopolítica dessa maneira é pensar a vida como o conjunto de contradições e paradoxos 

processuais.  É um entendimento próximo ao de Canguilhem (2002). Só que devido a torções 

feitas o autor não poderia estar ligado a biopolítica, mas sim a uma Tanatopolítica. Da ordem 

de Tânatos por tratar-se de uma política que deseja, com a ajuda da força pulsional dos 

movimentos, sem nenhuma relação hierárquica ou valorativa, dissolver as fixações e 

configurações normativas determinadas. 

Esse modelo de política quer livrar-se das barreiras antropológicas impostas e rígidas 

pela fixação compulsiva da configuração atual do homem, cm seu espaço, seu tempo e suas 

normas. Pensar a vida compreendendo a função dinâmica existente entre a morte e a doença, 

para ser capaz de criar outras definições e entendimentos acerca da noção de vida. 

Pode-se pensar na questão da Tanatopoética por processo comparativo, e logicamente, 

realizando as torções necessárias, trazendo a questão para a inscrição literária e dramatúrgica. 

Pensando o corpus da obra de Kane nessa perspectiva pulsional, examinando a sua capacidade 
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de desmontar, explicitar e articular suas principais questões a partir da dessacralização da morte, 

ou melhor, entendendo-a como imprescindível à ação e a articulação das potências dentro de 

uma escritura. 

A Tanatopoética também pode se estruturar em função das potências ditas negativas: 

como a morte, a doença, o medo, a opressão e a violência para pensar exclusivamente a vida e 

meios de afetos e agenciamentos onde a mecânica dessas relações estejam explicitadas, visíveis 

e críticas. Pensar a vida e o fluxo contínuo dela, pelo engendramento da via inversa, não como 

possibilidades a serem exterminadas, mas como potências criadoras que sejam capazes de 

atualizar os possíveis.Com base nisso, convém examinar o seguinte quadro: 

- - - - - 121 
Somos anátemas 
os párias da razão 
 
Por que é que estou ferida?          
Eu tive visões de Deus 
 
e isso deve se passar  
  
Preparai-vos:  
pois sereis partidos em pedaços 
isso deve se passar  
  
Contemplai a luz do desespero  
o fulgor da angústia  
e sereis levados à escuridão   
 
Se houver explosão 
(haverá explosão)  
os nomes dos que ofendem serão gritados dos telhados 
 
Temam Deus            
e sua convocação perversa 
 
uma chaga sobre minha pele, um fervilhar no meu coração 
um cobertor de baratas onde dançamos  
esse infernal estado de sítio   
 
Tudo isso deve se passar  
todas as palavras do meu hálito nocivo 

                                                 
121 Quadro 17. We are anathema the pariahs of reason Why am I stricken? I saw visions of God and it shall come 

to pass Grid yourselves: for ye shall be broken in pieces it shall come to pass Behold the light of despair the glare 

of anguish and ye shall be driven to darkness If there is blasting (there shall be blasting) the names of offenders 

shall be shouted form the rooftops Fear God and his wicked convocation a scall on my skin, a seethe in my heart 

a blanket of roaches on which we dance this infernal state of siege All this shall come to pass all the words of my 

noisome breath Remember the light and believe the light Christ is dead and the monks are in ecstasy We are the 

abjects who depose our leaders and burn incense unto Baal Come now, let us reason together Sanity is found in 

the mountain of the Lord's house on the horizon of the soul that eternally recedes The head is sick, the heart's caul 

torn Thread the ground on which wisdom walks Embrace beautiful lies – the chronic insanity of the sane the 

wrenching begins (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp. 228-229, tradução nossa).  
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Lembre-se da luz e acredite na luz 
 
Cristo está morto 
e os monges estão em êxtase   
 
Somos os degradados  
que destituímos nossos líderes  
e queimamos oferendas para Baal 
 
Venham agora, vamos pensar juntos  
A sanidade é encontrada na montanha da casa do Senhor no horizonte da alma que 

recua eternamente  
A cabeça está doente, a membrana do coração dilacerada  
Pisem o chão onde caminha a sabedoria  
Abracem mentiras lindas – 
a insanidade crônica do são    
 
as torções têm início  

 
- - - - -  

Aqui a personagem golem começa conjugando a existência de um nós. Não fica claro 

quem é que forma esse coletivo, se os artistas escritores ou o conjunto de doentes em tratamento. 

O que de certa maneira podem se equivaler uma vez que os artistas ao longo da história também 

foram considerados fora da normalidade instituída. Ora, Foucault (2013), numa relação 

comparativa aos interditos de uma época chegou a traçar um paralelo entre a loucura e a morte. 

Para ele, da mesma maneira que a morte atingiu um status de tabu no qual não se falava e do 

qual se escondia, a loucura seria combatida. O louco passou a ser o cadáver enterrado vivo de 

uma época.  

Dessa maneira, mesmo falando de loucura, Kane também tangencia a questão da morte. 

O quadro todo em questão me parece se tratar de um surto religioso. Mas não um surto puro e 

simples, mas a crítica ao discurso religioso ou à visão religiosa que passa a assediar e a rondar 

essas instituições. Em nome de um tratamento e de uma cura sobrenatural prometida a visão 

religiosa invade de maneira livre as instituições, sobrecarregando-as de ideologias, superstições 

e misticismo os sujeitos já em crise. 

Esse não é o misticismo em forma de magia, mas um misticismo que aprisiona pela 

capacidade de construir dicotomias, ambivalências e polaridades sempre da ordem do “ou isso, 

ou aquilo”.  Uma religiosidade que cerceia as potências e reveste os corpos adestrados de 

couraças medievais. Por isso ao final da frase, a personagem traça um comparativo entre os 

transtornos da fé e das crenças e o dito doente mental. Ou nas palavras de Theodor Adorno 

(2015): 
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[...] as neuroses deveriam, de fato, segundo sua forma ser deduzida estrutura de uma 

sociedade em que elas não podem ser eliminadas. Mesmo a cura bem-sucedida carrega 

o estigma do danificado, da vã adaptação pateticamente exagerada. O triunfo do eu é 

o da ofuscação pelo particular. Esse é o fundamento da inverdade objetiva de toda 

psicoterapia, que incita os terapeutas à fraude. Na medida em que o curado se 

assemelha à totalidade insana, torna-se ele mesmo doente, mas sem que aquele para 

quem a cura fracassa seja por isso mais saudável. (p. 43.) 

 
Kane ainda traça um comparativo entre a pílula e o encantamento, informando ao leitor 

que existe uma instância a qual ela não conhece, mas que reside dentro dela e passa a se 

expressar a partir da medicação. Ela não consegue apreender essa outra que lhe aparece durante 

a medicação e que vislumbra miragens que lhe tornam feliz. Não consegue especular mais nada, 

sabe apenas que tenta a todo custo fazer contato consigo própria. Atente-se aos quadros abaixo: 

- - - - -122 
 

- Às 4.48 
quando a sanidade visita 
por uma hora e doze minutos eu fico com a mente no lugar. 
Quando isso tiver passado eu terei ido outra vez, 
uma marionete fragmentada, um bufão grotesco. 
Agora estou aqui eu consigo me ver 
mas quando estou encantada pelas miragens vis da felicidade, 
a magia repugnante dessa máquina de feitiçaria, 
eu não consigo tocar na essência do meu eu.   
 
Por que é que você acredita em mim naquela hora e agora não?   
 
Lembre-se da luz e acredite na luz. 
Nada importa agora. 
Pare de julgar pelas aparências e faça um julgamento correto.   
 
- Está tudo bem. Você vai ficar melhor.   
 
- A tua falta de fé não cura nada.   
 
Não me olhe.                                                               

- - - - - - 
- - - - - -123 

A sanidade é encontrada no centro da convulsão, onde a loucura é arrasada pela alma 

dividida.   
 

                                                 
122 Quadro 18. – At 4.48 when sanity visits for one hour and twelve minutes I am in my right mind. When it has 

passed I shall be gone again, a fragmented puppet, a grotesque fool. Now I am here I can see myself but when I 

am charmed by vile delusions of happiness, the foul magic of this engine of sorcery, I cannot touch my essential 

self. Why do you believe me then and now? Remember the light and believe the light. Nothing matters more. Stop 

judging by appearances and make a right judgement. – It's all right. You will get better. – Your disbelief cures 

nothing. Look away from me. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp. 229-230, tradução nossa).  
123 Quadro 20. Sanity is found at the centre of convulsion, where madness is scorched form the bisected soul. I 

know myself. I see myself. My life is caught in a web of reason spun by a doctor to argument the sane. At 4.48 I 

shall sleep I came to you hoping to be healed. You are my doctor, my saviour, my omnipotent judge, my priest, my 

god, the surgeon of my soul. And I am your proselyte to sanity. (4.48 Psychosis. KANE, 2001, p.233, tradução 

nossa).  
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Eu me conheço.   
 
Eu me vejo.   
 
Minha vida é apanhada numa teia de razão 
tecida por um médico para aumentar a sanidade.    
 
Às 4.48 
eu deverei dormir.    
Eu vim a você esperando ser curada.  
 
Você é meu médico, meu salvador, meu juiz onipotente, meu padre, meu deus, o 

cirurgião da minha alma. 
   
E eu sou sua seguidora na sanidade.  

- - - - - 

 
Em todo o primeiro quadro somos informados daquilo que seria o intervalo na vida da 

personagem golem sem a medicação em um estado de confinamento para tratamento. Se a 

sanidade ocorre no breve intervalo de uma hora e doze minutos, começando a paritr das “4.48” 

supõe-se que às seis horas da manhã seria o momento da personagem receber a primeira 

medicação. Em paralelo a isso, também é possível notar que existe alguém no quarto, as 

indicações por meio de travessões antes das frases sugerem um diálogo desenvolvido. Uma voz 

que tenta domá-la, acalmar os ânimos e pacificar os humores. Existe uma recusa do golem em 

olhá-la nos olhos. A personagem invisível exerce, de alguma forma, uma relação de poder em 

relação a ela, como se fosse uma górgona mitológica a enfeitiçar pelo olhar. Kane quer resistir 

e encontrar alguém que a encoraje na resistência, não à resiliência. 

O segundo quadro é similar a outros já discutidos aqui e novamente está em vias com a 

questão da medicação. Ressalta a tentativa de tomada de consciência da personagem golem 

dentro um fluxo verborrágico que parece se configurar como um pré-surto. Nesse exato 

momento descobre-se que possivelmente a voz que dialogava anteriormente com ela era a de 

um médico, é masculina, uma vez que o gênero está delimitado e gosta que o bajulem. Existe 

um exagero e a conjuração excessiva de figuras de autoridades sociais e religiosa bem como 

ressalta o poder simbólico e opressor que algumas dessas figuras exercem. 

E por fim, considerado o quadro mais longo, e também o mais detalhado, segue-se a 

última análise de quadros do tópico, a seguir: 

- - - - -124   

                                                 
124Quadro 23. Fattened up Shored up Shoved up my body decompensates my body flies apart no way to reach out 

beyond the reaching out I've already done you will always have a piece of me because you held my life in your 

hands those brutal hands this will end me I thought it was silent till it went silent how have you inspired this pain? 

I've never understood what it is I'm not supposed to feel like a bird on the wing in a swollen sky my mind is torn 

by lightning as it flies form the thunder behind Hatch opens Stark light and Nothing Nothing see Nothing What am 

I like? the child of negation out of one torture chamber into another a vile succession of errors without remission 
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Engordada               

 Escorada                

 Expulsa 

 

meu corpo descompensa              

meu corpo voa para longe   

             

não há como alcançar              

para além da tentativa de alcançar que eu já fiz   

             

você vai ter sempre um pedaço de mim              

porque você teve minha vida em suas mãos   

             

aquelas mãos brutas   

             

isso vai acabar comigo   

             

eu achei que era silêncio             

até se fazer silêncio   

 

como você inspirou essa dor?    

 

eu nunca entendi  

o que é que eu não deveria sentir  

como um pássaro voando num céu inchado  

minha mente é rasgada por um relâmpago  

quando ela voa fugindo do trovão    

 

Escotilha se abre  

Luz decidida  

e Nada  

Nada  

vejo Nada 

 

Como eu sou?                  

a filha da negação   

                                                 
every step of the way I've fallen Despair propels me to suicide Anguish for which doctors can find no cure Nor 

care to understand I hope you never understand Because I like you I like you I like you still black water as deep 

as forever as cold as the sky as still as my heart when your voice is gone I shall freeze in hell of course I love you 

you saved my life I wish you hadn't I wish you hadn't I wish you'd left me alone a black and white film of yes or no 

yes or no yes or no yes or no yes or no yes or no I've always loved you even when I hated you What am I like? just 

like my father oh no oh no oh no Hatch opens Stark light the rupture begins I don't know where to look anymore 

Tired of crowd searching Telepathy and hope Watch the stars predict the past and change the world with a silver 

eclipse the only thing that's permanent is destruction we're all going to disappear trying to leave a mark more 

permanent that myself I've not killed myself before so don't look for precedents What came before was just the 

beginning a cyclical fear that's not the moon it's the earth A revolution Dear God, dear God, what shall I do?All 

I know is snow and black despair Nowhere left to turn an ineffectual mortal spasm the only alternative to murder 

Please don't cut me up to find out how I died I'll tell you how I died One hundred Lofepramine, forty five Zopiclone, 

twenty five Temazepam, and twenty Melleril Everything I had Swallowed Slit Hung It is done behold the Eunuch 

of castrated thought skull unwound the capture the rapture the rupture of a soul a solo symphony warm darkness 

which soaks my eyes I know no sin this is the sickness of becoming great the vital need for which I would die to be 

loved I'm dying for one who doesn't care I'm dying for one who doesn't know you're breaking me Speak Speak 

Speak ten yard ring of failure look away from me My final stand No one speaks Validate me Witness me See me 

Love me my final submission my final defeat the chicken's still dancing the chicken won't stop I think that you think 

of me the way I'd have you think of me the final period the final full stop look after your mum now look after your 

mum Black snow falls in death you hold me never free I have no desire for death no suicide ever had watch me 

vanish watch me vanish watch me watch me watch It is myself I have never met, whose face is pasted on the 

underside of my mind please open the curtains (4.48 Psychosis. KANE, 2001, pp.238-245, tradução nossa).  
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de uma câmara de tortura para outra  

uma vil sucessão de erros sem perdão  

cada passo do caminho eu caí   

 

Desespero me impele ao suicídio 

Angústia para a qual os médicos não podem encontrar cura  

Nem querem entender  

Eu espero que você nunca entenda  

Porque eu gosto de você 

 

Eu gosto de você  

Eu gosto de você 

 

imóvel água preta  

tão profunda como o infinito  

tão fria como o céu  

tão imóvel quanto meu coração quando sua voz se foi  

devo congelar no inferno  

claro que eu te amo  

você salvou minha vida    

 

eu queria que você não tivesse  

eu queria que você não tivesse  

eu queria que você tivesse me deixado sozinha   

 

um filme preto e branco de sim ou não sim ou não sim ou não sim ou não sim ou não 

sim ou  

não     

         

 Eu sempre te amei 

mesmo quando te odiei   

         

 Como eu sou?                       

 exatamente como meu pai    

 

ah não ah não ah não    

 

Escotilha se abre  

Luz decidida 

                                         

a ruptura começa    

 

Eu não sei mais para onde olhar 

 

 Cansada de procurar na multidão 

    Telepatia      

       e esperança 

 

 Ver as estrelas 

 prever o passado      

       e mudar o mundo com um eclipse de prata 

 

a única coisa que é permanente é a destruição  

nós vamos todos desaparecer  

tentando deixar uma marca mais permanente do que eu mesma 

Eu não me matei antes então não procure precedentes  

O que veio antes foi só o princípio 

            

 um medo cíclico             
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 não é a lua é a terra             

 Uma revolução 

      

 Querido Deus, querido Deus, o que eu devo fazer?    

             

Tudo que eu sei            

 é neve               

 e negro desespero 

  

Não sobrou nenhum lugar para me virar         

 um espasmo moral sem efeito         

 a única alternativa ao assassinato 

 

Por favor não me corte para descobrir como morri  

Eu te digo como morri   

 

Cem de Lofepramina, quarenta e cinco de Zopiclona, vinte e cinco de Temazepam, e 

vinte de Melleril 

   

Tudo que eu tinha   

 

Engolida   

 

Cortada   

 

Enforcada   

 

Está feito 

 

 cuidado com o Eunuco          

de pensamento castrado   

 

 crânio   

 sem ferimento    

 

 a captura     

a loucura       

a ruptura         

de uma alma    

 

 uma sinfonia solo 

  

 às 4.48 

 a hora feliz 

 quando a claridade visita 

  

 escuridão quente 

 que alaga meus olhos 

 eu não conheço pecado 

 

 essa é a doença de se tornar grande 

 

 essa necessidade vital pela qual eu morreria    

    

  ser amada     

 

 

 

eu estou morrendo por alguém que não se importa  

eu estou morrendo por alguém que não sabe   
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você está me quebrando   

 

Fala 

Fala 

Fala 

 

 um círculo de fracasso de dez metros      

 não me olhe    

 

Minha última declaração 

 Ninguém fala 

 

Me legitime  

Me testemunhe  

Me veja  

Me ame   

     

 minha submissão final      

 minha derrota final   

 

a galinha ainda dança  

a galinha não vai parar   

 

 eu penso que você pensa de mim      

 do jeito que eu quis que você pensasse de mim   

 

o parágrafo final  

o ponto final final   

 

 cuide de sua mãe agora      

 cuide de sua mãe 

 

 Cai neve negra      

 

na morte você me abraça   

         

nunca livre        

 

eu não tenho nenhum desejo da morte  

nenhum suicida jamais teve      

 

me veja esvanecer  

me veja   

              

 esvanecer   

 

me veja   

 

me veja    

 veja        

Sou eu mesma que eu nunca encontrei, cuja face está colada no lado inferior da minha 

mente          

 

por favor abra as cortinas    

                     

 - - - - - - - - 
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O quadro além de ser extenso apresenta um nível de complexidade maior que os demais 

na escritura, até mesmo por conter em si a junção de estilos, escritas, combinações e liberdades 

necessárias, como uma espécie de síntese final para arrematar a escritura num desenho circular. 

Ele ainda se comporta como uma espécie de “resumo” da obra de Kane, pois contém ao longo 

de sua extensão elementos estruturais comuns a todo o corpus kaneano. Na verdade, é como se 

fosse um grande poema “guarda-chuva” dentro de uma estrutura dramatúrgica rizomática e 

rapsodizada por excelência.  

De início as estruturas frasais e de parágrafos parecem sólidas, mas seguem o exemplo 

de degradação e mutação das outras ao alongo da escritura e já analisadas aqui. Nota-se também 

espaços bem maiores, entre as frases como se fossem uma performatização gráfica dos lapsos 

de memórias e das dificuldades na escrita. Então é possível enxergar na configuração do texto 

original em inglês a escritura se tornando intervalar e espaçada. Devido a estrutura formal da 

tese, reproduzir na integra essa estrutura na transcrição da livre tradução do texto em português 

não seria viável devido a desconfiguração e despadronização em relação ao restante do trabalho.  

No primeiro parágrafo temos descrições físicas e estéticas acerca do corpo da 

personagem golem e a relação de sua autora com a própria aparência. Algumas declarações 

afetivas são feitas, mas não são recíprocas. A ideia de relacionamento unilateral e de carência 

afetiva que é bastante explorada ao longo das escrituras de Kane, mas que aqui ganha ares 

confessionais dada a performatização da autora.   A relação de dependência e da necessidade 

de troca com um outro se sustenta até o fim da escritura. No segundo parágrafo ela se mantém 

em declaração afetiva, falando sobre a angústia e o silêncio a que teve que se submeter para 

ajudar no processo de esquecimento do outro. 

Os parágrafos que se sucedem ainda marcam e pontuam a relação, porém o espaço que 

é dado ou sugerido na voz parece ser um espaço de fora do quarto como se a voz fosse ter alta 

hospitalar. Percebe-se ainda que essa dependência afetiva em relação a um outro, no caso dessa 

escritura, a figura do médico, foi a válvula de escape que ajudou e incentivou a personagem 

golem a perseverar, experimentar e dar continuidade ao tratamento. Não parece ser comum, 

especificamente, o afeto ser retribuído nesse espaço institucional e nem tampouco na relação 

paciente-médico. 

Existe um impasse em relação a saída da clínica, ao que parece a personagem de fato 

recebe alta, mas não sabe o que fazer ou como tocar a vida longe da instituição, o médico 

certamente não se encontra mais lotado na clínica, existe apenas a lembrança vívida dele e da 

possibilidade de relação deles. Nostalgia, impotência, saudade, remorso, ansiedade, e as 

possibilidades de escolhas aparecem diante da personagem. Ela não é mais a mesma, após essa 



221 

 

jornada de internação algo mudou. Ele não está ali para convencê-la do tratamento. Existe o 

tempo inteiro uma necessidade por parte da dramaturga em borrar e brincar com os dados 

gerando assim no leitor o benefício da dúvida.  

A ideia do suicídio que estava adormecida começa a ganhar corpo e a personagem 

reconhece que há algo diferente na relação dela com o mundo; com os afetos, consigo própria 

e com a vida. Então, pode-se perceber o instante de tomada de consciência, e o reconhecimento 

de que houve uma ruptura no processo histórico, afetivo e intelectivo. O pensamento e a ideia 

de morte passam a ser retomado e considerado, mas numa perspectiva de aniquilamento, com 

ele surge o receio e o temor post mortem de ter o corpo autopsiado, cortado e remexido. Talvez 

seja um lapso de vaidade feminina ou um desconforto em relação as imagens que uma autópsia 

suscita.  

A mente começa a se projetar num tempo futuro e a personagem consegue ser capaz de 

ouvir e responder a uma voz imaginária que lhe pergunta como ela morreu. E, sem grandes 

surpresas, faz a confissão esperada desde o início da escritura; o excesso da farmácia, a 

ignorância da clínica, as ideias equivocadas e limitadas acerca do conceito de vida, de dignidade 

da pessoa humana, de amor e a ordinariedade das questões cotidianas da vida que foram 

reforçadas na experiência da vivência na instituição clínica se tornam fundantes para a decisão 

tomada. Isso não é dito de maneira explícita, é uma leitura contextualizada das questões tratadas 

ao longo da escritura. Existe uma justificativa implícita, serena e quase sarcástica escrita de 

maneira econômica e direcionada. 

A partir daí os parágrafos vão ficando turvos, intercalados e disformes, com novas 

informação nos sendo oferecidas. Existe uma autocrítica de Kane por ter se tornado famosa, da 

mesma maneira que se torna latente a sua frustração por não ter conseguido ser amada na mesma 

medida em que amou, e por fim, a justificativa de que ela não desejou morrer, simplesmente é 

uma coisa que acontece. A morte como uma alternativa possível sempre ao alcance e a 

disposição do homem. Existe também uma seleção de palavras curtas e leves que vão sendo 

distribuídas de maneira aleatória na folha de papel, tem-se a impressão de voo e de uma fuga 

da rota ou das molduras estabelecidas.  

A personagem faz recomendações finais, não há grandes discursos ou um olhar mais 

contemplativo sobre o seu ofício, sobre si, sua família, nada. Finalmente, após tanto se falar e 

assumir o estágio da Depressão ao longo escritura, a personagem atinge a maturidade da fase 

da Aceitação. Para Kübler Ross (2008) esse estágio que em geral se configura pelo instante de 

tomada de consciência do sujeito, onde ele lida com a realidade da sua situação com toda a 

concretude e materialidade na qual ela se apresenta, sem desespero. Apenas quando ele chega 
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esse estágio é que ele está pronto para enfrentar a perda ou a morte. A personagem e a escritura 

vão se alterando em suas estruturas e se preparando para um encerramento que as una. 

Finalmente vislumbra um próprio eu perdido trancafiado ali na linha tênue daquilo que 

foi a sua caixa de possibilidades, seu cérebro e sua mente que encerraram mundos de 

possibilidades abrigando bibliotecas de referências diversas. Contrariando a regra do que se 

espera de um fim convencional a um espetáculo e explorando a linguagem para fazer fugir às 

convenções, a personagem no seu último exercício de fala e poder de voz pede que a cortina se 

abra. É no último direito a voz da personagem golem que a maior das autoreferências é realizada 

por meio da metáfora do movimento de abrir as cortinas. É no movimento de abertura das 

cortinas onde se revelam os bastidores, se entregam os artifícios, onde os escombros aparecem 

sem fantasias, mas abrigando toda a artificialidade possível. O que Kane parece dizer é que são 

as fundações da linguagem em desintegração que devem ser exibidas. Só assim a vida se 

transforma e se torna menos ordinária. A autora tinha plena consciência do local ocupado por 

ela e onde queria chegar. 

A personagem golem se desfaz, mas permanece a autora como um fantasma de Müller, 

pronta para dialogar e se tornar citação e referência. Esse processo de desaparição implica poder 

se perder por completo. Pois é apenas por poder perder-se por completo, por poder deparar-se 

com a potência do que aparece como anormativo, que os organismos são capazes de produzir 

formas qualitativamente novas, migrar para meios radicalmente distintos, e viver em meios nos 

quais acontecimentos são possíveis. Tal figura do acontecimento demonstra como as 

experiências do aleatório, do acaso, e da contingência são aquilo que tensiona o organismo com 

o risco da decomposição. São as experiências ligadas à errância que dão à vida sua 

normatividade imanente. 

A natureza contraditória de um sistema que funciona através da errância vem do fato de 

estar ancorada sobre a ausência de uma tendência a “perseverar no seu próprio ser.” Para que 

haja uma errância devemos aceitar a existência de uma tendência à dilapidação de si, interna 

aos organismos vitais. Kane, no apagar das luzes do século XX, foi a dramaturga que melhor 

entendeu esse processo, e se desafiou a um outro tipo de errância, um tipo único que exige a 

fantasmagoria e o peso suficiente da experiência para se tornar um vulto. A linguagem teatral 

do século XXI, em especial a dramaturgia, tem um grande desafio pela frente; dialogar com “o 

fantasma” por excelência e construir sobre o vulto de sua imagem fantasmagórica, novos jogos 

nos escombros da linguagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Levando em consideração a atualidade e pertinência da obra dramatúrgica de Sarah 

Kane e a evolução das pesquisas no campo da escritura, da performance da escrita e dos estudos 

tanatológicos em diálogo com as artes, especificamente os estudos teatrais, a presente pesquisa 

desponta como uma importante contribuição no campo da dramaturgia e da literatura 

comparada. Nesse sentido, as discussões sobre, referências estéticas e literárias, política, 

identidade, amor, vida, religião e morte se configuram como aspectos relevantes na obra da 

autora e que foram determinantes para o desenvolvimento de conexões com diferentes grandes 

áreas do conhecimento e seus desdobramentos. Diante dos objetivos desta pesquisa, se faz 

importante retomarmos algumas questões para analise dos resultados obtidos no 

desenvolvimento dos estudos aqui propostos e pretendidos. 

O objetivo deste trabalho girou em torno da análise interpretativa dos aspectos 

escriturais e da escrita performática presentes de maneira evidenciada nas três escrituras de 

Kane, são elas: Cleansed (1998), Crave (1998) e 4.48 Psychosis (2000). Nesta tese, optamos 

por denominar tais obras de trilogia da perda da identidade. Tal nomeação agregou, ao conjunto 

das obras aqui analisadas, um sentido de continuidade e de unidade na temática, que concluímos 

também ser a proposta da dramaturga inglesa. 

Diante de tal objetivo, nos habilitamos inicialmente a fazer uma reflexão sobre o 

contexto e a linhagem histórica, as filiações estéticas e as experiências teóricas de Kane, para 

que dessa forma fosse possível entender previamente de que maneira tais aspectos foram 

determinantes na escolha das referências, para a concepção, para a exploração da dramaturgia 

e os seus desdobramento em suas escrituras; buscamos também entender de que forma os 

contextos históricos e sociais incidiram sobre a obra de Kane; discutimos os conceitos de 

escrita, escritura, e escrita performática buscando compreender de que forma esses conceitos 

poderiam ser utilizados na análise das escrituras kaneanas; analisamos também a gênese, a 

estruturação e a configuração da trilogia da perda da identidade kaneana a partir dos conceitos 

discursivos operacionais de escritura, escrita performática, rastros, agenciamentos, linhas de 

fuga, mapa, identidade, nomeação, morte e finitude. 

Ao buscar atingir tais objetivos, utilizamos como metodologia: a revisão bibliográfica 

da fortuna crítica da autora; o levantamento de dados sobre o contexto histórico em que Kane 

desenvolveu seus trabalhos e sua concepção de drama e dramaturgia; a leitura e análise de 

textos, artigos e livros sobre aspectos teóricos que envolvem o conceito de escrita, escritura, 
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escrita performática, rastros, agenciamentos, linhas de fuga, mapa, identidade, nomeação, morte 

e finitude a análise interpretativa das obras: Cleansed (1998), Crave (1998) e 4.48 Psychosis 

(2000). 

Assim, este estudo partiu de uma contextualização histórica e de uma discussão sobre o 

diálogo com as referências – ou com o mortos – escolhidas e devidamente selecionadas por 

Kane ao longo de sua curta e intensa carreira, na busca por entender, compreender e articular 

os impulsos e os movimentos que a levaram à procura de novas possibilidades para suas 

escrituras e também para os novos rumos ao teatro inglês da década de noventa no século XX, 

considerado por Kane como excessivamente naturalista e realista. A insatisfação com a crítica 

e com a imprensa inglesa, junto com a elaboração de textos que traziam o cruor e a estupefação 

da vida no fim do século XX para além dos moldes e do polimento inglês, faziam da cena 

kaneana algo desagradável, agressivo e detestável. Esses são elementos bastante significativos 

na sua obra; o terror e o absurdo de viver. 

O grande conhecimento teórico e técnico de Kane sobre a tradição da linguagem teatral, 

junto com a sua admiração e inclinação por autores considerados de linhagem absurdista e em 

oposição a estética realista foram de extrema importância para o desenvolvimento de seus 

trabalhos em direção à criação de uma nova estética que correspondesse, inicialmente, aos seus 

anseios e em seguida, que fossem capazes de apresentar as angústias da época e suprir às novas 

necessidades da cena que se desenhavam no período.  

Nesse sentido, o desmonte, a fragmentação, o jogo e a provocação da e na linguagem 

teatral é o resultado de seu constante e frenético diálogo com os mortos da tradição literária e 

dramatúrgica e com outras referências culturais na busca por novos caminhos e um espaço para 

a inscrição de sua obra prenhe de possibilidades para a literatura e para o teatro do período. Dito 

isto, é importante destacar que Kane não esteve presa ou não se declarou pertencer a nenhuma 

filiação estética. A autora passou sua curta carreira se esquivando e se livrando de rótulos ou 

de nomeações. Portanto, localizamos as referências absurdistas da autora e concluímos que as 

mesmas são cruciais ao desenvolvimento de sua obra, ou como prefere Kane na “cleptomania 

literária” de sua estética.  

Ao longo dos curtos anos em que produziu profissionalmente para o teatro, após o 

grande escândalo midiático e profissional que foi e escrita e apresentação de Blasted (1995), 

Kane foi percebendo a necessidade de rever, revisitar e redimensionar nas suas escrituras a 

multiplicidade dos seus pontos de vista sobre um mesmo assunto, bem como a diversidade e o 

arsenal das referências que lhe moviam enquanto artista e ser humano, a autora pretendia tanto 

ser compreendida quanto ser lida de uma maneira íntima, quase completa. A partir desse 
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movimento de exposição de si em suas escrituras, podemos concluir que a autora não conseguia 

se separar de sua obra. Kane apresentava a impossibilidade de se abandonar e se fragmentar 

enquanto artista, sua obra era a ficcionalização e a performatização da sua vida e a sua vida era, 

por conseguinte, preenchida pelos desdobramentos e repercussão de sua obra. 

 O maior exemplo dessa busca e investimento incessante numa escritura que portasse 

totalmente a sua voz, presença e pensamento é o desenvolvimento da sua obra na produção de 

sua trilogia da perda da identidade, composta por: Cleansed (1998), Crave (1998) e 4.48 

Psychosis (2000). Essas três escrituras estão ligadas e costuradas por um fio condutor e central 

que é o fio da morte. A morte da personagem em favor e em detrimento da personagem golem 

que se faz portadora de um discurso polifônico, referencial e biográfico de sua autora.  

A medida que Kane vai progredindo nesse intento as suas personagens vão se 

desfazendo parcialmente; primeiro perdem os nomes próprios e ganham nomeações 

sinonímicas em Cleansed (1998); depois são indicadas apenas por uma única letra e abrindo 

mão do seu direito a uma voz única que lhe identifique, como em Crave (1998) e por fim, 

desaparecem em nome, em indicação e em quantidade, a personagem se torna um golem sem 

nome, agindo como um dispotivo de duplo e de fantasmagoria de sua autora no que diz respeito 

ao relato e apresentação de seus pensamentos íntimos e confessionais (a impossibilidade do 

amor e o jogo com o misticismo religioso); do seu universo biográfico em vias com a clínica 

médica que estava internada; suas questões em relação à estética de sua obra e seus sistemas 

operativos, em 4.48 Psychosis (2000).  

Os conteúdos referentes aos estudos tanatológicos e à escrita performática, discutidos 

ao longo de toda a tese foram as bases para o desenvolvimento das análises das obras em 

questão. Aspectos referentes à estrutura, ao diálogo dos personagens e ao desencadeamento das 

ações também se configuram como importantes para o desenvolvimento do capítulo. 4.48 

Psychosis (2000), por exemplo, pode ser entendida como uma escritura conclusiva da trilogia 

da perda da identidade e do corpus kaneano por apresentar as diferentes justificativas das ações 

de sua autora ao longo de sua carreira. Percebemos esse movimento o tempo inteiro por grande 

parta da estrutura da escritura. Dito isto, pode-se perceber que a escritura tem como um dos 

objetivos tomar por síntese, retomar, justificar e encerrar as diferentes especulações da crítica 

sobre alguns aspectos da obra de Kane.  

No decorrer do primeiro capítulo, destacamos os aspectos referentes ao texto teatral e a 

literatura dramática contemporânea como um espaço de transbordamentos e de linhas de fuga 

abrigando e congregando diferentes combinações, formas e gêneros existentes. Resolvemos 

chamar esse espaço de escritura. Para nós, as obras de Kane passam a ser consideradas 
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escrituras devido as suas capacidades de congregação e articulação fluida das diferentes formas 

e gêneros que abrigam em seus corpos. A partir desta conceituação e locação foi que 

entendemos cada uma das escrituras da autora como um espaço de desterrotrialização e de 

linhas de fuga, fazendo fugir diferentes outros assuntos, temas e gêneros.  

Com base neste entendimento houve a necessidade de dialogar e trazer para a discussão 

os estudos da performance. Uma vez que a performance também é um campo capaz de 

congregar, pensar e discutir os dispositivos estéticos e culturais, contribuindo para a obra de 

Kane com a sua noção de espaço guarda-chuva. Desta maneira, abordamos cada texto e cada 

obra como uma escritura capaz de reunir, articular, e permitir em seus diferentes espaços uma 

diversidade de gêneros, temas, estéticas, pensamentos e estruturas. Nesse diálogo com a 

performance é que podemos estabelecer a escrita kaneana como da ordem performática. 

Realizando ações performativas e inserindo o projeto existencial de sua autora. Nesta 

perspectiva ainda verificamos a construção e a fundamentação de redes de presença da 

dramaturga por meio dos vários sentidos que estão e são reorganizados na obra no intuito de 

ficcionalizar as experiências borrando as fronteiras entre a realidade de Kane e o seu ato de 

ficcionalizar as suas referências íntimas e pessoais. 

Foi a partir daí que podemos apresentar a obra de Kane como um projeto existencial 

para a morte. Na obra da autora a morte aparece como uma possibilidade intrínseca à vida e a 

sexualidade de maneira indissociável. A morte não como um signo arquetípico, mas a morte 

como o único gozo absoluto e possível ao homem. Essa temática da morte se desdobrou em 

várias noções, aspectos e entendimentos, mas nesse capítulo, o que ficou mais claro foi a ideia 

da morte presente no diálogo que Kane mantém com a tradição, com a herança dramatúrgica e 

textual, no diálogo incessante com o passado, naquilo que Heiner Müller considerou como 

sendo um “diálogo com os mortos”.  

Nesse capítulo ainda, podemos considerar como um desdobramento da morte as 

implicações em relação ao ato criador da nomeação e da assinatura do nome próprio sobre os 

corpos e os indivíduos. Desta relação e jogo com a nomeação dos seres e das coisas e que 

descobrimos que na obra da autora, a evocação a convocação e a repetição de alguns nomes são 

feitas, como um dispositivo ao contrário, lembrados para também serem esquecidos. Por isso, 

investigamos a partir deste capítulo os usos, arranhões e os movimentos em direção ao 

apagamento gradual desses nomes por meio da palavra, no ato concreto da linguagem. Os 

autores caros a esse capitulo foram: Jacques Derrida (1973, 1995, 1991) e Roland Barthes 

(2004), Gilles Deleuze (1998, 1997), Deleuze e Guatarri (2004), Alex Beigui (2011), Diana 

Irene Klinger (2006), Roberto Machado (2009), Martin Esslin (1968), Graham Saunders 
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(2011), Patrice Pavis (2013), Josette Féral (2015), Hans Thies Lehmann (2009), Raymond 

Williams (2002) e Elizabeth Klüber Ross (2008). 

No segundo capítulo, que tem o título de Sarah Kane: o punho da morte, apresentamos 

como objetivo principal a apresentação de um panorama da linguagem teatral e dos principais 

elementos da dramaturgia identificados na escritura de Kane. Nesse capítulo, buscamos 

apresentar e construir o entendimento para o leitor sobre a maneira como a autora articula e 

desconstrói por meio do “diálogo com os mortos” especificamente com Samuel Beckett, os 

elementos da tradição pós-absurdista. Após isso, apresentamos e explanamos as noções 

contemporâneas e o funcionamento de alguns elementos da linguagem teatral (especificamente 

a personagem e o encenador) Em seguida, trabalhamos a noção de personagem na obra de Kane 

analisando de maneira geral as suas três últimas escrituras, chegando a confirmação da 

existência da trilogia da perda da identidade, nossa hipótese inicial ao propor este estudo. 

Confirmada as evidências do gradual apagamento e destruição do nome da personagem em 

favor da construção de uma personagem golem autorreferencial, foi o momento de retomarmos 

e discutimos a questão fundante e hipótese central desse trabalho: a tanatopoética de Kane.  

Partindo da noção primeira e primitiva da morte como sendo essencialmente uma 

imagem, chegarmos finalmente ao entendimento de que por meio de um elaborado, constante 

e metafórico jogo de referências e imagens, a autora constrói um projeto existencial para a 

morte, onde todos os elementos estão comprometidos na afirmação e reiteração dos diferentes 

níveis, ideias e noções acerca da morte e do morrer, estruturando assim uma tanatopoética. 

Segunda hipótese confirmada e relevante neste trabalho. Por fim, depois de uma explanação 

panorâmica acerca das principais questões e discussões sobre a linguagem teatral, e em 

específico a dramaturgia e os seus diálogos com a escritura performática na última década do 

século XX, concluímos esse capítulo. Dialogamos com as referências bibliográficas que 

discutem as temáticas na atualidade, a partir do ato de apropriação das ideias, torções e 

deslocamentos conceituais.  

A contribuição deste capítulo está na apresentação, delineação e caracterização da 

realidade da personagem em Kane, o que possibilitou um desenvolvimento da noção-conceito 

e abordagem da personagem golem, podendo aplica-lo a escritura de Kane, que foi discutida no 

capítulo cinco. Mostramos que essa noção-conceito de personagem golem ainda utiliza e 

articula também as diferentes ideias e entendimentos acerca do morrer, característicos à 

escritura e poética de Kane, fundando assim a essência e a base do que identificamos, 

apontamos e conceituamos como sendo uma tanatopoética. No referencial teórico utilizado para 

o desenvolvimento desse capítulo destacaram-se os estudos de: Anne Ubersfeld (2010), 
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Lehmann (2007), Luiz Marfuz (2013), Dan Rebellato (1998), Gilbert Durand (1989), Judith 

Butler (2003), Gershon Sholem (2006), Edgar Morin (1970), Zygmunt Bauman (1998), Martin 

Heidegger (2005, 2012), José de Anchieta Côrrea (2008), Emmanuel Levinas (2012), José 

Renato Nalini (2014), Arthur Schopenhauer (2013), Philippe Ariés (2012, 2014).Catarina 

Santana (2012), Haroldo Campos (1992), Lionel Abel (1968) e Alex Beigui (2006).  

No terceiro capítulo, que foi intitulado de O Corpo em direção a morte: Cleansed 

(1998), desenvolvemos um estudo analítico e interpretativo sobre a primeira escritura dentro 

daquilo que consideramos e identificamos como a trilogia da perda da identidade. Podemos ver 

na escritura que é completamente visual e performativa em toda a sua extensão como ocorre e 

se articula a utilização dos elementos da Tanatopoética, elencados, estruturados e discutidos 

nos dois primeiros capítulos desta tese, bem como, a existência e o funcionamento de uma 

proposta da performatização dos nomes a partir de sua relação sinonímica levando em 

consideração a perda da identidade e projeção de morte na noção de personagem. Na análise, 

destacamos ainda aspectos como o diálogo kaneano com as referências históricas, culturais e 

políticas apresentadas na relação da dramaturga com a noção de pureza no histórico europeu. 

Essa relação apresentada por Kane ganhou um destaque ímpar e um desenvolvimento 

detalhado uma vez que essa relação se desenvolveu como uma linha de fuga costurando toda a 

escritura.  Ao longo de toda a escritura, apontamos as questões referentes ao imbricamento das 

noções primitivas entre morte, vida e sexo e como elas aparecem na sociedade contemporânea 

em tempos de crise. É importante lembrar que apontamos aqui como Kane apresenta e ela 

própria faz a desarticulação do sistema de regulação social e normativo, que visa marcar e 

domesticar os corpos no ideal de uma simetria da norma, estabelecendo uma continuidade e 

uma homogeneidade nas categorias: sexo, gênero e desejo. Kane denuncia uma tentativa de 

fabricação e destruição em série de sensibilidades e subjetividades pela máquina de criar rostos. 

Uma máquina de doutrinar, torturar e matar corpos como forma de apagamento da diversidade, 

do diferente e dos sujeitos desviantes. Elementos caros a toda a dramaturgia de Kane. Nesse 

sentido, as reflexões que foram desenvolvidas neste capítulo se reportaram constantemente aos 

trechos e fragmentos que visualmente construiram e evidenciaram esses aspectos. Se destacam 

especificamente nesse capítulo as ideias de: Jacques Sémelin (2009), Norbert Elias (2001) e 

Gilles Deleuze e Félix Guattari (1996). 

No quarto capítulo, ao qual chamamos de A Polifonia da morte: Crave (1998), a análise 

interpretativa que desenvolvemos na escritura de Crave (1998), se baseou tanto nos aspectos da 

obra da autora, como também e, principalmente, nos aspectos biográficos de Kane e nos 

desdobramentos de seus diálogos referenciais e citacionais. Conforme trabalhamos no primeiro 
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capítulo desta tese; a escrita performática como uma prática que envolve todos os elementos do 

contexto sociocultural em que a escritura foi criada, também sentimos a necessidade de trazer 

para o capítulo e discussão o universo íntimo da autora.  

Entendendo essa escritura como sendo a segunda obra da trilogia da perda da identidade, 

destacamos o fato das personagens estarem em vias de apagamento dos seus nomes, sendo 

visualmente indicadas apenas por iniciais e por alguns rastros de memórias que lhe escapam. A 

obra de Kane em questão, foi compreendida aqui numa perspectiva polifônica; que apresenta 

uma estrutura de sentimento, reunindo de maneira rizomática articulada os jogos com diferentes 

referências, metáforas e autores, deixando escapar assim linhas de fuga que criam tensões se 

precipitando e convergindo em múltiplas possibilidades e noções da morte deixando evidente 

alguns dos elementos considerados como estruturantes da visualidade de sua Tanatopoética; o 

diálogo referencial com os mortos, as diferentes noções de morte, diferentes menções a tipos 

distintos do morrer, vida-sexualidade-morte como uma tríade essencial, indissociada e 

primitiva, a morte como possibilidade do ser, a evocação e a interpolação do misticismo e as 

suas figuras de linguagem, a construção de metáforas e visualidades da morte, etc.  

Ainda, nessa escritura mostramos as articulações do projeto existencial de Kane colados 

à sua escrita e como eles se transformam gradativamente ao longo do desenvolvimento de sua 

obra, em um projeto para-a-morte, nos moldes heidggerianos. E por fim, destacamos ainda a 

ocupação das diferentes personagens, que passam a ficar borradas pela voz da dramaturga que 

as articula numa construção narcisista onde o mito do autor acaba se sobressaindo e ocupando 

o primeiro plano da escritura. Além das referências e referenciais introduzidos e discutidos ao 

longo desta tese, destacou-se nesse capítulo as ideias de autores como: Bernard Schumacher 

(2009), Eugênia Matamala Perez (2014), Sabrina Bandeira Lopes (2012) e Simon Hattenstone 

(2000). 

No capítulo cinco, nomeado de Isso é tudo! Ou uma nau para o nada: 4.48 Psychosis 

(2000) foi desenvolvido um estudo acerca da última, maior em extensão e mais famosa escritura 

de Kane. Essa escritura, no entendimento desta tese, atua como o desdobramento final da 

trilogia da perda da identidade, encerrando em definitivo o nome e o ato da nomeação da 

personagem em detrimento de uma personagem golem autoral. Esse golem age não apenas 

como uma polifonia de vozes da sua autora, mas também como uma consciência precipitada 

em devires e em desejos, jogando entre o tom confessional e a informação referencial. 

 A personagem golem desenvolvida por Kane finalmente é apresentada no corpus de 

obra kaneano e figura como uma espécie de seu duplo ou fantasma, elemento essencial à sua 

Tanatopoética. Essa personagem golem faz reflexões acerca das noções de morte, vida e 
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sexualidade dentro de uma sociedade que depositou suas últimas esperanças e respostas 

essenciais na clínicalização da vida e nas suas mediações por meio da indústria farmacêutica. 

Mostramos nesse capítulo como Kane nos apresenta a rotina de uma personagem em crise, 

mediada em todos os aspectos pela medicamentalização da vida como um modo de existência. 

Muito se foi falado nesta tese em vida colada a obra numa escrita de si, pois aqui, nessa escritura 

que foi analisada, Kane nos apresenta a um novo modelo de desenvolvimento dessa vida do 

autor colada a uma dramaturgia e a escrita pessoal. 

 Se a morte não se mostra em Kane como um polo de oposição a vida, mas antes está 

essencial e indissociavelmente unida a ela, a obra certamente acaba portando as referências da 

morte de sua autora. Ainda essa escritura traz em seu corpo ligações, confissões e citações numa 

trama cuja linha de fuga essencial é a maturação, o desevolvimento e a conclusão do ato 

performativo e suicida em curso ao longo de toda a escritura.  

Apresentamos e apontamos nesse capítulo os quatro grandes vetores e bases que atuam 

como linhas de fuga nas quais Kane parece estruturar a sua escritura, são eles: o diálogo com a 

clínica e a doença; entre pulsões de amor e afetos, nas ruinas da linguagem e em vias com a 

entidade do autor. A análise desenvolvida neste capítulo seguiu em relação a orientação e a 

elucidação desses tópicos identificados. Destacamos aqui ainda, a importância dessa escritura 

na história da dramaturgia ocidental no século XX, o seu caráter atemporal e os desfaios que a 

escritura lança para a geração de jovens artistas do século XXI. Além de todos os autores já 

citados ao longo desta tese, foram cruciais a este capítulo as ideias de Eugen Bleuler (2005), 

Sigmund Freud (1996, 2010), Jacques Lacan (1998a), Georges Canguilhem (2002), Michel 

Foucault (2013), Giorgio Agambem (2007), e Vladimir Safatle (2015). 

O corpus de obra Kaneano contém potências e intensidades, como uma caixa de 

pandora, esperando unicamente por uma abertura que possibilite fugas de suas linhas capazes 

de afectar e de provocar este novo século. Embora, muitas vezes, Kane tenha declarado escrever 

sobre o amor, a esperança e o homem na sociedade de sua época. Pode-se concluir que a sua 

obra aborda diferentes aspectos e espectros da condição humana. Os espectros não são 

temporais nem datados, mas possuem o livre passe e circulação pela história humana. Talvez, 

por isso, Kane tenha desejado tanto se tornar um espectro.  

Apenas a linguagem desconhecida e silenciosa do reino dos mortos parece ter sido capaz 

de contê-la, por equanto. Ou parafraseando Kane: “só um ritual é capaz de conter esse horror”. 

Nesse aspecto, sua obra supera o seu tempo e se desterritorializa sempre a espera de algum 

ritual que liberte o horror emergente, urgente e latente da obra de Kane. Em dias tão esquisitos 

como os nossos, cadenciados por um tempo igualmente estranho onde o humano entra cada vez 
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mais em colapso, o humanismo kaneano contido em suas escrituras é o melhor lugar para 

começar a dialogar e ajudar no “dizer algo”. Que os artistas e o teatro brasileiro se permitam 

abrir a caixa de pandora da dramaturgia de Kane, é tempo de libertar as fúrias. 
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APÊNDICE B 

 

Sarah Kane: Interviewed by Dan Rebellato 

(Royal Holloway, University of London) 

November 3, 1998.  

 

Dan: I can’t think of any playwright who’s 

got quite such personal, vitriolic, hostile 

reviews that you have.    

Why do you think that is? 

 

SK: Because they don´t know what else to 

say. I honestly think that’s true, if they don’t 

know what to say about the work they go for 

the writer. Or the director, or the actor. I 

think, what happened with Blasted… It’s 

quite hard to talk about the press response to 

my other plays because it’s inevitably so 

clouded by what happened to Blasted, and 

every is constantly re-reviewing Blasted. I 

think Michael Billington must reviewed 

Blasted more than any other play he has ever 

seen. I’m permanently reading about 

Blasted, even now.  

 

I think that what happened on that particular 

press night was a bit strange. They  

programmed the play into a dead spot, I 

didn’t really know what to do with it, a lot of 

the people in the building didn’t want to do 

it, they’re a bit embarrassed about it, so they 

put it into a spot just after christmas, when 

no-one was going to the theatres, anyway… 

Sarah Kane: entrevistada por Dan Rebellato 

(Royal Holloway, University of London) 3 de 

novembro de 1998. 

 

Dan: Eu não consigo pensar num dramaturgo 

que tenha recebido criticas tão vitriólicas ou 

pessoais quanto você. Porquê? 

 

SK: Eu sinceramente acho que é porque eles não 

tem mais o que dizer. Se eles não sabem o que 

dizer sobre o trabalho, eles vão atrás do escritor. 

Ou do diretor, ou dos atores. O que aconteceu 

com Blasted... (A resposta da imprensa às minhas 

outras peças é tão inevitavelmente ofuscada pelo 

que aconteceu com Blasted, que todo mundo está 

constantemente re-criticando Blasted. Michael 

Billington deve ter criticado Blasted mais do que 

qualquer outra peça que ele já viu. Eu leio críticas 

a Blasted constantemente, mesmo hoje em dia.) 

 

O que aconteceu naquela primeira noite foi um 

pouco estranho; O teatro havia programado a 

peça para um horário morto; eles não sabiam o 

que fazer com ela. Eles estavam um pouco 

envergonhados por ela, então eles colocaram-na 

logo após o natal, quando ninguém vai ao teatro, 

para que ninguém a notasse.  

 

Aconteceu no teatro do primeiro andar, e o que 

normalmente acontece lá é que eles tem duas 

noites de imprensa, porque se você faz só uma 



 

 

and hopefully no-one notices… And it was 

in the theatre upstairs, and what usually 

happens in the theatre upstairs, which is 

about this size, probably, is they have two 

press nights, because if you have one, than 

every single seat is full of press, it’s 

completely unbearable, so you have two and 

you have a slightly mixed audience on both 

nights.  

 

Because everyone was a bit hazarded by the 

cold at that time, they failed to notice that 

there were a major press night on another 

theatre in London, so they all came in at the 

same night anyway. 

So I was sitting at the back, with a friend, and 

I looked around and realized directly sitting 

in my front, everyone else was critic. I think 

there were about three other women at the 

audience, everyone else was middle-age, 

white, middle-class men, and most have 

some plaid jacket on them. (laughs) 

 

And it was literally only at the point that I 

realized the main character of my play was a 

middle-age male journalist, who not only 

rapes his young girlfriend, but is then raped 

and mutilated himself, and it suddenly 

occurred to me they weren’t going to like it. 

(laughs) 

 It genuinely happen, I really thought they 

could like it, I thought this is really good, 

they’ll love it. And then in the next morning, 

todos os assentos ficam cheios com a imprensa e 

fica insuportável. Então você faz duas, e tem 

audiências mistas para as duas. Porque eles 

estavam todos com frio  naquela noite, eles não 

perceberam que havia outra premiere 

acontecendo, no teatro Almeida em Londres. Eu 

estava sentada ao fundo, olhando ao redor, vi o 

diretor sentado perto da frente do palco, e todo o 

resto eram críticos. Eu acho que ao todo tinham 

cerca de três mulheres na platéia. Todo o resto 

eram homens brancos, de meia idade, classe 

média, usando camisas xadrez. (risos). 

 

E foi literalmente somente naquele ponto que eu 

percebi que a personagem principal da minha 

peça era um jornalista de meia-idade. (risos.) Que 

não apenas estuprou sua namorada mais nova, 

mas foi então estuprado e mutilado ele mesmo. 

Então eu subitamente percebi que eles não iriam 

gostar da peça. (risos). Eu pensava mesmo que 

eles iriam gostar. Isso é muito bom, pensava, eles 

vão amar. Então, na manhã seguinte, foi o caos 

completo. Minha agente não conseguia nem 

desligar o telefone para me ligar. Havia, 

aparentemente, jornalistas de tablóides andando 

pelo Royal Court e perguntando: “cadê ela?”. Ela 

está em casa, dormindo. São dez da manhã. Eu 

percebi muitas coisas naquela manhã. Meu pai é 

um jornalista de tablóide, e, muito gentilmente, 

não deu meu endereço para nenhum colega. E 

eles nunca chegaram até mim. 

 



 

 

there was complete chaos. My agent couldn’t 

get a phone to call me, there were apparently 

tabloid journalists running around the Royal 

Court going “Where is she?” She is in her 

bed, it’s ten o’clock in the morning.  

And a lot of it passed me by at the time, my 

father is a tabloid journalist, he very kindly 

didn’t give my address to any other tabloid 

journalists, and they never caught up to me.  

 

But I think (that) largely what happened was 

that what I attempted to do and it seems I 

think probably succeeded  was  create a form 

for which I couldn’t think of an obvious 

direct precedent, so it wasn’t possible to say 

“this form is exactly like  a form in a play 

written 20 years ago”, I wanted to create a 

form that hadn’t happened before. And 

because the form hadn’t happened before, 

no-one knew what to say. Michael Billington 

couldn’t say “Ah, this is nice bit of social 

realism, I can talk about this”, He couldn’t 

say “It’s surrealism, and I don’t like that, 

therefore don’t go see it.” 

So what he could say was “This writer is 

clearly mentally ill, and she should be locked 

away.” And then the Daily Mail could 

actually suggest that the money spent on the 

play should be spent on getting some 

therapy. I mean, I agree, but that’s just really 

not the point. But I genuinely think it’s 

because if they don’t have a clear framework 

from which to locate the play then they can’t 

Mas eu acho que o que aconteceu foi que o que 

eu tentei fazer, e provavelmente consegui, foi 

criar uma forma para a qual eu não consegui 

pensar em nenhum precedente direto, para que 

não pudessem dizer: “Essa forma é igual à 

daquela peça de 20 anos atrás” Eu quis criar uma 

forma que ainda não tinha acontecido. E porque 

era uma forma que ninguém conhecia, ninguém 

sabia o que dizer. Michael Billington não podia 

dizer: “Ah, isso é realismo social, eu sei falar 

disso”. Ele não podia dizer: “É surrealismo, que 

eu não gosto, então não vá ver”. Então o que ele 

podia dizer é que a escritora é claramente doente 

da cabeça e deveria ser internada. E o Daily Mail 

chegou a sugerir que o dinheiro gasto na peça 

deveria ter sido gasto em terapia para mim. 

(risos) E eu concordo, (risos) mas isso não é 

importante. Mas eu sinceramente penso que isso 

acontece porque eles não tem uma moldura na 

qual enquadrar a peça, então eles não podem falar 

sobre ela. Então eles tem que falar sobre outras 

coisas, como a vida pessoal da escritora, sua 

saúde mental, qualquer outra coisa. 

 

DR: Em todas as críticas há um parágrafo 

com uma lista… (que detalha uma lista dos 

atos atrozes da peça.)  

 

SK: Sim, isso me enlouqueçe… estupro, 

masturbação… O fato é que essas listas estão 

sempre erradas. Elas sempre includem “uma 

menina de meia-idade retardada mental sendo 

cagada por um cachorro” ou algo do tipo (risos) 



 

 

talk about it. So they have to talk about other 

things. Such as why this person  might get 

mental health, whatever it is going to be.  

 

DR: It does seems to me that in all the 

reviews there is the list paragraph, where 

they “At the Royal Court last night on a 

new play by Miss Kane, it featured: 

somebody… masturbation…” 

 

SK: Masturbation… the list is always wrong! 

It always includes an under-age mentally 

retarded girl being crapped by a dog… 

(laughs) that actually didn’t happen. A lot of 

the time it happens because once the story 

got picked up as a news story, it was no 

longer the people who’d seen it actually 

writing  about it, it was people like my father, 

tabloid hacks, who, you know, if they don’t 

know have to make them up, because that’s 

what their job is. So yeah, there’s always the 

list, it’s usually inaccurate. And a list of 

contents is not a review. But it doesn’t only 

happen to me, I think it happens to most new 

plays that what you get is a brief synopsis and 

you get a list of things that happens and a 

little note at the end saying whether or not 

this particular middle-age male journalist 

liked this play, whether or not you should go 

and see it. And it tells you nothing, I mean it 

tells you possibly what’s in the play, but if 

you list the contents of any play it really 

doesn’t tell if it’s any good or not.  

que, na verdade, não aconteceu. E isso muitas 

vezes acontece porque a estória foi tirada de uma 

outra estória e já não é mais a pessoa que viu que 

está escrevendo sobre ela - eram pessoas como o 

meu pai, picaretas de tablóides, que, se não 

sabiam dos fatos, os inventavam. Esse era o seu 

trabalho.  

 

Então, sim, sempre tinha a lista. Normalmente 

imprecisa. E uma lista de conteúdo não é uma 

crítica. Mas isso não acontece só comigo, 

acontece com a maioria das peças novas. O que 

você tem é uma breve sinopse, uma lista das 

coisas que acontecem, e uma nota no fim dizendo 

se aquele homem de meia-idade em particular 

gostou ou não daquela peça, e se você deveria ou 

não ir vê-la. E isso não diz nada. Conta 

possivelmente o que tem na peça, mas se você 

lista o conteúdo de qualquer peça, isso não te 

conta se a peça é boa ou não.  

 

DR: Qual seria uma definição plausível de um 

bom crítico de teatro para você?  

 

SK: Eles deveria estar morrendo. (risos) Ou 

fazendo outra coisa. É quase um oxímoro pra 

mim: bom crítico de teatro, inteligência militar, 

cientistas cristãos, amor livre. George Bernard 

Shaw é provavelmente o melhor crítico que já 

existiu. E, claro, ele era um escritor. E eu acho 

que os melhores críticos são aqueles que são 

escritores, e aqueles que não consideram sua 

missão no planeta a de destruir pessoas - o que 



 

 

 

DR: What do you think it would be a 

possible definition of a good theatre critic, 

how would they behave?  

 

SK: They should be dying. (laughs) Or doing 

something else. It’s almost an oxymoron for 

me, good theatre critic, military intelligence, 

christian scientists, free love. I think 

probably  George Bernard Shaw is the best 

critic that can be, and because he was a 

writer, and I think the best critics are 

probably people who are writers, whether or 

not they write for living or something else, 

and I think people who don’t consider that to 

be their primary role on the planet - What 

frequently happens with theatre critics is they 

genuinely see their job- whether they 

acknowledge this consciously or not - as to 

destroy people. And they do that utmost, they 

really do it. But I think if they also have 

another career - another line of interest in art 

then they are far less likely to do that.  

I’d quite like to review plays. In fact I got 

asked to review Harold Pinter’s Ashes to 

Ashes, to the Observer. I was really going to 

do it,  and they phone me up and said “if you 

don’t like it that’d be great”... And I thought 

”oh… complete set up”, so I didn’t wanna do 

it.  I think playwrights reviewing other plays 

would be really interesting, but I think (that) 

genuinely caring about whether or not the 

play is good, and actually wanting it to be 

acontece com a maioria dos críticos, quer eles 

percebam ou não - e eles se esforçam o máximo 

para isso. Mesmo. Mas eu acho que se eles tem 

outra (eu detesto a palavra carreira) outra linha 

de interesse em arte, eles são bem menos 

propensos a fazer isso.  

 

Eu adoraria criticar peças. Na verdade, eu fui 

chamada pra criticar a peça Ashes to Ashes, do 

Harold Pinter, para o Observer. Eu gostei 

bastante da proposta, mas então eles ligaram para 

mim e disseram: “Se você não gostar seria 

ótimo”, então eu pensei “armação completa”, 

então eu deixei pra lá. Eu acho que dramaturgos 

criticando outras peças seria muito interessante, 

mas eu acho que se importar de verdade com a 

qualidade da peça e querer de verdade que ela 

seja boa são pré-requisitos. E não essa palhaçada 

de quão vitriólico você consegue ser.  

 

DR: Você percebe alguma mudança na 

cultura das críticas ao redor do mundo? 

 

SK: Meu trabalho é principalmente produzido na 

Alemanha. Eu fiz uma conferência de imprensa 

lá recentemente onde eu fiquei abismada - eles 

tinham lido toda a minha obra; eles tinham 

perguntas inteligente pra fazer sobre ela; eles não 

foram grosseiros ou abusivos; eles estavam 

genuinamente interessados em ir me ver. Eles 

estavam preparados da maneira como espera-se 

de uma pessoa que está fazendo seu trabalho, e 

isso é completamente diferente deste nosso país.  



 

 

good, are pre-requisites. And not this kind of 

joy in how vitriolic can you be.  

 

DR: I see you have performed all over the 

world, do you notice any differences in 

terms of theatre critic, maybe generally, 

theatrical culture… 

 

SK: My work’s mostly produced in 

Germany. I did a press conference there quite 

recently where I was astonished - They’d all 

actually read all of my work, they had 

intelligent questions for us about it, they 

weren't rude and abusive, they were 

genuinely interested in coming to see it, they 

actually prepared in the way that you hope 

people prepare when doing their work. And 

that is completely different from this 

country. 

 

I don’t actually agree to interviews very 

often with the press, but a few that I have 

done recently the journalist would come and 

say: “I don’t actually know any of your work, 

but…” And you think “Is that really 

acceptable?” when if you’re going to 

Germany and doing press conferences, it’s 

not even one to one, they do actually prepare. 

Having said that, although I think the critics 

are much better out there, the standard 

production is generally much poorer, and 

you have to allow a certain amount of 

cultural differences.  

 

Eu não concordo em fazer entrevistas com a 

imprensa com frequência, mas nas poucas que eu 

fiz recentemente os jornalistas vinham e diziam: 

‘Eu não conheço o seu trabalho, mas…’ E você 

pensa: ‘Isso é realmente aceitável? Porquê 

quando eu vou à Alemanha fazer uma 

conferência de imprensa - e não é sequer um-a-

um - eles vão realmente preparados? Mas, tendo 

dito isso, e ainda que o críticos sejam bem 

melhores lá, o padrão das produções é 

geralmente muito mais pobre, e você tem que 

permitir certa diferença cultural.  

 

Eu tenho visto algumas produções (das minhas 

peças) bem diferentes do que o que eu escrevi, e 

tenho gostado bastante. Teve uma na Bélgica 

logo após o escândalo de abuso de crianças ter 

sido exposto - a peça estava em cartaz em  

Bruxelas - A peça inteira passou a ser sobre o 

bebê, e tinha gente chorando na platéia quando o 

bebê foi enterrado. Tudo aquilo tinha 

pouquíssima relação com a minha peça, mas era 

uma reinterpretação cultural legítima e eu meio 

que aceitei. Eu senti como se minha peça tivesse 

sido usada como veículo de algo, mas outras 

vezes.... 

 

Quer dizer, eu fui a Hamburgo ver Blasted e esse 

homem entrou no palco e eu pensei “quem é 

esse?” Esse cara numa jaqueta de couro da moda, 

cabelo com gel, óculos de sol, “Quem 

supostamente é essa pessoa?” Aquele cara de 



 

 

I’ve seen some productions which have been 

vastly different to what I wrote, which I’ve 

actually quite liked. There was one in 

Belgium which it was just after this child 

abuse ring in Brussels have been exposed, 

the play was in Brussels, the whole play 

became that baby, there were people crying 

in the audience, when the baby was buried. 

And it really didn’t have very much to do - It 

had all very little relation to my play, but it 

was a genuine cultural re-interpretation, and 

so I sort of accepted it. And then sometimes 

it was quite contrary. I felt a bit like my play 

had been used as a vehicle, but then other 

times, I mean… 

I went to Hamburg see Blasted and this man 

walked on stage and I thought “Who’s that?” 

This guy in a sort of really trendy leather 

jacket, grease back hair, sunglasses. “Who 

the fuck is that person suppose to be? That 30 

year old? Oh my god that is suppose to be 

Ian”, that was suppose to be a 45 year-old 

dying man. And I thought “I know this 

character, I’ve seen this character”, and I 

thought “It’s Tarantino.” And my heart 

broke. I could hear the cracking in my chest.  

It’s actually in some ways that becomes quite 

insulting, when the work is seen as part of a 

school which actually I abhor. And it gets put 

into that bracket and re-interpreted in that 

way. That’s really very unpleasant.   

 

DR: What the Royal Court or the Bush 

trinta anos? Eu pensei, “aquele é supostamente 

pra ser Ian”, pra ser um homem de quarenta e 

cinco anos. Mas então eu pensei: “Eu conheço 

esse personagem, de onde eu conheço ele?”  “É 

Tarantino’. E meu coração se partiu. Eu pude 

ouvir o barulho no meu peito. E na verdade, de 

alguma maneira, aquilo tornou-se bastante 

insultante. O trabalho é visto como parte de uma 

escola que eu abomino. É posto naquele grupo e 

reinterpretado daquela maneira. E isso é muito 

desagradável.  

 

DR: O que é considerado como uma boa peça 

pelo Royal ou pelo Bush tende a ser bem 

naturalista, mas suas peças tem um lirismo e 

violênmcia inatas. Como você acha que elas se 

encaixam na cultura teatral de Londres? 

 

SK: Eu fico atônita que eu seja produzida, porque 

eu sinto como seu eu realmente não me 

encaixasse. Quer dizer, eu comecei quando eu saí 

da universidade - o primeiro trabalho que eu tive 

foi no Bush - como uma assistente literária ou 

algo do tipo - E eu passava muito do meu tempo 

lendo roteiros, falando com o gerente literário, e 

eu detestava não somente quase tudo que lia mas 

definitivamente tudo o que era produzido. Se eu 

escrevesse um relatório dizendo que uma peça 

era absolutamente terrível, eu podia ter certeza 

que ela estaria em cartaz dentro dos próximos 

seis meses. E sempre tinha a ver com a forma.  

 



 

 

usually think is a good play is something 

very very naturalistic, but your plays have 

an amount of violence and lyricism about 

them, how do you think that it fits, if you 

do, amongst London’s theatrical culture?  

 

 SK: Well, I’m astonished that I get produced 

at all, because I don’t feel that I do fit, really. 

I mean I started when I left the university, the 

first job I had was at the Bush, as a literary 

assistant or something. And I spent a lot of 

time reading scripts, talking to the literary 

manager… And I hated not only almost 

everything I read, but definitely everything 

that was produced. If I wrote a report saying 

that this play is absolutely dreadful, I could 

be pretty sure it would be on within six 

months. And it was always to do with form.  

And yes, it’s true, I mean, obviously there are 

certain things that compel you to write, there 

are thing you feel you want to write about 

and you certainly write it.  

I write about love almost all the time, but 

driving all that there’s always a desire to 

explore form and find a new form, to find 

exactly the right form for a particular story or 

a particular theme.  

I’m personally very tired of seeing plays 

about disaffected groups of youths exploring 

their sexuality, on a night on the beach and 

it’s really hard to characterize it, I have a 

very clear image of a Bush play (kind of 

getting worse now). There is a particular 

E sim, é verdade, obviamente tem certas coisas 

que nos compelem a escrever, tem certas coisas 

sobre as quais você sente que tem que escrever; 

Eu escrevo sobre amor quase todo o tempo, mas 

guiando isso tudo tem sempre um desejo de 

explorar a forma e de achar uma nova forma, 

achar exatamente a forma certa para determinada 

estória ou para um tema em particular. Eu 

pessoalmente estou cansada de ver peças sobre 

grupos jovens descontentes explorando sua 

sexualidade numa noite na praia e - é muito 

difícil tentar caracterizar, eu tenho uma imagem 

mental do que seria uma peça do Bush (que tem 

ficado pior agora). Tem também uma imagem 

particular de uma peça do Court, que é 

infelizmente bem similar, mas, de certa maneira, 

mais carente por atenção na escrita.  

 

Então Blasted aconteceu, e o Court ficou 

conhecido por, você sabe, dois objetos 

inanimados entrando no cú de uma pessoa, e se 

isso acontece, e é na praia, e está explorando 

sexualidade de alguém [risos] então 

provavelmente essa é a peça que nós queremos. 

E eu acho que ainda tem elemento daquilo, e eu 

me sinto responsável por isso, o que é terrível, 

mas eu não acho que tenham muitos inovadores 

genuinos trabalhando no momento. Eu acho que 

Martin Crimp é um deles, que é de uma geração 

mais velha, que não é muito conhecida ou 

particularmente gostada pelo público que 

frequenta teatro. Novamente, existe uma forma 

específica de teatro britânico…  



 

 

Court play, which unfortunately is quite 

similar in a way, but certainly more attention 

seeking, I think, the writing.  

Then Blasted happened, and suddenly the 

Royal Court became known for, you know, 

two inanimate objects in someone’s arse, and 

it’s set on a beach exploring sexuality 

(laughs), then, probably this is the play for 

us.  

 And in some ways I feel quite responsible 

for this, which is awful, but I don’t think 

there are very many genuine innovators 

working at the moment. I think Martin Crimp 

is one of them, who is from an older 

generation, who isn’t particularly known or 

liked very much by the general public. 

Again, there is a particular kind of British 

form… 

 

DR: Some of the scottish playwrights that 

I know - not all of them, but some - Chris 

Hannan, David Grieg e David Harrower - 

they have that kind of experiment, that 

kind of vision that others don’t have, is 

that something that you have thought? 

Maybe the air is purer… 

 

SK: I always wanted to be in Scotland. 

Opening at Traverse was one of the 

highlights of my life, probably. I just really 

wanted to open a play at the Traverse. And 

yeah, you name three of my favorite writers. 

Harrower, Grieg e Hannan. I might need to 

 

DR: Dramaturgos escoceses são diferentes. Se 

você pensa em Chris Hannan, David Grieg e 

David Harrower…  

 

SK: Eu sempre quis ir à Escócia. Estrear [Crave] 

no Traverse foi provavelmente um ponto alto da 

minha vida. Eu queria muito estrear uma peça no 

Traverse. E sim, você nomeou três dos meus 

escritores favoritos. Harrower, Grieg e Hannan. 

E deve ter algo a ver com o fato que existe uma 

multidão de escritores sendo produzidos em 

Londres neste momento que tem recebido uma 

quantidade absurda de atenção nacional. Eu 

sempre achei ridículo que quando eu tenho uma 

peça em cartaz em Londres, o Glasgow Herald 

venha e critique-a. Você pensa: “Porquê alguém 

está seriamente entrando num trem e vindo de 

Glasgow até aqui para ver a peça, a não ser que 

seja um amigo, que veria de todo jeito?” E eu não 

tenho visto o Independent correndo pra criticar 

peças novas. Existe um desequilíbrio completo 

na imprensa, o que significa, por exemplo, que 

Joe Penhall é muito mais conhecido do que 

David Grieg, que é um escritor muito melhor. Eu 

acho também que, por ter muitos escritores sendo 

produzidos em Londres, tem, inevitavelmente, 

muitos que são ruins. Mas quando você pensa, 

três dos melhores escritores da atualidade são 

escoceses, o que isso significa? Eu não acho que 

existam três escritores tão bons quanto esses 

trabalhando em Londres agora. Eu não sei - Tem 

algo culturalmente morto.  



 

 

do with the fact that there are masses of 

writers being produced in London to get an 

absurd amount of national attention. I always 

found ridiculous when I have a play on in 

London, the Glasgow Herald will come 

down and review it. And you think “Why? Is 

anyone seriously gonna get on a train from 

Glasgow and come down and see it unless 

it’s a mate, in which case they would come 

anyway?” And I can’t say I noticed the 

Independent rushing to review things, really. 

There is a complete imbalance in the press, 

which means, for example, that Joe Penhall 

is more generally known than David Grieg, 

who’s a far better writer.  

Also I think that because there are more 

writers produced in London, there are 

inevitably more bad ones. When you think 

that three of the best writers that are known 

are from Scotland. What’s that about? I don’t 

think there are three writers as good as those 

three ones in London. I don’t know. There’s 

something dead culturally.  

 

 

 

 

 

 

DR: How do you write? (by which I mean 

almost kind of physically, what things 

come first, etc). 

 

 

DR: Como você escreve? 

 

SK: É diferente para cada coisa que eu escrevo. 

E normalmente depende de em que estágio eu 

estou. No estágio do primeiro rascunho, eu tendo 

a escrever um bocado de lixo muito rápidamente, 

e nada tem muita forma. Blasted foi uma jornada 

muito específica, e eu acho que por ser a primeira 

peça, eu não sabia formalmente o que estava 

fazendo. Quer dizer, eu sabia o que estava 

fazendo, mas não estava consciente da maneira 

que estou agora; Quando eu comecei a escrever 

Crave, na segunda página, eu pensei: “Eu 

consigo ver qual forma isso vai tomar, que 

interessante.” Com Blasted, foi somente seis 

meses depois de concluido que eu entendi “Ah, 

era aí que eu estava indo”.  

 

E eu acho que com Blasted, foi uma resposta 

direta ao material que acontecia ao mesmo 

tempo. Quer dizer, eu sabia que queria escrever 

uma peça sobre um homem e uma mulher num 

quarto de hotel, com um desequilíbrio total de 

poder, que resultava num estupro. Então eu 

comecei a escrever, e estava escrevendo por 

alguns dias quando, numa pausa assistindo ao 

jornal, tinha o rosto de uma mulher muito velha, 

uma mulher de Srebrenica, uma mulher chorando 

e chorando e olhando para a câmera e dizendo: 

“Por favor, por favor, me ajude, me ajude, nós 

precisamos que a ONU venha aqui e nos ajude. 

Nós precisamos que alguém faça alguma coisa.” 



 

 

SK: It’s different for every each thing I write. 

And it often depends on at what stage I’m at. 

On First draft stage, I tend to write an awful 

lot of rubbish, very quickly, and it has no 

form at all.  Blasted was a very particular 

journey, and I think because it was the first 

play, I wasn’t really aware of what I was 

doing, formally. I mean, I knew what I was 

doind but wasn’t consciously aware the way 

that I am now. Within two pages when I 

started to write Crave, I thought “Oh I can 

see how this form’s gonna be, how 

interesting.” With Blasted, it wasn’t until six 

months after it closed that I went “Oh, that’s 

what I was doing!”. 

 And I think with Blasted it was a direct 

response to the material as it began to 

happen. I knew I wanted to write a play about 

a man and a woman in a hotel room, and 

there was a complete power imbalance, 

which resulted in a rape. And I started 

writing that and I was doing it for a few days, 

and switched on the news while I was taking 

a break from writing, and there was a very 

old woman’s face, a woman from Srebrenica, 

just weeping, weeping, and looking at the 

camera and saying: “please, please, 

somebody help us. We need the UN to come 

here and help. We need someone to do 

something.” And I was sitting there watching 

and I thought: “Nobody is gonna do 

anything. How many times have I seen 

another old woman crying from another town 

E eu estava lá sentada assistindo e pensei: 

“Ninguém vai fazer nada. Quantas vezes eu já 

tinha visto outras mulheres chorando de outras 

cidades na Bósnia sob cerco e ninguém faz 

nada?” E eu pensei: “Isso é absolutamente 

terrível e eu estou aqui, escrevendo uma peça 

ridícula sobre duas pessoas num quarto de hotel 

- o que isso importa? Qual o ponto de continuar?” 

Então eu queria falar sobre aquilo, mas a história 

do homem e da mulher ainda me atraía, então eu 

pensei: “Qual poderia ser a conexão entre um 

estupro comum num hotel de Leeds e o que está 

acontecendo na Bósnia?” Então, de repente, a 

lâmpada acendeu e eu pensei: “Claro, é óbvio. 

Um é a semente e o outro é a árvore.” E eu 

realmente acho que a semente para grandes 

guerras pode ser sempre achada numa civilização 

em tempos de paz, E eu acredito que a linha entre 

a chamada civilização e o que acontece na 

Europa central é muito, muito fina, e pode ser 

ultrapassada a qualquer momento.  

 

Então eu tinha que achar uma maneira de fazer 

aquela ligação, pensando: “Como eu posso dizer 

que o que está acontecendo nesse país entre duas 

pessoas pode levar ou está emocionalmente 

ligado àquilo?” Então em algum momento eu tive 

uma conversa com Daniel Grieg sobre as 

unidades de Aristóteles - tempo, espaço e ação 

(David é o homem perfeito pra se falar sobre 

isso.) E eu pensei: “Ok, o que eu tenho que fazer 

é manter o espaço mas alterar o tempo e a ação.” 

Ou você pode inverter e olhar de outra maneira: 



 

 

in Bosnia under siege and no-one does 

anything.” And I thought “This is absolutely 

terrible, and I’m writing this ridiculous play 

about two people in a room, what does it 

matter, what’s the point to carry on?” So this 

is what I wanna write about, and somehow 

this story this man and woman was still 

attracting me. And thought “So what could 

possibly be the connection between a 

common rape in a Leed’s hotel room and 

what’s happening in Bosnia?” And then 

suddenly this penny dropped and I thought 

“Of course, it’s obvious. One is the seed and 

the other is the tree.” And I do think that the 

seeds of full scale war can always be found 

piece time civilizations. And I think that the 

line between the so-called civilization and 

what happen in Central Europe is very very 

thin, and it can get torn down at any time.      

 And then I had to find a way of formally 

making that link. Thinking “How do I sign 

that was happening in this country, between 

two people in a room could lead to that, or is 

emotionally linked to that?” And then at 

some point I  had a talk with  Daniel Grieg 

about Aristotle’s units - time, space and 

action (David is the perfec man to talk about 

this.). 

And I thought: “Ok, what I have to do is to 

keep the space but to change the time and the 

action.” Or you can swap and look the other 

way: that the time and action stand and the 

time changes. It all depends on how do you 

que o tempo e a ação se mantém mas o espaço 

muda. Tudo depende de como você olha para a 

peça. Você pode olhar de ambas a maneiras.  

 

E naquele momento eu comecei a pensar: “Tem 

um precedente?” Se tiver um precedente, eu não 

quero fazer, não me interessa. Depois de um dia 

pesquisando peças, eu não consegui achar 

nenhum, então eu precisava de um evento. Eu 

acho que no primeiro rascunho, o soldado 

começava a aparecer em pontos diferentes - Era 

como se Ian tivesse alucinando, e eu pensei: “Isso 

é terrível, é um tipo de expressionismo 

americano” Então eu pensei: “O que eu preciso é 

do que acontece na guerra - de repente, 

violentamente, sem qualquer aviso, as vidas das 

pessoas são completamente destruídas. Então eu 

literalmente apenas escolhi um momento da 

peça; Eu vou plantar uma bomba, eu pensei, vou 

explodir a porra toda. E eu adorei a ideia. Que 

você uma linda caixa colocada em algum lugar 

do teatro e você explode ela - porque é o que eu 

sempre quis fazer. [risos]. Simplesmente 

explodir. Você vai ao Bush e vê o cenário e pensa 

Ah não’, e eu estava ansiosa para explodi-lo e foi 

muito divertido para mim poder fazer isso.  

 

Para mim a forma espelhou perfeitamente o 

conteúdo. E para mim a forma é o significado da 

peça, que é como as vidas das pessoas são 

jogadas no completo caos de repente, sem aviso 

algum.  

 



 

 

look at the play. Or you can look at it both 

ways.  

And at that moment I started to think: “Does 

it have a precedent?” If it has a precedent, I 

don’t want to do it, It doesn’t interest me. 

After a day searching plays, I couldn’t find 

any, so I needed an event. I think that on the 

first draft, the soldier started to show up at 

different points - It was as if Ian was 

hallucinating, and I thought: “This is awful, 

it’s a type of american expressionism”  

So I thought: “What I need is what happens 

at war - suddenly, violently, without any 

warning, people’s lives are completely 

destroyed. So I literally just chose a moment 

of the play; I will plant a bomb, I Thought, I 

will blow up every fucking thing. And I 

loved the idea. That you have a beautiful box 

put in some place at the theatre and you 

explode it - because that’s what I always 

wanted to do. [laughs] Just explode. You go 

to the Bush and see the scenery and think ‘Oh 

no’, and I was anxious to blow ut up and it 

was a lot of fun to me to be able to do this.  

To me the form mirrored the content 

perfectly. And to me the form is the meaning 

of the play, that is how people’s lives are 

thrown into complete chaos suddenly, 

without any warning.  

Physically, how I write ( I didn’t  answer the 

question properly) 

Physically, how I write, half the times I don’t 

remember. I have this plot ready, and think: 

Fisicamente como eu escrevo (Eu não respondi à 

pergunta direito)  

Fisicamente como eu escrevo, na metade das 

vezes eu não me lembro. Eu tenho esse enredo 

pronto, e penso: “Deus, como eu fiz isso?” 

Parece que eu fico vagabundeando por seis 

meses, tomando café, e eis a peça. Acontece de 

maneira quebrada e atropelada, as vezes eu 

escrevo em grandes quantidades, as vezes… A 

coisa que eu estou escrevendo no momento, eu 

literalmente escrevo uma linha no caderno, sem 

qualquer ideia de onde ela pertence na peça, mas 

eu sei que é ali em algum lugar. Eu acho que hoje 

em dia é diferente de na época de Blasted, eu 

tendo a acumular material antes de começar.  

 

DR: O que você acha dos aspectos práticos da 

encenação?  

 

SK: Já me perguntaram isso antes, sabe 

 

DR: A última direção de palco de Phaedra’s 

love… 

 

SK: Um abutre desce e começa a comer o corpo 

dele. 

 

DR: Cada página de suas peças grita: Você 

nunca vai encenar isso - Ou é só que você faz 

o que quer fazer e isso é problema deles… 

 

SK: Bom, teve um momento crucial quando eu 

comecei a escrever Blasted, eu não me lembro 



 

 

“God, how did I do this?” It looks as if I keep 

doing nothing for six months, drinking 

coffee, and there is the play. It happens in an 

broken and interrupted way, sometimes I 

write in big chunks, sometimes… The thing 

that I am writing at the moment, I literally 

write a line at the notebook, without any idea 

of where it belongs at the play, but I know 

it’s there somewhere. I think that nowadays 

is harder than at Blasted’s time, I tend to 

accumulate material before starting.  

 

DR: What do you think about the 

staging’s practical aspects?  

 

SK: They asked me this before, you knowJá 

me perguntaram isso antes, sabe 

 

DR: The last stage direction of Phaedra’s 

love… 

 

SK: A vulture comes down and stars eating 

his body.  

 

DR: Every page of your plays scream: 

You will never stage this - Or is it that you 

do what you want and that’s their 

problem…?  

 

SK: Well, I had a crucial moment when I 

started to write Blasted, I don’t when it was, 

but it was when I directed plays. I started 

acting and then realized that I liked director 

que momento foi esse, mas foi quando eu dirigia 

peças. Eu comecei atuando e então percebi que 

gostava bastante de diretores, então comecei a 

dirigir. Então eu percebi que não tinham muitas 

peças que eu gostava, aí eu comecei a escrever. 

E quando eu estava escrevendo Blasted, teve esse 

momento crucial - Pode ter sido com a explosão 

da bomba, eu não me lembro - quando eu pensei: 

“Eu não saberia como dirigir isso”, e aquele foi 

meio que um momento chave. Eu pensei: “Ou eu 

escrevo uma peça que eu consiga dirigir, ou eu 

escrevo a peça que eu sei que eu preciso escrever, 

sabendo que eu não vou conseguir dirigi-la. E foi 

uma decisão muito difícil. E no final, eu pensei: 

“Bom, a peça tem que vir antes, e eu estou 

escrevendo como uma escritora, não como uma 

diretora” . Então eu escrevi a direção de palco 

absurda - qualquer que seja, “Ele come o bebê” 

ou algo do tipo, provavelmente. Então eu pensei: 

“É problema de outra pessoa, não é problema 

meu.” 

 

Phaedra´s Love foi muito divertido de escrever, 

porque tinha muitas coisas absurdas, como 

“cortou seus genitais e jogou para o cachorro”. E 

eu pensava: “Não é problema meu”, mas 

subitamente virou, porque eu acabei dirigindo-a. 

[risos] Isso foi muito interessante, porque quando 

eu assistia a Blasted, eu frequentemente não via 

exatamente o que eu tinha escrito, e isso me 

incomodava muito, então eu fui confrontada com 

a dificuldade real de criar as imagens que eu 

escrevo. Mas eu gostei bastante.  



 

 

a lot, so I started directing. Then I realized 

there weren’t many plays I liked, so I started 

writing. And when I was writing Blasted, 

there was this crucial moment - I could have 

been with the bomb’s explosion, I don’t 

remember - when I thought: “I wouldn’t 

know how to direct that”, and that was kind 

of a key moment. I thought: “I either write a 

play that I can direct, or write a play that I 

need to write, knowing I won’t be able to 

direct it.” And it was a very hard decision. At 

the end I thought: “Well, the play has to 

come before, and I am writing as a writer, not 

as a director”. So I wrote the absurd stage 

direction - any of them, “He eats the baby” 

or something like that, probably. So I 

thought: “It’s another person’s problem, not 

mine.” 

Phaedra’s Love was a lot of fun to write, 

because it had a lot of absurd stuff, like “cut 

his genitals and threw it to the dog.” And I 

thought: “It’s not my problem”, but it 

suddenly became, because I ended up 

directing it. [laughs]. That was very 

interesting, because when I watched to 

Blasted, I frequently didn’t see exactly what 

I had written, and that bothered me a lot, so I 

was confronted with the real struggle of 

creating the images that I write. But I liked it 

a lot. With Cleansed on the other hand the 

story is completely different. No One 

believes this, but it’s completely true: I was 

sick and tired of all that naturalist garbage 

 

Já com Cleansed a história é completamente 

diferente. Ninguém nunca acredita nisso, mas é a 

verdade total: Eu estava de saco cheio de todo 

esse lixo naturalista que estava sendo produzido, 

então resolvi que queria escrever uma peça que 

não poderia nunca ser transformada num filme, 

que nunca poderia ser filmada para a televisão, 

que nunca poderia ser transformada num 

romance. A única coisa que jamais poderia ser 

feito com ela é a encenação. Acredite ou não, 

essa peça é Cleansed. Aquela peça só poder ser 

encenada. Você pode dizer “Ela não pode ser 

encenada”, mas ela também não pode ser mais 

nada, tudo bem, mas ela só pode ser feita num 

teatro. Claro que eu sabia que tinham direções de 

palco impossíveis, mas eu acredito genuinamente 

que você pode fazer o que quiser num palco, 

tanto em termos de ofender a alguém quando 

pragmaticamente, você pode fazer o que quiser 

no palco. Não existe absolutamente nada que 

você não possa representar de uma maneira ou 

outra. Pode não ser representado 

naturalisticamente. É completamente impossível 

fazer Cleansed naturalisticamente, porque 

metade da plateia iria simplesmente morrer de 

pura tristeza se você faz ela dessa maneira. Mas 

esse é meio que o objetivo; Eu nunca pedi isso, 

eu nunca pedi que as pessoas cortassem mesmo 

as pernas, ou usassem ratos reais, embora haja 

uma produção na Alemana que está usando ratos 

reais, aparentemente. Eles vêm ensaiando os 

ratos... [risos] É sério. Eu queria escrever uma 



 

 

that was being produced, so I decided that I 

wanted to write a play that couldn’t ever be 

transformed into a movie, or be filmed to the 

tv, that could never be made into a romance.  

The only thing that could be done with is is 

the staging. Believe it or not, this play is 

Cleansed. That play can only be staged. You 

can say “It can’t be staged”, but it also can’t 

be anything else, it can only be produced in 

a theatre. Of course I knew about the 

impossible stage directions, but I honestly 

believe that you can do whatever you want in 

a stage, either in terms of offending someone 

or pragmatically, you can do whatever you 

want to. There is absolutely nothing that you 

can’t represent in a way or another. It can not 

be represented naturalistically. It is 

completely impossible to stage Cleansed 

naturalistically, because half of the audience 

would just die of pure sadness if you do it 

that way. But this is kind of the goal; I never 

asked that, I never asked people to actually 

cut the legs, or to use real mice, even though 

there is a production at Germany that is using 

real mice, apparently. They’ve been 

rehearsing the mice… [laughs] Really. I 

wanted to write something that was totally, 

completely theatrical. That couldn’t be 

anything else. But there was a part of me that 

wanted to direct plays, so “This is their 

problem”... 

But I thought: “At the end, you have to write 

what you want.” And when you write a stage 

coisa que fosse totalmente, completamente 

teatral. Que não poderia ser qualquer outra coisa. 

Mas tinha uma parte de mim que queria dirigir 

peças, então “Isso é problema deles”...  

 

Mas eu pensei: “No final, você tem que escrever 

o que você quer.” E quando você escreve uma 

direção de palco, (não são coisas do tipo, “o 

cenarista coloca isso aqui, e esse guincho fica 

lá…)  o que eu escrevo é o efeito daquilo. O 

efeito que nós entendemos é o de que o pé de 

alguém foi cortado fora. De que maneira você faz 

isso é outra estória. Para mim, nunca é sobre a 

coisa em si - não é sobre quando alguém escreve 

o quanto ama outra pessoa e suas mãos são 

cortadas fora. Não é sobre o cortar, é sobre como 

a pessoa não pode mais expressar amor com suas 

mãos. E o que isso significa? Eu acho que, quão 

menos naturalista você mostra isso, mais as 

pessoas tendem a pensar: “O que isso significa? 

Qual o significado desse ato?” Ao invés de 

“Porra, como eles fizeram isso?” [risos]. O que 

não é uma resposta interessante para se incitar 

numa platéia, porque você sabe que o David 

Copperfield pode fazer isso.  

 

 

 

DR: Como você veio a atuar em Cleansed?  

 

SK: Tem uns rumores circulando que eu 

empurrei uma atriz da escada. Isso não é verdade. 

O cachorro dela estava tentando fazer sexo com 



 

 

direction, (that aren’t things like ‘the stager 

puts this here, this hook goes there…) what I 

write is the effect of that. The effect that we 

get is that someone’s foot was cut off. In any 

way you do that and that’s another story. To 

me, it never is about the thing in itself - it’s 

not about when someone writes how much 

they love another person and their hand are 

cut off. It’s not about the cutting, it’s about 

the person not being able to express love with 

his hand anymore. And what does that mean? 

I think that, the less naturalistic you can show 

that, the more people tend to think: “What 

does it mean? What is the meaning of that 

action?” Instead of “Fuck, how did they do 

that?” [laughs].  Which is not an interesting 

answer to instigate in a audience, because 

you know that David Copperfield can do 

that. 

 

DR: How did you come to act in Cleansed?  

 

SK: There are rumours around that I threw an 

actress off the stairs. That is not true. Her dog 

was trying to have sex with another dog in 

the park, she was trying to separate them and 

slipped a back disc.   

 

DR: Oh, how Sarah Kane [laughs] 

 

SK: That would be. That is honestly what 

happened. And we kind of seated there for 

two days thinking: “What are we going to 

outro cachorro num parque, ela estava tentando 

separar e deslizou um disco da coluna.  

 

DR: Ah, Quão Sarah Kane. [risos] 

 

SK: Seria. Isso é honestamente o que aconteceu. 

E nós meio que sentamos lá por dois dias 

pensando: “O que nós vamos fazer? dá pra 

adiar?”  Mas o problema era que ela tinha que ser 

pendurada e fazer várias coisas extraordinárias - 

que são simplesmente impossíveis com 

problemas de coluna - então nós teríamos que 

fechar. Naquele momento eu fiquei muito 

deprimida e pensei: “Eu não vou aguentar ver a 

peça terminar assim” E, num momento de 

precipitação,  eu disse: “Olha, eu sei as falas, eu 

posso fazer” E logo em seguida eu estava sendo 

pendurada e fazendo coisas extraordinárias e 

pensando “Não, eu não consigo fazer isso”. Mas, 

no final, eu fiz as três últimas noites e foi 

maravilhoso. E eu vou fazer Crave também. Eu 

vou. Eu vou empurrar atrizes de escadas, coisas 

vão cair do céu.  

 

DR: Você aprendeu algo mais sobre escrever, 

enquanto atuava? 

 

SK: Eu aprendi a) O quão difícil é atuar, e b) O 

quão fácil é atuar. E todo mundo transforma 

numa coisa muito, muito complicada. Quando na 

verdade não é, é uma coisa extremamente 

simples. E, na verdade, é essa simplicidade que 

torna tudo tão difícil. Eu não posso falar de 



 

 

do? Can we postpone it?” But the problem 

was that she had to be lifted and do all kinds 

of extraordinary things - that are simply 

impossible with back problems - so we 

would have to close it.   

At that moment I got very depressed and 

thought: “I won’t be able to see the play end 

up like that” And, in a precipitated moment, 

I said: “Look, I know the lines, I can do it.” 

And following that I was being lifted and 

doing all kinds of extraordinary things and 

thinking: “No, I can’t do this.” But in the end 

I did the three last nights and it was 

wonderful. And I am also going to do Crave. 

I am. I will push actress off stairs, things will 

fall from the sky.  

 

DR: Did you learn anything about writing, 

while you were acting? 

 

SK: I learned a) How difficult it is to act, and  

b) How easy it is to act. And everyone turns 

into this very, very complicated thing. When 

the truth is that it is extremely simple. And, 

in truth, it’s that simplicity that turns it all so 

hard. I can’t speak about acting as a whole, 

but what Cleansed asked for was an extreme 

simplicity. And that is something very, very 

hard to do when you’re naked in front of 400 

people. Be simple, you know? Your instinct 

is to run away. But in truth is a very simple 

thing. What do I want? What do I feel? How 

can I make myself feel that? I also learned 

atuação como um todo, mas o que Cleansed pedia 

era simplicidade extrema. E isso é uma coisa 

muito, muito difícil de fazer quando se está 

pelado em frente de 400 pessoas. Seja simples, 

sabe como é? Seu instinto é sair correndo. Mas 

na verdade é uma coisa bem simples. O que eu 

quero? O que eu sinto? Como eu me possibilito 

sentir aquilo? Eu aprendi também o quanto é 

difícil fazer isso especialmente numa peça como 

Cleansed, onde você desaparece num buraco no 

palco e tem exatamente três segundos e meio 

para tirar todas as suas roupas, correr por trás do 

palco, entrar em algo e sair de outro buraco no 

palco. Acho que eu disse, em algum momento, 

aos outros atores: “Meu Deus, isso é muito, 

muito difícil, não é?” E eles diziam: “Sim, é 

mesmo.”  [risos]. Foi aí que eu percebi que eu 

não era muito popular. Mas foi interessante, ser a 

única pessoa do mundo que participou e assistiu 

a uma produção de Cleansed. É extraordinário o 

quanto é diferente sentar e assistir, de estar na 

peça. Pre começar, parecem se passar apenas 

quinze minutos quando você faz parte dela. E 

quando você assiste, ela se arrasta para sempre. 

Mas foi uma jornada diferente pela peça. Uma 

jornada que eu gostei. [a peça] Subitamente ficou 

muito clara para mim. “Ah, eles estão 

apaixonados”. É na verdade muito hippie anos 

60. Eles estão todos emanando muito amor e 

carência, e indo atrás do que precisam. E os 

obstáculos no meio do caminho são 

extremamente desagradáveis, mas isso não é 

sobre o que fala a peça. O que guia as pessoas é 



 

 

how difficult it is to do that specially in a play 

like Cleansed where you disappear in a hole 

at the stage and have exactly three seconds 

and a half take off all your clothes, run 

behind the stage, get into something and get 

out of another hole at the stage. I think I said, 

at some point to the other actors: “My god, 

this is very, very hard, isn’t it? And they said: 

“yes, it is.” [laughs]. It was then that I 

realized that I wasn’t very popular. But it was 

interesting, to be the only person in the world 

that participated and watched a production of 

Cleansed. It’s extraordinary how much 

different it is to sit and watch, and to be in 

the play. To start, the play looks like 15 

minutes when you’re part of it. And when 

you’re watching it, it goes on forever. But it 

was a different journey through the play. A 

journey that I liked. [the play] suddenly 

became clear to me. “Ah, they’re in love”. 

It’s actually very 60’s hippies. They’re all 

emanating a lot of love and need, and going 

after what they need. And the obstacles at the 

way are extremely unpleasant, but that is not 

what the play is all about. What guides 

people is the need, and not the other way 

around.  

 

DR: When I saw it, the audience wasn’t 

very appreciative… 

 

SK: Were you there when people screamed 

at the play? 

a carência [ou necessidade, need], e não o 

contrário.  

 

 

DR: Quando eu vi, a platéia não estava muito 

apreciativa... 

 

SK: Você estava lá quando as pessoas gritaram 

para a peça?  

 

DR: Não, eles… 

 

SK: As pessoas gritaram mesmo para ela.  

 

DR: Para quem você escreve? 

 

SK: Mim. Eu só escrevi até hoje para mim. A 

verdade é que (subitamente me sinto um pouco 

estranha aqui), Eu sempre escrevi a fim de 

escapar do inferno. E nunca funcionou. Mas, do 

outro lado, quando você senta e assite algo, 

pensa: “Essa é a expressão mais perfeita do 

inferno que eu senti”, então, talvez, tenha valido 

a pena. Eu nunca escrevi nada para mais 

ninguém, além de uma pequena peça de comédia 

para o meu pai uma vez. Mas ela está muito bem 

escondida.  

 

DR: Como você espera que a plateia reaja?  

 

SK: Ah, querido. Como eu disse, com Blasted, eu 

esperava que eles gostassem, ingenuamente. 

Desde então, eu sempre tenho esperado que eles 



 

 

 

DR: No, they…  

 

SK: People actually screamed at it. 

 

DR: To whom do you write? 

 

SK: Me. I only wrote so far to myself. The 

truth is that (suddenly I feel a bit strange 

here), I always wrote to escape from hell. 

And it never worked. But, on the other side, 

when you sit and watch something, you 

think: “This is the most perfect expression of 

the hell that I felt”, so, maybe, it was worth 

it. I never wrote anything to anyone else, 

besides a small comedy play to my dad once. 

But it is well hidden.  

 

DR: How do you expect the audience to 

react? 

 

SK: Ah, darling. Like I said, with Blasted, I 

expected them to like it, innocently. Since 

then, I always have waited them to hate it, 

and it hasn’t been that bad. To me, waiting 

something from the audience comes after the 

play is written and rehearsed. You can never 

guess, I mean, particularly what happened to 

Blasted, you could never anticipate that - 

And if you wait for that kind of answer, you 

don’t get it. I mean, I know a lot of people 

that wrote things with the objective to get 

that kind of answer and it didn’t work. You 

detestem, e não tem sido tão ruim. Para mim, 

esperar algo da plateia vem somente depois da 

peça estar escrita e ensaiada. Você não consegue 

nunca adivinhar, quer dizer, particularmente o 

que aconteceu com Blasted, você nunca poderia 

antecipar aquilo - E se você espera aquele tipo de 

resposta, você não a recebe. Quer dizer, eu 

conheço muita gente que escreveu coisas com a 

finalidade de receber aquele tipo de resposta e 

não funcionou. Você não pode antecipar a plateia 

e não pode tentar faze-los se comportar de uma 

certa maneira. Eu sei que todo mundo entende, 

todo mundo naquela sala já esteve num 

relacionamento em que você pensa: “Eu vou 

fazer a outra pessoa fazer isso” e o tiro sai pela 

culatra. E isso é com uma pessoa que você 

conhece muito bem, então imagine tentar fazer 

500 pessoas que você não conhece se 

comportarem de qualquer maneira. É 

simplesmente impossível.  

Então eu acho que o que eu penso quando 

escrevo é como eu quero que um momento ou 

ideia em particular me afetem. E qual é a melhor 

maneira de tirar aquela resposta de mim.  E, se eu 

respondo daquela maneira, existe a possibilidade 

de que há pelo menos mais uma pessoa na plateia 

que responde da mesma maneira. E mesmo que 

não haja, eu já estou satisfeita, que era a intenção 

inicial.  

 

Q: ??? [??] 

 



 

 

can’t anticipate the audience and can’t make 

them behave in a certain way. I know that 

everyone understands, everyone on that 

room has been in a relationship in which you 

think “I will do the other person do this” and 

it backfires. And that is with a person that 

you know well, so imagine try to do that with 

500 people that you don’t know, try to make 

them behave a certain way. It’s just 

impossible. 

So what I think when I write is how do I want 

a moment or idea in particular to affect me. 

And what is the best way of taking that 

reaction out of me. And, if I answer that way, 

there is the possibility that at least one more 

person at the audience feels the same way. 

And even if there’s not, I am already pleased, 

which was the original intent.  

 

Q: ??? [??] 

 

SK: I think that with Cleansed it’s another 

story, actually. (Now I want a piece of paper 

to draw something. Do you have a piece of 

paper?) The structure of Cleansed is based on 

Woyzeck, a play by Buchner that I directed 

last year [1997]. This is the difference 

between plot and story, ok? Story is, 

chronologically, what happens, that is: five 

years ago, there was this man and woman, 

Ian and Cate, and they had a relationship that 

went very very awry. He was working for the 

MI5 at the time, blah, blah, blah, you get to 

SK: Eu acho que com Cleansed a história é outra, 

na verdade. (Agora eu quero um pedaço de papel 

pra desenhar uma coisa. Você tem um pedaço de 

papel?) 

A estrutura de Cleansed é baseada em Woyzeck, 

uma peça de Buchner que eu dirigi no ano 

passado [1997]. Essa é a diferença entre enredo e 

estória, ok? Estória é, cronologicamente, o que 

acontece, que é: cinco anos atrás, havia esse 

homem e essa mulher, Ian e Cate, e eles tinham 

um relacionamento que deu muito, muito errado. 

Ele estava trabalhando para o MI5 na época, blá, 

blá, blá, você chega ao fim da estória e ele está 

morto. O enredo é: Tem duas pessoas num quarto 

de hotel. Conforme você vai, coisas do passado 

são reveladas, então é basicamente a ordem das 

coisas que muda. O enredo é a ordem na qual a 

estória é revelada. Então com Blasted, por 

exemplo, a estória e o enredo são similares, uma 

vez que, no final, tudo é revelado.  

Com Cleansed, essa linha sinuosa aqui, que sobe 

e desce, é a estória, e os momentos que sobem 

são os momentos mais dramáticos, que tendem a 

ser violentos (infelizmente). E os momentos 

baixos são os momentos que constroem os 

outros. Essa é a estória. Tudo acima dessa linha 

(reta) é o enredo. Tudo abaixo é perdido. A peça 

Woyzeck, de Buchner, é uma gema 

absolutamente perfeita para se procurar por isso, 

já que tudo que é remotamente alheio ou 

explicatório é completamente cortado, e tudo o 

que resta são os momentos extremamente 



 

 

the end of the story and he is dead. The plot 

is: There are two people at a hotel room. As 

you go, things from the past are being 

revealed, so it’s basically the order of events 

that change. The plot is the order in which the 

story is revealed. So with Blasted, for 

instance, the story and the plot are similar, 

once that, at the end, all is revealed.  

With Cleansed, this curvy line here, that goes 

up and down, is the story, and the moments 

that go up are the more dramatic moments, 

that tend to be violent (unfortunately). And 

the low moments are the moments that build 

to the others. This is the story.  Everything 

above this line (straight) is the plot. 

Everything below is lost. Buchner’s play, 

Woyzeck, is an absolute perfect gem for you 

to look for this, because everything that is 

remotely outside or explanatory is 

completely cut, and all that rest are the 

extremely dramatic moments. What I tried to 

do with Cleansed was the same thing, but in 

a different way.   

When I was directing - I finished Cleansed 

when I was directing Woyzeck - I was 

playing with all the different versions, 

because he died before finishing the play, so 

nobody knows the correct order in which he 

wanted the scenes to be. So I sit there with 

all the scenes written in cards, moving them 

around and thinking: “When did I do this 

before? - Oh, yeah, it was in Cleansed.” So I 

wrote all the stories (Robin/Carl’s, 

dramáticos. E o que eu tentei fazer com Cleansed 

foi a mesma coisa, mas de maneira diferente.  

 

Quando eu estava dirigindo - eu terminei 

Cleansed quando estava dirigindo Woyzeck - eu 

estava brincando com todas as diferentes versões, 

porque ele morreu antes de terminar a peça, então 

ninguém sabe a ordem certa na qual ele queria as 

cenas. Então eu sentei lá com todas as cenas 

escritas em cartões, movendo-os ao redor e 

pensando: “Quando foi que eu fiz isso antes? - 

Ah, sim, foi em Cleansed.” Então eu escrevi 

todas as estórias (a de Robin/Carl, a de 

Grace/Graham, a de Robin/Grace e a de 

Tinker/Stripper) separadamente, e pensei: “Onde 

elas conectam?” E eu estava fazendo isso, 

movendo os cartões por todo lado, ficando 

absolutamente louca, pensando: “Tem uma cena 

faltando, Cadê essa cena?” Quebrando cenas em 

duas até que eu consegui o que queria. Então, 

inevitavelmente, é isso que ocorre, porque tudo 

que acontece na peça são os momentos acima da 

linha, aqui, enquanto que se você olha pra outras 

peças, tem coisas como “Ele vai e conta para o 

pai dele”. Se você olha pro teatro grego, tem o 

mensageiro que aparece, e tudo isso deixa tudo 

mais fácil, e te dá tempo pra acalmar. Mas eu não 

quero dar tempo para acalmar. O porque é outra 

questão, mas eu penso assim, eu queria despir 

tudo, eu queria que fosse pequeno, e quando eu 

digo pequeno, penso em minimalista e poético, e 

eu não queria desperdiçar nenhuma palavra. Eu 

detesto palavras desperdiçadas.  



 

 

Grace/Graham’s, Robin/Grace’s and 

Tinker/Stripper’s) separately, and thought: 

“Where do they connect?” I was doing this, 

moving the cards all around, getting 

absolutely crazy, thinking: “There is a scene 

missing, where is the scene?” Breaking 

scenes in two until I got what I wanted. So, 

inevitably, that is what happens, because all 

that happens in the play are the moments 

above the line, here, while if you look at 

other plays, there are things like “You go and 

tell his father”. If you look at greek theatre, 

there is the messenger that shows up, and all 

of that makes it easier, and gives you time to 

calm down. But I don’t want to give time to 

calm down. The why is another question, but 

I think like that, I wanted to undress 

everything, I wanted it to be small, and when 

I say small, I think in minimalist and poetic, 

and I didn’t want to waste a single word. I 

hate wasted words.  

Crave is on the other side of the scale, 

because there are more words than all the 

other plays, but it is actually less than half the 

duration time of the others. Again, there is no 

wasting. I don’t like to write anything that 

you don’t need. My favorite exercise is to 

cut: cut, cut, cut… I am very despised at the 

Royal Court’s plot meetings because I read 

other people’s plays and inevitably think: “If 

you cut this line…” And this has become and 

habit, but I think it is a good habit.  

 

 

E Crave está do outro lado da escala, já que tem 

mais palavras do que todas as outras peças, mas 

é na verdade menos da metade do tempo das 

outras. Novamente, não tem desperdício. Eu não 

gosto de escrever coisas das quais você não 

precisa. E meu exercício favorito é cortar: cortar, 

cortar, cortar…. Eu sou muito odiada nas 

reuniões de enredo do Royal Court porque eu leio 

as peças das outras pessoas e inevitavelmente 

penso: “Se você cortar essa linha…” E isso se 

tornou um hábito, mas eu acho que seja um bom 

hábito.  

 

Q: A razão de você escrever coisas tão extremas 

é porque sabe que vai causar um tumulto? 

 

SK: Algumas das coisas extremas que eu pus nas 

peças, eu fiz porque elas são verdadeiras, e elas 

me deixaram tão consternada e horrorizada, que 

eu me senti obrigada a pô-las lá.  

 

Em algum momento quando eu estava 

escrevendo Blasted, eu percebi que havia uma 

conexão com Rei Lear. E eu pensei: “Eu estou 

escrevendo sobre a paternidade. Tem essa cena 

onde ele enlouquece; E tem essa cena de Dover 

com Cate quando ela descarrega a arma - ela vai 

dar a arma pra ele ou não?” E eu pensei que a 

única coisa que eu não tinha era a cegueira, o que 

era muito estranho, eu não ter a cegueira. Na 

época (sabe-se lá deus porque) eu estava lendo 

Among the Thugs de Bill Buford, sobre a 



 

 

Q: The reason for you to write such extreme 

things is because you know it’ll cause a 

turmoil?  

 

SK: Some of the extreme things I put on the 

plays, I did them because they’re so true, and 

they left me so disturbed and horrified, that I 

felt obligated to put them there.  

In some moment, when I was writing 

Blasted, I realized that there was a connexion 

with King Lear. And I thought: “I am writing 

about fatherhood. There is a scene where he 

goes crazy; And there is this scene of Dover 

with Cate when she unloads the weapon - is 

she going to give him the gun or not?  

And I thought that the only thing that I didn’t 

have was the blindness, which was very 

strange, me not having the blindness. At the 

time, God knows why, I was reading Among 

the Thugs, by Bill Buford, about the violence 

in football. You all have read Blasted, but 

then people listen that it is real they get even 

more terrified. It’s absolutely terrifying. 

There was this police officer pretending to be 

a Manchester United fan. [Tape ends here]. 

He sucked the other’s eyeball, took it off in a 

bite (see, you have read the play and still 

react like that), bit the eyeball, spat it at the 

floor, threw the guy and left him there. I 

couldn’t believe what I just read.  I couldn’t 

believe that a human being could do that to 

another person, that he would be able to, but 

he did it. I put it on the play and everyone 

violência no futebol. Vocês todos já leram 

Blasted, mas quando as pessoas escutam que é 

real elas ficam ainda mais horrorizadas. é 

absolutamente apavorante. Tinha esse policial 

que estava fingindo ser um torcedor do 

Manchester United [Fita acaba aqui] ele então 

sugou um olho do outro, arrancou ele de uma 

mordida (tá vendo, vocês já leram a peça e ainda 

assim estão reagindo assim), mordeu o olho, 

cuspiu no chão, jogou o cara e deixou ele lá. Eu 

não podia acreditar no que tinha lido. Eu não 

conseguia acreditar que um ser humano consiga 

fazer isso com outra pessoa, que seria sequer 

capaz, mas ele fez. Eu coloquei na peça e todo 

mundo ficou chocado. Na sala de ensaio, quando 

eu dizia “Bom, isso na verdade vem de…” aí 

contava a eles e eles “Aaah”, e liam a peça - o 

que, vocês pensavam que eu inventei isso tudo? 

[risos] 

 

Uma coisa similar é verdade para Robin em 

Cleansed. Robin é baseado num jovem negro que 

esteve em Roben Island [prisão] com Nelson 

Mandela. Ele tinha 18 anos; foi posto em Roben 

Island e disseram que ele ficaria lá por 45 anos. 

Não significou nada pra ele, era analfabeto. Não 

significou nada. Nelson Mandela e outros 

prisioneiros ensinaram ele a ler e escrever. Ele 

aprendeu a contar, percebeu o que significavam 

quarenta e cinco anos e se enforcou. Quando eu 

conto isso para as pessoas, sabe, eu contei isso 

para o ator interpretando Robin, ele ficou muito 

chocado e chateado. Eu disse: “Mas você leu a 



 

 

was shocked. At the rehearsal room, when I 

said “Well, this actually comes from…” then 

I would tell them and they “Oooh”, and go 

read the play - What, do you think I made this 

all up?   [laughs] 

A similar thing is true to Robin in Cleansed. 

Robin is based in a young black man that was 

in Roben Island with Nelson Mandela. He 

was 18, was put in Roben Island and said that 

he would be there for 45 years. It didn’t mean 

anything to him, he was illiterate. It meant 

nothing. Nelson Mandela and the other 

prisoners taught him to read and write. He 

learned to count, realized what means forty 

five years and hang himself.  When I tell this 

to people, you know, I told this to the actor 

playing Robin, he was very shocked and 

bummed out. I said: “But you read the play. 

It is there.” I don’t invent a lot. I look around. 

I mean, I hate the idea of theatre as 

journalism, and I would never say that I am 

a journalist, but when we’re talking about the 

acts of violence in my plays, my imagination 

is not that sick. You know what I mean? I 

simply read the papers - it’s not like there’s 

something wrong with me. All that you have 

to do is look at the world around you and it 

will be there. And I agree with you, Blasted 

is very devastating. But the only reason that 

it is more devastating than the newspapers is 

because the boring pars are cut down. 

 

peça. Está lá.” Eu não invento muito. Eu olho ao 

redor. Quer dizer, eu detesto a ideia de teatro 

como jornalismo, e eu nunca diria que sou uma 

jornalista, mas quando se trata dos atos de 

violência nas minhas peças, minha imaginação 

não é tão doentia. Sabe o que quero dizer? Eu 

simplesmente leio os jornais - não é como se 

tivesse algo errado comigo. Tudo o que você tem 

que fazer é olhar para o mundo a seu redor e 

estará lá. E eu concordo com você, Blasted é bem 

devastador. Mas a única razão pela qual é mais 

devastadora do que o jornal é porque todas as 

partes chatas foram cortadas.  

 

DR: Blasted parece extremamente bruta… mas 

em nenhum sentido você acredita que o Ian seja 

um monstro. 

 

SK: Eu não acredito. Eu gosto muito do Ian. Eu 

acho ele engraçado. Eu consigo ver porque outras 

pessoas acham ele um desgraçado. Eu sabia que 

elas achariam. Mas eu acho ele extremamente 

engraçado. E o motivo de eu ter escrito esse 

personagem foi um dilema moral que eu 

enfrentei quando um homem que eu conhecia 

estava morrendo de câncer de pulmão, estava 

muito, muito doente, que era muito engraçado, 

começou a fazer as piadas mais racistas que eu já 

ouvi na vida. E eu fiquei completamente 

dividida: a) porque elas eram muito engraçadas, 

piadas muito boas, que eu nunca tinha escutado 

antes b) Porque eu queria contar pra ele que eu o 

achava horrível e estava feliz que ele estava 



 

 

Dr: Blasted seems extremely brutal, but you 

never believe that Ian is a monster. 

 

SK: I don’t believe. I like Ian a lot. I think he 

is funny. I can see why people think he is a 

bastard. I knew they would. But I think he’s 

extremely funny. And the reason that I wrote 

this character was a moral dilemma that I 

faced when a man that I knew was dying of 

lung cancer, was very very sick, he was very 

funny and started to tell the most racist jokes 

I’ve ever listened. And I was completely 

divided: a) Because they were very funny, 

very good jokes, that I’ve never heard before. 

b) Because I wanted to tell him that I thought 

that he was horrible and that I was happy he 

was dying and c) Because he was dying of 

lung cancer, I thought: “This poor man is 

dying of lung cancer, he would not be 

speaking that if he wasn’t.” And that left me 

very disturbed, but yes, I liked him. And no, 

when I wrote Blasted, eu wanted to show 

people by what they are. I can’t copy [??], I 

don’t know what to think about them. Yes, of 

course I think he is a monster, but I also think 

he is great. All I know is I wanted the soldier 

to be worse. And I knew that, having created 

Ian, I would have a big problem in creating 

someone that would go through that door and 

make Ian seems like a kitten. So that was 

very hard. Writing the soldier was probably 

the hardest thing I’ve ever done. 

 

morrendo de câncer de pulmão e c) Por ele estar 

morrendo de câncer de pulmão, eu pensava: 

“Esse pobre homem está morrendo de câncer de 

pulmão, não estaria falando isso se não 

estivesse.” E isso me deixava muito perturbada, 

mas sim, eu gostava dele. E não, quando eu 

escrevi Blasted, eu quis mostrar essas pessoas 

pelo que elas são. Eu não quero copiar [??], eu 

não sei bem o que penso sobre eles. Sim, claro 

que eu acho que ele é um monstro; mas eu 

também acho ele ótimo. Tudo o que eu sabia era 

que eu queria que o soldado fosse pior. E eu sabia 

que, tendo criado Ian, eu teria um grande 

problema em criar alguém que passasse pela 

porta e fizesse Ian parecer um gatinho.  Então 

isso foi muito difícil. Escrever o soldado foi 

provavelmente a coisa mais difícil que eu já fiz.  

 

E não, eu não sei bem o que pensar deles. E sim, 

eu acho que a Cate é muito estúpida: claro, o que 

ela está fazendo num quarto de hotel pra começo 

de história; claro que ela vai ser estuprada. Mas 

sim, não é terrivelmente trágico que isso 

aconteça com ela? E eu tive noites durante os 

ensaios de Blasted quando eu ia pra casa chorar 

e dizer para mim mesma: “Como eu pude criar 

essa mulher linda pra ela ser tão abusada?” E eu 

me sentia um pouco doente e depravada. Uma 

parte disso era pelo fato de não ter um sentimento 

forte de que, no fim, Cate termine bem. Se esse 

sentimento existisse, eu me sentiria 

completamente exonerada. Mas eu não me senti, 

porque nenhuma daquelas pessoas termina bem.  



 

 

And no, I don’t know well what to think 

about them. And yes, I think Cate is very 

stupid: of course, what is she doing in a hotel 

room to begin with; of course she is going to 

be raped. But yes, isn’t it terribly tragic that 

it happens to her? And I have nights during 

the Blasted rehearsals when I would home 

cry and say to myself: “How can I create this 

beautiful woman for her to be so abused?” 

And I would feel a bit sick and nasty. A part 

of that was because there isn’t a strong 

feeling that, in the end, Cate ends up well. If 

that feeling existed, I would feel completely 

exonerated. But I didn’t felt, because none of 

those people end up well. 

 

Q: Two questions: Gender of Crave 

characters? 

 

SK: To me, A was always an older man; M 

was an older woman; B a younger man and 

C a younger woman.  

I decided not to specify; I thought that there 

are things that the characters say that make it 

all very clear. For instance, it would be very 

strange for a man to say “When I wake up, I 

think that my period has arrived.” That 

would be very strange. And it would be very 

strange if a man kept talking about how he 

wants to have a baby. But, on the other hand, 

yeah, it could be done. I am sure that I will 

see a production in Germany where they will 

do that. [laughs]. I am sure that is happening.  

 

Q: Duas perguntas: Gênero das personagens de 

Crave? 

 

SK: Para mim,  A sempre foi um homem mais 

velho; M uma mulher mais velha; B um 

homem mais jovem; e C uma mulher jovem. 

Eu decidi não especificar; Eu pensei que tem 

coisas que as personagens falam que tornam 

tudo muito claro. Por exemplo, seria muito 

estranho se um homem falasse: “Quando eu 

acordo, eu acho que minha menstruação 

chegou” Isso seria muito estranho. E seria 

muito estranho se um homem ficasse falando 

o quanto ele quer um bebê. Mas, por outro 

lado, sim, poderia ser feito. Eu tenho certeza 

que eu vou ver uma produção na Alemanha 

onde eles farão isso. [risos] Eu tenho certeza 

que isso vai acontecer.  

Eu estava tentando fazer algo diferente em 

Crave, o que foi, de certa maneira, não sobre 

perder o controle, mas sobre abrir-se para 

novas possibilidades. De certa maneira, para 

mim, Crave é bem específico; tem significados 

bem fixos e específicos na minha mente, que 

ninguém mais pode entender a não ser que eu 

os conte. Por exemplo, quem aqui sabe o que 

1997114424 significa? Nenhum de vocês sabe. 

Eu sou a única pessoa que sabe, e os atores 

sabem disso. E eu não tenho intenção 

nenhuma de contar a ninguém o que isso 

significa. Então eu não posso nunca esperar 

ver a mesma produção duas vezes. Graças a 



 

 

 

I was trying to do something different in 

Crave, which was, in a certain way, not about 

losing control, but about opening up to new 

possibilities. In a way, to me, Crave is very 

specific: It has very fixed and specific 

meanings in my mind, that no-one else can 

understand unless I tell them. For instance, 

who here knows what 1997114424 means? 

Nobody of you knows. I am the only person 

that knows, and the actors know that. And I 

have no intention of telling anyone what does 

that means.  

So I can never expect to see the same 

production twice. Thank God. It won’t 

happen. A, B, C and M have to me very 

specific meanings, that I am ready to tell you: 

A was (A is many things), was the Author, 

the Abuser, Alistair - Alistair Crowley, that 

wrote some interesting books that some of 

you may want to read. Antichrist. My brother 

gave the idea of Arsehole, that I also liked a 

lot. There is also the actor for whom I wrote 

originally, Andrew. So that’s is where A 

comes from. M was simply mother. B was 

boy. And C was Child. But I didn’t want to 

write that because then they would be fixed 

in this forever and would never change. And, 

let’s be honest, it’s a little bit somber. And I 

have the chance to - I mean the play is clearly 

influenced or based on The Waste Land. I 

had the chance to write notes to accompany 

the play to explain it.  

Deus. Não vai acontecer. A, B, C e M tem para 

mim significados bem específicos, que eu estou 

preparada para contar a vocês: A era ( A é 

muitas coisas) era o Autor, o Abusador, 

Alistair - Alistair Crowley, que escreveu 

alguns livros interessantes que alguns de vocês 

podem querer ler. Anticristo. Meu irmão deu 

a ideia de <<Arsehole>> [babaca, idiota, 

cuzão], que eu gostei bastante. Tem também o 

ator para quem eu escrevi originalmente, 

Andrew. Então é daí que A vem. M era 

simplesmente Mãe. B era Boy [garoto, 

menino]. E C era Criança. Mas eu não queria 

escrever isso tudo porque senão eles ficariam 

fixos nisso para sempre e nunca mudariam. E, 

sejamos sinceros, é um pouco sombrio. E eu 

tive a chance de - quer dizer a peça é 

claramente influenciada ou baseada em The 

Waste Land. E eu tive a chance de escrever 

notas para acompanhar a peça a fim de 

explicá-la. Mas o que aconteceu com T. S. 

Elliot - pobre desgraçado, aposto que ele se 

arrependeu para sempre - foi que todo mundo 

ficou mais interessado nas notas que nos 

poemas. Porque como você entenderia o 

poema sem elas? E eu não queria que isso 

acontecesse. E também eu sabia que a série de 

notas seria maior que o enredo da peça, o que 

é ridículo. Então eu pensei, é uma escolha 

muito simples: ou eu explico tudo, o que 

significa entrar em muitos detalhes da minha 

vida, o que eu não quero fazer, ou eu não 

explico nada. E eu pensei: “Eu não vou 



 

 

But what happened with T. S. Elliot - poor 

bastard, I bet he regretted forever - was that 

everyone was more interested in the notes 

than in the poems. Because how would you 

understand the poem without them? I didn’t 

want that to happen. And I also knew that the 

series of notes would be bigger than the 

actual plot of the play, what is ridiculous. So 

I thought, It’s a very simple choice: I either 

explain everything, which means getting into 

a lot of details about my life, which I don’t 

want to do, or I explain nothing. And so I 

thought: I will explain nothing.” If no-one 

likes it, who cares? 

What is the second question? 

 

Q: I got scared by the image in Crave of 

sticking a pole in someone’s ass until it goes 

out at the shoulder. Is that true? 

 

SK: [laughs] Yes, it is true. Ok, where does 

it comes from… Prepare to feel very guilty 

for laughing. It’s a form of crucifixion that 

the  serbian soldier used against the muslim 

in Bosnia. They did it with hundreds of 

muslims, and they hang them and left them 

there, and it would take up to five days for 

them to die. It’s possible and it unfortunately 

happens. I tend to think that actually 

everything that was ever imagined, there’s 

someone that went there and did it. I had this 

thought about [laughs], nevermind, yes, I’m 

afraid it is true.  

explicar nada.” Se ninguém gostar, quem se 

importa? 

Qual a segunda pergunta?  

 

Q: Eu fiquei assombrado pela imagem em 

Crave de enfiar um pau na bunda de alguém 

até sair no ombro. É de verdade? 

 

SK: [risos] Sim, é verdadeira. Ok, de onde ela 

vem… Prepare-se para se sentir bem culpado de 

ter rido. É uma forma de crucificação que os 

soldados sérvios usavam contra os muçulmanos 

na Bósnia. Eles faziam com centenas e centenas 

de muçulmanos, e os penduravam e os deixavam 

lá, e levava até 5 dias para eles morrerem. É 

possivel e infelizmente acontece. Eu tendo a 

achar na verdade que tudo que já foi imaginado, 

tem alguém em algum lugar que já fez. Eu tive 

esse pensamento sobre [risos], esquece, sim, eu 

temo que seja verdade.  

 

Q:?? [??] 

 

SK: Eu escrevo peças, eu não escrevo filmes - pra 

começar. Não é o caso de pegar algo do filme e 

levar para a peça porque eu não me interesso por 

filmes - à parte do que eu escrevi. Para mim, é 

uma coisa completamente diferente. Eu acho que 

os filmes do Tarantino - Eu falo especificamente 

do Tarantino e não de outros diretores, ainda que 

Oliver Stone seja diferente… Tarantino não 

escreve sobre violência, ou faz filmes sobre 

violência. Ele certamente não escreve ou faz 



 

 

 

 

 

 

Q: ?? [??] 

 

SK: I write plays, I don’t write movies - to 

begin with. It’s not the case of taking 

something from the movie and putting it on 

the play because I have no interest in movies 

- besides the one I wrote. To me, it is a 

completely different thing. I think that 

Tarantino’s movies - I speak specifically of 

Tarantino and not of other director, even if 

Oliver Stone is different… Tarantino doesn’t 

write about violence, or makes movies about 

violence. He certainly doesn’t write or makes 

movies about love. He writes and makes 

movies about movies. It’s about this that his 

movies are. They’re about cinematographic 

conventions, and are entirely auto-

referential, and refer to other historical 

movies, and that is all. My plays, I hope, exist 

certainly inside a theatrical tradition. Few 

would agree with that. And they are at the 

very border of theatrical tradition, but they 

aren’t about other plays. They are not about 

representation methods. At all, they’re about 

love. And about survival and about hope. 

And to me this is a completely different 

thing. So when I go see a production of 

Blasted where the characters are complete 

arseholes, you don’t care about them, and at 

filmes sobre amor. Ele escreve e faz filmes sobre 

filmes. É sobre isso que seus filmes são. Eles são 

sobre convenções cinematográficas, e são 

completamente autorefenciais, e se referem a 

outros filmes históricos, e isso é tudo.  

Minhas peças, eu espero, existem certamente 

dentro de uma tradição teatral. Poucas pessoas 

concordariam com isso. E elas estão bem no 

extremo da tradição teatral, mas elas não são 

sobre outras peças. Elas não são sobre métodos 

de representação. No todo, elas são sobre amor. 

E sobre sobrevivência e sobre esperança. E para 

mim isso é uma coisa completamente diferente. 

Então quando eu vou ver uma produção de 

Blasted onde os personagens são uns completos 

merdas, você não se importa com eles, e na 

segunda cena da produção - no intervalo entre a 

primeira e segunda cenas Cate é estuprada 

durante a noite - as luzes se acendem e ela está 

deitada lá nua e com as pernas abertas, coberta de 

sangue, xingando Ian. E eu penso isso é tão, meu 

Deus, eu queria morrer de desespero. E eu disse 

pro diretor: “Sabe, ela foi estuprada durante a 

noite, você acha que é acreditável, interessante, 

fazível ou teatricamente válido que ela esteja 

deitada completamente nua em frente ao homem 

que a estuprou? Você não acha que ela se 

cobriria? Por exemplo.” E evidentemente isso 

não tem nada a ver com meus próprios 

sentimentos sobre nudez no palco. Eu já estive 

nua no palco e não tenho problema nenhum com 

isso. É simplesmente sobre o que é a verdade de 

cada momento. E se a verdade do momento é que 



 

 

the second scene of the production - at the 

interval between the first and second scenes 

Cate is raped during the night - the lights go 

on and she is lying there naked with the legs 

open, covered in blood, cursing Ian. And I 

think this is so, my God, I wanted to die in 

despair. I said to the director: “You know, 

she was raped during the night, do you think 

that it is believable, interesting, doable or 

theatrically viable that she is lying 

completely naked in front of the man that 

raped her? Don’t you think that she would 

cover herself? For instance.” And of course 

this has nothing to do with my own feelings 

about nudity on the stage. I have been naked 

on the stage and have no problem with that. 

It’s simply about what is the truth of each 

moment. And the truth of the moment is that 

he refers to another movie and to the way that 

someone’s head was exploded in that other 

movie, to me that is completely meaningless. 

And I just don’t care for that. And that is why 

I only watched one Tarantino’s movie, I 

think. I speak here with big authority. I only 

watched Reservoir Dogs. But I think that I 

already gave too much of my life watching 

that, and I won’t give another second. Let 

alone the three hours or whatever the 

duration that Pulp Fiction is.  

 

Q: Influence of your work and theatre in the 

future? 

 

ele se refere a outro filme e à maneira na qual a 

cabeça de alguém foi explodida naquele outro 

filme para mim isso é completamente sem 

sentido. E eu simplesmente não me interesso por 

isso. E é por isso que eu só assisti a um filme do 

Tarantino, acho. Falo aqui com grande 

autoridade. Eu só vi Reservoir Dogs. Mas eu 

acho que eu já dei muito da minha vida vendo 

aquilo, e não darei mais nenhum segundo. Ainda 

mais as três horas ou sei lá quanto tempo que 

Pulp Fiction é.  

 

Q: Influência do seu trabalho e teatro no 

futuro?  

 

SK: Meu Deus. Provavelmente todos [os teatros] 

estarão fechados.  

 

Eu não sei. Como eu disse antes, acho que tem 

tido um influência bem negativa. Duas semanas 

depois que Blasted estreou, eu recebi uma peça 

pra ler da Royal Court que era sobre três pessoas 

num porão assando um corpo e comendo-o. E eu 

pensei: “Será que essa pessoa já viu Blasted?” 

Porque haviam semelhanças extraordinárias, 

incluindo falas. Tem havido uma fartura de 

cópias de Blasted, nenhuma das quais foi 

produzida, fico satisfeita em dizer. Isso é uma 

influência negativa.  

 

Em termos de influência positiva, eu acho que 

está começando a haver o começo de um 

movimento de distanciamento do naturalismo. 



 

 

SK: My God. Probably all [the theatre] will 

be closed.  

 

I don’t know. Like I said before, I think that 

it has been a very negative influence. Two 

weeks after Blasted premiered, I received a 

play to read at the Royal Court that was about 

three people at a basement roasting a body 

and eating it. I thought: “Has this person seen 

Blasted?” Because there were extraordinary 

resemblances,  including lines. There has 

been an abundance of copies of Blasted, none 

of which was produced, I am happy to say. 

This is a negative influence.  

 

In terms of positive influence, I think that it 

is starting to happen a movement of 

distancing from naturalism. I haven’t seen 

the new Nick Grosso’s play - I don’t know if 

you’ve seen it - they told me that there’s a big 

leap away from naturalism, is that correct? 

 

DR: A jump. 

 

SK: A jump. I think that, if that’s true, 

certainly in terms of Nick Grosso’s work that 

is very significant. Having in mind what 

happened before. But I don’t know. I don’t 

know if you can anticipate those things. I 

mean, it’s like saying: Will the plays be 

produced in fifty years? Will any of us be 

here in fifty years? This is my question. I 

really don’t know.  

Eu não vi a nova peça do Nick Grosso [Real 

Classy Affair] - eu não sei se vocês já viram - me 

disseram que tem um grande salto pra longe do 

naturalismo, isso é correto? 

 

DR: Um pulo. 

 

SK: Um pulo. Eu acho que, se isso é verdade, 

certamente em termos da obra de Nick Grosso 

isso é bem significante. Tendo em vista o que ele 

escreveu antes. Mas eu não sei. Eu não sei se 

você pode antecipar essas coisas. Quer dizer, é 

como dizer: As peças serão produzidas daqui a 

cinquenta anos? Algum de nós estará aqui em 

cinquenta anos? é a minha pergunta. Eu não sei 

mesmo.  

 

Minha esperança é que eu descubra que existe 

vida após a morte, ?? em termos do que acontece 

com minha obra depois que eu morrer, não tem 

nada a ver comigo, eu não estarei aqui. Eu espero 

que as pessoas escrevam peças melhores. Isso é 

tudo que posso esperar. Mas eu duvido que eles 

façam. Lixo está sempre sendo produzido através 

dos tempos, a mediocridade sempre foi elogiada. 

Isso é o que acontece, e a maioria das peças só 

são reconhecidas em retrospecto.  

 

Quando Cleansed estava no Royal Court, teve 

um momento em que nós estávamos 

apresentando para plateias bem pequenas. Eu vi, 

Deus sabe onde, esse pedaço de tv velha: alguns 

atores estavam em Serjeant Musgrave’s Dance, 



 

 

 

My hope is that I find that there’s life after 

death, ?? in terms of what happens with my 

work after I die, there’s nothing to do with 

me, I won’t be here. I expect people to write 

better plays. That is all I can hope. But I 

doubt they will. Garbage is always being 

produced through the times, mediocrity has 

always been complimented. This is what 

happens, and most of the plays are only 

recognized in retrospect.  

 

When Cleansed was at the Royal Court, there 

was a moment in which we were presenting 

to very small audiences. I saw, God knows 

where, this piece of old tv: some actors were 

in Serjeant Musgrave’s Dance, one of the 

most brilliant plays of the last hundred years, 

and one of the actors was saying: “You 

know, we understand. We think that the play 

is very good, but last night nobody came.” 

Literally nobody appeared to see.  And you 

think about it now and it’s an absolute 

classic. So how did it become a classic? To 

me, I think that all that no-one, at some point, 

show up to see, is destined to be very good. 

And all that sells out, that fills audiences, 

there’s something wrong with that. There is 

probably a problem there, I mean, the Mojo’s 

influence - I don’t know how many of you 

saw the play of movie - Oh, if Jez speak to 

you, don’t tell him I said that.  

 

uma das peças mais brilhantes dos últimos cem 

anos, e um dos atores estavam dizendo: “ Sabe, 

nós não entendemos. Nós achamos que a peça é 

muito boa, mas ontem a noite ninguém veio.” 

Literalmente ninguém apareceu para ver. E você 

pensa sobre ela agora e é um clássico absoluto. 

Então como se tornou tão clássica? Para mim, eu 

acho que tudo que ninguém, em algum momento, 

aparece pra ver, está destinado a ser muito bom. 

E tudo que esgota, que lota plateias, tem algo de 

errado com isso. Existe provavelmente um 

problema aí, quer dizer, a influência de Mojo - eu 

não sei quantos de vocês viram a peça ou o filme 

- Ah, se Jez [Butterworth] falar com vocês, nãp 

digam que eu disse isso.  

 

DR: No que você está trabalhando agora?  

 

SK: Eu estou escrevendo uma peça chamada 4:48 

psicose. Tem similaridades com Crave, mas é 

diferente. É sobre um surto psicótico. E o que 

acontece com uma pessoa quando as barreiras 

que distinguem a realidade das diferentes formas 

de imaginação completamente desaparecem. Até 

que você não saiba mais a diferença entre sua 

vida acordada e sua vida nos sonhos. E também 

você não mais -  o que é muito interessante em 

Psicose - Você não mais sabe onde você acaba e 

onde o mundo começa. Então, por exemplo, se eu 

fosse psicótica, eu literalmente não saberia a 

diferença entre eu mesma, essa mesa e Dan. Seria 

tudo parte de um continuum. E as várias 

fronteiras começam a entrar em colapso. 



 

 

DR: What are you working on now? 

 

SK: I am writing a play called 4:48 

psychosis. There are similarities with Crave, 

but it’s different. It’s about a psychotic 

meltdown. And what happens with a person 

when the barriers that distinguish reaçity 

from the different forms of imagination 

disappear. Until you don’t know the 

difference between your life awake and your 

life on your dreams. And also you don’t see 

anymore - what is very interesting in 

psychosis - You don’t where you stop and the 

world begins. So, for instance, if I were 

psychotic, I would literally not know the 

difference between myself, this table and 

Dan. It would all be part of a continuum. And 

the several fronteers start to collapse. 

Formally, I also am trying to collapse a few 

fronteers. To keep building that between 

shape and content. This is proving to be 

extremely difficult, and I don’t want to tell 

anyone how I am doing it, so if someone gets 

there first I will be outraged. Whatever I 

started with Crave, I will go a step further. 

And to me there is a clear line from Blasted 

to Phaedra’s Love to Cleansed and Crave to 

this one now. Where I am going from now is 

that I am not sure.  

Formalmente, eu também estou tentando 

colapsar algumas fronteiras. Para continuar a 

construir aquela entre forma e conteúdo. Isso está 

se provando extremamente difícil, e eu não vou 

dizer a ninguém como eu estou fazendo, então se 

alguém chegar lá primeiro eu vou ficar furiosa. 

Seja lá o que eu comecei com Crave, eu vou dar 

um passo adiante. E para mim, existe uma linha 

clara de Blasted para Phaedra’s Love para 

Cleansed e Crave para essa de agora. Para onde 

eu vou agora é que eu não tenho certeza.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

APÊNDICE C 

Blasted: The life and death of Sarah Kane 

Transcript 
 

1: [sounds in the background] We’re in the Royal Court Theatre upstairs, you can probably hear 

people in the background preparing a new production. The theatre upstairs is one of London’s 

smaller theaters, it’s an old converted rehearsal room, but is in this tiny theater that in 

january,1995 Sarah Kane’s play Blasted opened. Even though at the time this theater only 

seated 65 people. That play ended up being one of the most important, controversial and 

influential of the last 50 years.  

 

2: Completely disturbing, page after page. Totally unlike anything that was being written at that 

point. 

 

1: James McDonald directed the premiere of Blasted. Set in a hotel room in Leeds, the play 

starts in the middle of a tense, sometimes sexual relationship between a middle-age tabloid 

journalist and a teenage girl. But halfway through the hotel and its characters are plunged into 

a violent civil conflict, and suffers a series of atrocities, including rape, cannibalism, and a man 

sucking out another man’s eyeball. The play was in part a response to the Bosnian genocide. I 

asked James McDonald if he remembered press night.  

 

J.M.: Yeah, just a bit. [laughs]  

1: What was the atmosphere like? 

J.M.: Its was a fairly grim evening. The late Jack Tinker was so annoyed by the play that he 

said audibly to some of the other critics that he was going out to a phone box to file a news 

story about the play. So I think the tabloids picked up on it. And of course it’s a huge irony of 

that story that the play is about a tabloid journalist running amok. And some of the people who 

were turning up at the theatre looking for the author looked to rather like the character in Blasted 

[laughs] Such overweight middle-age boozers. 

 

3: And for house tonight, to the play that is shocking even un-shockable theatrical London. 

Rape, defecation, cannibalism and the rest. The director at the Royal Court will defend his 

production against a critic who thinks it’s nothing but filth with no redeeming features.  

 

Steven Daldry.: It’s a play which is trying to look with wits and indeed passion in a very 

compassionate, with a lot of moral and a very strong moral framework at the effects and the 

causes of violence.  

 

3: Jack Tinker, Do you find this a play with any redeeming features? 

 

Tinker: Not one, I’m amazed here that Steven says it’s play with wits because the only laughter 

that I heard was at the end when people were laughing in total disbelief. There were people 

cracking up around one another. 

 

1: Jack Tinker, theatre critic for the Daily Mail, and Steven Daldry, then artistic director of the 

Royal Court giving a sense of the outrage that greeted the play. Tinker’s review had been 

headlined “This disgusting feast of filth”. And the sentiment was echoed elsewhere. No play 

had caused such controversy since ‘The Romans in Britain’, in 1980, with it’s homossexual 

rape sequence. Perhaps not since ‘Saved’ in 1965, with it’s famous scene of a gang of lads 

stoning a baby to death. It seemed particularly galling to the critics that such a play had been 



 

 

writen not by one of the grand old men of political theatre, but an unknown 23 year-old woman. 

Sarah Kane herself ended up on the ‘Star of the week’ talking about the representation of 

violence.  

 

S.K.: It was a kind of self-perpetuating hysteria amongst journalists, which wasn’t really shared 

by audiences. We did have work-outs. And I think it has to do with the failure of the critical 

establishment in this country to develop a satisfactory critical language. And a play which 

contains scenes of violence will be seeing as violent play rather than a play about violence, and 

that talks about it. 

 

4: I think she was very disappointed because it was so stupid, frankly. 

 

1: Sarah’s brother Simon oversees her literary estate: 

 

Simon: She had written a play of something very serious, and she hoped that it would be looked 

at and discussed in a serious way, and it really wasn’t.  She hadn’t been kind as good as she 

was. She might never had written again after reviews like that. She might never have got the 

opportunity to have a play produced again.  

 

M.B.: I’m Michael Billington, theatrical critic at The Guardian. The strange thing about the first 

night of blasted is that I went in - and I think that most of my colleagues - knowing nothing. 

About the play, about Sarah Kane, about the context of the play, about the content of the play, 

nothing beforehand. We’re going to be in to something that was going to, in many ways change 

and revolutionize certain aspects of british theatre.  

 

1: With hindsight, Michael Billington now says he misjudge Blasted.  

 

M.B.: I was emotionally and physically rather shattered by the play, and shocked by the play, 

but I think what happened, in my case, was that I attempted to conceal my sense of shock and 

horror by writing what I now consider to be a facetious notice. I described all its ingredients in 

this sort of catalog as if that somehow dismissed the play. I have a theory which is that all major 

plays are misunderstood on their first outing, and I think historically that’s true. Edward Bond’s 

Saved is the obvious parallel. 1965, at the Royal Court, a play in which a baby was stoned. All 

people wrote about in the reviews was the horror and shock of that scene. 

 

1: Edward Bond came forward in support of Blasted, as did fellow playwrights Harold Pinter, 

David Greig and Carol Churchill, who all recognized Kane’s strong and serious new voice.  

 

David Greig: My name is David Greig, I was at university with Sarah. She went away from 

naturalism. Her plays take a little bit from, for example, Beckett, or some of the absurdist 

dramas in that they create their own world, they don’t create a naturalist world. 

 

1: Blasted is now widely seen as one of the most original plays of the contemporary theatre, in 

the way it expresses the horrors of its story by disrupting conventions of time, space and 

character, and in placing the moral burden in the audience, to judge the private and public 

brutalities of our world.  

 

Mark Ravenhill: My name is Mark Ravenhill and I’m a playwright. 

 



 

 

1: What is it about the play that you think that meant that so many people failed to see what 

was original and interesting about it?  

 

MR: Well it’s hard to say because you think, I mean, it’s so rarely that a really good play comes 

out along the hill, you’d think that would just slip at a good play and say ‘hooray a good play, 

we have to seat through this play’, but I suppose because they accepted the kind of form of 

british new writing had become so much that kind of fairly realistic, naturalistic play about 

people in their flats. I though the actual form of the play, the way that it kinda disrupts and 

erupts reality was upsetting. And I think that it probably was an aspect of gender as well. The 

fact that a woman’s name was attached to the play, and then it had so much that was violent in 

it, and then it didn’t seem to tie things up by presenting a kind of clear moral fuel on that 

violence. I think that particularly upsetting to the critics, that a young woman had done that.   

 

1: So How did a 23 year-old unknown come to see her first play performed at the Royal Court, 

one of the London most famous theatres?   

Sarah grew up on Essex, and studied drama at Bristol University, where I met her.  

Sarah was a wonderful and willful presence, both at Bristol, and then at the University of 

Birmingham, where she took an M.A. in playwriting, run by the dramatist David Edgar. At the 

end of that course, student were required to present the first 20 minutes of a new play, as part 

of a showcase attended by several influential visitors, including the London literary agent Mel 

Canyon. 

 

Mel: Sarah and her director and two actors presented the opening scene of Blasted, it was a… 

an awe-inspiring moment, and the whole auditorium went incredibly quiet. You kind of knew 

you were in presence of something quite special.  

 

1: Did you instantly decided you were going to pursue this writer?  

 

Mel: No, not really, because, Sarah being Sarah, the 20-minutes finished, and David Edgar was 

trying to kind of arbitrate, and there were questions from the floor, and Sarah of course stood 

up and kind of launched into a ???  and my immediate response is ‘My God she is talented but 

she’s a handful and I’m not sure I can go there.’ And in the next morning, the “experts” give 

talks, and I fully expected Sarah to get trashed and not turned up, but she was there, at 9:30 in 

the morning, and a completely different person from the person I saw the night before. Very 

meek, sweet, funny. And at that point I did say “Would you send me the rest of the play?” 

 

1: Mel Canyon did indeed read the rest of the play, and passed it to James McDonald at the 

Royal Court, whose production established Sarah as one of the most controversial new voices 

in British theatre.  

Her next play was Phaedra’s Love, a radical reworking of Seneca’s Phaedra, turning it into a 

dark comedy, and an oblique satire about a sexual verocious and violently corrupt royal family, 

who are eventually torn apart by the angry mob. No less disruptive was her next play, Cleansed.  

 

5: The form that Cleansed took was partly in reaction to the reception of Blasted.  

 

1: In what sense was it a reaction to the reception of Blasted? 

 

5: Because she wanted to write a play that absolutely nobody could mistake for realism. 

 



 

 

1: Cleansed is set in a brutal institution, part psychiatric hospital, part concentration camp, ruled 

over by a doctor called Tinker, a slight reference to the theatre critic, whose review of Blasted 

had been so damning. Tinker’s experiments are grotesque and violent, including the progressive 

dismemberment of one inmate. It is a cruelly funny, violent and romantic play, whose many 

memorable images include rats dragging away a man’s hands and a field of flowers, springing 

all at once, from the earth. It’s Sarah Kane’s most ferocious experiment of the limits of theatrical 

image. Her next play would take a quite different direction.  

 

[ Part of Crave dialogue in actors’ voices ]  

 

1: Sarah’s forth play, Crave, is a play of voices, whose force became known only as A, B, C 

and M. It weaves together confessions and jokes, anecdotes and literary quotations, to create 

and elusive and beautiful textual collage. The play was written for the theatre company Paines 

Plough, where Mark Ravenhill was its literally director.  

 

M.R.: To get the job at Paines Plough, and to reassure some nervous management I find the 

kind of plays that people’s mothers would want to go and see, but two or three months into the 

job I read Blasted and I thought ‘well this is the best play I’ve ever read’ at the year, so I had 

the opportunity to make somebody into residence in PP, so I met Sarah, who’d actually through 

Blasted at that stage had received a lot of notoriety, but yet hadn’t received much money, so 

she was in this strange position of being almost nationally, sensationally, famous and not really 

having any income so she was very grateful for the residence thing.  

 

1: Sarah initially wrote Crave under a pseudonym, Marie Kelvedon, composed of her middle 

name, Marie, and the village of Kelvedon Hatch, where she’d grown up. This may have been, 

in part, a wish to shrug off the enfant terrible image that had docked her since Blasted. But also 

perhaps because she wanted to explore a different writily personality. This one was softer, more 

lyrical, less visual. And the critics acclaimed Sarah’s new play even though its cascade of 

images was every bit as dark as anything that had gone before. 

 

Mel Canyon: It was very key, I think, that she was recognized at that point before her death, 

but in a strange sort of way, you know, she went all ‘Effing typical, they would do it now, I 

can’t take them seriously anymore’. For her I think it was too late, although secretly, because 

she is a human being, of course she would be gratified that they eventually recognized the fact 

that she could really write.  

 

1: Sarah was wholly committed to the stage, always refusing requests for film, television or 

even radio adaptations of her plays. She ventured into film just once,  

 

[Part of Skin]  

 

1: With an old friend, Vincent O'Connell, she wrote Skin, the story of a racist skinhead who 

falls in love with a black woman named Marcia. 

 

V.O’C: I’ve got a copy of the published script here on front of me, and on the back of the book 

it says ‘screenplay of a corrosive and disturbing drama about the politics of hate and the 

individual’s need for power. And in many senses it is all of those things but it’s also, I think is 

important to say this, is also a love story, it fits into her body of work. If you look at most of 

her plays, I mean, Blasted is, among other things, a love story. Phaedra’s love is a love story, 

Cleansed is many love stories, Crave is a poem about love, and even in 4:48 psychosis there is 



 

 

in fact a love story if you winkle it out, if you really go looking for it, which a lot of productions 

necessarily do.  

 

1: In november 1998, I asked Sarah to come and speak to my students, at the Royal Holloway 

University, in London. A few of them admitted to me beforehand that they were quites nervous 

about meeting her, would she be as aggressive and austere and uncompromising as the plays?  

Sarah was charming. Full of ideas, generous, funny and enthusiastic. We recorded that session. 

When she described her latest play, I had no idea it would also turn out to be her last.  

 

SK: My play, called 4:48 Psychosis, is about a psychotic breakdown, and what happens to a 

person’s mind when the barriers which distinguish between reality and imagination simply 

disappear, so no longer do you know where you stop and the world starts. So, for example, if I 

was psychotic, I would literally not know the difference between myself, this table and them. 

Formally, I was trying to crash a few boundaries. And for me there’s a very clear line from 

Blasted, to Phaedra’s Love to Cleansed to Crave and this one, and then I’m not sure where it 

goes after that. 

 

[Part of 4:48 psychosis in actor’s voices] 

 

1: Just want to ask about 4:48 psychosis, which is obviously a difficult play always to talk 

about. Do you remember your first reading of that play? 

 

MC: She had come into the office while I wasn’t here, left the play on my desk, and a rather 

plaintive phone message, saying ‘Will you read this?’. Sarah was never… I mean she could be 

very needy, and very demanding, and all encompassing, but her neurosis is for something else, 

and this is quite neurotic. So I knew it was different. Already, she had been to hospital, and 

we’ve gone to a kind of terrible autumn/winter, so, but in a strange sort of way, I thought she 

was an articulation of that, rather than a prophetic piece. So I read it on the saturday morning, 

and I rang her saturday lunch-time. It was probably the most open conversation we’ve had about 

any of her plays, therefore we did talk about the layers of consciousness, the voices, the music, 

the narrative… and then I told her to put in some more jokes, she said she would because it was 

a little bit depressing, and then she said she’d rewrite it over the weekend, which was exactly 

what she did. 

 

[Part of 4:48 Psychosis on actors’ voices] 

 

MC: I seem to remember it was the following tuesday, three days later, that she was first taken 

into hospital for having attempted suicide, and that she had left the definitive version of 4:48 

psychosis, the definitive version of all her other plays, and letters to Simon, myself and various 

other people. Simon rang me and said ‘She’s in King’s Hospital, would you come and see her?’ 

And something compelled me to go down to Camberwell, and just go and see her. She was 

extraordinary, she looked happy, healthy, she was very funny, she was brimming with self-

confidence. I took hundreds of cigarettes which we hid under the bed, we’ve talked about 

everything under the sun, we did talk about suicide, we did talk about god, we did talk about 

plays, we did talk about friendship, and then I just kissed her on her forehead and I said ‘I love 

you’ and she said ‘I love you too’, and that was the last time I saw her.  

 

1: The Royal Court Theatre upstairs was the venue for Sarah Kane’s professional debut, 

Blasted, but five years later, it was also the venue for the premiere of her last play, 4:48 

psychosis, which was produced one year after her death. 



 

 

 

MC: We did debate endlessly whether the play should go on a tour, and also Sarah, with her 

indomitable humour, her final note to me had talked about the plays, what she wanted done, 

and how she wanted me to behave with her body of work, and her line about 4:48 psychosis 

was: “Do with it what you will, just remember: writing it killed me!”... so… but she also wanted 

them on stage, she didn’t want the work to be seen as museum pieces… So really, the implicit 

instruction was ‘please, please, please get it on stage’. 

 

Simon: Well, it meant a lot to me, my sister had just died and here was her last play, and I had 

the responsibility for introducing it to the world. In terms of the subject matter, I know people 

often say to me ‘How can you deal with watching this stuff all the time?’ The answer to that 

really, will probably sound quite strange, but in my mind makes sense: There are two different 

people in my head now, there’s Sarah Kane the playwright, who I’m responsible for looking 

after her reputation and her work, and then there’s my sister Sarah, and my sister Sarah is the 

person I knew, and when I’m sitting in a rehearsal room or reading the play, I’m working on 

Sarah Kane the playwright. Sometimes I just switch that part of my brain off and allow myself 

to really watch the play and then I it probably… I find it quite upsetting, but I’m able to switch 

that off most of the time.  

 

1: The press night of 4:48 psychosis was a highly charged and emotional affair. Crammed into 

the tiny theatre upstairs, was Sarah’s friends, her family, and also the theatre critics, who would 

once savaged her work, and would now write of her last play in a largely respectful, often 

regretful terms. It was fractured, raw, complex in its shifts of register and it’s style, frenzied in 

its attempt to capture a mind passing through torment and suicide, but it stood up, and still 

stands up, as a play in its own right, separate from that evening and the facts of its author’s life, 

which have in many cases become much exaggerated in the telling.  

 

Simon: I’d like to address the question that’s often in the press that people say that my family 

were a bunch of essentially religious lunatics [laughs]. Well, the impression you get if you look 

at the press is as if we’re in this sort of cultish religious household, and that really wasn’t 

accurate. It’s not that where we went was all happy/clappy, but I just don’t like the impression 

that people have that my parents were brainwashing us into some sort of mad religion… I mean 

that really wasn’t the case. My parents had quite enough suffering in their lives without 

worrying that people think they’re religious fanatics of some description. I’ve been an atheist 

since 17 or 18. I also really don’t like the suggestion that Sarah was only as popular as she is 

because she committed suicide. You know, lots of people kill themselves, they don’t all end up 

as famous playwrights, or actors or musicians. 

 

1: Sarah Kane’s five plays redirected the theatre’s attention to the extremities of human 

suffering, they joined the tradition of finding new dramatic forms to capture new times and new 

experiences. They brought a distinctive voice, bleak, comic, and poetic to the stage. And they 

went on to be widely performed across the world, particularly in continental Europe. When she 

died, theatres in Germany dimmed their lights as a mark of respect. Recently, Blasted received 

its american premiere, at the prestigious Soho Rep, in New York.  

 

[Part of Blasted in american english, performed in NY] 

 

6: It’s sensational… in the most strict term is horrifying. I read the play years ago, I waited to 

see it here in New York, and I’m still sorting out my feelings. 

 



 

 

7: it’s shocking but I find it a hoping piece as well. 

 

1: Sarah Kane’s plays are not mere outpourings of mental pain. Sarah conceived her plays with 

precision and care, and wrote with tremendous attention to form and style. And, though this is 

often missed, they can be extremely funny. For now, her suicide continues to throw a shadow 

over her work, but I find it hard to believe that Sarah would have appreciated being made the 

postal girl for angst and suffering. Vincent O’Connell knew her better than most: 

 

VO’C: I’m very concerned with over the ten years since her death there’s not an authorized 

version of Sarah. I keep hearing that sad sort of Sarah Kane brand, and the brand wore black, 

and listen endlessly to Joy Division, was a lesbian, don’t say jokes and behaves outrageously. 

Now, some of those things were true some of the time, but, as well as listening to Joy division, 

she’d deeply be likely to be dancing to George Michael, or playing Moss David’s tunes on her 

trumpet. She liked dark humour for sure, but she’d also laugh herself silly. 

 

MC: The deification of Sarah has distressed me as much as the early dismissal of her. Because 

she is, and was, an extraordinary dramatist, but the the deification of Sarah meant that she’s 

being hailed as the only great writer of her generation, and I don’t think that’s true. Of course, 

I embraced her talent very early on, I believed in it absolutely.. I’m thrilled and gratified that 

other people caught up. But I can’t, I will not hail her as the sole genius of that generation, I 

think it’s grossly unfair to the people, many people who had gone through depression (maybe 

not at the extent of Sarah) but remember, she was in her 20’s, when you’re 20 through 29 

everything is felt intensely than when you’re forty, because you’re tired when you’re 40. And 

the other playwright had come out in the other end. I kind of think that surviving is an act of 

defiance. I feel very protective of Sarah, on the other hand I’m afraid I won’t… I can’t become 

an acolyte.  

 

1: For all the bleakness, Sarah Kane is a very popular writer, particularly in universities and 

drama schools, where her work is constantly revised and reimagined. I find it exhilarating to 

think what a generation of young theatre artists schooled in Kane’s work might make when 

they’re are the writers, actors, directors and designers running our theatres. We have a small - 

too small - collection of five plays, which show no signs of exhausting their intensity, their 

artistry and their unflinching depictions of love and pain. 

 


