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Coincidirão as designações e as coisas?  
Será a língua a adequada expressão de todas as realidades? 

(Friedrich Nietzsche, Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral) 

  
 
 

A obra do autor irlandês Samuel Beckett (1906-1989) é conhecida 
principalmente por seu trato espinhoso com uma linguagem que se descobre 
incapaz de iluminar os sombrios recônditos da alma humana. Dentre a vasta 
produção do autor, o romance Como é1 destaca-se enquanto uma de suas 
                                                           
1 Publicado originalmente em francês em 1961, sob o título Comment c’est, e traduzido para o 
inglês pelo próprio autor sob o título How it is (a versão em inglês foi publicada em 1964). 

RESUMO: Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa 
intitulado Samuel Beckett e a falência da linguagem: um 
estudo dos narradores, e tem por objetivo refletir sobre a 
experiência com a linguagem levada aos extremos na 
constituição da obra Como é. Enveredando-se pela 
construção de um texto fragmentado, que dispensa a 
utilização convencional de parágrafos ou quaisquer sinais 
de pontuação, o autor irlandês aqui estudado promove, 
nesse texto de 1961, uma de suas experiências mais 
radicais com a linguagem, procurando evidenciar, por 
meio da forma, aquela que é a temática recorrente em 
sua obra: a falha, a subtração, a impossibilidade de 
comunicação. O nível de experimentalismo empregado 
em Como é chega a despertar dúvidas sobre seu 
possível enquadramento como um “romance”. A partir da 
seleção de alguns excertos do texto, e com base nas 
considerações de Ana Helena Souza (2003), Fábio de 
Souza Andrade (2000) e João Adolfo Hansen (2009), 
entre outros, procuraremos demonstrar o quanto a obra 
aqui analisada se configura como uma das 
representações mais bem acabadas do constante 
embate de Beckett com a amputação dos limites e 
possibilidades de alcance da linguagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Samuel Beckett; Como é; 
fragmentação. 
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experiências mais ousadas no que concerne a violentar essa linguagem até 
limites improváveis. Por meio de uma escrita deficiente, amputada, mutilada, 
Beckett nos leva à evidência do esgotamento: à fraude por trás das certezas: 
ao inóspito por trás do apreensível. Sua estrutura inusitada o afasta em 
absoluto de quaisquer “modelos” romanescos que se nos possam acudir à 
memória: não há pontos, parágrafos, sinais, maiúsculas, ou qualquer coisa que 
lembre uma utilização conveniente/compreensível da língua. Há apenas 
fragmentos. Amontoados de palavras que se seguem num ritmo frenético, 
denunciando a falência de uma linguagem que se descobre incapaz de “ir 
além”, de atribuir significados últimos e duradouros, de traduzir o mundo e 
trazer conforto. 
 Dizer, todavia, que o tema central da obra de Beckett é a falência da 
linguagem é incorrer em lugar comum. Em todos os seus textos, é sempre a 
mesma impossibilidade de comunicação que nos lança à cara limpa uma 
cusparada fétida e podre. Seu mote principal, afinal de contas, despejado no 
mais escuro de um mundo que se pretende iluminado, pelos lábios de um 
Molloy2 perdido entre gaguejos, como mantra de uma linguagem que já não 
pode mais, é um empurrão para dentro do labirinto que constitui o conjunto de 
sua obra: “Não querer dizer, não saber o que se quer dizer, não poder dizer o 
que se acredita que se quer dizer, e sempre dizer ou quase, isto é que é 
importante não perder de vista, no calor da redação” (BECKETT, 2007, p. 49). 
Ao som da reverberação de tais palavras, que se repetem/renovam a cada 
escrito do autor, propomos, nas próximas linhas, uma breve verificação de 
como a experiência com a linguagem é levada por Beckett a seus limites mais 
ríspidos em Como é. 
 Comecemos por observar as palavras de Ana Helena Souza, que traduz 
e prefacia a edição brasileira da obra. Segundo a autora, é alvo de Como é a 
convenção narrativa que pressupõe o tomar mão de coesão e coerência na 
composição do texto literário: 
 

A instabilidade que Beckett introduz neste romance manifesta 
uma crítica à busca de controle e poder por parte do escritor, 
através de aspectos como a coesão e a coerência. Esse 
modelo ficcional implica obediência a regras que se revelam 
tão absurdas e arbitrárias quanto as estabelecidas pelo 
narrador de Como é, na criação de seu mundo. Ao desmanchar 
sua construção e negar a veracidade de tudo que constituía 
sua narrativa, o narrador põe à prova e desautoriza todo um 
modelo narrativo tradicional (SOUZA, 2003, p. 171). 

 
 De fato, ao criar sua própria lógica narrativa, que prescinde da utilização 
de aspectos comuns a certo modo de narrar dito “tradicional”, Beckett evidencia 
a parcialidade que repousa por trás de todas as convenções. A estrutura 
inusitada de Como é permanece inusitada apenas enquanto continuamos 
adotando tais convenções como verdades absolutas. Dentro do “mundo” criado 
por Beckett para fazer viver seu texto, todavia, a estrutura proposta em suas 
páginas é tão válida quanto qualquer outro tipo de estrutura, mesmo não 
possuindo parágrafos ou pontuações, e revelando-se, muitas vezes, 

                                                           
2 Narrador-protagonista da primeira parte do romance Molloy, publicado em francês em 1951. A 
tradução para o inglês, feita pelo próprio autor, foi publicada em 1955. 
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desprovida de coesão/coerência. Sobre a falta de coesão na obra beckettiana, 
aliás, é importante observar o que diz Günther Anders ao comentar a peça 
Esperando Godot3: 
 

Para apresentar uma fábula sobre um tipo de existência que 
perdeu tanto sua forma quanto seu princípio e na qual a vida 
não mais progride [Beckett] destrói tanto a forma quanto o 
princípio até então característicos das fábulas: agora a fábula 
destruída, a fábula que não mais segue adiante, torna-se a 
representação adequada da vida estagnada; sua parábola sem 
significado sobre o homem ocupa o lugar da parábola do 
homem insignificante. Verdade: esta fábula não mais 
corresponde à forma ideal da fábula clássica. Mas como se 
trata de uma fábula sobre um tipo de vida que não mais tem 
algo que possa ser apresentado sob a fórmula de fábula, é a 
sua própria fraqueza, seu próprio fracasso que constituem sua 
força; se sofre de falta de coesão, é porque a falta de coesão é 
sua matéria construtiva. Se ela renuncia a relatar uma ação, o 
faz apenas porque a ação que descreve é a vida desprovida de 
ação. Se desafia a convenção ao não oferecer história alguma, 
o faz por descrever o homem eliminado da, e desprovido de, 
história. Que os acontecimentos e os fragmentos de 
conversação que constituem a peça surjam sem motivação ou 
simplesmente se repitam (de uma maneira tão insidiosa que os 
envolvidos nem mesmo se dêem conta da repetição), tal 
afirmação precisa ser refutada: pois esta falta de motivação é 
motivada pela matéria constitutiva, e esta matéria constitutiva é 
uma forma de vida sem um princípio motor e sem motivação 
(ANDERS, 2007, p. 214). 

 
 Apesar de fazerem referência a um texto específico, as palavras de 
Anders cabem perfeitamente à análise de qualquer escrito de Beckett. Se 
pensarmos especificamente em Como é, notaremos que também em suas 
linhas mutiladas deparamo-nos com uma fábula destruída, que não mais segue 
adiante. Que nos mostra uma vida estagnada, vivida por homens 
insignificantes. Que transpira fracasso e falta de coesão: uma vida desprovida 
de ação.  E o ataque empreendido pelo autor às convenções literárias ecoa sua 
descrença no método representativo como um todo. 
 Friedrich Nietzsche, no ensaio “Acerca da verdade e da mentira no 
sentido extramoral” (1873), propõe uma reflexão que nos parece bastante 
adequada para pensar a experiência com a linguagem em Beckett. Para o 
autor alemão, a linguagem constitui-se enquanto ferramenta de que tomamos 
mão para atribuir significado ao mundo. Esse processo de significação tem 
início na história da cultura ocidental, e fundamenta a constituição de toda a 
tradição da filosofia, partindo do mundo das ideias de Platão, e ganhando corpo 
nas obras de todos aqueles que o seguiram. O método da representação deita 
luz sobre o mundo, e pretende-se o grande perscrutador de verdades ocultas. 
Cremos, por meio dele, ser capazes de tudo apreender em sua essência. 
Esquecemo-nos, todavia, por conveniência, do abismo que separa esse mundo 
que se nos apresenta em um silêncio ultrajante, fechado, inescrutável, da 
                                                           
3 Publicada em francês em 1952, sob o título En attendant Godot. Traduzida para o inglês pelo 
próprio autor sob o título Waiting for Godot (publicado em 1954). 
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ferramenta de que nos valemos para “traduzi-lo”. Para Nietzsche, não há 
tradução possível. Não compreendemos o mundo de fato, posto que ele é 
incompreensível, inominável: o que fazemos, munidos de nossa necessidade 
de representação, é criar nosso próprio mundo. 
 Por meio da linguagem, cunhamos significados que, a partir de um 
processo inestancável de antropomorfização, acreditamos aplicáveis a todas as 
coisas. O conhecimento, porém, “é humano, e só o seu dono e progenitor o 
encara tão pateticamente como se ele fosse o eixo à volta do qual gira o 
mundo” (NIETZSCHE, 1997, p. 215). Tanto quanto cremos ser nós, seres 
humanos, os detentores de todo o significado que rege a constituição do 
universo, as moscas que circundam nossas fezes, ignorantes de nossas 
pretensões antropomorfizadoras, talvez também se sintam as “donas do 
mundo”: “se nós conseguíssemos comunicar com um mosquito, saberíamos 
que também ele paira nesse ambiente com a mesma presunção e se sente 
como centro voador deste mundo” (NIETZSCHE, 1997, p. 215). 
 “Que é que o homem no fundo sabe acerca de si mesmo?”, indaga 
Nietzsche (1997, p. 217). Assim como nada sabemos a nosso próprio respeito, 
tampouco do mundo que se encontra diante de nossos olhos podemos extrair 
sentidos absolutos: “Julgamos saber algo das próprias coisas quando falamos 
de árvores, cores, neve e flores e, no entanto, não dispomos senão de 
metáforas das coisas que não correspondem de forma alguma às 
essencialidades primordiais” (NIETZSCHE, 1997, p. 219, 220). Nunca 
poderemos olhar para uma árvore senão com olhos humanos. E olhá-la com 
olhos humanos não significa olhá-la de fato: significa apenas olhá-la com olhos 
humanos. Nunca poderemos transcender os limites de nossa condição. 
Encontrar a “verdade”, então, significa enquadrar-se em padrões de conduta 
pré-estabelecidos. Nietzsche define a “verdade” nos seguintes termos: 
 

Que é então a verdade? Um exército móvel de metáforas, de 
metonímias, de antropomorfismos, numa palavra, uma soma 
de relações humanas que foram poética e retoricamente 
intensificadas, transpostas e adornadas e que depois de um 
longo uso parecem a um povo fixas, canónicas e vinculativas: 
as verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais, 
metáforas que foram gastas e que ficaram esvaziadas do seu 
sentido, moedas que perderam o seu cunho e que agora são 
consideradas, não já como moedas, mas como metal 
(NIETZSCHE, 1997, p. 221). 

 
 A linguagem, portanto, não “traduz” o mundo. Não o elucida. Pelo 
contrário, cria um significado bastante parcial, válido apenas para nós que a 
inventamos. A linguagem é um conjunto de metáforas de que nos valemos para 
“representar” as coisas. Esquecemo-nos, todavia, que nos encontramos 
limitados à metáfora: acreditamos chegar às coisas de fato. Acreditamos 
chegar ao “sentido íntimo das coisas”. Mas “o único sentido íntimo das cousas”, 
nos lembra Alberto Caeiro, “é elas não terem sentido íntimo nenhum” 
(PESSOA, 2006, p. 207). 
 Ecoando as palavras do poeta português, Albert Camus, contemporâneo 
de Beckett, escreve em O mito de Sísifo: “A característica do homem absurdo é 
não acreditar no sentido profundo das coisas” (CAMUS, 2008, p. 85, 86). Para 
o autor franco-argelino, o mundo é absurdo, gratuito, não possui qualquer 
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explicação. Agredidos pelo silêncio desse mundo que não se quer fazer 
compreender, somos arrastados para um divórcio permanente com tudo o que 
nos cerca. Para tentar “resolver o divórcio”, criamos nossas explicações: nosso 
conjunto de metáforas. Lembrando o que disse Nietzsche, todavia, as 
metáforas só fazem sentido para seus criadores. Assim como Caeiro percebe 
que “Há metafísica bastante em não pensar em nada” (PESSOA, 2006, p. 206), 
Camus observa: “Num mundo em que tudo é dado e nada é explicado, a 
fecundidade de um valor ou de uma metafísica é uma noção vazia de sentido” 
(CAMUS, 2008, p. 155). Para o autor de O mito de Sísifo, somos movidos por 
um “apetite de clareza”, por uma “exigência de familiaridade”, mas nossa 
pretensa compreensão do mundo não passa de uma tentativa de unificação, de 
igualização daquilo que não é igual: “Sejam quais forem os jogos de palavras e 
as acrobacias da lógica, compreender é antes de mais nada unificar” (CAMUS, 
2008, p. 31). O divórcio só é resolvido, portanto, à medida que esquecemos a 
condição de metáfora de nossas verdades: 
 

Pensar é antes de mais nada querer criar um mundo (ou limitar 
o próprio, o que dá no mesmo). É partir do desacordo 
fundamental que separa o homem de sua experiência, para 
encontrar um terreno de entendimento segundo a sua 
nostalgia, um universo engessado de razões ou iluminado por 
analogias que permita resolver o divórcio insuportável 
(CAMUS, 2008, p. 114, 115). 

 
 Conforme nos embrenhamos pela obra de Samuel Beckett, é justamente 
com esse “desacordo fundamental que separa o homem de sua experiência” 
que nos deparamos. Por compreender que o homem, no fundo, nada sabe 
acerca de si mesmo, o autor transforma a linguagem da representação, outrora 
bastião de todas as nossas possibilidades de certeza, em um amontoado de 
gaguejos imprecisos. Por meio de estruturas confusas e repetitivas, seus textos 
apontam sempre para a exaustão – e, por meio desta, para a falência. Como 
observa João Adolfo Hansen em prefácio à edição brasileira do romance O 
inominável4, a voz que narra nos escritos de Beckett “está cansada. Não disso 
ou daquilo, mas da condição humana do seu lugar na linguagem” (HANSEN, 
2009, p. 7). Cansada “de ser a criança que, por ouvir dizer que a acharam num 
repolho, acaba se lembrando do canto da horta onde isso aconteceu e que vida 
levava lá antes de nascer” (HANSEN, 2009, p. 8). Mais adiante, o autor 
complementa suas reflexões, observando que a voz, “Indiferente aos 
significados, está cansada de histórias. Indiferente ao sentido, está esgotada 
pela História e quer a enunciação vulgar que aponta o silêncio” (HANSEN, 
2009, p. 15).  

As palavras de Hansen, que originalmente fazem referência a O 
inominável, cabem também perfeitamente à análise de Como é. Observemos, 
por exemplo, as primeiras linhas do romance, que se estruturam literalmente 
em amontoados de palavras, sem sinais de pontuação ou demarcações que 
permitam, em uma leitura inicial, a depreensão de qualquer coerência narrativa: 
 

                                                           
4 Último volume da trilogia do pós-guerra beckettiana (iniciada por Molloy e continuada por 
Malone morre). O inominável foi publicado originalmente em francês (L’innomable) em 1953. A 
tradução para o inglês (The unnamable), feita pelo próprio autor, foi publicada em 1958.  
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como era eu cito antes de Pim com Pim depois de Pim como é 
três partes eu o digo como ouço 
 
voz uma vez fora quaqua por todos os lados então em mim 
quando a ofegação pára conte-me outra vez termine de me 
contar invocação 
 
momentos passados velhos sonhos de volta outra vez ou 
novos como os que passam ou coisas coisas sempre e 
memórias eu as digo como ouço murmoro-as na lama 
 
em mim que estavam fora quando a ofegação pára sobras de 
uma voz antiga em mim não minha 
 
minha vida último estado última versão mal-dita mal-ouvida 
mal-recapturada mal-murmurada na lama breves movimentos 
da face inferior perdas por toda parte 
 
registrada entretanto é melhor de algum modo em algum lugar 
como está como surge minha vida meus momentos nem a 
milionésima parte tudo perdido quase tudo alguém ouvindo 
outro anotando ou o mesmo 
 
aqui então parte um como era antes de Pim seguimos cito a 
ordem natural mais ou menos minha vida último estado última 
versão o que resta bocados e sobras eu a ouço minha vida 
ordem natural mais ou menos aprendo-a cito um dado 
momento passado há muito vasta extensão de tempo a partir 
dali daquele momento e seguintes não todos uma seleção 
ordem natural vastos tratos de tempo 
 
parte um antes de Pim como cheguei aqui não é o caso não se 
sabe não se diz e o saco de onde o saco e eu se sou eu não é 
o caso impossível fraco demais nenhuma importância 
 
vida vida a outra em cima na luz diz-se que teria sido minha a 
intervalos sem volta lá para cima não é o caso ninguém me 
pedindo isso nunca lá algumas imagens a intervalos na lama 
terra céu algumas criaturas na luz algumas ainda de pé  

(BECKETT, 2003, p. 11, 12). 
 
 O susto inicial não se dissolve nas páginas seguintes, pois todo o 
romance é estruturado dessa mesma forma. Todavia, se a dificuldade de 
tradução de tais “dejetos textuais” prossegue conforme mergulhamos mais 
fundo no romance, a repetição exaustiva de certas palavras, estruturas e 
motivos permite que um mínimo de interpretação possa ser construído. 
Percebemos, por exemplo, que trata-se de uma narrativa em primeira pessoa 
e, assim como todo narrador beckettiano, este que se nos afigura em Como é é 
confuso, incapaz de narrar apropriadamente sua própria história, não 
possuindo senso de referência ou tempo.  

Percebemos também que a narrativa é ambientada em algum tipo de 
cenário pós-apocalíptico, em que não restam outros personagens ou traços do 
mundo como o conhecemos: há só lama, e nela nosso narrador chafurda, 
arrastando-se como pode, já que não é capaz de se locomover de outra 
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maneira. Tanto essa deficiência física que parece refletir uma “deficiência de 
linguagem”, quanto a ausência de referenciais espaciais, também são marcas 
recorrentes na obra de Beckett: no primeiro caso, basta lembrarmos que 
praticamente todos os seus personagens andam mancando, ou literalmente se 
arrastando, quando não se encontram completamente impossibilitados de se 
locomover (como em O inominável, por exemplo). No segundo, basta 
pensarmos nos cenários reduzidos, praticamente inexistentes, em quase todos 
os seus textos (como na peça Fim de partida5, em que Clov olha pela janela do 
quarto no qual se encontra com Hamm e só vê “cinza”). 

Percebemos, ainda, que o narrador se vê constantemente às voltas com 
certa “voz quaqua”, que, conforme Ana Helena Souza, “não se sabe se é uma 
instância narrativa independente ou a mera exteriorização da voz que narra 
(...). De uma forma ou de outra, através desta voz, questiona-se a todo 
momento a autoridade do narrador” (SOUZA, 2003, p. 169). 

Em se tratando de sua estrutura, Como é divide-se em três partes de 
extensão parecida, relacionadas ao encontro do narrador com outro 
personagem, chamado Pim. Assim, na primeira parte é relatada, de certa 
forma, a jornada do narrador até Pim; na segunda parte, temos seu 
relacionamento com Pim; e na última, quando Pim o abandonou, temos a vida 
“depois de Pim”, momento que se refere ao atual “como é” do narrador. O 
motivo da jornada/viagem também é recorrente em Beckett, como podemos 
notar, por exemplo, em Molloy. 

A partir das breves observações aqui traçadas, podemos perceber que o 
texto contemplado neste estudo parece promover uma exponenciação de 
temas e motivos trabalhados ao longo de todas as obras anteriores de Beckett. 
Assim, se é recorrente na obra do autor a desreferenciação dos personagens, 
em Como é, ela é elevada a níveis mais extremos. Da mesma forma, se a 
confusão e a fragmentação narrativa são características presentes em toda a 
obra beckettiana, tais procedimentos são, em Como é, potencializados, 
constituindo assim a experiência mais radical do autor no trato com a 
linguagem. 
 Assim como observamos as linhas iniciais do romance, contemplemos 
agora de que forma ele é encerrado: 
 

sozinho na lama sim no escuro sim certo sim ofegando sim 
alguém me ouve não ninguém me ouve não murmurando às 
vezes sim quando a ofegação pára sim não em outros 
momentos não na lama sim para a lama sim minha voz sim a 
minha sim não a de outro não a minha sozinha sim certo sim 
quando a ofegação pára sim a intervalos sim algumas palavras 
sim algumas sobras sim que ninguém ouve não mas cada vez 
menos nenhuma resposta CADA VEZ MENOS sim 
 
então as coisas podem mudar nenhuma resposta terminar 
nenhuma resposta posso me engasgar nenhuma resposta 
afundar nenhuma resposta não mais conspurcar a lama 
nenhuma resposta o silêncio nenhuma resposta não mais 
perturbar a paz nenhuma resposta o silêncio nenhuma 

                                                           
5 Tanto o original francês (Fin de partie) quanto a tradução para o inglês (Endgame) feita pelo 
próprio autor foram publicados em 1957. 
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resposta morrer nenhuma resposta MORRER gritos EU 
POSSO MORRER gritos EU VOU MORRER gritos bom 
 
bom bom fim afinal da parte três e última eis como era fim da 
citação depois de Pim como é  

(BECKETT, 2003, p. 164). 
 
 Como fica evidente, a mesma estrutura fragmentária continua sendo 
mantida. Nesse ponto da leitura, todavia, já estamos, de certa forma, 
condicionados, e conseguimos depreender de forma satisfatória algo próximo a 
um significado dos “dejetos narrativos” aqui apresentados. As primeiras 
palavras do excerto, por exemplo, “sozinho na lama sim no escuro sim”, 
evidenciam a solidão do narrador-personagem, e o ambiente vazio que o 
envolve. Um pouco abaixo temos nova referência à “lama sim para a lama sim” 
em que o personagem permanece chafurdando. No próximo bloco, a repetição 
constante das palavras “nenhuma resposta” evidencia a impossibilidade do 
narrador de chegar a qualquer significado/sentido pleno, satisfatório. A tais 
palavras, podemos, ainda, acrescentar o “posso me engasgar” (evidência da 
impossibilidade de se comunicar de forma adequada), e a repetição da 
estrutura “nenhuma resposta o silêncio”, que demonstra a consciência do 
personagem de que, apesar de suas tentativas exaustivas de criar significados, 
o silêncio do mundo é prevalente. 
 As estruturas “EU POSSO MORRER” e “EU VOU MORRER”, em 
maiúsculas, que encerram o segundo bloco, parecem evidenciar certo desejo 
do narrador de abandonar sua fala, de não mais precisar ir adiante. Trata-se de 
um excerto muito próximo ao “não posso continuar, vou continuar” encontrado 
nas últimas linhas de O inominável, ou ao “não querer, não saber, não poder, 
mas ainda sim dizer, ou quase”6, proferido por Molloy. Por fim, as palavras do 
último bloco denunciam o final da narrativa: “eis como era” demonstra que o 
narrador estava até ali relatando como eram as coisas antes; “fim da citação” 
significa que seu relato chegou ao fim”; e as últimas palavras, “depois de Pim 
como é”, significam que a parte final da narrativa contemplou sua vida “depois 
de Pim”, e a este “depois de Pim” corresponde sua situação atual, ou seja, seu 
“como é”. 
 Recuperemos uma vez mais as reflexões de Hansen acerca de O 
inominável: a voz que emana dos narradores beckettianos “não quer falar 
sobre coisas. Não quer significar conceitos. Não quer se expressar. Não quer 
orientar a fala por um sentido” (HANSEN, 2009, p. 8), pois sabe que “qualquer 
fala é sempre cheia de coisas, projetos, intenções, significações, sentimentos, 
sentidos, inconsciências. Ocupam todos os espaços. O blá-blá-blá insuportável 
nauseia” (HANSEN, 2009, p. 8). Nessa mesma esteira, Fábio de Souza 
Andrade observa que “esses antimitos do individualismo empreendedor 
denunciam, em seu aspecto falível e aparentemente supérfluo, o avesso e os 
desvãos do delírio de onipotência da razão e da civilização modernas” 
(ANDRADE, 2006, p. XIV). Em outras palavras, a obra de Beckett, como um 
todo, constitui um conjunto de sombras imprecisas e ameaçadores sobre os 
caminhos bem iluminados da razão – e, por conseguinte, denuncia a falência 
inevitável da linguagem. Conforme Hansen, “Beckett não deseja a orientação 

                                                           
6 Não se trata, claro está, de uma transcrição literal. As palavras exatas de Molloy (BECKETT, 
2007, p. 49) podem ser encontradas na segunda página deste artigo. 
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do sentido iluminista posto a priori em identidades como Eu, Razão, História, 
Progresso, Ciência, Revolução. Sabe no que deu e no que dá a prepotência 
dos poderes das luzes” (HANSEN, 2009, p. 22). Por esse mesmo motivo, em 
Como é, os padrões da tradição ficcional são colocados em xeque, e esta 
problematização das estruturas ficcionais denuncia, em última instância, a 
descrença em uma linguagem que, impossibilitada de ir além, faz-se 
escombros, ruínas de linguagens: “As palavras falham, o diálogo não se 
cumpre, a luz da razão não esclarece a própria identidade” (ANDRADE, 2000, 
p. 47). 
 As linhas aqui traçadas não propõem nada de novo. Esperamos, no 
entanto, nas breves reflexões propostas, ter conseguido demonstrar um pouco 
da relação profunda que se constrói entre a obra de Samuel Beckett e o tema 
da falência da linguagem; e, em um segundo plano, ter evidenciado de que 
forma sua experiência com essa linguagem falida é levada a limites 
desconcertantes na constituição de Como é, sua obra mais experimental.   
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