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Resumo: Este trabalho, relacionado à nossa pesquisa de Iniciação Científica, tem por objetivo 

propor algumas reflexões iniciais sobre o problema das limitações da linguagem no romance 

Molloy (1951), de Samuel Beckett. Faremos uma análise do assunto partindo da 

caracterização dos dois personagens-narradores do romance, Molloy e Moran, que são 

condicionados a vagar sem rumo com elementos típicos da estética beckettiana: a mutilação 

física agregada à mutilação da linguagem, falta de memória, fragmentação da identidade, 

entre outros. Dessa maneira, constrói-se uma atmosfera confusa, o que contribui para que, 

apesar de tentativas, aconteça a falha na comunicação. Para o desenvolvimento do trabalho, 

buscaremos suporte nos estudos e reflexões de Fábio de Souza Andrade (2000), Ana Helena 

Souza (2007) e João Adolfo Hansen (2009). 
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O presente artigo está vinculado à nossa pesquisa de Iniciação Científica, ainda em 

fase inicial de desenvolvimento, que tem por título “Um estudo sobre as limitações da 

linguagem no romance Molloy, de Samuel Beckett”. O objetivo da pesquisa é desenvolver 

uma análise crítica do romance em questão, com enfoque no problema filosófico das 

limitações da linguagem. Para tanto, apontaremos características específicas do romance que 

permitem o desenvolvimento de uma reflexão sobre o referido tema e, em um segundo 

momento, procuraremos relacionar tais características a discussões propostas por alguns 

filósofos que lidam com a mesma questão. A pesquisa tomará por base teórico-crítica tanto 

autores que tratam da obra de Beckett, como Fábio de Souza Andrade, Ana Helena Souza e 

João Adolfo Hansen, quanto filósofos que escreveram ensaios dedicados ao problema das 

limitações da linguagem, como Friedrich Nietzsche e Fritz Mauthner. Tendo em vista o  
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direcionamento da pesquisa, este artigo tem, como principal objetivo, esboçar algumas 

considerações iniciais sobre o romance que figura como nosso objeto de análise.  

Samuel Beckett pode ser localizado em uma tradição de escritores irlandeses que conta 

com grandes nomes, como Lawrence Sterne e Jonathan Swift e James Joyce. Sua escrita da 

juventude se parecia muito com a de Joyce, mas, depois, Beckett deixou de lado a escrita 

alusiva joyceana para encontrar um estilo mais próprio: ele reduz seus textos para que o 

fracasso e a miséria humana sejam mais bem retratados. O próprio autor afirmou a diferença 

entre sua escrita e a de Joyce, anos mais tarde, em 1956: 

  

A diferença em relação a Joyce é que Joyce era um magnífico manipulador 

de matéria, talvez o maior. Fazia com que as palavras rendessem o máximo; 

não há sequer uma sílaba a mais. O gênero de trabalho que faço é um 

trabalho no qual não sou o senhor de minha matéria [...]. Joyce tende para a 

onisciência e a onipotência enquanto artista. Eu trabalho com impotência, 

com ignorância (BECKETT in BARRETINI, 2004, p.20).  

 

A prosa do menos foi encontrada por Beckett nos anos que passou em Paris, quando 

deixou de lado a escrita em inglês, sua língua materna, para escrever em francês. O 

bilinguismo o acompanhou até o fim de sua vida e, dessa maneira, muitas de suas obras 

escritas em francês foram traduzidas para o inglês pelo próprio autor. Podemos considerar, 

dessa forma, que possuímos duas versões originais de seus textos. Nesse momento, em Paris, 

nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, Beckett se dedicou, entre outros textos, 

à trilogia composta pelos romances Molloy, Malone Morre e O Inominável.  

Nossa pesquisa estabelece como recorte o primeiro livro da trilogia: Molloy. O 

romance é constituído por duas partes, ambas narradas em primeira pessoa por dois dos heróis 

comuns dessa fase da escrita beckettiana. A primeira parte é narrada pelo herói homônimo do 

romance, Molloy: um personagem doente, velho, e quase sem mobilidade, por conta de suas 

pernas insalubres, que insiste em vagar aleatoriamente em busca do que o levou até o 

momento em que está. Mas, por ser provido de uma memória nada confiável, a cada passo sua 

narrativa torna-se cada vez mais confusa e fragmentada. 

A segunda parte é narrada por um personagem que, ao decorrer da narrativa, se 

assemelhará a seu antecedente: Moran, homem da sociedade, o qual tem sua vida muito bem  
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estruturada: um filho, uma bela casa, idas à missa, empregados. A semelhança entre os dois 

instaura-se a partir de uma eventual visita de Gaber, a mando de Youdi, com a ordem de que 

Moran deve iniciar uma viagem cujo objetivo é uma espécie de “resgate”, ou investigação, de 

Molloy – pessoa que, na verdade, ele nunca tinha visto, mas de quem tinha certa lembrança. 

Ao adentrar a floresta e se afastar da civilização, o segundo narrador começa, assim como 

Molloy, a ficar doente, sua memória começa a fracassar, a linguagem e as pernas também. 

Sua imagem de homem da sociedade passa a se desconfigurar. 

Mas, para bem além do “enredo” resumido acima, o que abordaremos aqui são 

algumas características relacionadas às limitações da linguagem no texto de Beckett. Como já 

dito, os temas abordados pelo autor de Molloy aludem ao menos, ao fracasso, e às limitações 

humanas. Para tanto, seus personagens são retratados como fracos, doentes, desprovidos de 

memória, família ou identidade, distantes de qualquer representação burguesa do homem. 

Eles vagam pelo mundo operando por uma espécie de esvaziamento de significados que os 

atormentam, mas que são insignificantes ao mesmo tempo. Essa busca é falha. O que 

conseguem encontrar não é nada menos do que mais confusão em suas tentativas de 

comunicação, mais dúvidas, enganos e incertezas sobre suas existências. Não parecem existir 

certezas na narrativa de Molloy. Seus dois narradores foram condenados a viver com uma 

linguagem limitada e falha, e é a isso que nos referimos ao afirmar que o projeto com que 

Beckett trabalha está relacionado ao fracasso. Segundo Fábio de Souza Andrade, 

   

Marcado na sua predileção por solilóquios e pelo esquadrinhamento 

detalhista do processo interior de personagens que tentam atribuir ou 

reconhecer sentido no mundo (menos) e em si próprias, por criaturas cuja 

incapacidade para a ação está muitas vezes representada na deficiência física 

(paralíticos, cegos, mutilados em geral são protagonistas freqüentes de seus 

romances), a ficção de Beckett institui uma nova ordem de realismo que 

reconstrói na linguagem a falência do sujeito burguês, a dissolução dos 

indivíduos como sedes da reflexão, perdidos num mundo coisificado 

(ANDRADE, 2001, p. 30).  

 

Como confirmação desse projeto estético, podemos observar, nos Três Diálogos – 

junção de cartas que Beckett trocava com o colega Georges Duthuit em 1949, sobre artistas 

plásticos da época (Pierre Tal Coat, André Masson e Bram van Velde) –, uma reflexão do  
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próprio autor sobre o impasse que ele julgava pertinente abordar em sua obra: “A expressão 

de que não há nada a expressar, nada com que expressar, nada a partir do que expressar, 

nenhuma possibilidade de expressar, nenhum desejo de expressar, aliado à obrigação de 

expressar” (BECKETT in ANDRADE, 2001, p. 175). Em Molloy, encontramos um trecho 

que corrobora o que Beckett dizia a Duthuit naquela conversa, alguns anos antes. Podemos 

notar que as palavras de Molloy parafraseiam o que Beckett dissera ao amigo: “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” (BECKETT, 2007, p. 49). Aponta para o mesmo sentido o comentário 

a seguir, no qual Beckett também reflete sobre sua própria estética: 

 

Não creio que a impotência tenha sido explorada no passado. Parece que há 

uma espécie de axioma estético que diz que a expressão é uma realização 

(êxito), deve ser um êxito. Para mim, o que me esforço por explorar é toda 

essa gama do ser que foi sempre negligenciada pelos artistas como alguma 

coisa de inutilizável ou por definição incompatível com a arte. Creio que 

hoje qualquer pessoa que preste a mais leve atenção à sua própria 

experiência se dá conta de que é a experiência de alguém que não sabe, de 

alguém que não pode (BECKETT in BERRETTINI 2004, p. 20) 

 

É dessa forma que nos deparamos com as limitações da linguagem em Samuel 

Beckett. Como podemos perceber, o autor trabalha com a fala, ou seja, com a linguagem, mas 

essa linguagem falha à medida que os personagens tentam utilizá-la. No romance, nos 

deparamos com longas e incansáveis reflexões vindas dos dois narradores. Eles excedem. 

Falam e falam em busca de um esgotamento dessa significação que, para cada um deles, não 

tem importância alguma. Estendem-se, na primeira parte do romance, mais de cem páginas 

sem parágrafo algum, o que pode ser entendido como uma espécie de “transbordo” da 

linguagem. Nessa tentativa de parar de significar, os personagens não calam, pois são 

condenados a viver com isso: é a única coisa que resta a eles. A seguir, João Adolfo Hansen 

(2009) reflete sobre essa busca do esgotamento nos personagens de Beckett e a obrigação que 

eles têm da expressão:  

 
Velha e humilhada, a voz está cansada. Não disso ou daquilo, mas da 

condição humana do seu lugar na linguagem, obrigada a continuar falando  
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com palavras de Outro[...] 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. A voz 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). 

 

A incomunicabilidade presente nos textos de Beckett, e em outras obras do século XX, 

surge com a decadência do racionalismo no século XIX. A subjetividade dessa nova época 

marcou, então, tanto na filosofia quanto na literatura, uma nova maneira de “representar” o 

mundo, não mais havendo uma verdade absoluta. Dessa forma, o homem se descobriu como 

não sendo mais o “detentor do saber”. Desse modo, o romance moderno, na primeira metade 

do século XX, desenvolveu marcas para o registro do impasse da falta de comunicação e dos 

temas subsequentes a ele, conforme apontado por Célia Berrettini: 

  

O homem para quem apenas resta uma existência desprovida de sentido e de 

esperança. Ausência de valores nos quais apoiar-se; ausência de Absoluto. 

Resultado: o mais agudo pessimismo. Reflexo do homem do século XX, 

aniquilado pelos anos de guerra e pela ciência nova que destruíram a fé em 

sistemas racionais, filosóficos ou políticos. Total ausência de fé, de 

esperança (BERRETTINI, 2004, p. 19). 

 

A técnica do fluxo de consciência é uma das importantes características a marcar essa 

nova escrita, e foi inicialmente utilizada por Virginia Woolf e James Joyce, entre outros. De 

certa forma, essa técnica trata, como é o caso em Molloy, do excesso (um “excesso” que 

aponta para a “falta”). Ocorre, na maioria das vezes, por momentos de devaneios ou 

“mergulhos” na interioridade dos personagens, em que seus pensamentos transbordam, e o 

narrador não é mais “capaz” de narrá-los como mandavam as convenções do século XIX. 

Palavras não são suficientes para exprimir a interioridade dos personagens. O traço peculiar, 

muitas vezes, é a não utilização de pontuação, e também as digressões e a escrita 

fragmentada. Em Molloy, a narrativa é voltada para o interior dos personagens, suas vivências 

deterioradas são relatadas a partir de longos monólogos que, juntamente com a fragmentação 

da escrita, mostram a miséria humana de maneira dolorosa. Nas palavras de Andrade, os 

personagens de Beckett são 
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heróis solitários, encurralados em ambiente hostil, que escolhem a 

segregação do mundo ordinário, refugiando-se num universo mental próprio, 

defendido pelos escudos do devaneio, do orgulho auto-suficiente e do 

desprezo ambíguo pelas marcas de reconhecimento exterior (ANDRADE, 

2001, p. 49). 
  

A falta de memória do vagabundo beckettiano é um de seus típicos temas. Conforme 

Andrade, “A memória é fonte de dor e desconcerto, demonstração da arbitrariedade do 

destino e da ação predatória do tempo” (ANDRADE, 2001, p. 48). Os narradores de Beckett 

se deparam com uma grande confusão, sobre a qual não têm mais controle. Essa narrativa 

“complicada” é resultado de uma memória já gasta, que não é mais capaz de produzir 

significado em si própria ou no mundo. Em uma passagem da primeira parte do romance, 

Molloy se depara com Lousse, dona de um cachorro, o qual ele atropela e mata, sofrendo um 

acidente com sua bicicleta. Lousse então o acolhe em sua casa, e ele permanece ali, ao que 

parece, durante um tempo considerável. Porém, quando tenta contar sobre sua estadia na casa, 

ele se confunde, sua memória falha. 

Molloy não consegue se lembrar de quem é, não consegue se lembrar por onde passou, 

para onde está indo, mas mesmo assim tenta nos contar os percalços de suas jornadas. Ele 

apenas vaga pelo mundo, com suas próprias reflexões interiores. É condenado a esse vagar. 

Como demarcação de sua confusão e falha de sua memória, utiliza constantemente a palavra 

“talvez”:  

 

Era numa estrada de uma nudez impressionante, quero dizer, sem sebes nem 

muros nem qualquer tipo de borda, no campo, pois em pastos imensos vacas 

mastigavam, deitadas e em pé, no silêncio do anoitecer. Estou inventando 

um pouco talvez, embelezando talvez, mas no geral era assim (BECKETT, 

2007, p. 25). 

  

Em contraponto a essa falta de memória, Molloy demonstra uma minuciosidade 

excessiva ao esquadrinhar episódios triviais. É emblemática, nesse sentido, a passagem em 

que o personagem detalha, ao longo de páginas e páginas, sua prática de chupar pedras, e o 

raciocínio matemático sofrível para distribuí-las em quantidades iguais entre seus quatro  
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bolsos, de modo a sempre chupar uma pedra diferente a cada vez (BECKETT, 2007, p. 101-

108). 

Outro aspecto relevante a se observar é o tratamento das categorias de tempo e espaço 

em Molloy. Como ambas são filtradas pela perspectiva confusa de Molloy e Moran, e como os 

dois sofrem de falta de memória, eles não conseguem ser claros a respeito do “onde” e do 

“quando”. Afirmações são feitas e detalhes são fornecidos para, logo em seguida, serem 

recusados ou desmentidos, não fazendo mais sentido. Lugares são mostrados como grandes 

vazios. Não sabemos quantos dias se passam na obra ou quanto tempo se passou enquanto 

Molloy chupa e guarda suas pedras na beira da praia. A citação transcrita mais acima, a 

respeito da “estrada de uma nudez impressionante”, talvez um pouco embelezada, e talvez um 

pouco inventada, é um exemplo da descrição insuficiente do espaço sob a ótica de Molloy. 

Confusão semelhante pode ser observada no excerto abaixo: 

 

Ela me parecia distante, a minha mãe, distante de mim, e no entanto estava 

um pouco mais próximo dela que na noite passada, se meus cálculos 

estivessem corretos. Mas estavam? Se estivesse na cidade certa, tinha 

progredido. Mas estava? Se pelo contrário estivesse numa outra cidade, onde 

minha mãe estaria necessariamente ausente, então tinha perdido terreno 

(BECKETT, 2007, p. 63). 

 

Andrade aponta essa particularidade de Beckett com relação à descrição (ou à ausência 

de descrição) de tempo e espaço como uma forma de romper com as convenções narrativas 

em voga durante o século XIX. A parir do momento em que não traça mais uma linha espaço-

temporal em seus romances, o autor vai contra uma das principais características de uma 

tradição romanesca inaugurada por escritores como Samuel Richardson e Daniel Defoe: 

  

Se nem sempre dá nome aos bois, situando seus personagens em espaço e 

tempo aparentemente abstratos, isto deve-se a uma escolha estratégica e a 

busca de uma nova forma, distante do realismo novecentista. Na trilogia, 

pode-se investigar os rumos trilhados na direção do desenvolvimento de uma 

nova categoria de mimese, de referencialidade (ANDRADE, 2001, p. 38). 

 

Outro aspecto relevante para compreender a estética beckettiana é a mutilação de seus 

personagens, que parece refletir a mutilação linguística de seus textos. Em Molloy, essa 
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caracterização é muito visível na segunda parte da obra, narrada por Moran. Ao começo de 

sua narrativa, o personagem sabe nos dizer exatamente o que está acontecendo, o lugar é bem 

detalhado, e as ações e o tempo também, remetendo a uma típica narrativa do século XIX. De 

acordo com Ana Helena Souza, 

  

Em muitos aspectos, a segunda parte vai sendo construída de acordo com as 

convenções de plausibilidade e verossimilhança dominantes na ficção 

realista. Há o ordenamento linear de tudo o que se passou, a caracerização de 

pensamentos e ações com poucas elipses, sempre anunciadas e justificadas 

(SOUZA, 2007, p. 16) 

 

Na parte inicial de sua narrativa, Moran parece sempre saber que rumo tomar, possui 

perfeita articulação física, se veste bem, e sabe contar sua história. Estava em sua casa, 

esperando a hora de ir à igreja, até que Gaber vem lhe dar a missão de encontrar Molloy. 

Percebemos que, nesse primeiro momento, a linguagem é empregada em acordo com o 

princípio da verossimilhança, enriquecida de detalhes: 

  

Lembro-me do dia em que recebi a ordem de me ocupar de Molloy. Era um 

domingo de verão. Estava sentado no meu jardinzinho, numa poltrona de 

vime, um livro negro sobre os joelhos. Deviam ser por volta das onze horas, 

cedo demais para ir à igreja (BECKETT, 2007, p. 131). 

 

Na companhia do filho, Moran inicia sua jornada, e vai se afastando de sua casa e de 

sua cidade, adentrando a floresta em busca de Molloy – personagem que, apesar de não saber 

de quem se trata, Moran tem a leve impressão de já conhecer. O único momento em que é 

possível perceber o mínimo de confusão por parte de Moran no início de sua narrativa, 

segundo Ana Helena Souza (2007, p. 16), é quando ele tenta explicar Molloy.  

Conforme a narrativa se desenvolve, todavia, Moran começa a perder o movimento de 

sua perna e, a partir de então, sua memória e sua capacidade de comunicação passam a falhar, 

e sua narrativa também se torna mais pesada e tão confusa quanto a do narrador anterior. No 

trecho a seguir, por exemplo, constatamos a confusão e a incerteza instauradas em uma 

tentativa de descrição feita pelo personagem:  
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Os pastos, apesar das chuvas torrenciais, eram de uma pobreza enorme e 

semeados de rochedos. Só o capim comum crescia ali em abundância e uma 

estranha gramínea azul e amarga, imprópria para alimentar o gado, mas à 

qual se adaptavam bem ou mal o burro, a cabra e a ovelha negra. De onde 

Ballyba tirava sua opulência? Vou lhes dizer. Não, não direi nada. Nada.  

Então aí está uma parte do que eu achava que sabia sobre Ballyba ao partir. 

Me pergunto se não estava confundindo com outro lugar (BECKETT, 2007, 

p. 185). 

 

Em última instância, por meio dos aspectos analisados até aqui, chegamos à questão 

da incomunicabilidade presente no texto beckettiano. A dificuldade de se comunicar com 

outros personagens demonstrada pelos dois narradores (especialmente por Molloy) parece 

indicar que a falha da linguagem não acontece por uma escolha: ela existe e não há como eles 

abandonarem o fardo de falar. A cada encontro de Molloy com outro personagem, é possível 

notar a insistência dele em entender o outro, mas essa compreensão não é permitida, como 

mostra o trecho a seguir: 

 

Mais um pouco adiante fui interpelado.  Levantei a cabeça e vi um policial, 

isto é uma maneira elíptica de falar, pois só mais tarde, por meio de indução, 

ou dedução, não sei mais, soube do que se tratava. O que você está fazendo 

aí?, ele disse. Estou acostumado a essa pergunta, compreendi-a 

imediatamente. Estou descansando, eu disse. Você está descansando, ele 

disse. Estou descansando, eu disse. Você quer responder à minha pergunta?, 

ele gritou. Aí está o que normalmente me acontece quando sou encurralado 

numa confabulação, creio sinceramente ter respondido às perguntas que me 

fizeram e na verdade não é nada disso (BECKETT, 2007, p. 39-40). 

 

Percebe-se aqui a confiança que Molloy ele tem em si mesmo sobre a comunicação e o 

entendimento do mundo e da linguagem dos outros, dos significados que elas podem ter, vemos isso 

no inicio da citação acima: “Estou acostumado a essa pergunta, compreendi-a imediatamente”. Porém, 

o que ele não espera é que significar o mundo não é possível, e que por mais que tente e que acredite 

na significação do mundo e dos outros, ele acaba sempre na confusão, assim como no fim da citação: 

“Aí está o que normalmente me acontece quando sou encurralado numa confabulação, creio 

sinceramente ter respondido às perguntas que me fizeram e na verdade não é nada disso”. A seguir, 

temos outro trecho da obra em que nos deparamos com a falha na comunicação do personagem com o 

outro: 
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E de repente me lembrei do meu nome, Molloy. Me chamo Molloy, gritei, de 

supetão, Molloy, isto me veio agorinha. Nada me obrigava a fornecer essa 

informação, mas a forneci, esperando sem duvida causar prazer. Me 

deixaram ficar com o chapéu, me pergunto por quê. É o nome da sua mãe, 

disse o delegado, devia ser um delegado. Molloy, eu disse, me chamo 

Molloy. Este é o nome da sua mãe?, disse o delegado. Como?, eu disse. 

Você se chama Molloy?, disse o delegado. Sim, eu disse, isto me veio 

agorinha.  E a sua mãe?, disse o delegado. Eu não compreendia. Ela também 

se chama Molloy?, eu disse. Sim, disse o delegado. Fiquei pensando. Você 

se chama Molloy, disse o delegado. Sim, eu disse. E a sua mãe, disse o 

delegado, ela também se chama Molloy? Fiquei Pensando. Sua mãe, disse o 

delegado, ela se chama –. Deixe-me pensar!, gritei. Enfim imagino que tenha 

se passado assim. Pense, disse o delegado. Mamãe, ela se chamava Molloy? 

Provavelmente (BECKETT, 2007, p. 43).  

 

Podemos notar que Molloy, apesar de todas as suas dúvidas, consegue organizar seus 

pensamentos quando está sozinho em suas reflexões interiores e nos monólogos, porém 

quando o personagem precisa se comunicar com outro, ele não consegue. Esforça-se para 

conseguir um momento de significação, de entendimento ou até mesmo do que nos torna 

humanos, o contato com o outro, mas isso não acontece. Essa incapacidade da comunicação é 

o fundamento do projeto estético beckettiano. Os temas abordados no trabalho, como a falta 

de memória, a incomunicabilidade, a mutilação do texto e do corpo, contribuem para que a 

linguagem seja questionada nas narrativas destroçadas de Samuel Beckett, em especial 

Molloy. 

Como anunciado, esse trabalho está vinculado à pesquisa de iniciação científica e  

tratam-se de considerações iniciais. Os próximos passos da pesquisa consistirão em um 

aprofundamento das análises aqui traçadas, e na abordagem de alguns textos teóricos que 

permitirão a estruturação de uma reflexão sobre esse problema filosófico das limitações da 

linguagem.  
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