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Arthur Miller

A casa de fazenda branca de Arthur Miller fica localizada no 

alto da montanha-russa formada pelos morros que dividem Rox-

bury e Woodbury, no condado de Litchfield, em Connecticut. O 

autor, criado no Brooklyn e no Harlem, é agora um homem do 

campo. Sua casa é cercada por árvores que ele próprio cultivou — 

cornisos nativos, as exóticas katsuras, acácias-do-japão, tulipas e 

alfarrobeiras. A maioria estava florescendo ao chegarmos à casa 

para a nossa entrevista na primavera de 1966. O único som era 

uma batida rítmica ecoando do outro lado do morro. Caminha-

mos até a origem do ruído, um celeiro pomposamente vermelho, 

e ali encontramos o dramaturgo, com o martelo na mão, de pé 

na penumbra em meio a madeira serrada, ferramentas e bombas 

hidráulicas. Ele nos deu as boas-vindas, um homem alto, esguio, 

bem-apessoado, o rosto marcado pelo tempo e por um súbito 

sorriso, um fazendeiro intelectual de óculos e sapatos para o tra-

balho pesado. Ele nos convidou a julgar sua proeza: estava trans-

formando o celeiro numa casa de hóspedes (divisórias aqui, ar-
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mários de cedro ali, chuveiros acolá...). A carpintaria, ele disse, era 

seu hobby mais antigo — o acompanhava desde os cinco anos.

Voltamos andando, passamos pela profusão de cores em vol-

ta, pela vegetação cerrada, e entramos na casa pela varanda, que 

era guardada por um desconfiado bassê chamado Hugo. Enquan-

to entrávamos, o sr. Miller explicou que a casa estava silenciosa 

porque sua esposa, uma fotógrafa chamada Inge Morath, tinha 

viajado de carro até Vermont para fazer um retrato de Bernard 

Malamud, e que sua filha de três anos, Rebecca, estava tirando um 

cochilo. A sala de estar, separada por um vidro da varanda, era 

eclética e charmosa: paredes brancas enfeitadas com um esboço 

de Steinberg, uma pintura do vizinho Alexander Calder, cartazes 

das primeiras peças de Miller, fotografias da sra. Morath. Havia 

tapetes modernos e sofás coloridos; uma antiga cadeira de ba-

lanço; uma enorme cadeira preta Eames; uma mesinha de vidro 

sustendo um vistoso móbile; pequenas estatuetas de camponeses 

— suvenires de uma viagem recente à Rússia —, candelabros me-

xicanos raros e estranhos animais de cerâmica sobre uma mesa 

espanhola entalhada muito antiga, levada de seu apartamento em 

Paris; e plantas, plantas por todo lado.

O estúdio do autor era o oposto disso. Subimos uma ram-

pinha verde para chegar a uma estrutura de um único aposento 

com pequenas janelas com gelosias. A luz estava acesa — ele não 

conseguia trabalhar com a luz do dia, confidenciou. A sala abri-

gava uma simples prancha que servia de escrivaninha, feita pelo 

próprio dramaturgo, sua cadeira, um amarfanhado sofá-cama 

cinza, uma cadeira trançada da década de 30 e uma estante com 

meia dúzia de livros sem capa. Isso é tudo, com exceção de uma 

foto instantânea de Inge e Rebecca, grudada à parede com tachi-

nhas. O sr. Miller ajustou um microfone que estava pendurado 

torto no braço de uma luminária de mesa. Então, de forma bas-

tante casual, pegou um rifle que jazia sobre o sofá-cama e deu 
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um tiro por entre as gelosias abertas, na direção de uma marmo-

ta que, apavorada mas sã e salva, fugiu às carreiras pela encos-

ta distante. Ficamos embasbacadas, e ele sorriu com nossa falta 

de compostura. Disse que seu estúdio era também um excelente 

posto de tocaia.

A entrevista começou. Seu tom e expressão eram sérios, in-

teressados. Frequentemente aflorava um sorriso secreto, quando 

se recordava de algum fato antigo. Ele é um contador de histó-

rias, um homem que tem uma memória prodigiosa, um homem 

simples com a capacidade de se maravilhar, atento às pessoas e 

às ideias. Ficamos totalmente à vontade enquanto o escutávamos 

responder às perguntas. 

— Olga Carlisle e Rose Styron, 1966

entrevistadora
O poeta russo Voznesensky disse quando esteve aqui que a 

paisagem nesta parte do país lhe recordava sua Sigulda* — que 

era um “bom microclima” para escrever. O senhor concorda?

arthur miller
Bem, eu gosto daqui. Não é uma paisagem tão vasta que faz 

com que a gente se perca nela, e não é um local tão suburbano 

que a gente se sinta como se estivesse na cidade. As distâncias — 

internas e externas — estão exatamente corretas, acho. Aqui sem-

pre há um primeiro plano, não importa em que direção se olhe.

entrevistadora
Depois de ler seus contos, especialmente “A profecia” e “Não 

preciso mais de você”, que não só têm o poder dramático das suas 

peças, mas também a descrição de lugar, o primeiro plano, a in-

* Uma cidade de veraneio na Letônia.
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timidade de pensamento, difícil de se conseguir numa peça, eu 

pergunto: o palco é muito mais atraente para o senhor?

miller
Só muito raramente consigo sentir num conto que estou no 

controle, como sinto quando escrevo para o palco. Então estou 

no local de melhor visão — é impossível uma sustentação maior. 

Tudo é inevitável, até a última vírgula. Num conto, ou em qualquer 

tipo de prosa, não consigo fugir da sensação de certa arbitrarieda-

de. Os erros passam — e as pessoas consentem mais nesses erros 

— mais do que acontecem no palco. Pode ser ilusão minha. Mas 

há outra questão: toda a história do meu próprio papel na minha 

cabeça. Para mim, o melhor é escrever uma boa peça, e quando 

estou escrevendo um conto é como se dissesse a mim mesmo: 

“Bem, só estou fazendo isto porque no momento não estou escre-

vendo uma peça”. Há certa culpa relacionada a isso. Naturalmente, 

gosto de escrever um conto, é uma forma que tem rigor. Acho que 

reservo para as peças as coisas que exigem um tipo de esforço tor-

turante. O que sai com mais facilidade vai para o conto.

entrevistadora
O senhor nos contaria um pouco sobre o começo de sua car-

reira de escritor?

miller
A primeira peça que escrevi foi em Michigan, em 1935. Foi 

escrita nas férias de primavera, em seis dias. Eu era tão jovem 

que me atrevia a essas coisas, começar e terminar em uma sema-

na. Tinha visto umas duas peças na vida, então não sabia quanto 

devia durar um ato, mas do outro lado do corredor havia um 

sujeito que fazia os figurinos para as peças da universidade. Ele 

disse: “Bem, mal chega a quarenta minutos”. Eu havia escrito uma 
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quantidade enorme de material e não tinha muita ideia. Para 

mim, era tudo uma grande brincadeira que não devia ser levada a 

sério demais... Era isso que eu me dizia. Acabei descobrindo que 

os atos eram mais longos que isso, mas a noção de tempo eu já 

tinha desde o começo, e a peça tinha uma forma desde o início.

Ser dramaturgo sempre foi a ideia. Sempre senti que o teatro 

era a forma mais emocionante e mais exigente que alguém pode-

ria dominar. Quando comecei a escrever, era inevitável assumir 

que estava numa corrente central que começou com Ésquilo e foi 

passando por vinte e cinco séculos de dramaturgia. Há tão pou-

cas obras-primas no teatro, em contraposição às outras artes, que 

se pode muito bem abarcar todas aos dezenove anos. Hoje, não 

creio que os dramaturgos se importem com a história. Acho que 

sentem que ela não tem importância.

entrevistadora
São só os dramaturgos jovens que sentem isso?

miller
Acho que os dramaturgos jovens com quem tive oportuni-

dade de conversar são ignorantes do passado ou sentem que as 

velhas formas são quadradas demais, coesas demais. Posso estar 

enganado, mas não me parece que o arco trágico do drama tenha 

tido algum efeito sobre eles. 

entrevistadora
Que dramaturgo o senhor mais admirava quando jovem?

miller
Bem, primeiro os gregos, por sua magnífica forma, a sime-

tria. Metade das vezes eu nem conseguia repetir a história porque 

os personagens da mitologia eram completamente desconheci-
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dos para mim. Na época eu não tinha nenhuma referência para 

saber realmente o que estava envolvido nessas peças, mas a arqui-

tetura era clara. É como olhar para um prédio do passado cujo 

uso se desconhece, mas que ainda assim tem uma modernidade. 

Ele tem densidade. Essa forma nunca me abandonou; suponho 

que simplesmente fui arrastado para dentro dela.

entrevistadora
O senhor tinha uma atração particular pela tragédia, então?

miller
A mim parecia a única forma possível. O resto eram tentati-

vas de chegar lá, ou fugas. Mas a tragédia era o pilar básico.

entrevistadora
Quando A morte de um caixeiro-viajante estreou, o senhor 

disse em uma entrevista ao New York Times que o sentimento 

trágico é evocado em nós quando estamos na presença de um 

personagem pronto para dispor de sua vida, se necessário, para 

assegurar uma coisa — seu senso de dignidade pessoal. O senhor 

considera suas peças tragédias modernas?

miller
Mudei de opinião quanto a isso diversas vezes. Acho que 

fazer uma comparação direta ou aritmética entre qualquer obra 

contemporânea e as tragédias gregas é impossível, por causa das 

questões de religião e poder, que eram um ponto pacífico e um 

tema a priori em qualquer tragédia clássica. Como uma cerimônia 

religiosa, onde finalmente se chegava ao objetivo pelo sacrifício. 

É como a comunidade sacrificando um homem que ao mesmo 

tempo adora e odeia para alcançar suas leis básicas e fundamen-

tais e, portanto, justificar sua existência e sentir-se segura.
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entrevistadora
Em Depois da queda, apesar de Maggie ser “sacrificada”, o 

personagem central, Quentin, sobrevive. O senhor o vê como trá-

gico ou potencialmente trágico, em algum grau?

miller
Não posso responder a isso porque não consigo, francamen-

te, separar na minha cabeça tragédia de morte. Para algumas pes-

soas, sei que não existe razão de juntar as duas coisas. Não con-

sigo romper isso — por um motivo, que é: não há nada como a 

morte. Morrer não é bem assim, vocês sabem. Não há substituto 

para o impacto sobre a mente do espetáculo da morte. E não há 

possibilidade, parece-me, de falar de tragédia sem morte. Porque, 

se a eliminação total da pessoa a que assistimos durante duas ou 

três horas não ocorrer, se ela simplesmente se safa, não importa 

quão arruinada, não importa quanto sofra...

entrevistadora
Quais foram aquelas duas peças que o senhor viu antes de 

começar a escrever?

miller
Quando tinha uns doze anos, acho que foi por aí, minha mãe 

me levou ao teatro uma tarde. Nós morávamos no Harlem e lá 

havia dois ou três teatros que tinham sessões seguidas, e muitas 

mulheres entravam para assistir tudo ou uma parte dos espetá-

culos vespertinos. Só lembro que havia gente no comando de um 

navio, o palco balançava — eles realmente balançavam o palco 

— e havia um canibal no navio que tinha uma bomba-relógio. 

E todos estavam à procura do canibal. Era emocionante. A outra 

foi uma peça moralista sobre drogas. Evidentemente, na época 

havia muita agitação em Nova York em relação aos chineses e às 
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drogas. Eles sequestravam lindas moças loiras de olhos azuis que, 

segundo as pessoas pensavam, tinham perdido sua postura mo-

ral; eram vadias que bebiam gim e viviam saindo com rapazes. 

E inevitavelmente acabavam em algum porão no bairro chinês, 

perdidas em virtude de ópio ou erva. Essas foram as duas obras-

-primas a que assisti. É claro que tinha lido outras peças na época 

em que comecei a escrever. Shakespeare e Ibsen, um pouquinho, 

não muito. Nunca relacionei a dramaturgia com o nosso teatro, 

nem no começo.

entrevistadora
Sua primeira peça teve alguma influência em Todos eram 

meus filhos ou A morte de um caixeiro-viajante?

miller
Teve. Era uma peça sobre um pai que tinha um negócio pró-

prio em 1935, um negócio com problemas, e um filho dividido 

entre os interesses desse pai e o senso de justiça. Mas acabou vi-

rando uma história quase cômica. Naquela época da minha vida 

eu era meio alienado. Não era Clifford Odets. Ele já mergulhou 

de cabeça. 

entrevistadora
Muitas das suas peças têm essa relação pai-filho como tema 

dominante. O senhor foi muito próximo de seu pai?

miller
Fui. E ainda sou, mas creio que, na verdade, minhas peças 

não refletem diretamente minha relação com ele. É uma coisa 

muito primitiva nas minhas peças. Quer dizer, o pai era realmen-

te uma figura que incorporava tanto o poder como uma espécie 

de lei moral que ou ele próprio tinha quebrado ou tinha caído 
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vítima dela. Ele aparece como uma imensa sombra... Eu não espe-

rava isso do meu pai literalmente, mas parece que de sua posição 

eu esperava. O motivo de ser capaz de escrever sobre essa relação, 

acho agora, é porque ela tinha uma qualidade mítica para mim. Se 

alguma vez eu tivesse sequer pensado que estava escrevendo sobre 

meu pai, suponho que jamais teria conseguido. Ele é, literalmen-

te, um sujeito muito mais realista que Willy Loman, e muito mais 

realizado como indivíduo. E ele seria o último homem no mundo 

capaz de cometer suicídio. Willy é baseado num homem que co-

nheci muito pouco, um vendedor. Foi só anos depois que me dei 

conta de ter visto aquele homem apenas umas quatro horas no 

total em vinte anos. Ele deu uma dessas impressões que são pri-

mordiais, é evidente. Quando pensava nele, era simplesmente um 

homem calado: nunca disse mais de duzentas palavras para mim. 

Eu era criança. Mais tarde, tive outro contato desse tipo, com um 

homem cuja fantasia estava sempre sobrepujando sua figura real. 

Sempre tive consciência desse tipo de agonia, de alguém que tem 

dentro de si um desejo impulsionador, implacável, que nunca vai 

embora, que nunca pode ser bloqueado. E esse desejo vai sendo 

ruminado, às vezes deixa o homem feliz, às vezes o transforma 

num suicida, mas nunca o abandona. Qualquer herói que come-

cemos a considerar trágico é obcecado, seja Lear, Hamlet ou as 

mulheres das tragédias gregas. 

entrevistadora
Na sua opinião, os dramaturgos mais jovens criam heróis?

miller
Vou lhe dizer, posso estar trabalhando num diferente com-

primento de onda, mas não acho que eles ainda estejam olhan-

do para o personagem, para a documentação de fatos sobre as 

pessoas. Toda a experiência é encarada atualmente de um ponto 
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de vista esquemático. Esses dramaturgos não deixam o persona-

gem fugir um único momento do esquema preconcebido de um 

mundo assustador. É muito parecido com as velhas peças de gre-

ves. Na época, o esquema era: alguém começava a história com 

uma ideologia burguesa e se envolvia numa área de experiência 

que tivesse alguma relação com o movimento operário — uma 

greve de fato ou, num sentido mais amplo, o colapso do capita-

lismo — e acabava a peça com um posicionamento novo diante 

desse colapso. Começava sem estar esclarecido e terminava com 

algum tipo de esclarecimento. E você podia prever isso nos pri-

meiros cinco minutos. Muito poucas dessas peças poderiam ser 

montadas hoje, porque seriam absurdas. Descobri no decorrer 

dos anos que uma coisa semelhante aconteceu com o teatro do 

absurdo. Previsível. 

entrevistadora
Em outras palavras, a noção de tragédia sobre a qual o senhor 

falava antes está ausente dessa visão de mundo preconcebida.

miller
Com certeza. Esperava-se que o herói trágico entrasse no 

esquema das coisas por seu sacrifício. É algo religioso, sempre 

pensei. Ele lançava uma luz forte sobre o esquema oculto da 

existência, fosse quebrando uma de suas leis mais profundas, 

como Édipo quebra um tabu — e portanto prova a existência do 

tabu —, ou provando um mundo moral em troca de sua própria 

vida. E essa é a vitória. Precisamos dele, como vanguarda da raça. 

Precisamos do crime dele. Esse crime é civilizador. Bem, agora a 

visão é de que o universo é inconsolável. Nada se prova com um 

crime, exceto que algumas pessoas são mais livres para praticar 

crimes do que outras, e geralmente são mais honestas que as ou-

tras. Não há nenhuma reafirmação final da comunidade. Não há 
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o tipo de comunicação que uma criança exige. O melhor que se 

pode dizer é que é inteligente.

entrevistadora
Então tem consciência de...

miller
Tem consciência, mas não admite para si nenhum univer-

so moral. Outra coisa que falta é o posicionamento do autor em 

relação ao poder. Sempre assumi que por baixo de qualquer his-

tória está a questão de quem deve concentrar o poder. Vejam, A 

morte de um caixeiro-viajante tem dois pontos de vista. Eles mos-

tram o que aconteceria se todos adotássemos a postura de Willy 

em relação ao mundo e se adotássemos a de Biff. E levando tudo a 

sério, quase como um fato político. O que estou realmente deba-

tendo é de que maneira o mundo deve ser regido. Estou falando 

de psicologia e também do espírito. Por exemplo, uma peça que 

geralmente não é ligada a esse tipo de questão é Gata em teto de 

zinco quente, de Tennessee Williams. A mim, ocorreu de forma 

incisiva que o que está em jogo ali é o grande poder do pai. Ele 

é dono, literalmente, de um império de terras e fazendas. E quer 

imortalizar esse poder, quer transmiti-lo adiante, porque está 

morrendo. O filho valoriza a justiça e as relações humanas muito 

mais que o pai. O pai é mais rude, mais filisteu; é mais grosseiro. 

E quando falamos de emoções, podemos dizer que o filho as tem 

e o pai não. Quando vi a peça, pensei: “Isso vai ser simplesmente 

maravilhoso, porque a pessoa com sensibilidade será presenteada 

com o poder, e então o que fará?”. Mas nunca chega a esse ponto. 

A questão se desvia para as neuroses pessoais. Chega a um beco 

sem saída. Se estivéssemos falando de tragédia, os gregos teriam 

feito algo incrível com essa ideia. Teriam dado todo o poder ao 

filho e feito com que encarasse os torturantes conflitos de um 
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homem sensível tendo que governar. E então se lançaria luz sobre 

o que é a tragédia do poder.

entrevistadora
Que é aonde o senhor queria chegar com Incidente em Vichy.

miller
Era exatamente isso que eu estava procurando. Mas sinto que 

hoje o palco está virando as costas para qualquer consideração so-

bre poder, que é o que reside no coração da tragédia. Uso a peça de 

Williams como exemplo porque ele é tão bom que seus problemas 

são sintomáticos do nosso tempo — em última análise Gata trata 

da hipocrisia das relações humanas. Foi uma personalização muito 

correta, mas passa ao largo do assunto que, para mim, a peça pare-

ce levantar, ou seja, a hipocrisia nas relações sociais. Ainda acredito 

que quando uma peça questiona, chega a ameaçar, nosso arranjo 

social, é aí que ela realmente nos sacode de maneira profunda e 

perigosa, e é aí que é preciso ser excelente; não basta ser bom.

entrevistadora
O senhor acha que as pessoas racionalizam tanto hoje e têm 

tantos eufemismos para a morte que não conseguem encarar a 

tragédia?

miller
Eu fico pensando se não existe certa — estou falando agora 

de todos os tipos de pessoas — moleza, poderíamos dizer, uma 

genuína incapacidade de enfrentar decisões duras e os resultados 

assustadores de um erro, em outras palavras. Digo isso porque, 

quando A morte de um caixeiro-viajante foi reencenada recente-

mente, senti em parte da reação que a peça era ameaçadora de-

mais. Nos anos 40, quando estreou, provavelmente muitas pes-
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soas sentiram a mesma coisa. Talvez eu não tenha ouvido essa 

gente tanto quanto ouvi outros — talvez tenha a ver com a minha 

própria reação. É preciso uma dose de confiança para assistir a 

uma tragédia. Se você está prestes a morrer, não vai assistir a uma 

peça dessas. Sempre pensei que os americanos tinham um medo 

primordial, quase inato, de cair, de serem marginalizados — isso 

aparece com a carta de motorista, se não antes.

entrevistadora
E quanto aos europeus?

miller
Bem, a peça voltou a ser encenada em Paris em setembro 

passado. Tinha estreado na cidade dez anos antes, sem grande 

efeito. Não era uma produção muito boa, parece. Mas agora eles 

descobriram a peça. E eu senti que a reação deles foi bem ame-

ricana. Talvez venha de um... sentimento de culpa pela riqueza. 

Seria interessante se os russos algum dia viessem a sentir isso!

entrevistadora
A morte de um caixeiro-viajante foi montada na Rússia, não?

miller
Ah, muitas vezes.

entrevistadora
Quando o senhor esteve recentemente na Rússia formou al-

guma opinião sobre o público de teatro lá?

miller
Antes de tudo, eles têm uma ingenuidade maravilhosa, não 

morrem de tédio. Eles não entram no teatro para fugir da chuva, 
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por assim dizer, porque não têm nada melhor para fazer. Ir ao 

teatro tem grande importância para eles. Eles vão ver algo que 

transforme suas vidas. Noventa por cento do tempo, é claro, não 

há nada ali, mas eles estão abertos para uma experiência grandio-

sa. Não é assim que nós vamos ao teatro. 

entrevistadora
E quanto às peças em si?

miller
Acho que eles fazem coisas no palco que são estimulantes e 

ágeis, e têm atores maravilhosos, mas o drama em si não contém 

ousadia. As peças são basicamente uma espécie de naturalismo; 

não chegam nem a ser realismo. Eles se opõem violentamente 

ao teatro do absurdo porque o enxergam como uma fragmenta-

ção da comunidade em indivíduos perversos que não têm mais 

qualquer compromisso mútuo, e eu consigo ver sentido nesse 

medo. É claro que essas coisas devem ser feitas só se puderem 

ser criticadas. O expressionismo alemão me comovia em muitos 

aspectos quando estava no colégio, todavia, ele também continha 

algo de perverso para mim. Era o fim do homem, não havia mais 

gente nele; isso era especialmente verdade nos grandes alemães: 

é um fim do mundo amargo, onde o homem é a voz de sua clas-

se e pronto. Brecht tem muito disso, mas ele é um poeta grande 

demais para ficar escravizado. Ao mesmo tempo, aprendi muito 

com isso. Usei elementos daí em A morte de um caixeiro-viajante. 

Por exemplo, propositalmente não dei nenhum caráter a Ben, 

porque para Willy ele não tem caráter — o que é, psicologica-

mente, expressionista, porque muitas memórias ressurgem com 

uma simples etiqueta nelas: alguém representa uma ameaça para 

você, ou uma promessa.
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entrevistadora
Falando de diferentes culturas, qual é o seu sentimento em 

relação ao Théâtre National Populaire? 

miller
Achei uma peça que vi, L’illusion comique, de Corneille, uma 

das coisas mais emocionantes a que já assisti. Vimos uma coisa 

de que nunca pensei que pudesse gostar — meu francês não é 

tão bom assim. Mas eu tinha acabado de me curar de uma doen-

ça, estávamos prestes a ir embora do país e eu queria ver o que 

estavam fazendo ali. Foi simplesmente soberbo. É uma das obras 

menores de Corneille, sobre um mágico que ajuda um pai a en-

contrar seu filho. Que magnífica mistura de sátira, comédia e ca-

racterizações! E a interpretação dos atores era simplesmente do 

outro mundo. É claro que uma das melhores coisas era o público. 

A grande maioria tinha menos de trinta anos, me pareceu. Eles 

pagam muito pouco para entrar; e eu chutaria que deve haver 

entre dois mil e quinhentos a três mil lugares no teatro. E a vi-

talidade do público é de tirar o fôlego. É óbvio que a habilidade 

dos atores de falar aquela linguagem de forma tão bela já é em si 

um prazer. Falar baixinho naquele vasto palco e fazer os outros 

sentirem sua voz pairando sobre a casa...

entrevistadora
Por que o senhor acha que não fomos capazes de fazer o 

mesmo aqui? Por que o Repertory Theater do Lincoln Center, de 

Robert Whitehead, fracassou?

miller
Bem, esse é um fenômeno digno de um estudo sociológico. 

Quando entrei, cerca de dois terços de Depois da queda estavam 

escritos. Whitehead me procurou e disse: “Soube que você está 
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escrevendo uma peça. Podemos usá-la para começar a compa-

nhia do Repertory Theater do Lincoln Center?”. Por alguma ra-

zão eu disse que sim. Esperava ter prejuízo financeiro. Podia ter 

esperança de ganhar talvez vinte por cento do que normalmente 

ganho com uma peça, mas presumi que as pessoas diriam: “Bem, 

é uma atitude tola, mas não idiota”. O que acabou se desenro-

lando, antes da estreia de qualquer peça, foi uma hostilidade que 

me deixou absolutamente perplexo. Não creio que fosse dirigida 

a alguém em particular. Para atores que querem desenvolver sua 

arte, não há lugar melhor do que uma companhia permanente de 

repertório, onde você representa diferentes papéis e tem oportu-

nidades que não teve a vida inteira na Broadway. Mas os atores 

pareciam ofendidos pela coisa toda. Não consegui entender! Eu 

podia compreender a animosidade dos produtores comerciais 

que, afinal, se sentiam ameaçados pelo projeto. Mas profissionais 

de todo o tipo receberam a ideia como uma espécie de insulto. 

A única conclusão a que posso chegar é que o ator a partir de 

então teria que se sair bem ou calar a boca. Antes ele podia andar 

pela Broadway, onde as condições eram terríveis, e dizer: “Sou 

um grande ator, mas não sou reconhecido”, enquanto, bem lá no 

fundo, ele imaginava: “Um dia desses vou conseguir um papel 

principal em Hollywood e vou ser rico”. Isso não seria possível 

num teatro de repertório, onde seria necessário assinar um con-

trato de vários anos. Então, ele teria que renunciar a essa ideia de 

sucesso rápido. Os atores não queriam enfrentar uma oportuni-

dade que os ameaçasse dessa maneira. Isso me faz refletir se existe 

uma alienação tão profunda entre os artistas que qualquer tenta-

tiva organizada de criar algo que não se baseie no comércio e que 

não tenha patrocínio automaticamente coloque as pessoas contra 

ela. Acho que essa é uma faceta interessante. Também conversei 

com um grupo de jovens dramaturgos. Agora, se fosse eu, estaria 

batendo à porta deles, exigindo que lessem minha peça, como fiz 
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sem êxito quando o Group Theatre estava por aí. Na época todo 

dramaturgo ficava batendo à porta deles, furiosos, exigindo que 

o teatro de arte fizesse o que eles achavam que devia ser feito. Po-

díamos fazer isso porque ele pertencia a todos nós. Pensávamos 

no Group Theatre como um empreendimento público. Bem, isso 

não era verdade aqui, de maneira alguma. Todo mundo achava 

que o teatro do Lincoln Center era propriedade dos diretores, de 

Miller, Whitehead, Kazan e mais uma ou duas pessoas. É claro 

que o que também provocou o fracasso foi, conforme sugeriu 

Laurence Olivier, que qualquer coisa demora anos para ser feita. 

Mas Olivier também chamou a atenção para o fato de que obteve 

incentivo desde o começo para seu teatro de repertório na Ingla-

terra. Havia gente que criticava, que dizia que era ridículo, mas a 

comunidade artística era basicamente a favor.

entrevistadora
E quanto aos próprios atores? Lee Strasberg os influenciou?

miller
Acho que Strasberg é um sintoma. Ele é uma grande força, 

e uma força — na minha opinião particular, é claro — que não é 

boa para o teatro. Ele faz dos atores pessoas secretas e torna o atuar 

uma coisa secreta, quando é a arte mais comunicativa conhecida 

pelo homem; quer dizer, é isso que se espera que o ator faça. Mas 

eu não colocaria nele a culpa pelo fracasso do Repertory Theater, 

porque as pessoas lá dentro não eram do Actors Studio; então, ele 

não é responsável por isso. Mas o método está no ar: o ator está se 

defendendo do público vulgar, filisteu. Havia uma moça em uma 

de minhas peças que eu não conseguia ouvir, e a acústica no pe-

queno teatro que estávamos usando era simplesmente magnífica. 

Eu disse a ela: “Não consigo ouvir você”, e continuei dizendo “Eu 

não consigo ouvir você”. Finalmente ela ficou furiosa e me disse 
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que estava representando a verdade e que não iria se prostituir 

para a plateia. E esse foi o final da história! Lembrou-me do co-

mentário de Walter Hampden — porque tivemos um problema 

similar em As bruxas de Salém com alguns atores —, ele disse que 

eles tocavam violoncelo com o mais perfeito manuseio do arco 

e um dedilhar magnífico, mas não havia cordas no instrumento. 

O problema é que o ator agora reflete sobre seu próprio destino 

por meio do personagem, e a ideia de comunicar o significado da 

peça é a última coisa que lhe ocorre. No Actors Studio, apesar de 

negarem, é dito ao autor que o texto é a moldura para suas emo-

ções. Já vi atores mudando a ordem das falas em minhas obras 

dizendo que elas são somente, digamos, o libreto para a música 

— que o ator é a principal força a que o público está assistindo e 

que o dramaturgo serve a ele. Dizem aos alunos que a análise do 

texto, seu ritmo, a textura verbal, não têm importância nenhuma. 

Eles dizem que esse é o método, mas é claramente uma perversão 

dele, se você voltar ao início. Mas sempre houve uma tendência 

nesse sentido. O próprio Tchékhov disse que Stanislávski havia 

pervertido A gaivota.

entrevistadora
E quanto ao uso do método no cinema?

miller
Bem, no cinema, curiosamente, o método funciona melhor. 

Porque a câmera consegue chegar até as narinas do ator e sugar 

dele um gesto comunicativo — um olhar, uma prega do sorriso, 

e assim por diante — que não tem registro no palco. O palco é, 

afinal, um meio verbal. Você precisa fazer gestos largos para que 

sejam vistos. Em outras palavras, você precisa ser “não natural”. 

Você tem que dizer: “Estou aqui para alcançar aquele público, mi-

nha função é essa”. Num filme, você não faz isso. Na verdade, uma 
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atuação dessas é ruim no cinema, é exagerada. O cinema é ótimo 

para uma atuação recolhida.

entrevistadora
O senhor acha que o cinema ajudou a levar essa atuação re-

colhida ao teatro?

miller
Bem, é uma perversão da peça de Tchékhov e da técnica de 

Stanislávski. O que Tchékhov fazia era eliminar o histrionismo 

nos atores incorporando-o ao texto: ele escrevia sobre a vida in-

terior. E a direção de Stanislávski também era interior: pela pri-

meira vez ele tentava motivar cada movimento a partir de dentro 

em vez de imitar uma ação. É assim que toda atuação deveria 

ser. Quando se elimina o elemento vital do ator na comunidade 

e simplesmente se representa uma figura psiquiátrica no palco, 

com pensamentos profundos dos quais ninguém fica sabendo, 

isso é perversão.

entrevistadora
Como o sucesso da peça Marat/Sade de Peter Weiss se en-

caixa nisso?

miller
Bem, eu enfatizaria a produção e a direção. Peter Brook vem 

tentando há anos, especialmente por meio de produções shakes-

pearianas, fazer uma ponte entre a atuação psicológica e o teatro, 

entre a personalidade privada e sua demonstração pública. Ma-

rat/Sade é mais oratória do que peça. Os personagens são basica-

mente relações temáticas em vez de entidades humanas, de modo 

que a ação é exemplificada e não caracterizada.

       




