


Oriunda de uma família judaica que emigrou da 
Alemanha para os Estados Unidos na década de 1840, 
Lillian Hellman nasceu em Nova Orleães, em 1905. 
A mãe tinha origens plutocráticas no Alabama, mas 
práticas especulativas de risco arruinaram grande 
parte da sua fortuna, e o pai viu ‑se forçado a tornar‑
‑se caixeiro ‑viajante, sediado em Nova Iorque, onde, 
em boa medida, Lillian Hellman cresceu. Frequenta 
as Universidades de Nova Iorque e Columbia durante 
dois anos, mas interrompe os estudos para se tornar 
assistente editorial de Horace Liveright. Em 1925, casa 
com o escritor Arthur Kober e começa a fazer crítica 
literária no New York Herald Tribune. Após uma curta 
estadia em Paris, o casal ruma a Hollywood em 1930 – 
ela, para ler manuscritos; ele, para convertê ‑los  
em guiões.

A sua vida muda radicalmente quando, certa noite, 
conhece o escritor de policiais Dashiell Hammett, com 
o qual viverá até à morte deste, em 1961. Em pouco 
tempo, e antes mesmo de completar trinta anos,  
Lillian Hellman torna ‑se – a par de Clifford Odets, por 
exemplo – num dos autores dramáticos mais famosos 
da década de 1930, gozando de uma série de êxitos 
e invadindo um território de hegemonia masculina. 
The Children’s Hour [1934], baseado num episódio de 
Bad Companions do ensaísta e criminologista escocês 
William Roughead, escandaliza e fascina a Broadway 
com as maquinações maléficas de uma criança que 
destrói duas professoras com insinuações sobre o seu 
relacionamento “pouco natural”. Hellman é classificada 
como “um segundo Ibsen”, “o Strindberg americano”,  
e a peça fica em cena durante anos a fio. A sua obra 
mais célebre é a semiautobiográfica The Little Foxes 
[1939], que pode ser lida simultaneamente como uma 
tomada de posição política e uma subtil análise das 
dinâmicas familiares. A rapacidade dos Hubbard ilustra 
a índole de uma nova espécie de capitalista do Sul, 
que renuncia a todos os valores e tradições em favor 
da multiplicação do lucro e do património. O alcance 
da peça decorre, em boa medida, do paralelo implícito 
que se estabelece entre as rivalidades dos irmãos e a 
competitividade dos americanos num sistema de livre 
iniciativa. Seguem ‑se obras como Watch on the Rhine 
[1941], tida como a primeira peça antinazi do teatro 
americano, The Searching Wind [1944], Another Part 
of the Forest [1946] ou The Autumn Garden [1951], esta 
última de feição tchekhoviana, com a sua atmosfera 
determinística e personagens que parecem padecer 
de uma paralisia da vontade. As peças são produzidas 
pelos mais destacados encenadores e produtores da 
Broadway, entre os quais Herman Shumlin e Kermit 
Bloomgarden.

As posições políticas de esquerda são notórias na 
sua obra dramática, que esteve, por diversas vezes, 
na origem de filmes de grande sucesso que tendiam 
a expurgar as peças de todo o didatismo ideológico 
(especialmente célebre tornou ‑se The Loudest Whisper, 

de 1961, um dos filmes produzidos a partir de The 
Children’s Hour). Hellman visita a Espanha republicana 
durante a Guerra Civil e encontra ‑se pessoalmente 
com Estaline em 1944. Em 1952, é convocada pela 
Comissão de Atividades Antiamericanas da Câmara 
dos Representantes, mas recusa ‑se a depor (“Não 
posso nem irei abolir a minha consciência para me 
submeter às modas deste ano”, afirmou), sendo 
automaticamente incluída na lista negra de Hollywood, 
documento que integrava o nome de argumentistas, 
atores, realizadores, músicos, etc., que, pelo seu 
posicionamento ideológico, importava ostracizar.

A partir de meados dos anos 1950, Hellman dedica ‑se 
a adaptações (citem ‑se The Lark, a partir de L’ Alouette 
de Jean Anouilh, 1955, e a opereta Candide, a partir  
de Voltaire, com música de Leonard Bernstein, 1956), 
bem como à edição das histórias de Dashiell Hammett  
e da correspondência de Tchékhov. No final da década 
de 1960, inicia a publicação das suas memórias:  
An Unfinished Woman [1969], livro que se encerra com 
uma frase de uma só palavra (“Todavia”); Pentimento 
[1973], feito de memórias sobre outras personalidades, 
incluindo uma suposta amiga íntima, a resistente 
antifascista “Julia”; e Scoundrel Time [1976], relato  
do seu ordálio nos anos do macarthismo. Em 1979,  
a sua reputação sofre um duro golpe com a acusação 
desferida pela escritora, crítica e ativista política 
Mary McCarthy – “todas as palavras escritas por 
Hellman são mentira, incluindo os artigos definidos” 
– e agravada pelas afirmações de Muriel Gardiner, 
que, apresentando ‑se como o modelo da “Julia” de 
Pentimento, afirma nunca ter conhecido a escritora. 
Polémicas que ensombram os últimos anos da vida 
de Lillian Hellman, falecida em 1984, na sua casa em 
Martha’s Vineyard, Massachusetts.

Permanecem, em todo o caso, as peças. A demanda 
do poder obsidiou a escritora, cujas personagens, 
movidas por uma energia peculiar, se distinguem pela 
crueldade e pela astúcia. A chantagem, presente em 
quase toda a sua obra dramática, é a metáfora eleita por 
Hellman para expressar os mecanismos da manipulação 
pessoal. Nas últimas peças, usa a chantagem e outros 
expedientes com crescente subtileza, apresentando 
uma visão mais turva e equívoca, mas também mais 
persuasiva, do homem moderno.
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“Pinturas antigas sobre tela, com o tempo, tornam ‑se 
por vezes transparentes. Quando isso acontece, é 
possível, nalguns quadros, ver ‑se as linhas originais: 
aparece uma árvore através do vestido de uma mulher, 
uma criança cede o lugar a um cão, um barco grande 
desaparece no alto mar. Chama ‑se a isto pentimento, 
porque o pintor ‘repintou’, mudou de ideias. Talvez 
também se pudesse dizer que a concepção antiga, 
substituída por uma escolha posterior, é uma maneira 
de olhar e voltar a olhar”, afirma Lillian Hellman, não 
só para explicar o título de um dos seus livros de 
memórias, Pentimento [1973], mas também para 
descrever os processos da memória e a mistura de 
realidade e ficção que caracteriza a escrita deste 
seu livro. Aplicada ao teatro, originalmente definido 
como o lugar onde se vê, esta maneira de olhar e 
voltar a olhar do pentimento requer do espectador 
abertura de espírito, vontade de observar fenómenos 
de várias perspectivas, capacidade de mudar de 
ideias e, um bem cada vez mais precioso, tempo. 
Numa época de acentuada aceleração, ditada pelas 
regras da economia, cada vez mais omnipresentes 
e omnipotentes em quase todos os domínios da 
sociedade, o teatro procura resistir à voragem da 
velocidade, resultante da uniformização das medidas 
do tempo, e manter ‑se como uma reserva onde ainda 
se pode usufruir de um tempo mais pausado, para 
cultivar a reflexão na maneira de olhar e voltar a 
olhar, ou de um tempo mais errático, para dar largas 
à fantasia e desenhar castelos no ar, lugares utópicos, 
mundos diferentes daquele em que se vive.

Para além de se impor na uniformização das 
medidas do tempo, a economia impõe ‑se no 
discurso político, social e até quotidiano, cada vez 
mais caracterizado por números e siglas, tabelas e 
quadros, grelhas e gráficos, em que tudo se reduz e 
comprime para ser contabilizado e avaliado. No meio 
de tantas contas, deixa ‑se de ter em conta que muitas 
actividades e vivências humanas escapam a esses 
critérios, resistem a essas fórmulas e exigem outra 
percepção, outra maneira de olhar. Com As Raposas, 
escrita em 1939 por Lillian Hellman, propõe ‑se uma 
outra maneira de olhar precisamente este mundo que 
gira em torno dos números, o mundo dos negócios:  
a possibilidade de ver, sentir e pensar as negociações 
que aí se travam, as paixões e motivações das partes 
envolvidas, os seus sentimentos e argumentos. Uma 
vez levantado o pano, em que uma escada roda, com 
a dinâmica própria da mudança, dá ‑se entrada na 
sala de estar de uma família de grandes proprietários, 
microcosmo de uma sociedade movida pelo desejo 
de realizar tudo aquilo que o dinheiro parece poder 
comprar, onde o constante sobe ‑e ‑desce numa 
escada fixa será termómetro e gráfico de perdas  
e ganhos.

A técnica do pentimento foi também aplicada 
na elaboração da versão deste espectáculo: alguns 
dos elementos do quadro pintado originalmente 
por Lillian Hellman foram repintados nesta versão. 
Deslocam ‑se para os nossos dias e para uma região 
nortenha, indefinida, no campo, na Europa, o tempo 
e o lugar da acção da peça original, situada em 1900, 
numa pequena cidade do Sul dos Estados Unidos da 
América, por Lillian Hellman. Os versículos do Cântico 
dos Cânticos (“Agarrai ‑nos as raposas essas raposas 
mesquinhas / que devastam as vinhas nossas vinhas 
já floridas”) que inspiraram o título da peça original, 
The Little Foxes (as raposas pequenas que surgem 
antropomorfizadas como mesquinhas, na tradução de 
José Tolentino Mendonça, e sem qualquer atributo no 
título deste espectáculo), inspiraram outra mudança 
significativa: os campos de algodão foram substituídos 
por vinhas e o projecto de construção de uma fábrica, 
que marcava a entrada na era da industrialização, por 
um projecto de enoturismo, característico das actuais 
tendências de diversificação de negócios e aumento 
da prestação de serviços na área do lazer. Os criados 
negros desapareceram e deram o seu lugar a uma 
jovem empregada, discreta e eficiente. Modificaram ‑se 
e traduziram ‑se alguns nomes, outros mantiveram ‑se no 
original, como reminiscências dos nomes estrangeiros 
de muitas caves do Vinho do Porto. Os dólares foram 
trocados por euros, com os montantes convertidos 
e actualizados por especialistas, que confirmaram 
ainda existirem, na era digital, acções em papel, um 
pormenor relevante no desenvolvimento da trama.  
As carruagens puxadas a cavalo foram transformadas 
em carros, os comboios em aviões, as cartas em mails, 
aos quais telemóveis e um portátil se vieram juntar em 
cena. Logo de início, quando a acção começa, está ‑se 
num ponto de viragem para uma nova era: propõe ‑se  
a mudança de um velho estado de coisas com o 
projecto de um negócio inovador, que promete mais 
lucro, logo mais prosperidade e felicidade. É a altura em 
que se pode formular três desejos, como nos contos de 
fadas, ou mais ainda, mas, voltando a olhar, talvez sejam 
apenas dois: o regresso ao paraíso perdido do passado, 
do aconchego dos afectos, da infância e juventude,  
da cultura, da música, dos bons modos, do gosto fino  
e requintado dos salões, dos jardins repletos de flores  
e frutos como no Éden idealizado, e a descoberta de 
um mundo novo, desconhecido, que existe algures  
no futuro, um mundo citadino, mundano, brilhante, 
rápido, inesperado, onde se pode viver a aventura  
da experiência da autonomia e da liberdade e correr 
riscos sem medos e constrangimentos.

Neste ponto de viragem, recorda ‑se o tempo de 
outro ponto de viragem, o tempo em que a aristocracia, 
tal como em O Jardim das Cerejas de Tchékhov, 
começou a perder a mão na condução dos seus 

Olhar e voltar a olhar
Vera San Payo de Lemos*



negócios, a não saber ler a mudança e a não querer 
aprender o pragmatismo da burguesia e dos filhos 
dos antigos servos, um novo sistema de valores que 
ia ganhando terreno até se impor por completo e se 
apropriar do que lhes pertencia há tantas gerações. 
Apresentando ‑se, a um primeiro olhar, como forças 
destrutivas, como as raposas mesquinhas que, no 
Cântico dos Cânticos, vêm devastar as vinhas que  
estão em flor, ou como a praga bíblica dos gafanhotos 
que devoram a terra e as criaturas todas aí existentes, 
estas forças revelam ‑se também, a um segundo olhar, 
como forças criativas, que impulsionam a mudança  
e o progresso. Se a mudança e o progresso ocorrem 
de forma feroz e brutal, como as imagens dos animais 
os descrevem, a responsabilidade não pertence, no 
entanto, apenas aos seus destemidos impulsionadores, 
que não manifestam quaisquer escrúpulos nem olham  
a meios para atingir os fins, mas também a todos os 
que permanecem passivos, a ver, sem intervir, sem  
lhes contrapor uma dinâmica diferente, fundada em 
valores compreensivos e humanos. É a importância 
dessa dinâmica diferente, e a necessidade imperiosa  

de a pôr em prática, que surge no fim, na figura 
feminina mais jovem da família, como tomada de 
consciência de um legado cujo sentido mais profundo 
só agora se revela. A maior riqueza guardada no cofre, 
e o seu maior segredo, é a coexistência de dois tempos 
e dois sistemas de valores, simbolizada nos objectos 
que aí se encontravam: acções e libras de ouro, valores 
materiais, para investir no mundo dos negócios, na 
mudança e no futuro, e um sapatinho de bebé, um 
medalhão velho e um bocado de um violino velho, 
valores sentimentais, para recordar um passado  
de afectos, o mundo da música e da cultura.

Já se tinha olhado para dentro do cofre, mas, quando 
se voltou a olhar, passado um tempo, descobriu ‑se que 
este guardava, lá no fundo, um sentido mais profundo: 
os vestígios do espírito da utopia, de um velho sonho, 
ainda por realizar, com um mundo melhor e mais justo.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

*  In As Raposas: [Programa]. Lisboa: Teatro Aberto, 2015. p. 6 ‑9.
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