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Arthur Miller (1915-2005) é um dos dramaturgos norte-americanos mais conhe-

cidos mundialmente. Suas obras tiveram traduções e montagens por vários locais do 

mundo, e, no Brasil, a presença de suas peças se deu de várias formas.  

Suas mais famosas obras teatrais são Death of a Salesman (Morte dum Caixeiro 

Viajante, 1949), The Crucible (As Feiticeiras de Salém, 1953), A View from the Bridge 

(Panorama Visto da Ponte, 1955-6) e After the Fall (Depois da Queda, 1964). Entre os 

temas abordados por suas peças, destacam-se determinadas questões políticas, sociais e 

econômicas dos Estados Unidos, tal como a Depressão econômica da década de 1930, 

iniciada após a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929, e que trouxe difi-

culdades financeiras a muitos americanos - inclusive à família do próprio dramaturgo 

que, na época, era adolescente.  

Outra preocupação de Miller sempre foi tentar encontrar a melhor estrutura for-

mal para representar cenicamente as questões (sociais) às quais ele queria levar ao palco 

e à reflexão do público. Em consonância com o que ocorria no teatro moderno do século 

XX, o dramaturgo americano rompeu radicalmente com a linearidade temporal comum 

do drama em Death of a Salesman, por exemplo. Nesta peça, Miller opta por uma apre-

sentação cênica em que passado e presente se misturam no palco, no intuito de demons-

trar o que ocorria na mente de Willy Loman, caixeiro-viajante cujos sonhos de prosperi-

dade econômica são frustrados depois de dedicar quase toda a sua vida a uma empresa 

que não reconhece todos os seus anos de esforço e trabalho.  

As peças de Arthur Miller sempre tiveram presença no Brasil, sendo traduzidas, 

produzidas e discutidas no país. Diretores como Antunes Filho levaram personagens 

millerianos aos palcos, e dramaturgos brasileiros como Dias Gomes, Vianinha e Jorge 

Andrade comentaram sobre as obras teatrais de Miller.  

No entanto, como foi possível verificar, as peças mais conhecidas e estudadas do 

dramaturgo americano são as dos anos 1950 e 1960. Todo o seu trabalho posterior a este 

período recebeu poucos estudos, especialmente no Brasil (sendo que a obra teatral de 

Miller se estende aos anos 2000). Neste sentido, a reflexão feita sobre The American 
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Clock (O Relógio Americano) tem como objetivo auxiliar a diminuir esta ausência de 

pesquisas sobre as peças millerianas produzidas após a década de 1960.  

The American Clock teve sua primeira montagem profissional nos anos 80. No 

entanto, esta peça tem algumas peculiaridades em relação a outros trabalhos do drama-

turgo americano. Chama a atenção, por exemplo, o constante processo de revisão e re-

escrita utilizado para criar esta obra teatral.  

O primeiro manuscrito encontrado de The American Clock (uma espécie de “es-

boço”) apresenta como data julho de 1970 (este esboço, juntamente com outros manus-

critos de Miller, está sendo mantido no Harry Ramson Center, na Universidade do Te-

xas, em Austin). A peça teve apresentações na Universidade de Michigan na década de 

1970, e sua estreia oficial se deu em maio de 1980 em Charleston, Carolina do Sul. The 

American Clock foi revisada, e, em novembro do mesmo ano, houve sua montagem no 

Biltmore Theater em Nova Iorque, com direção de Vivian Matalon. Esta produção no-

va-iorquina foi considerada uma espécie de fracasso, com 12 apresentações somente.  

Miller novamente revisou a obra, e surgiu uma versão da peça que foi conside-

rada pelo dramaturgo como o “texto final” de The American Clock. Esta versão definiti-

va teve sua primeira produção em junho de 1984, em Los Angeles (Mark Taper Forum, 

com direção de Gordon Davidson). No entanto, a apresentação mais apreciada por Mil-

ler foi a montagem feita em Londres (agosto de 1986), com direção de Peter Wood. 

Wood transformou The American Clock numa espécie de vaudeville -- gênero de entre-

tenimento comum nos Estados Unidos entre 1890 e 1930, e que consistia em apresenta-

ções humorísticas, musicais, circenses, de dança, esquetes teatrais (drama e comédia), 

entre outros elementos. Estas apresentações de vaudeville, em geral, eram independen-

tes entre si, e tinham curta e média duração.  

Na visão de Miller, esta versão final da peça (lançada em livro em 1989) foi 

mais bem sucedida (em termos de público e de estrutura formal utilizada para represen-

tar cenicamente as questões sociais presentes na obra) porque ela retomou muito do 

“impulso épico original” que The American Clock continha inicialmente, e que foi se 

perdendo com as revisões nas montagens estadunidenses.  

Tais afirmações do dramaturgo estão presentes, por exemplo, em sua autobiogra-

fia (Timebends: a Life) e no ensaio “Condições da liberdade: duas peças dos anos 70 – 

The Archbishop Ceiling; The American Clock”. Nestes textos, Miller classifica The 

American Clock como um “mural” (termo utilizado na pintura, e que remete a obras 

como as do pintor mexicano da primeira metade do século XX Diego Rivera) e um 
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“vaudeville”, dentre outras concepções. Esta peça milleriana também chama a atenção 

por ser, até o momento da pesquisa, a única obra em que o dramaturgo declara aberta-

mente, em seus textos críticos, ter elementos épicos (ou um “impulso épico”), embora 

outras peças suas também tenham estes elementos. The American Clock apresenta, entre 

outras coisas, narradores e vozes narrativas, músicas que, de certa forma, servem para 

comentar situações cênicas, e uma estrutura algo episódica e cuja temporalidade não é 

linear, dentre outras características de um teatro de cunho épico tal como analisado por 

teóricos como Rosenfeld (2006) e Szondi (2001). 

The American Clock analisa um período histórico extremamente importante nos 

Estados Unidos, cujas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais foram 

intensas. A peça aborda os efeitos da Depressão econômica dos anos 1930 em solo esta-

dunidense. Esta recessão fez com que muitos americanos perdessem suas economias e 

seus bens, e chegassem ao nível da miséria. Isto é exemplificado em The American 

Clock com mais de 50 personagens, de diferentes classes e setores sociais dos Estados 

Unidos, que vivem na pele a crise econômica e suas consequências.  

A análise dos anos 1930 nos Estados Unidos também é feita por Miller como 

forma de comparar esta década aos anos 70, época da criação de The American Clock. 

Para o dramaturgo, tal como num período pré-Depressão, os americanos não pensavam 

mais sobre a possibilidade de uma recessão econômica, nem sobre o funcionamento da 

estrutura socioeconômica do país. Na visão de Miller, tratava-se de uma sociedade de 

aspirações individualistas, em que o eterno crescimento da economia era o principal 

objetivo.  

Além disso, os anos 70, para Miller, são vistos como um período em que havia 

uma desilusão com o funcionamento da esfera social, e até com os seres humanos em 

geral: “Tanto The Archbishop Ceiling [O teto do arcebispo] quanto The American Clock 

foram tentativas mentalmente árduas de detectar o que, nos anos 70, havíamos perdido – 

uma concepção unificada de seres humanos, um lado internamente psicológico aliado ao 

sociopolítico
1
” (MILLER, 1995, p.587). Segundo o autor norte-americano, tal pessi-

mismo era oriundo de uma visão existente nesta década da luta política como algo inefi-

caz: “Havia uma consciência comum de exaustão, ao ponto onde a política e o próprio 

pensamento social pareciam ridiculamente desatualizados e inocentemente impotentes, 

                                                             
1 “Both were hard-minded attempts to grasp what I felt like in the seventies had all but lost – a unified 

conception of human beings, the inmate psychological side joined with the socio-political” (Tradução 

minha). 
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funcionando apenas como temas da comédia negra
2
” (MILLER apud KUSHNER, 2012, 

p. 770).  

Neste sentido, tanto Miller quanto Studs Terkel, em Hard Times (como será vis-

to adiante) voltam, em plena década de 1970, a analisar os anos 1930, uma vez que este 

foi um período em que os americanos, devido às dificuldades oriundas da Depressão, 

não viam o crescimento econômico como algo eterno e imutável, mas passaram a se 

preocupar em entender a estrutura socioeconômica dos EUA e os processos históricos; 

além disso, em determinados momentos, o bem coletivo foi mais buscado do que as 

aspirações individuais. Assim, The American Clock foi criada, entre outras coisas, no 

intuito de resgatar esta análise da estrutura social e uma consciência histórica que levas-

sem as pessoas a não se importarem somente com o enriquecimento individual, mas 

também com questões de ordem coletiva.  

Miller comenta que utilizou duas fontes principais para a criação de The Ameri-

can Clock. Uma delas seriam suas próprias lembranças da época. O dramaturgo era fi-

lho de um imigrante que enriqueceu gerindo uma indústria do ramo têxtil. Na década de 

1930, Miller, adolescente, viu sua família empobrecer consideravelmente.  

Um exemplo de suas lembranças pessoais na peça é “Vovô”, personagem que, 

de certa forma, é inspirado no avô do dramaturgo. Em The American Clock, o persona-

gem sugere que Roosevelt, presidente americano durante toda a década de 1930 (e que 

foi reeleito para o cargo três vezes), seja aclamado rei, uma vez que todo o mundo sabia 

que ele venceria mais uma eleição: “Se ele fosse rei ele não precisaria gastar todo o seu 

tempo fazendo estes discursos eleitorais ridículos, e talvez ele começasse a melhorar as 

coisas!
3
” (MILLER apud KUSHNER, 2012, p. 483). Tal sugestão teria sido feita pelo pró-

prio avô do dramaturgo: “Seu avô, tal como o avô do dramaturgo, clama pelo cancela-

mento das eleições, adotando posturas variadas que vão desde a oposição a Roosevelt 

até a sugestão de que o presidente democrata deveria ser aclamado rei” (BIGSBY, 2005, 

p.346) 
4
.   

                                                             
2 “There was a common awareness of exhaustion, to the point where politics and social thought them-

selves seemed ludicrously out of date and naively ineffectual except as subjects of black comedy”. MIL-

LER, A. “Condições da liberdade: duas peças dos anos 70 - The Archbishop Ceiling; The American Clock 

[Conditions of Freedom: Two Plays of the Seventies - The Archbishop Ceiling; The American Clock]” 

(Tradução minha). 
3 GRANDPA: If he was king he wouldn’t have to waste all his time making these ridiculous election 

speeches, and maybe he could start to improve things! (Tradução minha) 
4 "His grandfather, like Miller's own, calls for the cancelling of elections, having swung from opposition 

to Roosevelt to the suggestion that he might be made king” (Tradução minha).  
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A outra fonte utilizada por Miller para a criação de The American Clock é o livro 

Hard Times, de Studs Terkel. Terkel (1912-2008), jornalista e radialista, entrevistou 

americanos que passaram pela experiência de viver a Depressão econômica da década 

de 1930: empresários, operários, artistas, políticos, e pessoas oriundas de outros setores 

sociais. Deste modo, o livro Hard Times: An Oral History of the Great Depression 

(Tempos Difíceis: Uma História Oral da Grande Depressão) traz uma compilação de 

todas estas entrevistas. Lançada em 1970, a obra também contém depoimentos de des-

cendentes dos que viveram durante a Depressão – sendo que, tal como Miller dissera e 

Terkel sugere por meio destes relatos, muitos destes descendentes frequentemente têm 

pouco ou nenhum conhecimento sobre a recessão econômica dos anos 1930.  

Se analisarmos The American Clock de forma mais detalhada, perceberemos a 

presença considerável das entrevistas de Hard Times na peça. Também podemos perce-

ber que Miller se “apropria” do livro de Terkel de diferentes modos.  

O pai de um entrevistado em Hard Times, por exemplo, pode ser fonte de inspi-

ração na criação de um personagem da peça. Isto acontece com Isaac, negro, analfabeto 

e dono de um restaurante no sul dos Estados Unidos. Este personagem de The American 

Clock representa as reviravoltas sociais causadas pela Depressão econômica nos Estados 

Unidos, uma vez que, numa determinada cena, enquanto Isaac tinha um próspero negó-

cio com a venda de melancias e de frangos fritos (muito apreciados pelos brancos, na 

visão do comerciante), o xerife local, que era branco, não recebia o seu salário há um 

tempo, e não tinha dinheiro sequer para pagar o jantar que ele solicita a Isaac. Temos, 

neste caso específico, devido à Depressão econômica, um xerife branco em posição de 

inferioridade em relação ao proprietário negro – algo que destoa, de certa forma, da 

opressão social e econômica que historicamente tem atingido os afrodescendentes no sul 

dos EUA.  

O personagem Isaac provavelmente foi inspirado na entrevista de Robin Langs-

ton em Hard Times. Descrito por Terkel como um assistente social de dia, e um músico 

de jazz à noite, Langston revela em seu depoimento que seu pai tinha um restaurante na 

época da Depressão com características muito semelhantes às do café de Isaac em The 

American Clock. Tal como o personagem, o pai do assistente social era analfabeto, e 

não podia ler “nem se um avião escrevesse o seu nome no céu”. Esta frase foi utilizada 

tanto por Isaac na peça (cf. MILLER apud KUSHNER, 2012, p.465) quanto pelo músi-

co de jazz no livro de Terkel.  
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O nome do pai de Langston não é revelado em Hard Times. No entanto, tal co-

mo Isaac, podemos inferir que o genitor do assistente social era negro e ganhava um 

bom dinheiro vendendo melancias e frango frito (tendo, inclusive, vários clientes bran-

cos):  

O restaurante ficava na comunidade negra. Mas ganhamos dinheiro 

tanto dos brancos quanto dos negros. Os brancos queriam entrar e co-

mer frango frito. Meu pai os enganava dizendo que havia algo místico 
sobre o empanado que ele fazia. Outro recurso utilizado: eles diziam 

que pessoas negras gostavam de melancia. Bem, meu pai aumentava o 

preço da melancia quando os brancos vinham. Todas estas técnicas de 
sobrevivência

5
 (In: TERKEL, 1986).  

 
Da mesma maneira que Isaac, graças ao restaurante, o pai de Langston também 

conseguiu se manter numa posição de relativa igualdade com os brancos da região em 

que vivia: “Minha família sempre teve vários amigos brancos porque sempre havia um 

pouco de comida. Um amigo branco esquecia sua suposta atitude superior se havia co-

mida envolvida. Eles iam comer um pouco do frango frito místico do meu pai” (In: 

TERKEL, 1986) 
6
. 

Outro procedimento utilizado por Miller em The American Clock era transfor-

mar entrevistados de Hard Times em personagens da peça. E esta transformação tam-

bém é feita de diferentes formas, tal como será exemplificado abaixo.  

Louis Banks é um personagem com função narrativa na peça de Miller. Ele narra 

e comenta situações relacionadas às cenas. Banks é descrito como um veterano de guer-

ra negro. O seu figurino, em The American Clock, chama a atenção: o ex-soldado entra 

no palco vestido com chapéu e jaqueta do exército (army cap, uniform jacket) (MILLER 

apud KUSHNER, 2012, p.440), e calça jeans, carregando algumas mudas de roupa e 

uma panela.  

Estes elementos de seu figurino representam as duas décadas as quais Banks 

simboliza em The American Clock: a calça jeans, as mudas de roupa e a panela indicam 

que o veterano foi um hobo nos anos 30. Este termo, que pode designar, por exemplo, 

um trabalhador ambulante, foi muito utilizado durante a Depressão para definir aqueles 

                                                             
5 “The restaurant was in the black community. But we made as much money off white people as we did 

off blacks. White people wanted to come in and get fried chicken. He had them fooled that there was 

something mystical about the batter he used. Another device he would use: they say that colored people 

like watermelon. Well, he raised the price of watermelon when white folks came in. All these survival 

techniques” (Depoimento de Robin Langston, p.13) (Tradução minha).  
6 “My family always had a lot of white friends because there was always some food. A white friend 

would forget his supposedly superior attitude if there’s food involved. They were going to get some of my 

father’s mystical fried chicken” (Depoimento de Robin Langston, p.14) (Tradução minha). 
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que deixaram suas famílias e viajaram pelo país em busca de emprego, moradia e comi-

da, sendo que frequentemente eles não encontraram nenhuma destas coisas, e passaram 

a viver na miséria.  

Por outro lado, suas roupas de exército indicam a sua participação, nos anos 40, 

na Segunda Guerra Mundial. Em contraste com os anos 30, a década seguinte foi de 

prosperidade econômica para os Estados Unidos, impulsionada pelo conflito bélico que 

gerou demandas de produção para a indústria (no setor de armamentos, por exemplo), 

criou empregos e trouxe crescimento ao país. Paradoxalmente, este crescimento foi con-

seguido por meio de uma guerra que trouxe a morte a muitos soldados americanos.  

O personagem Banks, em The American Clock, é inspirado no entrevistado ho-

mônimo de Hard Times, que também é negro, foi hobo durante a Depressão e soldado 

na Segunda Guerra Mundial. Chama a atenção, no caso do veterano, a semelhança entre 

falas do personagem e partes da entrevista de Banks no livro de Studs Terkel. Na verda-

de, em alguns momentos, Miller faz uma transposição quase que literal para a peça de 

trechos do depoimento do veterano em Hard Times. Exemplo disso é quando ele de-

monstra o seu orgulho em ter feito parte do exército estadunidense:  

 

Um dia eu estava perambulando no interior do país – as Dakotas, 

Montana – e cheguei próximo ao monumento pela resistência do Ge-

neral Custer, próximo do rio Little Big Horn. E eu escrevi meu nome 
ali, sim, senhor. Para as memórias; só para constar; então meu nome 

vai estar lá para sempre. Sim, senhor (Fala do personagem Louis 

Banks, em The American Clock) (MILLER apud KUSHNER, 2012, p. 

493) 
7
.   

 
Quando eu estava perambulando pelas Dakotas e por Montana, lá on-

de houve a resistência do General Custer, próximo do rio Little Big 

Horn, eu escrevi meu nome ali, sim, senhor. Para as memórias; só pa-
ra constar; então meu nome sempre vai estar lá. Sim, senhor (Trecho 

da entrevista de Louis Banks, em Hard Times) (In: TERKEL, 1986) 
8
.  

 

O General Custer é, muitas vezes, considerado herói nos Estados Unidos por ter 

morrido em batalha num conflito com índios no século XIX. No entanto, ironicamente, 

este conflito era parte da tentativa feita pelo governo estadunidense da época de conse-

                                                             
7 BANKS: One time I was hoboin’ through that high country – the Dakotas, Montana – I come to the 

monument for General Custer’s last stand, Little Big Horn. And I wrote my name on it, yes, sir. For the 

memories; just for the note; so my name will be up there forever. Yes, sir… (Tradução minha).  
8 “When I was hoboin’ through the Dakotas and Montana, down there by General Custer’s Last Stand, 

Little big Horn, I wrote my name down, yes, sir. For the memories, just for the note, so it will always be 

there. Yes, sir” (Depoimento de Louis Banks, p.31-2) (Tradução minha).  



8 

 

guir mais terras para a exploração aurífera, por exemplo, trazendo grandes problemas a 

estes índios locais.  

Do mesmo modo, Terkel contrapõe ao depoimento do veterano Banks (e ao or-

gulho do ex-soldado em ter feito parte do exército americano) entrevistas que se referem 

ao Bonus March (a marcha para o bônus), ocorrida no início dos anos 1930. Para cobrar 

do governo norte-americano um bônus financeiro, veteranos de guerra marcharam para 

Washington D.C. na esperança de negociar com o presidente Hoover que, não só lhes 

negou tal benefício (uma vez que o país já apresentava indícios de uma crise econômi-

ca) como ainda os repreendeu com o uso de força policial. Neste sentido, tal como o 

general Custer é tido como um herói, mas serviu de instrumento para a expulsão de ín-

dios de suas próprias terras, o orgulho de Banks contrasta com o tratamento dado pelo 

executivo americano aos veteranos durante o Bonus March, em que estes foram maltra-

tados pelo próprio governo que os convocou para a guerra. 

As características do Banks personagem e do Banks entrevistado são quase que 

idênticas – algo ratificado pela semelhança entre as falas do veterano na peça e os tre-

chos de sua entrevista em Hard Times. Se esta identidade entre personagem e entrevis-

tado é total neste caso, haverá momentos em que ela será apenas parcial.  

Isto acontece com Diana Morgan, por exemplo. Miller utiliza apenas parte dos 

elementos característicos presentes na entrevista de Diana em Hard Times para criar a 

personagem. Em The American Clock, a moça aparece como a irmã de Randolph Mor-

gan, um grande investidor que se suicida após ter conhecimento da crise econômica de 

1929 que afetou sua fortuna (o sobrenome de ambos parece até sugerir um parentesco 

fictício com o banqueiro milionário americano J.P. Morgan (1837-1913)). Na única ce-

na em que ela está presente, Diana dialoga com dois investidores cuja existência históri-

ca foi real, e que foram também transformados por Miller em personagens da peça: Wil-

liam Durant (1861-1947), fundador da empresa automobilística General Motors, e Jesse 

Livermore (1877-1940), chamado de “O Grande Urso de Wall Street” devido à sua ha-

bilidade em investir na bolsa de valores.  

A Diana Morgan personagem e a Diana Morgan entrevistada compartilham o fa-

to de ambas serem chamadas, tanto por Miller quanto por Terkel, de “beldade sulista” 

(Southern Belle), termo utilizado para indicar que a moça tinha uma origem “aristocráti-

ca” – ou seja, ela vinha de uma família rica do sul dos Estados Unidos, e que perdeu 

todo o seu patrimônio durante da Depressão. Em ambos os casos, Morgan não tinha 
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nenhuma preocupação em entender a estrutura socioeconômica dos Estados Unidos, até 

a crise econômica atingir os seus familiares.  

No entanto, a partir daí, as diferenças começam a aparecer entre a personagem e 

a entrevistada. Em Hard Times, Diana Morgan não se refere a nenhum irmão chamado 

Randolph, mas comenta que é oriunda de uma pequena cidade da Carolina do Norte 

(informação ausente na peça). No entanto, a principal diferença entre as duas “Dianas” é 

que, no livro de Terkel, a moça confessa que as dificuldades financeiras vividas fize-

ram-na ter uma maior consciência das desigualdades sociais e econômicas de seu país. 

Esta consciência incentivou Diana Morgan a se tornar uma assistente social, no intuito 

de lutar contra estas desigualdades.  

Ela trabalhou nos programas sociais desenvolvidos por Roosevelt durante a De-

pressão. Ao visitar os necessitados na área rural, Diana viu de perto os efeitos da crise 

econômica a estas pessoas:  

 

Eu encontrava dois quartos, talvez, um local de madeira dilapidado, 
sujo, uma mãe com um olhar quase paralisado, como se ela não se 

mexesse mais. Um pai sem fazer a barba, bêbado. Crianças de todas as 

idades pela casa, e nada para comer. Você pensava que não havia nada 
que podia ser feito por estas pessoas (...). 

9
 (In: TERKEL, 1986) 

 

A alegria de Diana foi grande no momento em que os programas governamen-

tais de auxílio ao setor rural começaram a ser implantados pelo presidente americano, e 

esta mesma família descrita por Morgan teve a oportunidade de sair da miséria:  

 

Eu tive a alegria de comunicar a algumas famílias do programa de au-

xílio governamental que elas iriam para as terras compradas pelo go-
verno. Para ter casas melhores, para ter equipamentos. E eu vi esta 

família ir para uma casa diferente. Vi o rosto da mulher voltar à vida  - 

a mesma senhora que antes estava naquele estupor - suas crianças 
limpas, sua casa limpa – eu vi esta família saindo de uma situação sem 

esperanças... O homem devia ser um arrendatário. Aparentemente, ele 

foi, um dia, um trabalhador muito bom
10

. (In: TERKEL, 1986) 

 

                                                             
9 “I would find maybe two rooms, a dilapidated wooden place, dirty, an almost paralyzed-looking mother, 

as if she didn’t function at all. Father unshaven, drunk. Children of all ages around the house, and nothing 

to eat. You thought you could do just absolutely nothing. (…)” (Depoimento de Diana Morgan, p.13) 

(Tradução minha).  
10

 “I had the joy of certifying certain families from the relief rolls to go to the land bought by the govern-

ment. To have better houses, to have equipment. And I saw this family move to a different house. Saw 

that woman’s face come alive – the one who’d been in that stupor - her children clean, her house 

scrubbed – I saw this family move from a hopeless situation… The man had been a sharecropper. Appar-

ently, he had once been a very good worker” (Depoimento de Diana Morgan, p.14) (Tradução minha). 
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Segundo Terkel, com as constantes ameaças de interrupção dos programas assis-

tenciais nos quais Diana trabalhava, a moça foi aconselhada a aceitar outras ofertas de 

emprego. Morgan estudou na Escola de Trabalho Social de Nova Iorque com subsídio 

federal, e se casou. No final de seu depoimento em Hard Times, Diana Morgan comenta 

que, anos após a Depressão, foi convidada para o baile das principais famílias da Virgí-

nia no hotel George Mason (provavelmente, uma festa “aristocrática”). A assistente 

social se recusou a ir ao evento porque se solidarizou com os trabalhadores do hotel, que 

lutavam para aumentar os seus baixos salários: “Eu escrevi uma carta e disse que não 

poderia entrar num hotel onde os salários eram tão baixos
11

” (In: TERKEL, 1986).  

Na semana anterior, Diana havia participado de um piquete organizado pelos 

trabalhadores deste hotel. O marido da assistente social se espantava com as suas ideias 

e atitudes – principalmente vindas de alguém que tinha uma origem familiar “aristocrá-

tica”: “Meu marido estava muito surpreso. Ele disse: ‘Eu nunca imaginei que você teria 

este tipo de atitude’. Bem, eu nunca imaginei que não teria
12

” (In: TERKEL, 1986).  

Assim, ao fazermos a comparação entre a Diana Morgan, personagem de The 

American Clock, e a Diana Morgan entrevistada em Hard Times, o que mais chama a 

atenção é que todo este aspecto de transformação da moça (de uma “beldade sulista” a 

uma assistente social preocupada com os menos favorecidos) não aparece na peça de 

Miller. 

Estes foram alguns exemplos da relação que existe entre a peça The American 

Clock, de Arthur Miller, e Hard Times, livro de entrevistas de Studs Terkel. Para criar a 

obra teatral, o dramaturgo estadunidense utilizou os relatos presentes na obra de Terkel 

de diferentes modos, usando vários procedimentos – dentre eles, transformar entrevista-

dos em personagens, mantendo falas e características presentes em Hard Times ou alte-

rando-os.  

De qualquer forma, tanto Miller quanto Terkel procuraram trazer aos anos 1970 

a análise dos anos 1930, sendo esta última uma década de dificuldades financeiras, mai-

or consciência da estrutura socioeconômica dos EUA e uma luta mais intensa pelo bem 

coletivo. Tais características destoavam do que os dois autores viam no período de cria-

ção destas obras (década de 1970), cujo predomínio (tal como num momento pré-

                                                             
11 “I wrote a letter and said I couldn’t possibly go to a hotel where the wages were so unfair” (Depoimen-

to de Diana Morgan, p.16) (Tradução minha). 
12 “My husband was very much surprised. He said, ‘I never dreamed you would take that kind of stand’. 

Well, I never dreamed I wouldn’t” (Depoimento de Diana Morgan, p.16) (Tradução minha). 
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Depressão) era o da busca pela riqueza individual e a concepção de um eterno cresci-

mento econômico, que não vislumbrava a possibilidade de uma recessão.  
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