
QUATRO PEÇAS
A gaivota, Tio Vânia, Três irmãs e O jardim das cerejeiras

anton pávlovitch tchékhov (1860-1904) nasceu em Ta-
ganrog, sudoeste da Rússia, filho de um pequeno comercian-
te, que faliu quando o escritor era adolescente e fugiu para 
Moscou para não ser preso por dívidas. Em 1884, Tchékhov 
concluiu a faculdade de medicina da Universidade de Moscou, 
e deu início à carreira de médico. Ainda estudante, colaborou 
com revistas satíricas, sob alguns pseudônimos, e publicou 
uma coletânea de contos humorísticos. Mas logo passou a es-
crever contos mais sérios, assinados com seu nome verdadeiro 
e lançados em revistas de maior prestígio. Em 1887, foi levada 
ao palco Ivánov, sua primeira peça encenada. No mesmo ano, 
ganhou o prêmio Púchkin pela coletânea de contos No cre-
púsculo. Em 1890, viajou à ilha de Sacalina, perto do Japão, 
uma vasta colônia penal, onde fez sozinho um censo sanitário 
de toda a população. Ao retornar, foi morar numa propriedade 
rural ao sul de Moscou e se envolveu profundamente com a 
comunidade local, ajudando a construir escolas para crianças 
com seus próprios recursos e participando da campanha con-
tra uma epidemia de cólera. Entre 1896 e 1904, escreveu qua-
tro peças que logo se tornaram clássicos do repertório teatral: 
A gaivota, Tio Vânia, As três irmãs e O jardim das cerejeiras. 
Em 1900, a tuberculose obrigou-o a mudar-se para Ialta, onde 
o clima era mais favorável à sua saúde. Em 1904, viajou para 
a Alemanha numa última tentativa de se tratar e lá faleceu, 
nesse mesmo ano.
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Nota sobre os textos*

Texto original usado para esta tradução:
Чехов А. П., Полное собрание сочинений и писем в 30 
т. ан ссср. Москва: Наука, t. 13, 1978. [Tchékhov, A. P. 
Obra completa reunida e cartas em 30 volumes. Moscou: 
Naúka, 1974-82, v. 13, 1978.]

* Para os que ainda não conhecem as peças a seguir, a apresenta-
ção de cada uma revela detalhes do enredo.
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A gaivota
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Apresentação

Em carta de 1892, Anton Tchékhov relatou:

O pintor Levitan* está passando uns dias no meu sí-
tio. Ontem, ao entardecer, eu e ele fomos à zona de 
caça às galinholas. Levitan disparou e uma ave, feri-
da na asa, caiu num charco. Eu a levantei. Tinha um 
bico comprido, olhos grandes e pretos e uma pluma-
gem bonita. Olhava para nós, espantada. O que po-
díamos fazer? Levitan franziu a testa, fechou os olhos 
e me suplicou, com voz trêmula: “Por favor, esmague 
a cabeça dela com a coronha da espingarda”. Respon-
di que eu não era capaz. Os ombros dele não paravam 
de sacudir, estava nervoso, contraía o rosto e suplica-
va. A galinhola olhava para mim, espantada. Tive de 
obedecer a Levitan e matá-la. E, enquanto dois im-
becis voltavam para casa e sentavam-se para jantar, 
havia uma criatura fascinante a menos no mundo.

Esse episódio vai ecoar na peça que Tchékhov escreve-
rá três anos depois, entre 1895 e 1896. No lugar da gali-
nhola, uma gaivota: alvejada por um escritor e empalhada 
por outro. Mas o pressentimento da índole predatória ou 

* Isaak Ilitch Levitan (1860-1900), um dos principais pintores 
russos do século xix.
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a gaivota12

parasitária que assombra a atividade do artista na socieda-
de burguesa e a inevitável frieza com que o forte desfruta 
o fraco se fazem presentes na peça com a mesma revolta 
impotente que marca a recordação anotada naquela carta.

Em outra correspondência, de 21 de outubro de 1895, 
Tchékhov assim deu notícia de sua peça A gaivota:

Estou escrevendo uma peça que na certa não termi-
narei antes do fim de novembro. Não posso negar 
que me agrada escrevê-la, embora esteja obviamente 
desrespeitando os princípios elementares do teatro. A 
comédia tem três papéis femininos, seis masculinos, 
quatro atos, uma paisagem (uma vista para um lago), 
muita conversa sobre literatura, pouca ação e cinco 
arrobas de amor.

Cinco dias depois, escreveu para outra pessoa: “Termi-
nei minha peça. Não é nada de mais. No conjunto, eu di-
ria que sou um dramaturgo medíocre”. Mas, como era seu 
costume, ele a reescreveu ainda muitas vezes e, no dia 21 
de novembro, em outra carta, registrou: “Terminei minha 
peça. A despeito de todas as regras da arte dramática, eu 
a comecei forte e acabei pianissimo […]. Estou antes de 
tudo insatisfeito e vejo que não sou de forma alguma um 
dramaturgo”. Tchékhov enviou o manuscrito para o amigo 
e pediu: “Não mostre para ninguém”. Continuou a corrigir 
o texto e só em julho de 1896 mandou sua versão final 
para a aprovação do comitê teatral da censura.

A essa altura, Tchékhov tinha 36 anos, era solteiro, 
tuberculoso, morava em seu sítio em Melíkhovo, per-
to de Moscou, mas já passava temporadas em Ialta, na 
Crimeia, por conta de sua doença. Apesar de suas pa-
lavras pouco animadas, A gaivota foi a primeira peça a 
que Tchékhov conseguiu, com mais segurança, dar uma 
feição inovadora, equivalente ao modo como, já havia 
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13apresentação

algum tempo, construía seus contos. Na verdade, suas 
experiências como dramaturgo começaram aos dezoito 
anos, ainda estudante em Taganrog, sua cidade natal, 
quando escreveu a peça Bezotsóvischina (Orfandade). 
Mas o texto dessa obra permaneceu desconhecido até 
1923, quando, dezenove anos depois da morte do autor, o 
manuscrito foi encontrado e passou a ser encenado com o 
título de Platónov.

Antes de A gaivota, suas obras para o teatro eram, em 
geral, curtas e humorísticas, salvo duas tentativas mais 
ambiciosas, Ivánov e O demônio da floresta, que, no 
entanto, frustraram-no e foram mal recebidas. De certo 
modo, não foi diferente o destino de A gaivota, pelo me-
nos em sua primeira apresentação, na noite de 17 de ou-
tubro de 1896, no famoso Teatro Aleksandrínski, em São 
Petersburgo, capital do Império Russo. A plateia vaiou, 
riu, gritou, zombou dos atores em cena. Tchékhov assistiu 
aos dois primeiros atos e depois se refugiou nos bastido-
res. E os jornais da manhã seguinte, em coro, publicaram 
críticas ásperas.

Por mais que isso o tenha abalado, Tchékhov não foi 
apanhado de surpresa. Numa carta escrita poucos dias 
antes da estreia, já registrara sua apreensão e até relatara 
um pesadelo: “casam-me com uma mulher que não amo 
e sou insultado nos jornais”. O escritor vinha acompa-
nhando os ensaios apressados e caíra em desânimo ante o 
desempenho dos atores. Além disso, Tchékhov sabia não 
contar com muita simpatia nos meios literários de São 
Petersburgo. Em 1891, numa carta, havia descrito nestes 
termos uma visita à capital: “Eu me vi cercado por uma 
atmosfera de absurda e indefinível má vontade […]. Eles 
me entopem com jantares, me cobrem de elogios triviais e 
ao mesmo tempo gostariam de me comer vivo”.

Além da novidade da dramaturgia de Tchékhov e do 
pouco tempo de reflexão e trabalho dos atores e direto-
res do Teatro Aleksandrínski com o texto da peça, um 
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a gaivota14

motivo bem mais simples pode ter pesado para o fracas-
so da primeira montagem. Vigorava, à época, a tradição 
de dedicar as estreias em benefício de um ator famoso.* 
Às vezes, nessas ocasiões, duas peças eram encenadas na 
mesma noite, e assim aconteceu naquele 17 de outubro. A 
homenageada foi a atriz cômica Lievkiéieva, que entraria 
em cena numa comédia após a apresentação de A gaivota. 
A plateia, em sua maior parte formada por admiradores 
de Lievkiéieva, estava ansiosa para rir de suas persona-
gens burlescas.

O fiasco da estreia de A gaivota levou Tchékhov a par-
tir de São Petersburgo bem cedo na manhã seguinte, de-
pois de deixar um bilhete para o amigo em cuja casa esta-
va hospedado: “Nunca mais escreverei outra peça”. Este 
amigo, dias depois, censurou-o por sua partida precipi-
tada, e Tchékhov assim se explicou: “Agi com a sensatez 
e a frieza de um homem que apresentou um pedido de 
casamento e foi recusado […]. Quando cheguei à minha 
casa, bebi óleo de rícino, tomei um banho de água fria e 
agora estou pronto para escrever outra peça”.

Antes de ser retirada de cartaz, A gaivota teve mais 
oito apresentações em São Petersburgo, diante de um 
público mais apropriado. As notícias que chegaram a 
Tchékhov davam conta da boa recepção do espetáculo, 
mas a péssima impressão da estreia não se desfez. Em-
bora Tchékhov não autorizasse a montagem da peça nas 
principais cidades do país, A gaivota foi representada por 
companhias mais modestas, em Kíev, Odessa e em vá-
rias províncias do Império Russo, com boa repercussão, e 
houve até uma montagem em Praga, numa tradução para 
o tcheco. Desse modo, quando a peça, afinal, chegou a 
Moscou, em 1898, por iniciativa de uma nova companhia 

* A. I. Reviákin, “Primetchánia” (comentários). In: Tchékhov, 
A. P. Obra completa reunida e cartas em 30 volumes. Moscou: 
Naúka, 1974-82, v. 13, 1978.
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15apresentação

teatral — que logo viria a se chamar Teatro de Arte de 
Moscou —, os comentários em favor da obra já vinham 
se acumulando gradualmente.

Coube a Nemiróvitch-Dântchenko, um dos diretores 
da nova companhia, contornar a resistência de Tchékhov, 
depois do fiasco de 1896, e convencê-lo a ceder a peça 
a seu grupo: “Eu lhe asseguro, você não encontrará um 
diretor que o idolatre mais ou uma companhia que o ad-
mire mais”. Coube também a ele, mais afeito à obra de 
Tchékhov, orientar os companheiros na montagem dessa 
peça, que exigia uma produção, conforme insistia Dânt-
chenko, “livre de toda rotina”.

Konstantin Stanislávski, também diretor e ator da 
nova companhia, foi escalado, de início, para o papel do 
médico Dorn, um personagem secundário, mas confes-
sava não compreender o sentido daquele personagem. A 
argúcia intelectual de Nemiróvitch-Dântchenko, que vale 
aqui como um índice da seriedade com que todo o grupo 
encarava o trabalho teatral, se faz sentir com clareza na 
carta em que explica o personagem para seu companheiro 
Stanislávski. No caso, cabe sublinhar que os dois estavam 
apenas lendo e estudando a peça, cujo texto chegara às 
suas mãos poucos dias antes, e elaboravam ainda os pri-
meiros esboços da encenação.

Dorn requer [do ator] segurança e controle, porque 
ele é o único que se mantém calmo, quando todos ao 
redor estão nervosos. A sua calma é a característica 
especial da peça toda. Ele é inteligente, gentil, bondo-
so, bonito, elegante. Não faz um único gesto brusco 
ou atabalhoado. Sua voz propaga uma nota de calma 
em meio a todo o ruído nervoso e neurótico da peça 
[…] Dorn pouco fala, mas o ator que o interpretar pre-
cisa dominar tudo com seu tom calmo, porém firme. 
O senhor percebe que o autor não consegue esconder 
sua admiração por essa figura elegante. Ele é um herói 

210714_penguin_miolo_quatro pecas_graf.indd   15 14/07/21   22:18



a gaivota16

para todas as senhoras, a fala dele é fluente, ele é sá-
bio e entende que não se pode viver somente para si. É 
doce e gentil nas relações com Trepliov, com Macha, 
tem tato com todos. Visto sob essa luz, Dorn não pode 
ficar se balançando numa cadeira de balanço, como o 
senhor planeja fazer no segundo ato.*

Embora se trate de um papel secundário, Nemiróvitch-
-Dântchenko soube não só analisar o personagem em si 
como ainda trouxe à luz sua função na estrutura geral da 
peça, como ponto de apoio e contenção para a inquietude 
e o fervor que aumentam e pressionam, em surdina, no 
decorrer das cenas. Assim, Nemiróvitch-Dântchenko dei-
xava seus companheiros mais atentos à sutileza da técnica 
dramática de Tchékhov e para a relevância de detalhes 
pouco perceptíveis à primeira vista.

O êxito dessa segunda estreia, em dezembro de 1898, 
não poderia ter sido maior e abriu caminho para o talen-
to renovador daqueles artistas, que viriam a deixar sua 
marca no teatro do século xx. Tanto assim que o desenho 
de uma gaivota passou a ser o símbolo da companhia, até 
hoje. Tchékhov se empolgou com o grupo de atores, cujos 
ensaios por vezes presenciou. Mas estranhou a insistência 
no emprego de efeitos naturalistas, como o som de grilos, 
sapos e cães, ao fundo. Jocoso, disse que sua peça seguin-
te iria se passar “num país onde não existam mosquitos 
nem grilos nem outros insetos que perturbem a conversa 
das pessoas”. O dramaturgo também reprovou a ideia da 
encenação do final do terceiro ato — a cena da despedi-
da —, em que o diretor imaginara trazer para o palco 
todos os criados e uma mulher com uma criança choro-
sa. No geral, Tchékhov insistia em que os atores evitas-

* Cristiane Layher Takeda, O cotidiano de uma lenda: Cartas 
do teatro de arte de Moscou. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 
2003, pp. 73-4.
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17apresentação

sem toda ênfase sentimental. Isso talvez ajude a esclare-
cer uma dúvida frequente entre os leitores: a rubrica que 
Tchékhov acrescentou ao título da peça — “comédia”.

Afinal, são raros os momentos de riso em A gaivota, ao 
passo que não faltam, para os personagens, motivos para 
a tristeza ou mesmo para o desespero. O problema pode 
se tornar mais compreensível se lembrarmos que a noção 
rigorosa de comédia equivale menos ao riso do que ao esti-
lo baixo — em contraste com o estilo elevado da tragédia. 
Tchékhov talvez quisesse, desse modo, compensar o pen-
dor trágico, tão flagrante em sua peça, e evitar ênfases e 
dramas explícitos, para além da medida do cotidiano e do 
tom da vida comum. Como sua perspectiva é rigorosamen-
te realista, a escrita de Tchékhov concentra a dramaticida-
de no quadro de situações triviais, a tal ponto que críticos 
contemporâneos do autor identificaram a maneira de com-
por as cenas de A gaivota com “fotografias”.*

Desse ponto de vista, não cabia pôr no palco heróis 
nem vilões. Em vez de fazer soar falas graves em meio a 
acontecimentos exteriormente terríveis, Tchékhov imagi-
nara personagens que comentavam o calor, o frio ou as 
doenças, jogavam víspora, calavam-se por falta de assun-
to e pouco agiam, em uma história quase desprovida de 
acontecimentos. Na verdade, se observarmos bem, o foco 
se concentra antes nos efeitos dos acontecimentos, que, 
aliás, geralmente se passam fora de cena.

A rigor, em A gaivota, há antes coisas que não aconte-
cem, em um enredo que parece não caminhar para parte 
alguma. Não por acaso, os personagens são apresentados 
sempre no espaço restrito da mesma casa, da mesma pro-
priedade. No entanto, entre diálogos triviais, aspirações 
e desavenças corriqueiras, apenas rompidas por reflexões 
nada idealizadas sobre a atividade do artista, uma crise 
obscura se avoluma pouco a pouco. Um desajuste sutil 

* A. I. Reviákin, op. cit.
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a gaivota18

impede que os personagens entendam uns aos outros e 
subtrai de cada um a compreensão do que eles mesmos 
desejam e pensam. Esse desajuste e essa crise muda fazem 
as vezes de uma estrutura para a peça, soldam as partes 
que parecem à deriva. Ao mesmo tempo, permitem pres-
sentir o que corre por baixo das camadas de banalidade e 
de frustração.

Em uma composição desse tipo, mesmo que sobreve-
nha ao final um acontecimento de impacto — como é o 
caso em A gaivota —, não haverá um desfecho propria-
mente dito. Tal acontecimento, por mais dramático que 
pareça, por mais sofrimento que concentre, não representa 
nem solução nem desvelamento nem catarse. O espectador 
subentende que a mesma crise e o mesmo desajuste pros-
seguirão intactos e apenas se agravarão na vida futura dos 
personagens.

A gaivota foi a primeira das quatro peças que Tché khov 
escreveria até 1904 e que o tornaram um clássico do tea-
tro. Reúne, mais do que as outras, as reflexões literárias 
do autor, em especial no tocante à degradação do impulso 
criador do artista quando se integra ao curso da sociedade 
burguesa. Os dois escritores e as duas atrizes que formam o 
núcleo de personagens principais configuram um movimen-
to de contrastes, em que os deslocamentos contínuos e a 
alternância de posições elaboram uma espécie de enredo ou 
intriga silenciosa, que substitui a ação dramática explícita.

De fato, em lugar de um concatenamento visível, 
Tchék hov constrói A gaivota com base num sistema de 
alusões internas e de associações de ideias, em que pala-
vras ou ações prenunciam, ou refletem, o que virá a seguir. 
Entre muitos outros, vejamos aqui alguns exemplos: Nina 
diz que se sente feliz como uma gaivota, Trepliov alveja 
uma gaivota e, mais tarde, ao ver a gaivota abatida, Tri-
górin tem a ideia de um conto cujo enredo ressoa como 
um presságio do destino de Nina, ao fim da peça; Tre-
pliov e a mãe encenam, de brincadeira, um diálogo entre 
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19apresentação

Hamlet e a Rainha, aludindo aos ciúmes que Trepliov, na 
realidade, sente da mãe, que tem um amante escritor; esse 
diálogo ocorre na hora em que Trepliov vai mostrar para 
a mãe sua peça de teatro — dessa maneira, Tchékhov in-
sere uma peça dentro da peça, a exemplo do que ocorre 
justamente em Hamlet; a leitura do trecho de um conto 
de Maupassant, em que um escritor é comparado a um 
rato no celeiro, vale como alusão às consequências da vi-
sita do escritor Trigórin à propriedade rural de Arkádina; 
Trepliov pensa em desafiar Trigórin para um duelo, como 
fez o mesmo Hamlet na peça que ele havia parodiado no 
ato anterior; pouco antes do desfecho trágico da peça, 
o médico Dorn diz, mas referindo-se a Sórin, já idoso e 
enfermo, e no tom de quem fala o maior lugar-comum 
do mundo: “toda vida precisa ter um fim”; quando Nina 
retorna após dois anos e vê que a arrumação da sala está 
diferente, pergunta: “E eu mudei muito?”.

No intervalo entre a alusão e o aludido, entre o si-
nal e o objeto indicado, se abriga o drama implícito da 
peça. Pois a relação entre os dois pontos continua ativa, 
em intensidade crescente, por baixo das cenas e das falas. 
Desse modo, a densidade da atmosfera que os persona-
gens habitam se torna cada vez mais cerrada, a ponto de 
tolher sua capacidade de reação e de comunicação. Aliás, 
a circunstância de os acontecimentos da peça se darem, 
em geral, fora de cena, como já apontamos, sublinha ain-
da mais a impotência dos personagens e, indiretamente, 
aumenta o peso do elemento trágico na obra.

A gaivota foi escrita numa época em que o sistema 
da propriedade rural na Rússia passava por uma trans-
formação profunda. Os herdeiros de antigos senhores 
de terra, remanescentes da nobreza agrária tradicional, 
pouco zelavam por suas fazendas. Em apuros financeiros, 
acabavam cedendo lugar a proprietários capitalistas e à 
implantação de um novo regime fundiário. Na verdade, 
esse pano de fundo histórico está presente em quase todas 

210714_penguin_miolo_quatro pecas_graf.indd   19 14/07/21   22:18



a gaivota20

as peças de Tchékhov, desde aquela que escreveu aos de-
zoito anos. Em A gaivota, a proprietária das terras é uma 
atriz que só as visita esporadicamente, sem demonstrar 
nenhum interesse pelos negócios agrícolas. Seus comen-
tários deixam claro que os tempos áureos já ficaram para 
trás, como quando recorda as grandes festas à beira do 
lago, em sua juventude. No presente, seu filho e seu ir-
mão, residentes na fazenda, não possuem dinheiro nem 
para comprar roupas novas.

A dificuldade de agir e de se comunicar, tão patente 
nos personagens, reflete essa posição de declínio, isola-
mento e fraqueza de toda uma classe social. Por trás dos 
movimentos e das palavras da atriz (Arkádina) e do escri-
tor agregado (Trigórin), transparece a sombra do parasi-
tismo dos senhores de terra, que desfrutam os prazeres da 
vida à custa dos sacrifícios alheios.

Por último, vale ressaltar que o nome do escritor rus-
so Ivan Turguêniev, da geração anterior à de Tchékhov, é 
mencionado quatro vezes pelos personagens de A gaivo-
ta. Frases do autor são citadas nominalmente pelo menos 
duas vezes, e em momentos-chave. Na peça que Tchékhov 
escreverá logo a seguir, Tio Vânia, seu nome será men-
cionado mais duas vezes. Hoje, é difícil não enxergar que 
Turguêniev constitui uma fonte literária direta da obra 
teatral de Tchékhov. Suas peças Um mês no campo (1850) 
e A provinciana (1851), entre outras, revelam surpreen-
dentes pontos de contato com a obra teatral de Tchékhov. 
Tanto assim que só depois de ter acumulado experiências 
com a montagem das peças de Tchékhov, e já após a mor-
te desse autor, o Teatro de Arte de Moscou foi capaz de 
encenar quatro peças de Turguêniev de modo a revelar 
a riqueza de sua concepção dramática. Isso para não fa-
lar da influência, em Tchékhov, dos contos e romances de 
Turguêniev — cujo romance Rúdin tem, repito, duas pas-
sagens expressamente citadas em A gaivota. E não é de 
admirar. Pois, na contida prosa de Turguêniev, a lingua-
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gem poética explícita é elaborada, de modo consciente, 
como um índice dos dramas implícitos, não declarados, 
tanto na esfera subjetiva e afetiva quanto no plano dos 
grandes processos históricos em curso no seu tempo. Um 
caminho que Tchékhov, em boa medida, parece ter tenta-
do acompanhar.
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