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UMA ID EIA DE  MUDANÇA
CONVERSA COM TÓNAN QUITO 
A PROPÓSITO DA ENCENAÇÃO DE A VIDA VAI ENGOLIR-VOS

A Gaivota, O Tio Vânia, Três Irmãs e O Ginjal. Não lhe chegou um 
Tchékhov, atirou-se logo a quatro peças dele. O que o fez juntá-las?

Tónan Quito (TQ): Em 2010, fiz o Ivanov, no Teatro Maria Matos, foi 
a minha primeira encenação. Nessa altura, já conhecia todas estas 
peças e os contos do Tchékhov. Sempre foram textos de que gostei 
muito, mas nunca imaginei que algum dia ia fazer as peças todas 
juntas. Esta ideia surgiu em 2015, quando encenei Um Inimigo do 
Povo no Teatro São Luiz. Eu e o Miguel Loureiro estávamos no palco, 
quase a entrar em cena, e ele disse-me: “Tónan, um dia fazemos as 
peças do Tchékhov todas numa noite!” Rimo-nos muito e brincámos 
com a ideia, mas passei a noite a pensar naquilo e no dia seguinte 
perguntei ao Miguel o que é que ele achava de fazermos mesmo 
aquilo. “Eu estava a brincar!”, respondeu ele. “Mas eu agora estou 
a falar a sério”, disse-lhe. Para mim fazia e faz todo o sentido: as 
quatro peças passam-se numa propriedade rural, as pessoas estão 
de certa forma confinadas àquele espaço, há personagens novas 
que chegam e é isso que faz despoletar os conflitos, e as peças têm 
todas uma estrutura muito semelhante. Podiam ser todas feitas de 
uma assentada. No ano passado, percebi que, mais do que fazê-las 
seguidas, o melhor seria cruzá-las, para perceber o que é diferente 
entre elas, onde se tocam e o que passava pela cabeça do Tchékhov 
para escrever estas quatro peças tão parecidas — só A Gaivota, a 
primeira que escreveu, tem uma estrutura diferente das outras.  
Foi isso que fiz: cruzei-as, criando uma grande peça.   

Como foi esse trabalho de dramaturgia, um corta-e-cola? Foi 
necessário reescrever alguma parte? Foi à procura de personagens 
em comum?

TQ: Pensei: vou fazer as quatro peças na mesma, mas vou tentar 
perceber na história quais as cenas que podem bater certo umas 
com as outras e, então, construir uma narrativa. No primeiro ato, 
por exemplo, há duas cenas de peças diferentes que se passam 
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num jardim e as personagens estão a chegar. Então, faz sentido ser 
uma grande chegada a casa das pessoas. Não reescrevi nada, não 
acrescentei mais texto àquele que já lá está, daí não ser possível 
pôr duas personagens de peças diferentes a falarem uma com a 
outra. Fiz uma sequência de cenas, que começam por não ser muito 
entrecortadas mas que se tornam cada vez mais entrecortadas até 
que no quarto ato já estão muito cruzadas, numa espécie de bolo em 
que já não interessa bem que personagem é e que peça é. Aí, tudo 
se transforma quase num grande monólogo — na verdade, acho que 
é onde estas personagens estão. Cada uma, quando entra em cena, 
está no seu monólogo. Todas elas estão muito sozinhas e fechadas 
em si. Às tantas, qualquer cena já podia ser a seguir a outra qualquer, 
tudo fazia sentido. Há personagens que dizem coisas muito 
parecidas, têm reflexões muito parecidas e é engraçado perceber 
que o mesmo ator que muda várias vezes de personagem está a 
mudar, mas parece que está sempre a dizer a mesma coisa. Isso cria 
pequenos equívocos de narrativa, mas cria também um pensamento 
maior sobre o que realmente são estas peças. Quase parecia um jogo 
aquilo que eu estava a fazer com as palavras de Tchékhov.

E joga com essa repetição em cena.

TQ: Sim, há muita repetição, porque os problemas destas 
personagens são muito idênticos. Os donos das casas estão falidos, 
nada se passa, tudo está assente no tédio, há sempre alguém que 
vem da cidade com novas informações e uma vida diferente daqueles 
que estão no campo, desenrolam-se amores e mal-entendidos, há 
uma inaptidão daquelas pessoas em viverem e tomarem a decisão 
de mudar, sempre aquele desejo de irem para Moscovo que está 
nas Três Irmãs mas que também se encontra noutras peças, aquela 
vontade de ir. Parece sempre que há personagens que vivem num 
presente e outras que vivem no futuro, num desejo de mudança, 
apesar de saberem que isso não vai acontecer. É o mal-estar que ali 
está, de uma certa burguesia já completamente estafada, a rebentar, 
numa grande decadência, que não é capaz de tomar decisões, a 
forma como vive os seus medos e frustrações, aquilo que aquelas 
personagens planearam e não conseguiram. E o tempo de Tchékhov 
é diferente, porque em duas horas e meia consegue fazer avançar 
muito rapidamente o ponto em que estão as personagens.
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Foi esse mal-estar e essa decadência que o levaram a encenar estes 
textos? Todos estes anos depois, continuamos no mesmo sítio?

TQ: Acho que sim, então depois da pandemia mais ainda. Esta 
pandemia é o terceiro ato de Tchékhov. Mas já antes fazia sentido. 
Desde que li estes textos pela primeira vez, quando estava na 
escola, que achei que seriam bons textos de serem feitos porque 
nos colocam nesse ponto de dúvida sobre a nossa própria vida e 
onde é que existe uma possibilidade de mudança. Mesmo depois de 
encenar o Ivanov, continua a fazer sentido por isso. Depois, ainda 
fiz o Ricardo III e Um Inimigo do Povo e estas agora pareceram-me 
as peças certas para se fazer. Depois de peças mais políticas, estas 
com os problemas das famílias, sobre uma transformação que 
Tchékhov queria para a Rússia, onde pouco antes tinha sido abolida 
a escravatura – o avô dele tinha comprado a liberdade. Apesar de 
Tchékhov ser acusado de não tomar nenhuma posição política…  
ele respondia “já leram as minhas peças?!”. Tchékhov não dá lições 
de moral a ninguém, não apresenta soluções, só mostra as coisas 
como elas são, como as pessoas vivem e como têm uma grande 
inaptidão para viver.

E uma insatisfação constante.

TQ: Constante e agora, ao assistir a tudo o que se está a passar no 
setor da Cultura, em que tudo piorou, melhor percebemos que não 
vivemos bem. Na cultura e em todos setores. Continuamos a viver mal. 
E Tchékhov coloca essa questão: Como é que nos organizamos? Como 
é que vivemos? Nisso, Tchékhov é muito bom: são 10, 13 personagens 
completamente insatisfeitas. Ele consegue cruzá-las, com as suas 
histórias, e dar-nos peças sufocantes. Apetece dizer: “abram os 
olhos!”. E, às vezes, também eu penso que devia abrir os olhos um 
pouco mais perante uma quantidade de coisas. São boas histórias de 
vida, que Tchékhov escreve, sempre numa tensão entre o que é velho 
e o que é novo, entre o que é e o que pode ser. São peças escritas de 
uma forma muito delicada e muito elegante. São como um rio que 
passa mas ali debaixo há pedras, há algas, há peixes… está tudo lá no 
fundo; e é inquietante. São peças boas de se fazer para um ator, acho, 
porque tudo poderá estar certo, dependendo de quem faz. Há muitos 
caminhos por descobrir e se calhar é por isso que se continuam a 
fazer estas peças. O que os personagens dizem é tão simples, tão 
económico, isso é muito bom em Tchékhov. Mas o mais importante  
é o que elas não dizem, isso está nas pausas. O segredo está aí.
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Como geriu as personagens entre os atores?

TQ: Surgiu, desde cedo, a ideia de que podíamos ser um grupo de 
atores  a chegar a um teatro para fazer as quatro peças. Há uma 
história que esteve na origem desta ideia: Tchékhov estava doente 
em Ialta e não assistiu à estreia de O Tio Vânia, no teatro de Arte de 
Moscovo. Então, Stanislavski resolveu levar os cenários d’A Gaivota, 
d’O Tio Vânia e de mais duas peças para Ialta e apresentá-las a 
Tchékhov. Aqui, cada um de nós iria fazer uma personagem de cada 
peça e alguns fariam duas. A distribuição acabou por tender para 
cada ator fazer personagens parecidas das várias peças, para se 
poder ir diluindo até ao final, em que já não interessa tanto quem é 
aquela personagem e de que história é, mas sim qual é a situação que 
se está a passar com aquela pessoa. São 40 personagens divididas 
pelos nove atores. Acabei por cortar só duas personagens mais 
pequenas, porque já era confusão a mais. Também por isso a história 
no primeiro ato é mais bem contada, menos cruzada entre as peças, 
para se ir entrando mais facilmente até as personagens se poderem 
desvanecer. E no final será mais fácil também o deslocamento para o 
próprio público da reflexão sobre si e não tanto sobre a história que 
está a ver.

Como a bola que em Ricardo III se passava do palco para a plateia…

TQ: Sim, acho que faz sentido quando há um diálogo. Nem é o 
lado de cá e o lado de lá, é antes ver o teatro como um só espaço. 
Os conflitos nestas peças são os que todos nós temos. É-me difícil 
pensar fazer um espetáculo que fique fechado no palco e em que 
não haja uma interpelação ao público. Isto é um espetáculo de dez 
horas, inicialmente pensado para doze e haveria uma interpelação 
direta do público, para pensarmos em conjunto. Há um pensamento 
que aparece nas quatro peças: “O que vai ser a nossa vida daqui 
a 100, 200 ou 300 anos?” Devia ser a grande preocupação de 
Tchékhov: Como é que vai ser o futuro? E havia essa ideia de que 
num espetáculo longo poderíamos parar para falar. Mas agora com o 
Covid não dá… o público nem pode tirar a máscara… mas interessa-
-me pensar no teatro não só como um sítio onde os atores e toda a 
equipa se expressam em torno de uma ideia, mas também onde o 
público tem um envolvimento na criação e pode pensar naqueles 
problemas de que ali se falam, independentemente se a peça foi 
escrita há mil anos ou ontem.
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De que forma é que o seu olhar sobre estas peças mudou com a 
pandemia?

TQ: Acho que não mudou muito, mas agudizou. Estar a fazer um 
espetáculo agora põe logo uma questão: deve o espetáculo refletir 
ou não este tempo que estamos a viver? Vamos usar máscara 
em palco? Vamos desinfetar as mãos em cena? Vamos pensar na 
cenografia tendo em conta estes meses em que estivemos fechados 
em casa e olhámos pela janela e vimos as ervas a crescer? Colocamo-
-nos todas estas questões, pensando no sentido do que estamos a 
fazer. E olhamos para o que passámos na quarentena e pensamos: 
nós próprios estivemos fechados em casa, entediados, irritados, 
angustiados e sem saber como é que ia ser o futuro. Às vezes 
dizemos frases do texto e percebemos que dizê-las agora tem outro 
eco. Em termos de cenografia, a pandemia entrou no espetáculo. 
Estivemos meses fechados em casa, a ver a natureza crescer lá fora. 
E estes personagens também estão em casa com um jardim lá fora, 
em casa passam-se as cenas privadas e lá fora as cenas públicas. Nós 
também podíamos ir ao jardim mas não era confortável. Começamos 
com uma primeira parte mais realista, numa confusão de várias 
divisões espalhadas no cenário, e na segunda parte é como se o 
jardim tivesse invadido a casa e o tédio daquelas personagens, um 
cenário mais abstrato.

Estavam a ensaiar quando fomos todos para casa. Como tem sido 
fazer uma peça durante uma pandemia?

TQ: Foi muito complicado. Íamos ensaiar seis meses, começámos  
em janeiro e estreávamos em julho. Estava entusiasmado, nunca 
tinha feito um trabalho assim, estar meio ano diariamente com 
pessoas de quem gosto muito a trabalhar um texto. E, ao final 
de dois meses de trabalho, parámos. Como o espetáculo não foi 
logo cancelado e ainda estávamos a tentar perceber como ia ser, 
combinámos ensaios semanais por Zoom, em que passávamos 
um ato, cerca de duas horas e meia. Foi estranho, mas achámos 
que iríamos voltar na Páscoa…. O que acabou por não acontecer 
e o espetáculo acabou por ser cancelado e reagendado. Fiz uma 
maquete dos cenários que usava no Zoom, passámos a fazer duas 
sessões por semana. Voltar foi estranho… Recomeçámos os ensaios 
no final de maio e na primeira semana tivemos de quebrar o medo de 
estarmos todos juntos numa sala. Respeitámos o distanciamento e o 
uso de máscara. Somos um grupo muito grande e basta alguém não 
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estar confortável para não abdicarmos disso. Durante muito tempo, 
estivemos a trabalhar no medo e no constrangimento. Repensámos 
a forma de fazer um espetáculo, o que também pode ser uma 
aprendizagem…  Percebemos que parte do trabalho que estávamos  
a fazer não podia ser feito e tivemos que mudar algumas coisas, 
umas estamos a conseguir recuperar, mas não todas. Não sabemos 
ainda como vai ser em palco, gostávamos de ter o mínimo de 
conforto para podermos representar, para nos podermos agarrar, 
para dar beijos que estão no texto… Tchékhov tem muita ação e 
isso é, de facto, um problema neste momento. Além de que será 
muito frustrante ver os espectadores com uma máscara na cara 
e não perceber as reações. Para mim essa ideia é um choque, mas 
não queremos deixar de partilhar com o público isto que estivemos 
a fazer. De alguma forma, é uma celebração do regresso. É pena 
é que as políticas culturais não estejam ao mesmo nível do nosso 
entusiasmo, da nossa dedicação e da nossa vontade de fazer o 
espetáculo acontecer. Esta precipitação para abrir os teatros em 
que nem todos têm a mesma capacidade de resposta, sem garantir 
a segurança das equipas em palco além do distanciamento — não 
sabermos se seremos ou não testados —,  não se pensar nos espaços 
mais pequenos que terão muitas dificuldades em reabrir com as 
regras impostas, tudo isso é angustiante. Pensar no panorama 
em que estou a fazer este espetáculo e nas pessoas que não têm 
condições para fazer o seu trabalho é frustrante. Ver teatros a 
cancelar contratos e a não pagar o que estava acordado, ou a adiar 
pagamentos, faz-me interrogar sobre qual é o sentido disto tudo. 
Nós vamos fazer este espetáculo porque temos condições para o 
fazer, mas há quem não tenha e isso é muito grave. Durante todo  
este tempo houve muita angústia e muito desgaste pela incerteza. 
E a incerteza continua: pensar que podemos estrear e aparecer 
alguém com febre e parar tudo. Estamos a fazer sem saber como 
vai ser, não há como saber. Cada um de nós tem as suas angústias e 
eu, enquanto pessoa que está a dirigir o espetáculo, gostava de ter 
respostas para essas angústias, mas não tenho. 

Nesta peça, é encenador, mas também ator. Continua a divertir-se 
mais quando está em palco?

TQ: Tem a ver com diversão mesmo. Estar em palco é a parte 
divertida. Uma vez, num espetáculo meu, não fui ator e não gostei 
nada. Queria lá estar com eles em palco. Ainda por cima, são sempre 
atores de quem gosto muito e que admiro, por isso quero estar ao 
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lado deles, para partilhar aqueles momentos. Sempre que estou 
em palco sinto coisas que sentia quando tinha 14 anos e comecei a 
fazer teatro em Carnaxide, é mesmo fixe. Até pode ser visto como 
um sentimento egoísta ou pequenino, mas, para mim, é mesmo uma 
questão de gozo. É bom estar com outra pessoa em cena, a trabalhar 
para alguém que nos está a ver, a pensar em conjunto. Encenar  
dá-me outro gozo, sempre deu desde o início, mas vejo a encenação 
como um trabalho de todos, não sou eu que ponho em cena, somos 
todos, o resultado tem contributos de toda a equipa. De certa forma, 
dirijo espetáculos com cabeça de ator.

Além de não lhe chegar uma peça, também não lhe chegou um Teatro 
e apresenta-se no Teatro Nacional D. Maria II e no Teatro São Luiz. 
Como surgiu esta possibilidade de habitar dois Teatros diferentes com 
o mesmo espetáculo?

TQ: A ideia surgiu no São Luiz, falei com a Aida Tavares, que se 
mostrou logo interessada em fazer e, em conversa com o Tiago 
Rodrigues do Teatro Nacional, falei-lhe no projeto e ele também quis. 
Pela ambição e dimensão do projeto, percebemos que iam ser precisos 
todos os apoios possíveis e tanto o São Luiz como o D. Maria II  
acharam muito boa ideia coproduzirem o mesmo espetáculo e ele 
acontecer nas duas salas. Da mesma forma, juntaram-se o Teatro 
Rivoli e o Teatro Nacional São João, do Porto, e a lógica manteve-se.  
São duas partes, cada uma com um cenário diferente e, aqui em 
Lisboa, aos sábados, a maratona começa às sete da tarde e segue pela 
madrugada até ao pequeno-almoço.

Porquê esta maratona noite dentro até à manhã seguinte?

TQ: Nas conversas com o Miguel Loureiro, com quem fui pensando 
o espectáculo desde o início e que faz o apoio à dramaturgia, surgia 
muito a questão da noite e da madrugada como uma passagem, 
uma mudança. E quisemos passar essa ideia: chegamos ao final de 
um dia, passamos a noite no teatro, e saímos com um novo dia a 
começar. Como se durante a noite, durante o sono, durante o sonho, 
fosse possível mudarmos. Acho que é essa a grande reflexão que 
Tchékhov propõe. Uma mudança está latente e pode ser decidida 
individualmente ou coletivamente. É o que sinto quando leio as 
peças dele: está na altura de fazermos alguma coisa. Nas peças há 
muitas crises que se passam durante a noite. Nas Três Irmãs, a Irina 
diz no terceiro ato: “Que noite tão agitada!” e é essa sensação que 
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queremos com este espetáculo. Queremos que o tempo aqui seja 
outro tempo para estarmos num teatro, queremos dilatar esse 
tempo e brincar com isso também, Tchékhov já brincava com isso 
na sua escrita. Aqui quisemos passar essa ideia da rêverie, daquilo 
que se prolonga por toda uma noite e nos deixa noutra vibração. 
Sair de um teatro com um novo dia depois de termos feito esta 
experiência de estarmos todos juntos a passar uma noite no teatro 
– o que muda? Um novo dia é sempre a possibilidade de mudar 
alguma coisa, um novo dia pode ser um recomeço. Queremos 
passar a noite inteira com o público dentro de um teatro, que é uma 
coisa que normalmente não acontece, e sair com o dia a nascer e a 
possibilidade de pensar sobre a mudança: Depois deste sonho que 
tive – ou pesadelo, depende – como é a minha vida? Será que estou 
bem? O que está na minha mão mudar?

… mas o título, A Vida Vai Engolir-vos, é quase um veredicto que não 
nos deixa grande fuga nem ilusão… 

TQ: É uma deixa do Verchínin, nas Três Irmãs. Macha, uma das irmãs, 
diz a Verchínin: “Sabemos muitas coisas a mais.” E ele responde-lhe, 
depois de ter dito que não existe cidade em que uma pessoa culta não 
seja necessária: “… A vida vai engolir-vos, mas não vão desaparecer, 
não deixarão de ter influência.” A vida vai passar por nós, mas toda a 
gente se vai lembrar que existiram as três irmãs. Esta frase parece-
-me forte para o título, mas acho que pode ser interpretada de 
várias maneiras. Podemos ser completamente triturados pela vida 
e chegarmos ao final e percebermos que só estivemos a reagir — ou, 
pelo contrário, a vida engolir-nos no sentido de vivermos tudo o que 
há para viver e não sermos esquecidos, porque o que fazemos acabará 
por dar frutos e fazer sentido para os outros. Mas ele, naquela ideia de 
não sermos esquecidos, defende isso: hoje só há uma pessoa que sabe 
alemão, mas se esta pessoa ensinar a outra, daqui a uns anos já serão 
dez a saber alemão e daqui a mais anos já serão cinquenta, daqui a 
cem anos toda a gente vai saber outras línguas, a educação chegará a 
todos — e a mudança chegará a todos.

CONVERSA COM GABRIELA LOURENÇO (TEATRO SÃO LUIZ),  
EM AGOSTO DE 2020.
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mais informações em www.tndm.pt

A SEGUIR NA SALA ESTÚDIO

T E X T O  E  E N C E N A Ç Ã O ELMANO SANCHO

UMA FARSA DE ELMANO SANCHO
DAMAS DA NOITE,

17 – 27 SET S A L A  E S T Ú D I O
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Direção Artística
Tiago Rodrigues

Conselho de 
Administração
Cláudia Belchior, 
Pedro Gonçalves  
de Proença, 
Rui Catarino

Fiscal Único
Amável Calhau & 
Associados, SROC, Lda.

Assessoria Artística
Magda Bizarro,
Paula Diogo (estagiária)  
Assessoria Contratação 
Pública 
Rute Presado
Secretariado 
Marina Almeida Ricardo 
Motorista 
David Fernandes

Atores 
João Grosso, 
José Neves, 
Lúcia Maria, 
Manuel Coelho, 
Paula Mora e 
Catarina Couto Sousa, 
Cláudio Castro, 
Ema Marli, 
Inês Cóias, 
Nadiya Bocharova 
(estagiários 
ESTC 2020-21)

Direção de Produção 
Carla Ruiz, 
Joana Costa Santos,
Manuela Sá Pereira, 
Pedro Pires, 
Rita Forjaz

QUEM SOMOS 

Direção de Cena 
André Pato, 
Andreia Mayer,
Carlos Freitas, 
Catarina Mendes, 
Diana Almeida,
Isabel Inácio, 
Pedro Leite, 
Sara Cipriano
e Diana Especial 
(estagiária)
Auxiliares de Camarim 
Carla Torres,   
Paula Miranda 
Pontos 
Cristina Vidal, 
João Coelho 
Guarda-roupa 
Aldina Jesus, 
Ana Teixeira, 
João Pinto, 
Sílvia Galinha
Assistente Direção 
de Cena e Técnica 
Filipa Coelho

Direção Técnica 
Rui Simão, 
Miguel Abelho 
Maquinaria e Mecânica 
de Cena 
Frederico Godinho, 
Jorge Aguiar,
Lindomar Costa,
Marco Ribeiro, 
Miguel Carreto, 
Paulo Brito, 
Nuno Costa
Iluminação 
João de Almeida, 
Daniel Varela, 
Feliciano Branco, 
Luís Lopes, 
Pedro Alves
Som/Audiovisual 
Pedro Costa, 
Arthur Costa, 
João Neves, 
João Pratas, 
Margarida Pinto, 
Tiago Alves
Motorista 
Carlos Luís

Direção de 
Comunicação  
e Marketing
João Pedro Amaral, 
Élia Teixeira, 
Joana Bonifácio, 
Paula Martins, 
Tiago Mansilha

Direção Administrativa 
e Financeira 
Sónia Teixeira, 
Carolina Lemos,
Eulália Ribeiro, 
Susana Cerqueira 
Controlo de Gestão 
Diogo Pinto
Tesouraria 
Ivone Paiva e Pona
 
Recursos Humanos 
Lélia Calado,
Madalena Domingues 

Direção de Manutenção 
Susana Dias, 
Albertina Patrício 
Manutenção Geral 
Raul Rebelo, 
Carlos Henriques, 
Eduardo Chumbinho,
Tiago Trindade  
Informática 
Nuno Viana
Técnicas de Limpeza 
Ana Paula Costa, 
Luzia Mesquita 

Direção de Relações 
Externas e Frente  
de Casa 
Ana Ascensão, 
Ana Pinto Gonçalves, 
Carolina Villaverde
Rosado,
Deolinda Mendes,
Mariana Gomes 
Bilheteira 
Rui Jorge, 
Carla Cerejo, 
Sandra Madeira
Receção
Isabel Campos, 
Paula Leal 

Direção de 
Documentação 
e Património
Cristina Faria
Acervo
Rita Carpinha
Biblioteca | Arquivo 
Catarina Pereira, 
Paula Fernandes, 
Ricardo Cabaça
e Anabela Mourato, 
Cláudia Graça, 
Filomena Chiaradia, 
Rafael Oliveira  
(Projeto Rossio)
Livraria 
Maria Sousa

PA R C E I R O P R I N C I PA L PATR O C I N A D O R 
AC E S S I B I LI DA D E

PA R C E I R O S TN D M I I A P O I O AO E S P E TÁC U LOM EC E N AS


