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Anton Tchekhov 

“Os malefícios do tabaco” 
 

Uma crítica por Greice Kessler
1
 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Minhas senhoras e de certo modo, meus senhores, pediram à mim que viesse 

aqui redigir uma crítica, para fins acadêmicos, sobre o dito monólogo sobre Os 

Malefícios do Tabaco, de apenas 7 páginas, do médico e escritor,  Anton Tchekhov, 

que nasceu em Taganrog, Rússia, em 1860. 

Em certo ponto diz: 

 ―O tabaco é, para falar corretamente, uma planta.‖ 

Assim como, para falar corretamente, talvez essa seja a única passagem 

propriamente dita sobre o tabaco no curto e ainda divertido texto que foi interpretado 

pelo brasileiro Pascoal da Conceição e dirigido por Vadim Nikitin, na noite de 13 de 

Julho de 2020, por meios virtuais devido à pandemia de Coronavírus. 

 Trata-se do marido chorão de uma esposa carrancuda dona de pensão. O homem 

vive de apresentar palestras e desempenhar funções corriqueiras, sempre à mando da 

esposa à quem nunca tem coragem de dizer uma palavra em negação. Na verdade, ele 

conta, a mulher o despreza, o chama de coisas como demônio e espantalho. Às vezes o 

deixa sem comer. O monólogo se trata de uma palestra à exigência dela, que deverá ser 

sobre o tabaco, onde, descobriremos, ele próprio é fumante.  

A conversa com ―vossas excelências‖, os espectadores, é um completo devaneio. 

Qualquer assunto é motivo para não falar de tabaco, e na maioria das vezes, falar mal da 

esposa e das filhas de quem tem dó. Expõe sua própria vida, buscando receber de 

alguém algum tipo de consolo sobre a mesquinharia infeliz que vive. O personagem é 

covarde, incapaz de fazer quaisquer tostão, é reprimido por anos e anos sem lugar de 

fala no casamento. A graça vive ali. No humor subliminar do desespero alheio. De 

alguém que quer fugir da miséria cotidiana.  

Pascoal da Conceição atua de frente e somente para a câmera. No corpo, parece 

carregar fardos pesados, cansado, quase beirando o triste, dando vida à personagem de 

aura pesada escrito por Anton.  
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Em alguns momentos, sem ritmo, contando demais com longas pausas, a 

apresentação virtual se arrasta, traindo o texto em que se baseia, que é veloz e divertido. 

Mas cumpre um papel e encarna bem a iniciativa de levar o teatro até as casas nesses 

tempos onde, muito bem conhecemos os malefícios da aglomeração.  

 

Vossas excelências, dixi et animam levavi.  

(Disse o que precisava, e minha alma se alivia.) 

 

Para acessar a live da apresentação, use o QR Code.  

 

 


