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A todas as guerreiras do mundo
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A guerra tem destas coisas, contar o que não é plausível.
Guimarães Rosa, em Grande sertão: veredas
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RESUMO

A obra  dramática  de  William  Shakespeare  (1564-1616)  é  mundialmente
reconhecida.  Sua fortuna crítica está,  seguramente,  entre as maiores do cânone
ocidental, o que permite inúmeras possibilidades de interpretação e releitura. Esta
tese discute a (re)construção da identidade feminina em algumas personagens da
dramaturgia shakespeariana, a partir de sua presença em contextos de guerra. Para
tanto, são aplicados, dentre outros, os conceitos de discurso, ideologia, identidade,
apropriação  e  adaptação.  O  discurso  teatral  shakespeariano  é  visto  como  um
discurso político, em diálogo com sua época, no qual a guerra, enquanto fato sócio-
histórico, cujas possíveis causas e consequências serão também objeto de análise,
assume  um  papel  fundamental  para  a  compreensão  da  obra  artística.  Há  um
destaque  especial  à  (re)criação  dramática  de  figuras  históricas,  que  ocorre  no
chamado  drama  histórico  shakespeariano.  A obra  dramática  de  Shakespeare  é
examinada  como  produto  de  um  ambiente  colaborativo  e  dialógico,  típico  da
renascença inglesa. O estudo comparativo entre as (re)construções identitárias das
personagens femininas analisadas é original, na medida em que pretende englobar
aspectos interdisciplinares, envolvendo Literatura, Estudos da Linguagem, História,
Sociologia e outras ciências sociais. 

Palavras-chave: Identidade feminina, teatro shakespeariano, guerra.
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ABSTRACT

The dramatic work of William Shakespeare (1564-1616) is acknowledged worldwide.
Its critical fortune is certainly among the largest in the Western canon, which allows
many possibilities  of  interpretation  and rereading.  This  dissertation  discusses the
(re)construction  of  female  identity  in  some  characters  of  Shakespearean  drama,
departing from its presence in the context of war. In this approach, some concepts
are applied, such as discourse, ideology, identity, appropriation and adaptation. The
Shakespearean theatrical discourse is seen as a political discourse, in dialogue with
its  time,  in which the war,  as a sociohistorical  event,  which possible  causes and
consequences are also analyzed, plays a key role for the understanding of the artistic
work. There is a special emphasis on the dramatic (re)creation of historical figures
that occurs in Shakespearean historical drama. The dramatic work of Shakespeare is
examined as the product of a collaborative and dialogical environment, typical of the
English  Renaissance.  The  comparative  study  between  the  (re)construction  of
identities  of  female  characters  is  original,  due  to  its  intention  of  encompassing
interdisciplinary aspects involving Literature, Language Studies,  History,  Sociology
and other social sciences.

Keywords: feminine identity, Shakespearean theater, war.
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Introdução

A guerra é apenas a continuação da política por outros meios.
Carl von Clausewitz

A virgem e o menino morreram; a guerra terminou. Para onde levarei as minhas lágrimas?
Hécuba, em As Troianas, de Sêneca.

O objetivo desta tese é discutir e analisar o teatro shakespeariano como um

discurso político, em diálogo com sua época, em que o contexto da guerra assume

um papel preponderante e no qual as personagens femininas surgem com destaque.

Partindo de conceitos-chaves da Linguística Aplicada e de parte da imensa fortuna

crítica  shakespeariana,  esta  tese  pretende  traçar  um  panorama  do  teatro  de

Shakespeare  enquanto  discurso,  no  qual  a  política,  tendo  a  guerra  como  um

desdobramento recorrente, permite que personagens femininas tenham destaque e

protagonismo  em  um  ambiente  considerado  tipicamente  masculino.  Para  tanto,

utilizarei  conceitos como discurso,  dialogismo,  ideologia,  identidade,  adaptação e

apropriação;  devidamente  fundamentados  em teóricos  como  Norman Fairclough,

Mikhail Bakhtin, Linda Hutcheon, Julie Sanders, entre outros.

Em 2014, celebram-se os 450 anos do nascimento de William Shakespeare

(1564-1616). É uma data que repercutirá no mundo inteiro, nos campos da literatura,

das artes e do entretenimento. Muito será dito sobre “a atualidade de Shakespeare”

e seus inúmeros desdobramentos. Shakespeare é hoje, podemos dizer, sinônimo de

Inglaterra, mas também de multiculturalismo. Recentemente (entre abril e junho de

2012),  o Globe Theatre1 realizou o festival  Globe to Globe,  no qual 37 peças de

Shakespeare  (incluindo  uma  dramatização  do  poema  “Vênus  e  Adônis”)  foram

encenadas  em  37  idiomas  diferentes.  O  Brasil  e  a  língua  portuguesa  foram

representados pela consagrada montagem do Grupo Galpão, de Minas Gerais, da

peça Romeu e Julieta. Várias destas montagens estão sendo repetidas, no próprio

Globe e em outros palcos mundo afora.  Estima-se que, diariamente ao redor do

1 Réplica do teatro original (1599), no qual a Companhia de Shakespeare obteve seus maiores sucessos.
Fundado por Sam Wanamaker (1919-1993), foi inaugurado em 1997, com a presença da rainha Elisabete II.
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mundo, sejam lançados cerca de 3 mil novos trabalhos apenas sobre  Hamlet. As

peças de Shakespeare são montadas incessantemente em diversos lugares, desde

a Broadway até em escolas, universidades e grupos de teatro amadores. Ao longo

do segundo semestre de 2013 houve nada menos que três versões de Macbeth em

cartaz em Nova York, estreladas pelos atores Ethan Hawke, Kenneth Branagh e Alan

Cumming,  sendo  esta  última  uma  one-man  performance.  Em  janeiro  deste  ano

(2014), o Curso Livre de Teatro da Universidade Federal da Bahia encenou Tróilo e

Créssida como trabalho de conclusão do curso2.  No ano de 2013,  o  desfile das

escolas de samba mirins do Rio de Janeiro, contou com o enredo “Na dialética do

amor, um traço de Shakespeare na Sapucaí”, apresentado pela escola de samba

Corações Unidos do CIEP, formada por alunos da rede pública municipal. O enredo

foi desenvolvido dentro de uma proposta de apresentação da língua inglesa para

alunos de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Conclui-se que o universo

shakespeariano  seria  o  melhor  veículo  para  conduzir  os  alunos  a  esse  novo

ambiente  cultural.  Shakespeare  é,  portanto,  uma  presença  constante  em  nosso

imaginário. Enfim, escolher um aspecto para abordar a obra de Shakespeare é um

trabalho  ao  mesmo  tempo  prazeroso  e  complexo,  pois  as  possibilidades  de

abordagem são praticamente infinitas e renovam-se a cada instante. 

Shakespeare vem sendo relido e adaptado em todos os suportes existentes

na  contemporaneidade,  do  cinema  e  da  televisão  aos  games  e  quadrinhos.

Traduções surgem todos os dias. Enfim, sua obra nunca foi  tão contemporânea.

Nesse  contexto,  minha  proposta  caminha,  de  certa  forma,  no  sentido  contrário:

pretendo discutir não o Shakespeare relido e/ou adaptado, mas sim o Shakespeare

leitor/adaptador/apropriador. É preciso compreender a obra original de Shakespeare

como um produto híbrido, em si mesmo múltiplo e carregado de diversidade. Para

tanto, escolhi  tomar sua obra como um discurso, socialmente construído em seu

ambiente e fruto de suas escolhas como artista. Segundo Norman Fairclough (2001:

91), a linguagem é uma prática social, sendo o discurso uma forma de ação sobre o

mundo e sobre os outros, e, ao mesmo tempo, uma forma de representação. A partir

deste  ponto  de  vista,  podemos  situar  o  discurso  teatral  como  um  discurso

eminentemente  político,  no  qual  a  sociedade,  ao  se  ver  retratada,  discute  seus

2 Conforme reportagens relacionadas ao final das referências bibliográficas.
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rumos e seus acontecimentos. A sociedade em que Shakespeare está inserido é um

mundo em movimento, riquíssimo palco de tensões sociais, em que a nação está se

formando enquanto o mundo se transforma. É uma época marcada por guerras, em

que a vitória inglesa sobre a Invencível Armada Espanhola (1588) é um momento

emblemático. Segundo Andrew Gurr (2002: 2), Londres fervilhava de notícias sobre

as campanhas militares e vivia cheia de soldados em trânsito. A quantidade de livros

publicados sobre táticas militares e conduta na guerra também era inédita. O reinado

(1558-1603)  de  Elisabete  I  (1533-1603)  foi  marcado  tanto  pela  afirmação  da

Inglaterra como potência global (um conceito novo) quanto pelas disputas internas

entre  católicos,  anglicanos  e  puritanos,  além  de  dúvidas  sobre  a  sucessão  da

“Rainha Virgem”. Seu sucessor (1603-1625), Jaime I (1566-1625), enfrentou, entre

outras  crises,  a  Conspiração  da  Pólvora3 (1605).  Enfim,  o  cenário  político  era

conturbado, tanto do ponto de vista interno quanto externo. Essa é a sociedade na

qual o teatro se afirmou como uma indústria cultural, talvez a primeira da história.

Pode-se afirmar que os temas da política e da guerra têm presença constante

nas peças de Shakespeare, seja nas comédias, nas tragédias ou nos romances,

sendo obviamente explícitos nas peças históricas. Direta ou indiretamente, a guerra

está presente desde a sua provável primeira peça a ser encenada4,  Henrique VI

parte 2 (1591), até a última, A tempestade (1611). Nesse cenário, muitas situações

comuns nas obras do autor inglês encontram seu melhor ambiente de discussão: a

luta pelo poder, a vingança, a traição, a honra, o heroísmo, o amor e o erotismo, o

tipo de governo, o bom e o mau governante, o próprio campo de batalha em si,

dentre outras questões. 

As guerras abordadas no drama shakespeariano podem ser classificadas em

vários  tipos:  há  guerras  civis,  guerras  dinásticas,  guerras  de  conquista,  enfim,

diversas situações que envolvem conflitos armados entre grupos humanos.

E aqui surge o segundo corte teórico presente na tese: a importância das

3 The Gunpowder Plot: plano concebido por católicos para explodir o Parlamento no dia de sua reunião anual,
em 5  de  novembro,  onde estariam presentes  o  rei  e  os  parlamentares.  Guy  Fawkes, especialista  em
explosivos, seria responsável pela detonação da pólvora, armazenada no subsolo do prédio. O plano foi
descoberto e Fawkes e outros conspiradores foram executados. 

4 A  cronologia  das  peças  de  Shakespeare  adotada  neste  trabalho  será  a  apresentada  por  Leão  &
Santos(2008). 
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personagens femininas nesses ambientes de conflito. A crítica costuma consagrar

Henrique V (1598-9) como a grande obra shakespeariana sobre o tema da guerra. É

a  peça  que  encerra  a  chamada  segunda  tetralogia  de  peças  históricas5.

Curiosamente,  não  só  nessa  peça,  mas  em  toda  a  tetralogia,  as  personagens

femininas estão praticamente ausentes. E isto faz com que boa parte da crítica veja

as peças históricas e seu contexto bélico como um espaço no qual as personagens

femininas não teriam lugar. Porém, isso não é exatamente verdadeiro se olharmos

para a primeira tetralogia, que engloba as peças Henrique VI, parte I (1592), parte II

(1591) e parte III (1591) e Ricardo III (1592-3). Nessas peças, duas personagens

femininas  assumem  o  protagonismo:  Joana  d'Arc  e  Margarida  d'Anjou  (depois,

rainha Margarida),  São mulheres  que tiveram existência  no  mundo real  e  foram

(re)criadas por Shakespeare antes mesmo da (re)criação de Henrique V, embora,

cronologicamente tenham vivido depois dele - dado que considero interessante e

será devidamente discutido.

Não só as personagens citadas, mas algumas outras mais serão tema de

discussão na tese,  pois  pretendo demonstrar que Shakespeare empenhou-se de

fato  em criar  personagens  femininas  dando-lhes  um papel  crucial  em contextos

bélicos. O estudo comparativo entre as (re)construções identitárias de cada uma

destas  personagens  femininas,  levando  em  conta  também  representações  em

outros autores e outras linguagens (como por exemplo, o cinema), é original, na

medida em que pretende englobar aspectos interdisciplinares, envolvendo Literatura,

Estudos da Linguagem, História, Sociologia e outras ciências sociais, o que abrange

o escopo interdisciplinar proposto pelo Programa de Pós-graduação Interdisciplinar

em  Linguística  Aplicada  da  UFRJ.  Além  disso,  o  estudo  tratará  também  das

imbricações entre Literatura e História, uma vez que será dado destaque especial às

(re)criações dramáticas de personagens que tiveram existência real.

Para atingir meus objetivos, optei por estruturar o trabalho em cinco capítulos.

O capítulo 1 apresentará o escopo teórico adotado, conforme princípios da

Linguística  Aplicada,  conceituando  e  contextualizando  as  noções  de  discurso,

5 As demais são  Ricardo II (1595-6),  Henrique IV parte I (1596-7) e parte  II.(1597-8). A questão das duas
tetralogias será explicada no capítulo 4.
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identidade,  apropriação,  adaptação  e  demais  ferramentas  teóricas  que  serão

utilizadas. No mesmo capítulo situarei o teatro shakespeariano como um discurso

político, bem como a ideia de Shakespeare como um autor-adaptador-apropriador. 

O capítulo 2 trará a definição de guerra, suas origens e implicações para a

vida social e também incluirá uma discussão sobre a presença da guerra no drama

shakespeariano. 

O capítulo 3 será dedicado às mulheres na guerra e a algumas personagens

shakespearianas  envolvidas  nesse  contexto.  Ainda  neste  capítulo  apresentarei

também algumas personagens que vão exemplificar as ideias por mim defendidas. A

primeira  delas  será  Julieta,  personagem  de  Romeu  e  Julieta que  talvez  seja  a

tragédia  mais  encenada  e  adaptada  de  toda  a  obra  shakespeariana  e  que  se

consagrou no imaginário da cultura ocidental como epítome do amor romântico e

impossível. A guerra civil na cidade de Verona, mais que do que um pano de fundo,

é o outro tema da peça. O caráter de Julieta, ao mesmo tempo juvenil e impetuoso,

é que determina o destino da trama, ao insistir no casamento com um inimigo. Não é

por acaso que o verso final refere-se ao “triste caso de Julieta e seu Romeu”. Em

seguida, traçarei o perfil de Desdêmona, esposa de um general, que tem sua história

mudada  em  função  justamente  de  um  interlúdio  entre  batalhas:  Desdêmona

apaixona-se por Otelo ao ouvir seus relatos de guerra. Casada com um guerreiro por

excelência, torna-se vítima de uma trama de intrigas e mesquinhez levada a cabo

pelo “honesto Iago” -  ironia essa que caracteriza a incapacidade de um “cão de

guerra” (seu marido, Otelo) em perceber as nuances da vida civil em tempos de paz.

Paradoxalmente,  a  identidade  de  Desdêmona  se  constrói  justamente  em  sua

admiração pelo perfil  bélico de Otelo, o que a leva a querer acompanhá-lo até o

cenário da guerra. Com a suspensão desta, Otelo volta-se para a vida social, que

não é o seu elemento. A mudança é fatal para Desdêmona. A próxima personagem a

ser discutida é Volumnia, mãe do guerreiro Coriolano. Ela é a mãe que projeta no

filho  suas  aspirações  guerreiras.  Impedida  socialmente  de  estar  no  campo  de

batalha, ela concebe em seu ventre uma máquina de guerra: Caio Marcio, depois

denominado  Coriolano.  É  ela  que  inocula  no  filho  a  ideia  da  virtus,  um  ideal

masculino por  excelência e que inclui  façanhas bélicas.  Moldado por  este ideal,
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Coriolano morre,  em circunstâncias providas,  principalmente,  pela ação materna.

Essa talvez seja a peça de Shakespeare que melhor se ajusta à ideia da guerra

como continuação da política por meios distintos, e temos nela uma personagem

feminina de grande destaque, além de outras duas que a secundam, Virgília, esposa

de  Coriolano,  e  Valéria,  amiga  da  família.  É  este  trio  de  mulheres  que  vai  até

Coriolano pedir pelo destino do povo de Roma, e tem seus apelos atendidos pelo

general,  o  que  o  sentencia  à  morte.  Em  seguida,  abordarei  duas  personagens

bastante ricas  e controversas.  Uma delas  é Tamora,  de Tito  Andrônico.  Tamora,

rainha dos godos, chega a Roma como uma prisioneira de guerra,  chefe de um

exército  capaz de desafiar  o  poderio  romano.  Subjugada,  implora  inutilmente  ao

general Tito Andrônico pela vida do filho, que termina sacrificado em ritual. A partir

deste fato, Tamora elabora um plano por meio do qual, graças à sua astúcia, torna-

se imperatriz do mesmo povo que a havia derrotado, envolvendo-se em uma trama

de vingança e morte, naquela que talvez seja a mais violenta e chocante de todas as

peças de Shakespeare. Em sua trajetória de vingança, ela não poupa ninguém, nem

mesmo outra mulher: Lavínia, filha de Tito, é martirizada pelos filhos de Tamora com

a aprovação e incentivo dela.  Em seguida, será a vez de Créssida e das demais

mulheres de Tróilus e Cressida, peça considerada por muitos comentadores com a

mais  difícil  do  cânone  shakespeariano,  que  vem  sendo  redescoberta  na

contemporaneidade. 

O  capítulo  final  será  dedicado  ao  estudo  aprofundado  do  momento  que,

segundo minha leitura, melhor caracteriza o meu objetivo. No capítulo 4 analisarei a

primeira  tetralogia  e  suas duas principais  personagens femininas,  Joana d'Arc  e

Margarida  d'Anjou,  e  como  o  drama  histórico  shakespeariano  proporciona  o

protagonismo para essas duas guerreiras.

Eis a análise que será desenvolvida neste trabalho. 
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Capítulo 1 – O discurso teatral shakespeariano – algumas
considerações teóricas

Como não havia nada que ver, viam-se as palavras.
Décio de Almeida Prado, A Personagem no Teatro

O objetivo deste capítulo é apresentar os pressupostos teóricos que orientam

a tese, a saber: os conceitos de discurso, ideologia, identidade, intertextualidade,

dialogismo, adaptação e apropriação. Dentro dessa premissa, pretendo situar o texto

teatral  shakespeariano  como  discurso,  a  ideia  da  guerra  como  uma  proposta

ideológica que perpassa boa parte da obra dramática de Shakespeare, em especial

as peças aqui  analisadas; e a identidade e sua (re)construção, como chaves de

leitura para análise das personagens femininas envolvidas nos contextos de guerra.

Além disso, proponho uma leitura de textos shakespearianos como apropriações,

nas  quais  textos  oficiais  e  não-oficiais  circulantes,  documentais  ou  não,  são

transformados  de  diversas  formas,  que  vão  desde  a  imitação  à  paródia.  Inicio

citando o prólogo de Henrique V (1598-9), recitado pelo Coro: 

Oh!  tivesse  eu  uma  musa  flamejante  que  ascendesse  aos  céus  mais
resplandescentes da invenção! Um reino por palco, príncipes como atores e
monarcas para espectadores da cena sublime! Então, aparecendo sob seus
verdadeiros traços, o belicoso Henrique usurparia o porte de Marte e, a seus
pés, a Fome, a Espada e o Incêndio, como cães atados, rastejariam para ter
um emprego.  Mas,  perdoai,  gentis  auditores,  ao  gênio  sem chama que
ousou trazer para este indigno tablado um tema tão grandioso. Pode esta
rinha conter os vastos campos da França? Podemos amontoar neste círculo
de  madeira  todos  os  cascos  que  assustaram o  céu  em Azincourt?  Oh!
perdão, já que um reduzido número vai num pequeno espaço, representar
um milhão, permiti que contemos como cifras desse grande número as que
sejam forjadas  pela  força  de  vossa  imaginação.  Imaginai  que  dentro  do
recinto destas muralhas estejam encerradas duas poderosas monarquias,
cujas altivas e ameaçadoras fronteiras estão somente separadas por um
perigoso  e  estreito  oceano.  Supri  minha  insuficiência  com  vossos
pensamentos. Multiplicai um homem por mil e criai um exército imaginário.
Figurai,  quando  falarmos  de  cavalos,  que  os  estais  vendo  imprimir  os
orgulhosos cascos no solo  brando,  porque são vossas imaginações que
devem, hoje, vestir os reis, transportá-los de um lugar para outro, transpor
os tempos, acumular numa hora de ampulheta os acontecimentos de muitos
anos.  Permiti  que  eu  supra como coro  as lacunas desta  história  e  que,
fazendo a função de prólogo, rogue vossa bondosa indulgência para que
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escuteis e julgueis tranquila e bondosamente nossa peça6. (Prólogo, p. 293)

Poucas passagens da obra shakespeariana serviriam tão bem para ilustrar a

questão do discurso conforme a concepção desta tese. Em primeiro lugar, o texto é

emblemático, tendo servido muitas vezes tanto como ilustração do uso da guerra por

Shakespeare quanto como exemplo de metatexto, pois se refere não apenas ao

teatro em si, ao poder da palavra, como também é um apelo ao público e ao que se

espera dele, tendo também um aspecto mitológico, desde a evocação à musa, à

comparação de Henrique a Marte, deus da guerra. Em 1997, foi o texto escolhido

para ser lido na cerimônia de inauguração do Shakespeare's Globe, em Londres

(RIDING,  1997).  O  apelo  à  ilusão  teatral  contém,  ao  mesmo  tempo,  orgulho  e

modéstia e resume, em poucas linhas, a apropriação do discurso histórico e o elogio

à guerra, bem como a consagração de Henrique como mito guerreiro. Conforme diz

Nancy  Goldstone  (2013:  52),  graças  a  Shakespeare,  Henrique  tornou-se  a

encarnação da ousadia e bravura inglesas, criando um imaginário que se perpetuou

até a arte maior do século XX, o cinema7.  Tudo isso devido à força do discurso

teatral. É um exemplo de discurso que busca legitimar a arte teatral como espaço de

discussão política e de (re)construção/(re)criação da História, solicitando para isso a

interlocução  do  público,  pelo  uso  da  imaginação.  Trataremos  a  seguir  desses

conceitos.

1.1 O texto teatral como texto literário

Em primeiro lugar, é preciso estabelecer que, para efeitos de análise, o texto

teatral será tratado aqui como texto literário. Evidentemente, é sabido que o texto

dramático não é narrativo no sentido estrito do termo, isto é, não possui a figura do

narrador  e  é  concebido especialmente para  ser  representado por  atores em um

palco. Barbara Heliodora (2008: 33), diz “A leitura do texto dramático exige alto grau

6 Com respeito às citações desta tese, no corpo do texto virão sempre as traduções para a língua portuguesa.
O original em língua inglesa, quando for o caso, obedecerá ao seguinte critério: textos teóricos em notas de
rodapé e os  textos  de Shakespeare  como apêndice  no  final  da  tese.  No caso  dos  textos teóricos,  as
traduções serão  de  minha  autoria.  Para  as  peças  de  Shakespeare,  as  diversas  traduções  que  serão
utilizadas constam nas referências bibliográficas, sendo indicadas ao longo do trabalho. Na presente citação,
o prólogo de  Henrique V, a tradução é de Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes (1969). A
grafia foi atualizada.

7 Duas adaptações cinematográficas de Henrique V marcaram o século XX. A primeira, estrelada e dirigida por
Laurence Olivier em 1944, com o título The Cronicle History of King Henry the Fift with His Battell Fought at
Agincourt in France (mesmo título da edição in-quarto de 1600) e a segunda, de 1989, dirigida e estrelada
por Kenneth Branagh, cujo trabalho valeu-lhe a indicação ao Oscar em sua estreia como diretor. 
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de imaginação do leitor, porque não há interferência de um narrador que esclareça o

que este ou aquele personagem possa estar pensando naquele momento.”  Mas,

como vimos, no citado prólogo de Henrique V, o apelo à imaginação não acontece

apenas ao leitor: uma plateia, ao assistir a uma encenação, também precisa, muitas

vezes, pôr sua imaginação à prova. Porém, por mais que o texto teatral seja escrito

para ser  encenado,  sua concepção é escrita,  textual.  Portanto,  com exceção de

formas puramente gestuais (como a mímica), da pantomima, da commedia dell'arte

ou  do  improviso,  o  texto  escrito  é  imprescindível  à  encenação  teatral.  Segundo

Patrice Pavis, no final do século XIX teve início o que ele chama de “reviravolta

copernicana da cena”, surgindo a ideia da superioridade da representação sobre a

palavra (Pavis, 1999: 407), o que não se perpetuou, pois, como diz Roubine (1988:

77):  “contrariando  os  receios  de  uns  e  os  desejos  de  outros,  as  experiências

contemporâneas, mesmo as mais audaciosas, não inventaram um teatro sem texto”.

Assim, o texto, como registro, é capaz de garantir, de certo modo, a permanência da

obra, coisa que a efemeridade da representação teatral não permite8. 

Vários  teóricos  se  debruçaram sobre  a  questão da  tensão  texto  lido/texto

encenado com relação ao texto teatral. Jean-Pierre Ryngaert, por exemplo, também

destaca a questão da imaginação como tarefa do leitor do texto teatral:

A leitura do texto teatral equivale a construir uma cena imaginária na qual o
texto seria percebido de maneira mais satisfatória para o leitor.  Isso não
quer dizer que o texto seja incompleto por natureza, mas que ele resulta de
um regime paradoxal tal qual abordamos em nossa Introdução à análise do
teatro. Ele é completo enquanto texto, mas toda leitura revela tensões que o
encaminham a uma próxima cena. A cena não explica o texto, ela propõe
para ele uma concretização provisória. (RYNGAERT, 1998: 30)

É como se cada leitor  fosse também um encenador,  tendo a  sua própria

encenação concebida em um processo imaginativo. Essa encenação pessoal, no

caso, é apenas uma das possibilidades de representação do texto, que serão tantas

quantos  forem os  seus  leitores.  O  que,  desde  já,  configura  a  complexidade  do

assunto. Raymond Williams, em sua obra Drama em cena (2010), está nitidamente

preocupado  com essa  questão.  Segundo ele,  a  palavra  drama tanto  serve  para

8 Embora  na  contemporaneidade  tenhamos  a  possibilidade  do  registro  filmado,  essa  é  uma  hipótese
relativamente  nova  (do  século  XX),  que  não  abrange,  evidentemente,  épocas  anteriores,  como  as
encenações greco-romanas e o próprio teatro elisabetano-jaimesco.



21

descrever a obra literária, que é o texto da peça, quanto a representação cênica

desta  obra.  Frisa  que,  o  ato  de  escrever  a  peça  e  o  ato  de  representá-la  são

claramente distintos, assim como a experiência de ler  uma peça e assistir  a um

espetáculo.  Diz  ainda que:  “Quando um dramaturgo escreve uma peça,  ele  não

escreve uma história para que os outros a adaptem para a cena; ele escreve uma

obra literária  que,  como tal,  pode ser  diretamente encenada.”  (WILLIAMS,  2010:

216).  Porém,  é  preciso  ressaltar  que  Williams  não  está  advogando  qualquer

prevalência do texto escrito sobre a encenação, mas sim ressaltando a instabilidade

que existe entre ambos. O que não nos impede de utilizar o texto teatral como objeto

de estudo enquanto discurso escrito. 

Por  fim,  Frank Kermode (2006:  15),  ao  analisar  a  linguagem utilizada por

Shakespeare, refere-se à obra do Bardo como “poesia falada no teatro”, destacando

inclusive  a  questão  contemporânea  sobre  a  dificuldade  de  algumas plateias  em

terem a plena compreensão do texto shakespeariano, mas deixando claro que nada

nos diz que as plateias contemporâneas de Shakespeare também não tenham tido

dificuldade  semelhante,  em  alguns  casos.  O  consagrado  livro  de  Kermode  é

dedicado ao estudo da linguagem das peças, não de sua performance, buscando

assim uma faceta duradoura e permanente da obra shakespeariana.

É,  portanto,  como  texto  literário,  escrito  e  concebido  em um determinado

ambiente e pensado para um determinado público, que as peças de Shakespeare

serão  analisadas  neste  trabalho.  Evidentemente,  a  história  da  recepção  e  da

performance dessas peças será eventualmente levada em conta, evidenciando que

estamos diante de textos que trazem consigo cerca de quatro séculos de existência,

o que eleva a tensão descrita por Williams a níveis colossais. Eis o nosso desafio.

1.2 O texto literário-teatral como discurso: ideologia e identidade

A comunicação verbal, por meio da linguagem, é uma característica exclusiva

da  espécie  humana.  Ao  longo  dos  tempos,  essa  característica  se  sofisticou,

chegando  à  forma  escrita,  e  dessa  à  forma  artística:  o  texto  literário.  Por  se

caracterizar como uma forma de comunicação, o texto literário pode ser analisado

como discurso, ou seja, uma atividade que produz sentidos e que se dá na interação



22

entre os falantes. O discurso é a linguagem em uso real.

Muitos teóricos se dedicaram e ainda se dedicam a aprofundar as questões

sobre discurso. Para efeitos desta tese, cabe destacar que será utilizada a noção de

discurso  desenvolvida por  Norman Fairclough em seu livro  Discurso e  mudança

social(2001), além de alguns conceitos desenvolvidos por Bakhtin e seu Círculo.9 

Antes de tudo, o discurso é uma forma de atuar,  de agir sobre o outro,  e

também uma forma de representação. Fairclough desenvolve a noção de discurso

como texto e interação, isto é, diferentes tipos de linguagem usados em diferentes

tipos  de  interação  social.  Assim  sendo,  os  discursos  constroem  e  constituem

relações  sociais  e  identidades.  Podemos,  dessa  forma,  compreender  o  discurso

teatral shakespeariano como construtor de uma ideia de nação para a Inglaterra10,

que, consolidada no período elisabetano-jaimesco, tornou-se canônica e perdura até

hoje, tendo se incorporado ao imaginário cultural do Ocidente. Ao mesmo tempo,

essas ideias interagiram em vários contextos culturais pelo mundo afora, (re)criando-

se ao ponto de termos hoje visões multiculturais da obra shakespeariana, traduzida,

relida,  adaptada,  apropriada  e  renovada  quase  ao  infinito.  Ao  mesmo  tempo,  a

própria  construção  da  obra  shakespeariana  se  dá  em  forma  de  (re)construção,

(re)invenção  e  (re)interpretação  de  uma  série  de  discursos  anteriores  e

contemporâneos; ingleses ou não, teatrais, literários, históricos e políticos. Em vários

momentos deste trabalho, retomarei essas questões.

Fairclough (2001: 90) propõe uma definição para o termo discurso: “Ao usar o

termo 'discurso', proponho considerar o uso da linguagem como forma de prática

social  e  não  como  atividade  puramente  individual  ou  reflexo  de  variáveis

situacionais.”  Além  disso,  ele  também  diz  que  todo  evento  discursivo  é

tridimensional,  envolvendo texto,  prática discursiva e prática social.  Há, portanto,

uma relação dialética entre discurso e estrutura social. 

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura
social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias
normas e convenções,  como também relações,  identidades e instituições

9 A questão a respeito da autoria dos textos atribuídos a Mikhail Bahktin(1895-1975) e aos demais membros
de seu Círculo tem lugar garantido em vários fóruns de estudo e não será discutida aqui. As referências
serão feitas a Bahktin, suas obras e textos de comentadores, conforme a bibliografia citada no final da tese. 

10 A questão será amplamente discutida em outra seção deste capítulo.
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que  lhe  são  subjacentes.  O  discurso  é  uma  prática,  não  apenas  de
representação  do mundo,  mas de  significação do  mundo,  constituindo e
construindo o mundo em significado. (FAIRCLOUGH, 2001:91)

O  discurso,  portanto,  constrói  significados.  Exatamente  como  faz  o  texto

teatral, seja diante de uma plateia ou diante de um leitor que interage com o texto via

leitura.  Da  mesma  forma,  representa  e  significa  o  mundo.  É,  possível  afirmar,

portanto, que a prática discursiva tanto reproduz a sociedade quanto a transforma. 

O discurso apresenta três aspectos construtivos: constrói identidades sociais,

produz relações sociais entre as pessoas e contribui para a construção de sistemas

de conhecimento e crenças. Vejamos como o discurso teatral shakespeariano pode

ser visto neste contexto: ele está situado à margem da sociedade11, já que os teatros

ficavam na periferia da cidade12 e os participantes da atividade teatral ainda sofriam

uma série de restrições de classe13. Ao mesmo tempo, o teatro estava inserido na

sociedade, pois era frequentado por pessoas de vários estratos sociais e também se

apresentava  na  corte,  bem  como  era  lido  por  muitos,  pois  havia  um  público

consumidor para as peças escritas, o que pode ser comprovado pelo grande número

de edições in quarto. Apesar de a atividade ser protegida pelos nobres, a censura

governamental a regulava. O teatro era aclamado por boa parte da população, que

formava  seu  público  pagante,  porém era  condenado  pelos  puritanos,  importante

segmento  da  sociedade.  Enfim,  o  teatro  elisabetano-jaimesco  vivia  em  uma

condição de tensão e distensão, o que, por paradoxal que possa parecer, contribuiu

para sua força. 

Pensemos agora no conceito de ideologia.  Raymond Williams (2007: 212),

relata  que a  palavra  surgiu  na  língua inglesa pela  primeira  vez  em 1796,  como

tradução do francês  idéologie, proposta pelo filósofo racionalista Destutt de Tracy.

Seria uma ciência das ideias, distinta da metafísica. Mais tarde, Napoleão Bonaparte

deu  ao  termo  um  sentido  que  equiparava  ideólogo  a  revolucionário,  com  uma

conotação negativa. Por fim, Williams ressalta que ideologia é um sistema de ideias

11 Conforme Mullaney (1998: 9) “O espaço do palco era marginal, e no mundo cultural da Idade Moderna, tal
marginalidade era significativa em si mesma” -  “The place of the stage was a marginal one, and in the world
of early modern culture such marginality was in itself significant.”

12 A exceção  fica  por  conta  do  Teatro  Blackfriars,  no  centro  de  Londres,  parte  do  antigo  convento  dos
dominicanos, que foi adquirido por Richard Burbage em 1596 e começou a ser usado pela companhia de
Shakespeare a partir de 1609.

13 Estas questões serão discutidas em outra seção.
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vinculado ao pensamento de determinada classe,  dentro de uma visão marxista,

havendo, portanto, contraposições ideológicas dentro de uma sociedade, a partir de

sua divisão de classes (ideologia burguesa, ideologia proletária). 

Já Fairclough (2001:117), prefere definir o conceito em termos de dinâmica

discursiva:

Entendo que as ideologias são significações/construções da realidade (o
mundo  físico,  as  relações  sociais,  as  identidades  sociais)  que  são
construídas  em  várias  dimensões  das  formas/sentidos  das  práticas
discursivas  e  que  contribuem  para  a  produção,  a  reprodução  ou  a
transformação das relações de dominação.

Temos,  assim, o conceito de ideologia como algo fluido, dinâmico, que se

constrói nas relações sociais e nas práticas do discurso. É uma concepção que se

aproxima daquela de Bakhtin e seus companheiros de Círculo. Insatisfeitos com a

concepção mecanicista de ideologia, própria da teoria marxista, que a via como algo

dado, ou fixado na consciência individual do homem, a partir da luta de classes, os

participantes  do  Círculo  passam  a  entender  a  ideologia  como  “o  conjunto  dos

reflexos e das interpretações da realidade social e natural que tem lugar no cérebro

do  homem  e  se  expressa  por  meio  de  palavras  [...]  e  outras  formas  sígnicas”

(Voloshinov, apud Miotello, 2005:169). Ou seja, a ideologia é fruto das experiências

sociais  do  indivíduo,  dos  significados  nascentes  dessas  experiências.  Todas  as

atividades humanas, incluídas aquelas mediadas pelo discurso, oferecem espaço

para a subjetividade e para a construção de sentidos. Cito Miotello:

[Dito  isso],  se  poderia  caracterizar  ideologia,  da perspectiva  bakhtiniana,
como a expressão,  a  organização  e  a  regulação  das  relações histórico-
materiais  dos  homens.  Ao  mesmo  tempo,  esse  ponto  de  vista  também
manifesta sua compreensão diversa da exercida pela ideologia dominante. A
superestrutura não existe a não ser em jogo e relação constante com a
infraestrutura,  defende  Bakhtin,  e  essa  relação  é  estabelecida  e
intermediada  pelos  signos  e  por  sua  capacidade  de  estar  presente
necessariamente em todas as relações sociais. E, em cada uma delas, os
signos  se  revestem  de  sentidos  próprios,  produzidos  a  serviço  dos
interesses daquele grupo. (MIOTELLO, 2005: 171)

Assim, a ideologia é a representação sempre atual da sociedade e do mundo

que  se  constitui  pelas  interações  sociais  e  pelas  trocas  simbólicas,  entre  e  por

indivíduos e grupos sociais  organizados.  O conceito  será útil  a  este trabalho na
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medida em que, na discussão do teatro shakespeariano, é preciso avaliar  a sua

importância  política  e  cultural  na  sociedade  elisabetana-jaimesca,  e,

consequentemente, o viés ideológico da obra, bem como o papel da guerra como

um  tema  relevante  na  construção  desse  viés.  Este  discurso  teatral,  por  ser

submetido a uma severa censura como nos informa Janet Clare (1990) e por ser

patrocinado pela nobreza, pode parecer sempre conservador e voltado para uma

possível  exaltação aos governantes. A ideia do Mito Tudor14 é um bom exemplo.

Porém, em diversos momentos da obra shakespeariana,  que serão devidamente

analisados, mostra-se transgressor e mesmo libertário.

Discurso e ideologia são construtores de identidades. A identidade não é algo

fixo:  ela  se  constrói  no  embate  das  relações  sociais,  por  meio  dos  diferentes

discursos  circulantes  em  um  meio  social.  Como  diz  Bauman  (2004:  84):  “A

identidade  é  uma  luta  simultânea  contra  a  dissolução  e  a  fragmentação;  uma

intenção de devorar e ao mesmo tempo uma recusa resoluta a ser devorado...” O

que essa afirmação nos diz é que a identidade é sempre negociada. Daí o conceito

de construção identitária: a identidade não nasce com o indivíduo nem é sempre

fixa: ela se constrói, desconstrói e reconstrói a partir dos diferentes enunciados, ou

seja, dos processos discursivos. A identidade é construída não somente pelo modo

como o indivíduo se vê, mas em tensão e interação com a forma como ele é visto

pelo outro. Conforme também Hall (2003:11), a identidade é formada na “interação”

entre e o eu e a sociedade. A identidade preenche o espaço entre o “interior” e o

“exterior”, entre o mundo pessoal e o mundo público.

Zilá  Bernd  (1992:  15),  ao  discutir  literatura  e  identidade  nacional,  faz

importante observação sobre a noção de identidade coletiva:

No que diz  respeito  à  identidade  coletiva,  é  preciso encará-la  como um
conceito  plural:  os conceitos estáveis  de “caráter  nacional”  e  “identidade
autêntica” são modernamente substituídos por uma noção pluridimensional
onde as identidades construídas por diferentes grupos sociais em diferentes
momentos  de  sua  história  se  justapõem para  construir  um mosaico.  As
partes  se  organizam  para  formar  o  todo.[...]  o  texto  literário  torna-se  o
espaço onde diversas dimensões identitárias são convocadas a integrar a
trama discursiva.

14 Teoria segundo a qual Henrique VII teria sido uma espécie de “messias”, predestinado a redimir a monarquia
inglesa  do  caos  resultante  das  lutas  dinásticas  das  Guerras  das  Rosas,  fruto  do  crime  de  Henrique
Bolingbroke(depois Henrique IV) ao depor um soberano legítimo (Ricardo II).  Retomarei  a discussão do
conceito mais adiante.
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Essa trama discursiva forma um sistema de representação cultural, no qual as

pessoas participam de uma ideia de nação (Hall, 2003:49). Ideia essa que vive o

mesmo processo de interação e tensão descrito acima. Nada é pré-concebido ou

estático, tudo é construído. E cada fenômeno social participa dessa construção. 

Com base nesses conceitos, é possível, portanto, analisar as personagens do

teatro shakespeariano sob uma ótica plural, em especial as personagens femininas

envolvidas em contextos de guerra. Prado (2005: 88), diz que a personagem do

teatro se caracteriza por três vias: o que a personagem revela sobre si mesma, o

que faz e o que os outros dizem a seu respeito.  Temos, portanto, um consenso

relativo à concepção de identidade. É a atuação da personagem, em interação com

as demais personagens e o contexto da trama que irão defini-la; por sua vez, o

público irá interagir com ela a partir de suas próprias experiências. Conforme diz o

próprio Prado (2005: 91), “o verdadeiro interlocutor no teatro é o público”. Assim,

podemos dizer que o sucesso da obra shakespeariana se deu na medida em que

Shakespeare  foi  capaz  de  criar  personagens  aptas  a  dialogar  com as  diversas

facetas da sociedade em que estavam inseridas, com a diversidade e multiplicidade

de vozes e identidades nela existentes e representadas em seu discurso teatral. 

Falando sobre multiplicidade de vozes, chegamos aos conceitos de polifonia e

dialogismo,  que  por  sua  vez,  nos  levarão  aos  vários  desdobramentos  da

intertextualidade – conceito absolutamente indispensável  para a compreensão do

drama shakespeariano. Paulo Bezerra fala sobre a tarefa do autor com relação a

esses conceitos:

O que caracteriza a polifonia é a posição do autor como regente do grande
coro de vozes que participam do processo dialógico. Mas esse regente é
dotado de um ativismo especial,  rege vozes que ele cria ou recria,  mas
deixa que se manifestem com autonomia e revelem no homem um outro “eu
para si” infinito e inacabável. Trata-se de uma mudança radical da posição
do autor em relação às pessoas representadas, que de pessoas coisificadas
se transformam em individualidades. (BEZERRA, 2005: 194)

Shakespeare, como “regente” do coro de vozes usou em suas peças todo o

material de que dispunha: literatura, história, política, cultura. Escolheu personagens

de diversas idades, gêneros, etnias, origens geográficas e religiões. Sua obra foi

inteiramente polifônica e intertextual. A polifonia se define pela convivência e pela
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interação  de  múltiplas  vozes  e  consciências  representantes  de  um  determinado

universo  e  marcadas  pelas  peculiaridades  desse  universo.  Essas  vozes  e

consciências não são objeto do discurso do autor,  são sujeitos de seus próprios

discursos. A consciência da personagem é a consciência do outro, não se objetifica,

não se torna objeto. O princípio geral que rege o discurso é o dialogismo, isto é, o

diálogo,  a  conversa:  as  falas  dos  interlocutores  convivem  e  se  fundem.  Todo

discurso se constrói em uma rede de outros discursos. Nenhum discurso é único,

singular, mas sim está em constante interação com outros discursos já produzidos. 

O conceito de intertextualidade foi elaborado por Julia Kristeva, (1974) tendo

como bases o pensamento de Bakhtin e a contestação ao modelo saussuriano15.

Fairclough assim define: 

Intertextualidade é basicamente a propriedade que têm os textos de ser
cheios  de  fragmentos  de  outros  textos,  que  podem  ser  delimitados
explicitamente  ou  mesclados  e  que  o  texto  pode  assimilar,  contradizer,
ecoar  ironicamente,  e  assim  por  diante.  Em  termos  da  produção,  uma
perspectiva intertextual acentua a historicidade dos textos: a maneira como
eles  sempre  constituem acréscimos  às  'cadeias  de  comunicação  verbal'
existentes (Bakhtin,  1986:  94)16,  consistindo em textos prévios aos quais
respondem. (FAIRCLOUGH, 2001: 114)

Muitos estudos contemporâneos discutem o conceito de intertextualidade e

seus desdobramentos.  A presença de textos anteriores em um texto presente é,

conforme já dito, uma característica do literário, em que tessitura é diálogo. Porém,

as  formas  de  interação  são  muitas  e  recebem  muitos  nomes:  adaptação,

apropriação,  alteração,  cópia,  imitação,  modificação,  redução,  revisão,  releitura,

paródia, pastiche... a lista é longa e crescente. Assim como também é crescente o

interesse por esse tipo de estudo. Alguns autores se preocupam em diferenciar e

definir essas muitas formas de intertextualidade, porém, as fronteiras entre elas são

fluidas, tal qual ocorre com a dinâmica discursiva.

1.2.1 O conceito de apropriação, segundo Julie Sanders

15 De Ferdinand de Saussure (1857-1913), autor de Curso de Linguística Geral (1915), texto seminal da teoria 
do signo linguístico.

16 Corresponde ao título Estética da criação verbal.
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Julie  Sanders  analisa  algumas  dessas  abordagens  teóricas  em  torno  da

intertextualidade  em seu  livro  Adaptation  and  Apropriation  (2006)  A autora  quer

discutir  de  que  forma  a  arte  cria  arte,  ou  as  formas  como  a  literatura  produz

literatura.  Quanto mais textos um leitor  conhece,  mais ele  é capaz de encontrar

pontos de comparação entre eles (Sanders, 2006: 1). Se o leitor comum é capaz

disto,  certamente o leitor-criador terá o seu trabalho ainda mais enriquecido com

esse processo. Sanders discute ainda alguns aspectos da adaptação: 

A adaptação  pode  ser  uma  prática  de  transposição,  transformando  um
gênero específico em outro, um ato de re-visão em si. Pode equiparar-se à
prática editorial  em alguns aspectos,  permitindo um exercício  de corte  e
redução; no entanto, pode também ser um procedimento de ampliação, com
adição,  expansão,  acréscimo  e  interpolação  […]  A  adaptação
frequentemente envolve comentar um texto-fonte. Isso é obtido, na maioria
das vezes, oferecendo um ponto de vista revisado com relação ao “original”,
adicionando  motivações  hipotéticas,  ou  dando  voz  aos  silenciados  e
marginalizados. A adaptação pode também se constituir em uma tentativa
mais simples de tornar textos “relevantes” ou de mais fácil  compreensão
para novos públicos e leitores, por meio de um processo de aproximação e
atualização.  Isso  pode  ser  visto  como  um  impulso  artístico  em  muitas
adaptações  dos  chamados  “clássicos”  da  literatura  para  televisão  ou
cinema.  Shakespeare  tem  sido  um  alvo  em  particular,  na  verdade  um
beneficiário, dessas “aproximações” ou atualizações.  17 (SANDERS, 2006:
18-9)

Vê-se que a autora mostra a preocupação de situar a adaptação em termos

de mudança de gênero literários e de mudança de polo cultural dominante. Também

demostra que a principal preocupação do adaptador é tornar sua obra mais palatável

para o público,  tentando assim ter uma prevalência sobre o texto-fonte.  Sanders

(2006: 46-8) também destaca as discussões sobre originalidade que existem sobre a

obra  shakespeariana.  Segundo  a  autora,  hoje  existe  um  consenso  sobre

Shakespeare ter sido um adaptador, que se apropriou de mitos, contos de fadas,

folclore e material literário canônico. O estudo sobre as fontes shakespearianas tem

grande riqueza textual, mas a autora chama a atenção para a ansiedade de certos

17 “Adaptation can be a transpositional practice, casting a specific genre into another generic mode, an act of
re-vision in itself. It can parallel editorial practice in some respects, indulging in the exercise of trimming and
pruning;  yet  it  can  also  be  an  amplificatory  procedure  engaged  in  addition,  expansion,  accretion,  and
interpolation.[...] Adaptation is frequently involved in offering commentary on a sourcetext. This is achieved
most often by offering a revised point of view from the 'original' adding hypothetical motivation, or voicing the
silenced and marginalized. Yet adaptation can also constitute a simpler attempt to make texts 'relevant' or
easily comprehensible to new audiences and readerships via the processes of proximation and updating.This
can be seen as an artistic drive in many adaptations of so-called 'classic' novels or drama for television and
cinema. Shakespeare has been a particular focus, a beneficiary even, of these 'proximations' or updatings.”
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críticos em quererem determinar a origem exata de cada texto shakespeariano.

Um conceito que me parece bastante útil na obra de Sanders é a ideia de

adaptação enquanto colaboração, que tanto se dá através dos tempos quanto por

meio de interações culturais e linguísticas. Assim, a autora chega ao conceito de

apropriação, que representa a entrada do texto em um contexto cultural diverso, em

um outro domínio, que cria um produto novo (Sanders, 2006: 26). Nesse processo,

nem sempre o texto-fonte é reconhecível. A apropriação, pensada nestes termos,

parece-me uma boa chave de entendimento da obra shakespeariana, já que penso

nele como um leitor e observador atento, que construiu sua obra a partir  de um

intensivo processo de leitura, conforme discutirei mais adiante. Por fim, Sanders cita

Shakespeare como “beneficiário” do processo de apropriação, como um cânone que

é atualizado e revivido continuamente. Essa parece ser a preocupação de boa parte

da  crítica  cultural  que  lida  com Shakespeare  na  contemporaneidade:  mostrar  a

“atualidade” de Shakespeare. Porém, o que pretendo fazer é justamente o caminho

oposto: mostrar como o próprio Shakespeare construiu sua obra enquanto criador,

adaptador e apropriador, valendo-se de textos e narrativas de seu meio cultural para

criar a obra que se tornou canônica. 

1.2.2 O conceito de adaptação, segundo Linda Hutcheon

Pretendo  também  trabalhar  com  o  conceito  de  adaptação  tal  como

apresentado por  Linda Hutcheon em seu livro  A Theory of  Adaptation.  (2006).  A

autora apresenta uma visão abrangente do termo, que pode ser entendido como

releitura,  de  modo geral,  uma revisitação.  Hutcheon afirma que adaptações  são

muito populares, ainda que algumas críticas jornalísticas e acadêmicas insistam em

tratá-las como produtos culturais inferiores. Ela diz que o hábito de revisitar obras já

feitas e histórias já contadas vem de muito longe e que nós, pós-modernos, apenas

herdamos um expediente antigo, tendo hoje à nossa disposição novas mídias para

realizar  algo  que  sempre  foi  feito  na  criação  artística.  Podemos  afirmar  que

Hutcheon vê a adaptação como uma transformação da obra, a qual não comporta

juízo  de  valor,  ou  seja,  ao  contrário  do  que  costuma fazer  boa  parte  da  crítica

cultural, não há cabimento em julgar uma adaptação por sua “fidelidade” ou por sua

“qualidade”, pois a importância que o público dá às adaptações não reside nesse
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tipo de avaliação. Para Hutcheon, o sucesso das adaptações vem da repetição, que

traz reconhecimento e lembrança, sentimentos que trazem conforto ao espectador

(2006: 4). Mas são repetições que trazem em si um toque de surpresa que garantem

o prazer na fruição da obra, que dessa forma, em lugar de perder,  mantém, em

termos benjaminianos18,  a  aura da obra  original.  Hutcheon (2006:6)  cita  o  poeta

escocês Michael  Alexander  para definir  a  adaptação como um palimpsesto19, ou

seja: um texto no qual estão presentes vários outros textos, um composto de leituras

e releituras. Ao se denominar um texto como adaptação, tem-se em mente que nele

estão  presentes  elementos  de  outros  textos  e  que  nós  reconhecemos  tais

elementos.  Eis  o  motivo  pelo  qual  estudos  de  adaptações  são  frequentemente

considerados  estudos  comparados.  Ainda  segundo  Hutcheon,  o  fenômeno  da

adaptação  pode  ser  analisado  sob  três  perspectivas  que  se  interrelacionam:  a

adaptação  vista  como  um  produto,  uma  transposição,  que  pode  envolver  uma

mudança de mídia  (um livro  que se  torna um filme,  por  exemplo)  ou  gênero;  a

adaptação vista como um processo de criação (que envolve uma reinterpretação da

obra),  também  podendo  representar  uma  forma  de  preservação  desta;  e  a

adaptação como um processo de recepção, uma forma de intertextualidade, no qual

a  nossa  memória  de  outros  textos  se  faz  presente  e  se  relaciona  com o  texto

adaptado. É possível observar tais modos de (re)escrita na obra shakespeariana,

como pretendo demonstrar ao longo desta tese.

Dessa forma, a autora define adaptação como um trabalho que secunda outro

sem ser secundário, que tem origem em outro mas não é exatamente um “derivado”.

A melhor  definição  parece  ser  realmente  o  palimpsesto20,  ou  seja,  a  ideia  de

contínua reescrita  da obra,  mantendo e afastando ao mesmo tempo a presença

do(s)  texto(s)  original(is).  Essa  forma  de  ver  a  adaptação  mostra  este  produto

18 De Walter Benjamin (1892-1940),  filósofo alemão, autor de diversas obras que influenciaram os estudos
literários e da tradução. Em seu texto  A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica  (1936), ele
discute a perda da aura, que seria a qualidade de autenticidade e autoridade da obra de arte, que viria a se
perder com sua reprodução técnica. “A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi
transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até seu testemunho histórico.
Como este depende da materialidade da obra, quando ela se esquiva do homem através da reprodução,
também o testemunho se perde.”(BENJAMIN, 1996: 168)

19 Segundo o dicionário Aulete Digital: “Pergaminho ou papiro cujo manuscrito foi raspado para ser substituído
por um novo texto [Debaixo deste tem-se às vezes conseguido fazer reaparecer os caracteres anteriores
mediante técnicas especiais]  [F.: Do gr. palímpsestos, os, on, pelo lat. palimpsestus, i. Cf.: pentimento”

20 Em  uma  seção  próxima,  discutirei  detalhadamente  o  trabalho  de  Shakespeare  como
leitor/adaptador/apropriador e retomarei o conceito de palimpsesto.
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cultural como altamente fecundo e produtivo, um olhar diferente do senso comum,

que muitas vezes atribui à adaptação um caráter pouco criativo e monótono, como

se o ato de adaptar fosse um sintoma de falta de criatividade. Entre os motivos que

encorajam o autor a adaptar, Linda Hutcheon (2006:88) destaca o fator econômico:

“Não é surpresa que a motivação econômica afete todos os estágios do processo de

adaptação[...] A indústria de entretenimento é exatamente isso: uma indústria”21. Um

dos conceitos que desenvolverei mais adiante é justamente o da visão do teatro

elisabetano-jaimesco enquanto indústria cultural – uma das primeiras de que se tem

notícia, havendo, portanto, pertinência no uso desses conceitos. Além disso, podem

estar  envolvidos  também  interesses  pessoais  e  políticos  do(s)  adaptador(es)

(Hutcheon, 2006: 92). Tal ponto, com relação a Shakespeare, será discutido em uma

próxima seção. Finalmente, cabe destacar que Hutcheon (2006: 170) preocupa-se

em distinguir adaptação da simples intertextualidade, ou melhor dizendo, da mera

citação:  pequenas  inserções  ou  alusões  de  uma obra  em outra  não  podem ser

chamadas de adaptações. Também não é necessário haver uma mudança na mídia

para que se tenha uma adaptação (uma peça pode ser a adaptação de outra, por

exemplo). 

Para efeitos deste trabalho,  adaptação e apropriação serão tratados como

uma forma ampla, organizada e deliberada de intertextualidade, sendo os termos

usados de forma intercambiável. Penso que os conceitos de apropriação/adaptação

se mesclam, são fronteiriços e se completam no conceito  de  palimpsesto,  como

formas  de  releituras  que  levam  a  reescritas,  criando  novas  obras  a  partir  de

elementos já existentes. Estas questões serão esmiuçadas na seção que discutirá

Shakespeare como leitor/apropriador/adaptador

Em suma, as análises contemporâneas ligadas aos estudos culturais tendem

a ver  a questão da releitura, adaptação, apropriação, reconstrução, pastiche etc,

como  um traço  característico  da  literatura  pós-moderna.  Alega-se  que,  no  atual

estado da arte, todas as histórias já foram contadas, cabendo agora à arte somente

tentar recontá-las em outros formatos. Porém, ao estudar a obra shakespeariana,

verificamos que é possível  que essa mesma ideia já  circulasse,  uma vez que a

21 “It  is  no  surprise  that  economic  motivation  affects  all  the  stages  of  the  adaptation  process.[...]  The
entertainment industry is just that: an industry” 
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reescrita, foi a prática adotada por ele e por alguns de seus contemporâneos para

criar o cânone gigantesco que se tornou o teatro elisabetano-jaimesco. Por isso, não

há qualquer paradoxo em utilizar ferramentas contemporâneas para lidar com esses

textos.

O drama shakespeariano, como já ressaltei, é uma tessitura de outros textos,

como  acontece  normalmente  com  todo  texto  literário,  tecido  em  uma  rede  de

relações.  No  caso  shakespeariano,  essas  relações  são  mais  explícitas  e

identificáveis, já que é possível identificar em sua obra fontes, advindas de outros

autores.  O trabalho de Shakespeare  como adaptador/apropriador,  assim como a

intertextualidade  como  chave  de  leitura  de  sua  obra  e  da  compreensão  da

construção  identitária  das personalidades  aqui  analisadas,  serão discutidos mais

adiante.

1.3 O teatro shakespeariano: locus político e indústria cultural

Qualquer pesquisa sobre Shakespeare nos dias de hoje,  será sempre,  ao

mesmo tempo, redundante e incompleta. Redundante porque, após quatro séculos

de fortuna crítica, dificilmente haverá algum aspecto que já não tenha sido levantado

por algum pesquisador em alguma parte do globo, em algum idioma do qual não se

tenha  conhecimento.  E,  ao  mesmo  tempo,  incompleta,  justamente  pela

impossibilidade de se conhecer a totalidade de outras pesquisas e leituras.

O dia 26 de abril de 1564 registra o batizado de “Gulielmus filius Johannes

Shakspere”,  na igreja  paroquial  da Santíssima Trindade,  em Stratford-Upon-Avon

(Halliday,  1990:13).  Naquele  tempo,  as  crianças  eram  batizadas  logo  após  o

nascimento,  para  evitar  que  morressem  sem  o  sacramento,  já  que  a  taxa  de

mortalidade infantil era muito elevada. A morte de William Shakespeare foi registrada

em 23 de abril de 1616. Dessa forma, convencionou-se celebrar tanto o nascimento

quanto a morte no dia de São Jorge, padroeiro da Inglaterra, da cidade de Londres e

protetor dos soldados: 23 de abril.22 

22 São Jorge: mártir do século IV (303), patrono dos exércitos, teria sido um soldado romano convertido ao
cristianismo que, ao recusar os cultos pagãos, foi  martirizado e decapitado por Diocleciano. Durante as
Cruzadas, a devoção a São Jorge se estendeu pelo Ocidente. Em 1348, o rei inglês Eduardo III instituiu a
Ordem dos Cavaleiros de São Jorge, também chamada de Ordem da Jarreteira (Order of the Garter). O
Papa Bento XIV (1740), fez de São Jorge o padroeiro de Inglaterra.
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Quase tão vasta quanto a discussão em torno da obra shakespeariana é a

discussão sobre sua biografia. Parece haver de fato, na contemporaneidade, duas

vertentes  favoritas  de  discussão:  a  atualidade  de  Shakespeare  e  a  “verdadeira

identidade” de Shakespeare. Em relação ao primeiro tópico, discutirei mais adiante.

Quanto ao segundo, cito aqui Bill Bryson:

As peças de Shakespeare, dizem, transbordam tanto de conhecimentos -
sobre direito, medicina, a vida na corte, questões militares, a vida no mar,
antiguidade, a vida no estrangeiro – que não é possível que sejam obra de
um  único  provinciano  pouco  instruído.  O  que  se  pensa  é  que  William
Shakespeare, de Stratford, era no máximo um coadjuvante afável, um ator
que emprestava seu nome como disfarce para alguém de maior  talento,
alguém que não  podia,  por  alguma razão,  ser  identificado  publicamente
como dramaturgo.(BRYSON, 2008:178)

A polêmica da autoria, portanto, tem raízes no preconceito, na dificuldade que

alguns estudiosos têm em aceitar que uma pessoa comum do século XVI possa ter

sido  dotado  de  um  talento  especial  para  a  criação  literária,  mesmo  não  tendo

frequentado a universidade, talvez pouco tendo viajado e não sendo membro da

nobreza. Uma das razões que alimentam a controvérsia é a crença (equivocada) de

que sabemos pouco sobre Shakespeare. Pelo contrário, como diz Halliday (1990:5),

sabemos muito até, se levarmos em consideração que estamos falando de um autor

vindo  de  uma  província,  em  uma  época  em  que  peças  teatrais  não  eram

consideradas literatura séria e que, poucos anos após a morte de Shakespeare,

durante as Guerras Civis e a Commonwealth23, a atividade teatral fora proibida e os

teatros fechados durante quase vinte anos. Ou seja, somente após a Restauração,

em 1660, os teatros voltaram a funcionar e as peças da época elisabetana-jaimesca

foram retomadas, porém sofreram uma série de adaptações para o gosto da época.

A  “redescoberta”  do  Shakespeare  original  viria  a  ter  lugar  muito  depois,  no

continente, pelas mãos dos românticos franceses e alemães.

Portanto,  esta  tese  seguirá  o  princípio  de  que  as  obras  de  William

23 Período também conhecido como Revolução Inglesa, teve início em 1642, quando Oliver Cromwell (1599-
1658) liderou levantes do Parlamento contra o rei Carlos I(1600-1649), que terminou deposto e decapitado
em 1649. Cromwell  chefiou a única experiência republicana da história da Inglaterra (1653-1659),  como
Lorde Protetor.  Seu governo puritano  durou até sua  morte,  foi  sucedido por  seu  filho Ricardo,  que,  no
entanto, abdicou em seguida. A monarquia inglesa foi restaurada em 1660, quando subiu ao trono Carlos
II(1630-16850. 
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Shakespeare são fruto de seu talento individual, de sua vocação poética, de seu

trabalho enquanto homem de teatro em um ambiente naturalmente cooperativo e de

uma extraordinária capacidade de observar e traduzir a rica realidade social, cultural,

política e humana à sua volta. 

Shakespeare foi autor de 39 peças hoje reconhecidas no cânone, sendo que

destas, 36 foram publicadas no chamado First Folio, edição post mortem das peças

completas, feita por seus amigos John Heminges e Henry Condell em 1623. Destas

peças, algumas colaborações são reconhecidas: George Peele em  Tito Andrônico

(1591-2), George Wilkins em  Péricles  (1607-8), e John Fletcher em  Henrique VIII

(1613) e Os dois primos nobres (1613). Além da edição do Folio, dezoito peças já

haviam sido publicadas separadamente no formato in-quarto. As diferenças entre os

textos são, algumas vezes, notáveis e mesmo problemáticas, rendendo pesquisas

acadêmicas  e  trabalhos  editoriais  até  os  dias  de  hoje.  Shakespeare  também

publicou Sonetos (1609) e cinco poemas longos, a saber: Vênus e Adônis (1593), A

violação  de  Lucrécia  (1594),  Um  peregrino  apaixonado (coletânea  com  outros

autores) (1599), A fênix e a pomba (1601) e Queixas de uma amante (1601).

É sempre importante ressaltar que, nas obras de Shakespeare, não devemos

dar  importância  somente  aos  enredos  das  peças,  já  que  é  fato  extensamente

conhecido e discutido o hábito do autor de se valer de histórias conhecidas ou temas

em voga para elaborar suas obras, ou seja, valer-se de adaptações, apropriações e

(re)criações. Como diz Linda Hutcheon: “Adaptações, obviamente, não são um fato

novo em nossos tempos, porém Shakespeare transferiu as histórias de sua cultura

da página ao palco, colocando-as ao alcance de um público inteiramente novo”. 24

(HUTCHEON, 2006:2) O que ajuda fazer de Shakespeare um autor único, além da

poesia singular de sua linguagem, é justamente a forma como ele une elementos

conhecidos, complexificando-os, para criar obras que apresentam particularidades e

nuances  que  às  vezes  não  existiam  nos  textos-fonte.  A  linguagem  se  torna

fundamental  para  a  compreensão  da  obra  shakespeariana  por  alguns  motivos.

Primeiramente,  a  época shakespeariana corresponde ao tempo em que a língua

inglesa  se  consolidou,  dentro  dos  termos  que  hoje  a  conhecemos.  Conforme

24 “Adaptations are obviously not new to our time, however, Shakespeare transferred his culture's stories from
page to stage and made them available to a whole new audience.”
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assinala  McDonald  (2001:  31),  Shakespeare  nasceu  na  época  certa.  Sua

sensibilidade para as palavras encaixou-se à perfeição em um mundo no qual a

língua se consolidava, mas ainda permitia inúmeros experimentos25, principalmente

em relação à gramática e ao vocabulário. O teatro elisabetano-jaimesco era feito

especialmente para ser ouvido. A poesia, a oralidade, o ritmo, faziam o sucesso (ou

não) de uma peça. Treinado nos exercícios de retórica na grammar school, conforme

discutirei  mais  adiante,  Shakespeare  foi  capaz de  oferecer  ao  teatro  textos  que

caíam no gosto do público.

Dito isto, é hora de analisar que teatro era esse no qual floresceu o talento de

William Shakespeare de Stratford-upon-Avon. Na infância de Shakespeare, o teatro

religioso medieval  já estava decadente,  não tendo ainda sido substituído por um

drama secular robusto e não havia teatros públicos. Mas, de qualquer forma, a arte

teatral já estava presente na Inglaterra por cerca de trezentos anos, primeiramente

na igreja,  depois fora dela,  mas ainda com temas religiosos. Mais recentemente,

saltimbancos  iam  de  cidade  em  cidade,  levando  espetáculos  (conhecidos  como

“interlúdios”) que, embora pobres do ponto de vista textual, eram fascinantes para o

público, pois eram cheios de vida cênica. É possível que o menino William estivesse

entre esses espectadores fascinados. (Heliodora, 2008: 11) Além disso, nos colégios

e  universidades,  os  alunos  montavam  peças  latinas  em  seus  refeitórios.  Deste

hábito, surgiu uma grande novidade, pouco antes do nascimento de Shakespeare:

Nicholas Udall (1505-1556), diretor do colégio Eton, escreve a primeira comédia em

língua inglesa, por volta de 1553, seguindo o modelo plautino: Ralph Roister Doister.

(Halliday,1990: 28). Pouco tempo depois, Thomas Sackville (1536–1608) e Thomas

Norton (1532–1584) compuseram a primeira tragédia à moda de Sêneca: Gorboduc,

escrita em versos brancos e encenada pelos estudantes de Direito do Inner Temple

em 1561. O tema da peça gira em torno de um mítico rei bretão, cuja história os

autores foram buscar na obra de  Geoffrey de Monmouth,(?-1155)  Historia regum

Britanniae  (1135–38);  History  of  the  Kings  of  Britain)26.  A peça  tem  o  seguinte

argumento: Gorboduc decide dividir seu reino entre seus dois filhos, Ferrex e Porrex.

25 Data desta época o primeiro dicionário da língua inglesa, The First English Dictionary (1606), de Robert 
Cawdrey.

26 História dos reis da Bretanha. Esta é a obra que introduziu o mito arturiano na literatura inglesa, tendo sido
um dos livros mais populares da Idade Média. Foi também, provavelmente, uma das fontes de Shakespeare
para peças como Rei Lear e Cimbeline.
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Os filhos entram em desacordo, e o mais jovem mata o mais velho. A mãe, Videna,

que amava  o  mais  velho,  decide  vingar-se  matando o  mais  novo.  A população,

revoltada  com  a  crueldade,  elimina  os  soberanos.  A nobreza  investe  contra  os

rebeldes. A sucessão incerta leva a uma terrível guerra civil, que joga o reino em

tempos terríveis de desolação e devastação. Gorboduc foi encenada para a rainha

Elisabete I em Whitehall, a 18 de janeiro de 1562, época em que as inquietações

sobre  a  falta  de  casamento  e  filhos  da  soberana  já  afligia  o  reino.  A peça  foi

publicada em 1565,  com alguns erros de impressão,  e  republicada corrigida em

1570, sob o título A Tragédia de Ferrex e Porrex.(Power, 2010: 132)

Sabe-se que o teatro inglês evoluiu, enquanto espaço teatral, do interior das

igrejas para os palcos móveis da guildas, os pageants ou para as arenas, pequenos

espaços circulares de terra, com arquibancadas de madeira, ao longo dos quais se

distribuíam tendas, que representavam os locais da peça (Halliday, 1990: 27), além

dos pátios das hospedarias, das feiras e das praças públicas. A partir do somatório

desses  formatos,  criou-se  o  palco  elisabetano:  em  um  prédio  de  madeira,  um

anfiteatro com duas ou três galerias circundando uma arena aberta, com o palco

projetado  para  o  centro,  o  chamado  “palco  avental”  (apron  stage).  O  público

circundava o palco, não havia cortinas ou teto. A interação verbal com a plateia era

imediata. Essas características explicam a importância fundamental da musicalidade

e da beleza do texto para o sucesso de uma peça.

1.3.1 O reinado de Elisabete, o Mito Tudor e o conceito de nação

Cabe  aqui  um  comentário  sobre  a  época  em  que  Shakespeare  viveu  e

produziu  sua  obra.  A  renascença  inglesa,  ou  era  elisabetana,  foi  um  período

riquíssimo culturalmente e também pleno de inquietações político-sociais.

Elisabete I,  filha de Henrique VIII e Ana Bolena, subiu ao trono em 17 de

novembro de 1558, onde ficaria por 45 anos. Ela foi a última soberana da dinastia

Tudor,  iniciada por  seu avô,  Henrique VII.  A chamada era Tudor (1485-1603)  foi

crucial  para  o  surgimento  da  Inglaterra  conforme  a  conhecemos.  Houve  um

considerável crescimento populacional, que estimulou o crescimento econômico, a

agricultura  e a  urbanização,  não sem alguns problemas.  Inflação e especulação
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fundiária27 trouxeram  desemprego  e  fome.  Algumas  colheitas  ruins,  inclusive  no

reinado de Elisabete,  agravaram o problema da fome e da pobreza.  A mudança

religiosa  oriunda  do  rompimento  de  Henrique  VIII  com  a  igreja  católica  (1533)

influenciou mudanças culturais  profundas ao longo de mais de um século,  cujos

efeitos sociopolíticos, além de levarem o país a um período de guerras civis (ver

nota 23) no qual  houve inclusive a decapitação de um rei  e a única experiência

republicana na história inglesa, possibilitaram também a fundação de um novo país:

os Estados Unidos da América do Norte. A despeito dos fatores adversos, é inegável

o avanço que a era Tudor trouxe à Inglaterra. Como diz Guy (2000: 9): 

O século XVI viu o nascimento da economia política pré-industrial britânica –
uma evolução no sentido de acomodar população e recursos, economia e
política,  ambição  e  racionalidade.  A  Inglaterra  abandonou  a  estrutura
medieval orientada para a catástrofe, por uma nova aurora de equilíbrio em
baixa  pressão.O  progresso  teve  seu  preço,  inalteradamente  pago  pelos
mais fracos, invariavelmente bancado pelos fortes28. 

O reinado de Elisabete foi marcante não apenas por sua longa duração ou

pelas mudanças que consolidou, mas especialmente devido à personalidade única

da soberana. Sendo uma mulher extremamente culta e inteligente, ela soube valer-

se de estratégias políticas que fizeram com que fosse respeitada pela nobreza e

amada  pelo  povo.  Escolheu  cuidadosamente  seus  ministros  e  conselheiros,

conduziu as finanças do país com mão de ferro e soube criar um torno de si um culto

pessoal  que lhe  valeu,  entre  vários  epítetos,  o  de  Gloriana.  Suas aparições em

público, marcadas pela suntuosidade, se converteram em espetáculos, aos quais o

povo  assistia  extasiado.  No  capítulo  3,  voltarei  a  essa  discussão  com  maior

detalhamento, destacando o governo de Elisabete. 

Outro  ponto  importante  para  entender  a  política  na  era  elisabetana  é  a

questão  do  chamado Mito  Tudor.  Este  foi  o  nome,  dado  posteriormente,  a  uma

tradição historiográfica que visava situar a época da Guerra das Rosas como uma

era de caos e anarquia, que só teve fim graças à ascensão de Henrique VII, após

sua vitória sobre Ricardo III na batalha de Bosworth. Promovia-se, dessa forma, a

27 Ligada diretamente ao cercamento dos campos (enclosures), quando terras que anteriormente eram de uso
comum, foram ocupadas por grandes proprietários com o intuito de maximizar a produção e o lucro. 

28 “The sixteenth century saw the birth of Britain's pre-industrial political economy – an evolving accommodation
between population and resources, economics and politics, ambition and rationality. England abandoned the
disaster-oriented framework of the Middle Ages for the dawn of low-pressure equilibrium. Progress had its
price, unalterably paid by the weak, invariably banked by the strong.” 
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era Tudor como um período de paz, prosperidade e bem-aventurança, tendo como

símbolo  a  rosa  Tudor,  que  encarnaria  a  união  das  duas  casas:  a  rosa  branca,

símbolo dos York com a rosa vermelha referente aos Lancaster. A própria Elisabete

seria  retratada  como  a  encarnação  da  rosa  Tudor,  em retratos  como o  Pelican

Portrait  (1575-1580) de Nicholas Hilliard (1547-1619) e o Ditchley Portrait(1592) de

Marcus Gheeraerts the Younger (1561 – 1636). O próprio Henrique VII encorajou

Polydore Vergil (1470-1555) a elaborar The Anglica Historia of Polydore Vergil: A.D.

1485-1537, livro que foi publicado em 1534, embora tenha sido elaborado a partir de

1505. Vergil era um padre italiano, humanista e estudioso competente. Ele apresenta

a história com uma visão diversa dos historiadores ingleses que o precederam. Em

seu ponto de vista, a história do conflito entre as casas de Lancaster e York surge

como o resultado da desordem das relações sociopolíticas, mas o desfecho não é

causado por forças impessoais.  A saga que começa com a deposição de um rei

ungido, Ricardo II, da família York, termina com a deposição de um usurpador vil

(segundo Vergil), Ricardo III – também da família York - , sendo restaurado o império

da lei e da ordem, através do casamento de Henrique VII (Lancaster) com Elisabete

de York. Um dos objetivos de Henrique VII ao solicitar a obra a Vergil seria fornecer

ao público externo uma versão coerente e favorável que justificasse e explicasse a

ascensão da dinastia Tudor ao trono inglês. A capacidade de Vergil para formatar

uma versão histórica coerente foi tão notável que ele influenciou toda a historiografia

subsequente, conforme assinala Lee (1986: 204), ao comentar seu trabalho:

No entanto,  o  significado  real  da  obra  não estava  nas  informações que
transmitia,  mas  sim  na  capacidade  do  autor  de  moldar  a  consciência
histórica.  Os historiadores  Tudor  que  o seguiram não só  aceitariam sua
suposição de que a história deveria ter uma tese explicativa ou argumento
subjacente,  mas  iriam  adotar  a  tese  que  ele  produziu  para  explicar  os
acontecimentos  do  período.  Foi  Polydore  Vergil quem  criou  a  estrutura
histórica,  filosófica  e,  em  grande  medida,  moral,  da  tetralogia  de
Shakespeare e que, ainda, em parte através da majestosa concepção de
Shakespeare, influencia a opinião popular sobre as "Guerras das Rosas"29.

Podemos dizer que o imaginário sobre o Mito Tudor, que tem como expressão

marcante na época de Shakespeare o culto à figura de Elisabete, é uma tentativa de

29 “However, the real significance of the work did not lie in the information it conveyed, but rather in the author's
ability to shape historical consciousness. The Tudor historians who followed him would not only accept his
assumption that history should have an explanatory thesis or underlying argument, but would adopt the thesis
he had produced to  explain  the events  of  the period.  It  was Polydore Vergil  who created the historical,
philosophical  and to a great  extent the moral  framework of  Shakespeare's tetralogy and who still,  partly
through Shakespeare's majestic conception, influences popular views of the "Wars of the Roses."”
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construção discursiva  em torno da ideia  de  nação -  um conceito  que só  viria  a

nascer mais tarde, mas que, de alguma forma, tem nesse período alguns fatores que

levaram à sua criação. A era Tudor coincide com o início do processo de formação

dos  estados  nacionais  na  Europa.  A Guerra  dos  Cem  Anos  (1337-1453)  e  os

conflitos entre Inglaterra e Espanha perpassam esse período. A Guerra dos Cem

Anos será abordada no capítulo 4. 

Hobsbawm  (2002,  18-19),  ao  discutir  o  conceito  de  nação,  afirma  que  o

nacionalismo é um princípio congruente que sustenta a unidade política e nacional, e

que  “nação”  é  um  conceito  recente,  que  pertence  a  um  período  histórico

determinado,  o  da  formação  dos  estados  modernos.  Afirma,  também,  que  o

nacionalismo vem antes das nações. Ou seja, o discurso ideologicamente construído

cria  um  fato  político-geográfico.  Mais  adiante,  ele  fala  especificamente  do  caso

inglês e cita Shakespeare e a era Tudor:

De um modo ou de outro, no entanto, a vinculação a um Estado histórico
(ou real), presente ou passado, pode agir diretamente sobre a consciência
de pessoas comuns para produzir  um protonacionalismo – ou talvez até
algo próximo do patriotismo moderno, como no caso da Inglaterra Tudor.
(Seria  estreiteza  recusar  esse  rótulo  às  peças  propagandísticas  de
Shakespeare  sobre  a  história  inglesa30;  mas  certamente  não  estamos
autorizados a  presumir  a  falta  de  habilidade  crítica  com que são  lidas).
(HOBSBAWM, 2002: 90)

É nítido, portanto, a forma como a crítica cultural repercute até hoje a questão

da era  Tudor  como formadora  da identidade  nacional  inglesa  e  como as peças

históricas de Shakespeare exercem um papel crucial  nesse contexto. Portanto, o

tom político que Shakespeare viria a adotar em seu teatro, nasceu de um solo fértil,

conforme discutirei a seguir.

1.3.2 À margem sul do Tâmisa: o mercado e o público

É importante observar que o teatro já era um traço cultural presente na vida

inglesa, tanto entre os nobres quanto entre o povo. Fatos novos viriam a consolidar

tal presença: em 1570 o trabalho do ator foi reconhecido como profissão legítima,

desde que ele tivesse o patrocínio de um par do reino, e em 1576 foi construído por

James Burbage em Londres aquele que por muito tempo foi considerado o primeiro

30 Grifo meu.
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teatro público: The Theatre, em Shoreditch, fora dos muros da cidade, na região

conhecida  como  liberties.  O  nome  não  é  incidental:  estando  à  margem  da

sociedade, o teatro conseguia liberdade e ambivalência. A liberdade se expressava

em termos morais, ideológicos e topológicos (Mullaney, 1988: 9). Estar à margem,

ao  contrário  do  que  possa  parecer,  não  era  ruim,  pois  abria  espaço  para  a

experimentação e a transgressão – obviamente,  não uma liberdade total,  pois  a

censura  era  uma  questão  presente,  como  destacarei  em  momento  posterior.

Podemos dizer, portanto, que o teatro encontrou um espaço próprio na cidade de

Londres, no qual ele pode representar as ambiguidades da cultura na qual estava,

ao mesmo tempo, inserido e apartado. (Mullaney, 1988: 31) Isso nos permite dizer

que o teatro tinha com aquela sociedade uma relação dialógica. Era apreciado pelo

povo,  mas,  estando  geograficamente  fora  da  cidade,  ficava  livre do  controle  do

prefeito da municipalidade, que não era favorável à atividade teatral. 

De acordo com Rollemberg (2001:20), a margem sul do Tâmisa notabilizou-se

como  uma  espécie  de  território  livre  para  os  prazeres  mundanos,  onde  se

estabeleceram  pubs,  bordéis  e  teatros.  Na  época,  a  população  londrina  havia

dobrado em meio século, alcançando a marca de 200 mil habitantes, fazendo da

cidade a maior da Europa. Por ter acomodações mais baratas, a margem sul do

Tâmisa recebia muitos viajantes vindos do sul  e  do  oeste  da Inglaterra,  criando

assim uma grande população flutuante, ávida por diversão – daí um terreno fértil

para as apresentações teatrais, que concorriam com rinhas de galo e lutas de ursos.

Os sucessivos dirigentes municipais consideravam tudo isso degradante, e por duas

décadas  tentaram,  sem  sucesso,  banir  tais  atividades  e,  em especial,  o  teatro.

Porém, a rainha realmente apreciava o teatro e os nobres protegiam a atividade, não

restando  aos  opositores  nada  além  de  aceitar  a  presença  teatral  como  uma

realidade com a qual tinham que conviver. 

A pujança da atividade teatral pode ser comprovada pela quantidade de casas

de espetáculo que floresceu rapidamente.  Marlene Soares dos Santos (1994:76)

assim constata:

Até há pouco acreditava-se que o primeiro teatro construído na Inglaterra
havia sido o Theatre em 1576, mas uma pesquisa mais recente mostra que
antes dele houve um teatro chamado Red Lion,  que dataria de 1567. O
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terceiro teatro construído teria sido o Curtain, com o nome do lugar onde se
localizava  (Curtain  Close).  Na  parte  sul  da  cidade,  encontravam-se   um
aglomerado de teatros; ergueram-se o Rose em 1587, o Swan em 1595, o
Globe em 1599; e o Hope em 1613-14. Havia ainda o Fortune, o Boar's
Head; e o Red Bull; estes dois últimos eram inicialmente hospedarias que se
transformaram em teatros, daí os nomes referentes a animais, típicos de
tais estabelecimentos. Todos os dez são chamados de “teatros públicos” ou
“teatros  abertos”;  havia  também três “teatros  privados”  ou  “fechados”  na
parte  norte  da  cidade;  o  Saint  Paul's,  dentro  da  famosa  catedral;  o
Blackfriars,  dentro  de  um  convento  e  o  Cockpit  .  Este  último  foi
especialmente construído, enquanto os dois primeiros foram adaptados para
os  espetáculos  das  companhias  de  crianças  que,  quando começaram a
utilizar os teatros, eram amadores; só mais tarde quando estas companhias
se tornaram profissionais é que estes teatros se tornaram públicos, mas o
nome original  prevaleceu.  E  as  hospedarias  também continuavam a ser
usadas como teatros: a Bull Inn e a Bell Inn. Até 1616 havia, pelo menos, 16
estabelecimentos teatrais em Londres.

É,  portanto,  nesse  ambiente  promissor  que  William  Shakespeare  irá  se

dedicar  à  atividade  teatral,  como  ator,  autor  e,  posteriormente,  acionista  de

companhia. Uma companhia de atores era composta por cerca de oito homens com

capital  investido,  que repartiam o  lucro  conforme sua participação acionária;  um

acervo de peças e figurinos e dois ou três meninos aprendizes, a quem cabiam os

papéis femininos, já que o palco era proibido às mulheres. Havia também alguns

iniciantes  ou  atores  mais  velhos,  experientes  mas  sem  capital,  que  eram

responsáveis  pelos  papéis  secundários.  Provavelmente,  foi  nessa  condição  de

assalariado que Shakespeare iniciou sua vida no teatro. (Halliday, 1990: 46) 

A arte, de modo geral, e o teatro em particular, está sempre em constante

diálogo com as ansiedades e acontecimentos de seu tempo, mesmo se tratando de

uma obra tida como de caráter universal como a de William Shakespeare. Ele é um

autor de todos os tempos, tanto que sua obra sobrevive como objeto de estudo e

fruição  artística  até  os  dias  de  hoje.  Mas,  como  não  poderia  deixar  de  ser,  foi

também um autor que viveu as contradições e captou a atmosfera de sua época. 

1.3.2.1 O mercado e o teatro

Como agudo observador, Shakespeare percebeu as transformações que as

novas  relações  mercantis  estavam trazendo  à  sociedade  de  seu  tempo.  Falcon

(1988:10-11) assim define o mercantilismo:

Mercantilismo e capitalismo comercial designam então uma primeira época
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de  história  do  capitalismo  cuja  característica  é  o  papel-motor
desempenhado pelo comércio e pelas atividades a ele ligadas, em relação
ao  conjunto  das  atividades  econômicas,  precedendo  e  preparando  o
advento do capitalismo industrial.(...) identificar no mercantilismo a presença
de um espírito ou “ser” mercantil que se expressaria através da busca do
lucro  através  das  operações  comerciais,  dos  empréstimos  a  juros,  do
controle sobre as oficinas artesanais e manufaturas, da exploração colonial,
levando  tudo  isso  à  acumulação  do  capital  comercial.  O  mercantilismo
constituiria uma primeira manifestação do espírito capitalista, mola mestra
da criação e desenvolvimento da sociedade moderna.

Portanto, o que se assistia naquele contexto histórico-social era o início de

uma profunda mudança nas relações econômicas, que afetaria o funcionamento de

toda a estrutura social. O dinheiro, as formas de obtê-lo e a necessidade de investi-

lo e fazê-lo multiplicar-se tornaram-se preocupações para as pessoas. Não bastava

apenas subsistir: era preciso lucrar, multiplicar o dinheiro e os bens, criar riquezas de

formas novas,  em uma escalada diversa do que até então existia na história da

humanidade. Nenhum elemento da sociedade ficaria imune a essa nova forma de

reprodução dos meios materiais.  Na Inglaterra, Londres tornou-se o epicentro da

mudança. A cidade conheceu um crescimento populacional notável (Archer, 1999:

85) durante a vida de Shakespeare: de cerca de 80 mil habitantes em 1564 para 200

mil  em  1616.  A  mortalidade  infantil  era  grande,  mas  a  imigração  garantia  o

crescimento  populacional.  A  centralização  do  governo  em  Londres  também

contribuiu para o crescimento da cidade, assim como o aparato legal. Surgiu uma

cultura  do  consumo  e  também  da  diversão,  que,  se  por  um  lado  garantia  o

crescimento econômico, por outro causava preocupações aos moralistas, que viam

naquela  uma  sociedade  cada  vez  mais  afastada  dos  valores  religiosos  e  muito

ligada às coisas do mundo. Para esses moralistas, Londres tornou-se a capital do

pecado.  De  qualquer  forma,  a  maior  circulação  de  pessoas  e  de  dinheiro  foi

extremamente benéfica à atividade teatral, que assim, prosperou como em nenhum

outro momento da história, passado ou futuro. 

Evidentemente, a obra de Shakespeare vai dialogar com esse ambiente. Em

O  Mercador  de  Veneza  (1596-7),  por  exemplo,  Shakespeare  escolhe  um  tema

tradicional – as conquistas amorosas - para mostrar as transformações causadas

pelo  dinheiro  sobre  os  valores  tradicionais31.  Podemos  dizer  que  foi  a  própria

dinâmica do teatro daquele tempo que fez com que Shakespeare se voltasse para

31 Este também será um tema a ser discutido na leitura de Tróilo e Créssida, no capítulo 3.  
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esse assunto, conforme veremos a seguir.

O  teatro  elisabetano  pode  ser  considerado  como  o  primeiro  exemplo  de

indústria de entretenimento de que se tem notícia. Ainda que o “apadrinhamento”

dos  nobres  fosse  necessário  para  que  as  companhias  pudessem  existir,  é  na

dinâmica  capitalista  de  trabalho  –  arrecadação  –  lucro  que  ele  se  sustentou  e

floresceu de forma pujante. O teatro, que na Antiguidade ou mesmo durante a Idade

Média teve apenas o caráter de manifestação artística de cunho moral, social ou

político tornou-se, na era elisabetana, também um fato econômico. Os números são

impressionantes: segundo Franco (2009: 52) em uma cidade de cerca de 200 mil

habitantes,  como a Londres de Shakespeare,  cerca  de 30 mil  pessoas iam aos

teatros em um único final de semana. Fala-se aqui de público pagante, espectadores

que, com o pagamento de seus ingressos, sustentavam a atividade teatral. Pode-se

perceber a magnitude econômica de um fenômeno como este e o seu impacto sobre

o  imaginário  de  um  autor  sensível  nessa  sociedade.  Como  bem  afirma  Korda

(2009:130): “Não é por acaso que muito do que sabemos sobre o teatro no tempo de

Shakespeare venha de um livro contábil; o controle de débito e crédito era crucial

para  o  sucesso  comercial  dos  homens  de  teatro,  tanto  quanto  para  lojistas,

comerciantes  e  mercadores”32.  Este  livro  contábil  pertencia  a  Philip  Henslowe,

proprietário  dos  teatros  Rose  e  Fortune.  Henslowe  era  um  multi-empresário,

envolvido  em  uma  série  de  atividades,  nem  todas  inteiramente  recomendáveis.

(Bryson,  2008:  72).  Ele  costumava  adiantar  dinheiro  a  escritores,  que

frequentemente se viam premidos a escrever para pagar as dívidas. O “diário” de

Henslowe tornou-se um importante  registro,  guardando  dados meticulosos sobre

detalhes da rotina de uma casa de espetáculos, tais quais os nomes da peças, as

companhias que as apresentavam, os atores empregados, além de listas de objetos

de cena e figurinos, além, obviamente, dos registros financeiros. 

Portanto,  o  dinheiro  passa  a  ser  um ator  fundamental  no  jogo  teatral  da

época. Podemos, portanto, afirmar que estamos diante de uma verdadeira indústria

de entretenimento, se entendermos o termo como uma situação na qual  existem

32 “It is no accident that much of what we know about the stage in Shakespeare's time is derived from an account
book; keeping track of credit and debt was crucial to the commercial success of theater people, as well as of
shopkeepers, tradespeople and merchants ”
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produtores e consumidores de um bem cultural, que obtém circulação e difusão a

partir de uma relação econômica. Em outras palavras: havia um público disposto a

consumir um bem, pagando um preço por ele e produtores capazes de fornecê-lo

com qualidade. Citando ainda Franco (2009:64): 

Shakespeare foi, sem lugar a dúvida, um gênio que fez fortuna a partir de
seu  sucesso  junto  ao  público.  Um público  constituído  pela  prosperidade
econômica, e pelo magnífico produto oferecido pelo teatro elisabetano, no
contexto de um mercado de massa que permitiu a organização do teatro
como um dos  mais  prósperos  e  inovadores  negócios  do  amanhecer  do
capitalismo.

Nesta aurora do capitalismo, Shakespeare já captava a atmosfera sombria

que envolveria as relações e os sentimentos humanos a partir do advento do novo

modo  de  produção,  especialmente  por  assistir  à  sua  volta,  dentro  da  dinâmica

econômica do teatro, o impacto dessas transformações. Talvez em nenhuma outra

época da história da humanidade o teatro tenha desfrutado de tanto prestígio e/ou

tenha estado tão presente na vida social  e econômica como na era elisabetana-

jaimesca.

1.3.1.2 A política e o teatro

Dito isto, convém comentar os possíveis motivos que levaram a política a ser

um dos principais  temas dos dramas shakespearianos.  Em primeiro lugar,  a  era

elisabetana-jaimesca,  conforme  já  assinalado,  foi  uma  época  de  profundas

transformações na vida e no imaginário da sociedade inglesa. Após períodos de

reinados curtos  e  conturbados,  em que  as  questões religiosas entre  católicos  e

protestantes  por  várias  vezes ameaçaram levar  o  país  a  novas  guerras  civis,  o

reinado de Elisabete, que se estendeu por 45 anos, trouxe inegável estabilidade ao

país, a despeito das dúvidas sobre a sucessão monárquica e das inevitáveis tensões

religiosas,  que  Elisabete  soube  contornar  com  mais  negociação  e  sanções

econômicas e menos perseguição – não que não tenham acontecido execuções,

elas apenas se deram de forma mais comedida. Além disso, o sucesso da política

externa fez com que o reinado de Elisabete se consolidasse como uma Era de Ouro

para o país, apesar de algumas dificuldades, que podem ser consideradas normais,

visto estarmos falando de um lapso de tempo de 45 anos.
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Tendo em vista que o público era o principal motivador da atividade teatral,

uma vez que sua afluência trazia sustento e lucro às companhias, é evidente que as

preferências dele guiavam os autores na busca pelos temas a serem desenvolvidos

nas peças. É sabido que a arte, conforme já assinalei, dialoga constantemente com

o ambiente em que é produzida. Portanto, se olharmos para a primeira peça de

Shakespeare a ser publicada, Tito Andrônico, e a primeira a ser encenada, Henrique

VI, parte 2 (Halliday, 1990: 58) teremos como traço em comum a discussão em torno

de relações de poder, seja na antiguidade romana ou na história inglesa. Portanto,

esse, sem dúvida, era um tema caro ao público elisabetano-jaimesco, o que não

chega a ser surpreendente, visto a época ser, conforme também já assinalei, plena

de transformações sociais. Kelleher (2009:53) discute as possíveis implicações da

discussão política no palco, a partir da possível recepção do público, comentando

Julio César (1599) :

Em outras palavras, não apenas o passado é recordado no presente, mas
também um futuro – o futuro dos espectadores – torna-se de alguma forma
acessível  a  essas  figuras  vindas  do  passado  trágico.  Esse  futuro  é  a
possibilidade de uma nova relação humana, a relação com futuro do mundo
que não estava disponível então, mas que pode estar disponível agora, ao
menos enquanto ideia, mesmo apenas no teatro.33

Portanto,  temos  aí  a  questão  da  imaginação  como  chave  de  acesso  do

público àquilo que se passa no palco, imaginação esta que pode sim, vir a ter um

papel  transformador  das  mentalidades,  ou,  em  outras  palavras,  discursos  que

dialogam entre si e podem trazer mudanças à sociedade. Um caso emblemático que

pode ser citado aqui é a famosa história sobre a encenação de Ricardo II (1595-6),

encomendada pelos partidários do Conde de Essex à companhia de Shakespeare

em fevereiro de 1601, na véspera de uma frustrada rebelião que tinha por objetivo a

deposição de Elisabete. Meses depois, ao consultar documentos sobre o reinado de

Ricardo  II  na  Torre  de  Londres,  a  rainha  teria  afirmado  a  William  Lambarde,

responsável pela guarda dos papéis: “Ricardo II sou eu, você não sabe?”, além do

que teria demonstrado sua contrariedade quanto à grande popularidade da peça.

(Bolam, 2004: 144-5) Como assinala Clare (1990: 47), em todas as edições da peça

33 “In other  words,  not  only is  the past  remembered in  the present,  but  also a future -   the future  of  the
spectators – is somehow made available to these figures from the tragic past. This future is the possibility of a
new human relation, a relation to the future of the world that was not available then but could be available
now, at least as an idea, if only in the theatre.”
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publicadas  durante  o  reinado  de  Elisabete  I,  a  cena  da  deposição  foi  cortada.

Somente no  in quarto de 1608, já no reinado de Jaime I, a cena foi publicada. A

censura ao teatro era exercida pelo Master of Revels e foi um fator presente durante

toda a carreira de Shakespeare. Inicialmente ligada à questão religiosa, a censura

se fez presente nas peças com relação à política, confirmando, evidentemente, o

caráter subversivo do teatro. A censura teatral somente foi abolida na Inglaterra no

ano de 1968.

Dentro da obra shakespeariana, a encenação de “O Assassinato de Gonzaga”

diante do rei Cláudio em Hamlet (1600-1), é um brilhante comentário sobre a força

da encenação teatral como instrumento de incitação política e social: “

Ouvi dizer que quando os malfeitores
Assistem a uma peça que os imita,
Sentem na alma a perfeição da cena
E confessam de súbito os seus erros
(...)  
É com a peça que penetrarei
O segredo mais íntimo do rei34.”(II,ii, 588-607)

Barbara Heliodora atribui à formação do autor em geral e à assistência das

homilias  da  igreja  anglicana  em  particular,  a  predileção  de  Shakespeare  pela

temática política. Em um alentado levantamento, ela conclui que somente oito, das

trinta e sete peças35 conhecidas de Shakespeare, podem ser consideradas restritas

a um plano unicamente psicológico assim mesmo, com algumas restrições:

A megera domada, As alegres comadres de Windsor, Noite de Reis (nas
quais o tema, entretanto, envolve medidas e desmedidas de comportamento
social),  Péricles,  Cimbeline,  Conto  de  Inverno (as  mais  puramente
psicológicas,  mesmo  quando  abordam  processos  ostensivamente
sociopolíticos).  Trabalhos  de  amor  perdido (na  qual,  mesmo assim,  são
tratados negócios de Estado e a condição de rei impede Navarra de cumprir
sua  impensada  resolução  de  passar  três  anos  vivendo  de  forma  que
contraria as leis da Natureza) e Dois cavalheiros de Verona (que só no final
requer  uma  intervenção  do  Duque  no  sentido  do  restabelecimento  de
valores  e  da  justiça).  […]  A esse  panorama,  vale  a  pena acrescentar  o
comentário que já fizemos em outro trabalho a respeito de não existir em
toda a obra de William Shakespeare um só exemplo de solução feliz para o
indivíduo se houver um governo corrupto. (HELIODORA, 2005:100-1) 

A autora assinala ainda que o interesse por temas políticos é bem menos

34 A tradução de Hamlet utilizada em todas as citações é a de Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça.
[1968] (2004) 

35 A autora reconhece somente 37 peças no cânone, e não 39, excluindo as colaborações. 
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acentuado nos autores contemporâneos de Shakespeare. Talvez seja menos difícil

explicar o porquê de tal predileção do que constatá-la na prática, ao analisar a obra.

Da  mesma  forma,  parece-me  inútil  querer  atribuir  a  Shakespeare  uma  única

tendência ideológica: conservador ou não, simpático ou não ao regime republicano,

simpático ou não às rebeliões, adepto ou não do Mito Tudor. Alguns autores, como

Worden (2004: 22-3), atribuem tal  dificuldade ao nosso “pouco” conhecimento da

biografia do autor e também devido aos discursos que existem nas peças serem

contraditórios  entre  si.  Porém,  meu  objetivo  aqui,  longe  de  tentar  desvendar

qualquer mistério em torno das possíveis predileções políticas do Bardo – de resto

tão polêmicas quanto as que giram em torno de suas preferências religiosas – é

somente assinalar que a visão sociopolítica é o grande motor que impulsiona a obra

dramática de Shakespeare.  Talvez Martin  Dzelzainis  (1999:  100)  tenha uma boa

explicação ao afirmar que Shakespeare é, antes de tudo, fruto de uma cultura da

retórica,  da  grammar  school, cujas  características  são  facilmente  percebidas  na

forma de composição dramática do autor. Dzelzainis as descreve da seguinte forma:

a  busca  por  argumentos  do  senso  comum,  a  saber,  provérbios,  máximas  e

aforismos, o treino retórico que lhe permitia a disciplina de compor em média duas

peças por ano, e, o mais importante, a capacidade de apresentar argumentos pró e

contra  qualquer  proposição  dada.  Este  último  é,  sem  dúvida,  o  instrumento  da

retórica que mais permitiu a Shakespeare a versatilidade como autor. Ao ser capaz

de, com igual maestria, defender pontos de vista opostos, ele estava pronto para

construir, no campo do discurso, aquela multiplicidade de vozes que caracteriza o

dialogismo, conforme já visto.  Então, a habilidade técnica de redigir  um discurso

múltiplo, constitui-se, talvez, na maior riqueza do drama shakespeariano e explique a

sua facilidade em abarcar tanta complexidade da cena política de seu tempo em

suas obras, sem, no entanto, comprometer-se pessoalmente com nenhuma corrente

política. Conforme Dzelzainis (1999: 104): “A base retórica de Shakespeare fornece

então o estímulo e os meios para amplificar o conteúdo político de suas peças. Ao

mesmo tempo, porém, o uso dessas técnicas torna mais difícil perceber como ele se

situa politicamente.36”

36 “Shakespeare's grounding in rhetoric thus provide both the stimulus and the means to amplify the political
content of his plays. At the same time, however, his use of these techniques makes it harder to see where he
stands politically.”
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A época em que Shakespeare escreveu caracterizou-se por inquietação social

e  por  forte  controvérsia  política.  A euforia  gerada pela  vitória  sobre  a Invencível

Armada Espanhola em 1588 teve curta duração. Os efeitos combinados da inflação,

altos  impostos  para  bancar  a  guerra,  uma série  de  péssimas  colheitas  e  novas

irrupções  da  peste  devastaram o  ânimo da  nação.  (Wells,  1986:  2).  Ao  mesmo

tempo,  florescia  a arte  teatral,  e  uma nova visão religiosa ia  pouco a pouco se

consolidando.  Era,  enfim,  um  mundo  que  se  transformava,  e  o  talento  de

Shakespeare soube trazer para o palco muito dessa transformação. 

1.4. Shakespeare: leitor, adaptador, apropriador, (re)criador

Muitos  dos  que  se  iniciam nos  estudos  shakespearianos  ficam realmente

surpresos ao constatarem que o trabalho do autor está baseado em fontes e que tais

fontes  são  exaustivamente  estudadas.  Argumentos  como  “autenticidade”  e

“originalidade” são então evocados, às vezes no sentido de tentar diminuir o peso

que a obra de Shakespeare representa para o cânone da literatura mundial. Não é

meu objetivo discutir o conceito de originalidade, de resto, superado pelos próprios

conceitos de dialogismo e intertextualidade, com os quais lido aqui. Importa nesta

seção  tentar  descrever  um pouco  do  método  e  das  principais  fontes  das  quais

Shakespeare se valeu para compor sua obra.

É sabido que a formação escolar de Shakespeare,  ao contrário de outros

dramaturgos contemporâneos seus, não passou pela universidade, limitando-se à

grammar school.  O currículo  da  grammar school,  porém, nada tinha de limitado.

Incluía o latim, a gramática e o estudo e exercício da retórica, o que, sem dúvida, foi

uma influência decisiva na formação do leitor e escritor William Shakespeare. Além

da emulatio, os exercícios de retórica incluíam a imitatio e a controversia. Destes, a

primeira consistia em fazer o aluno produzir textos semelhantes a outros em latim.

Já a segunda, treinava os alunos a defenderem dois pontos de vistas antagônicos

sobre o mesmo assunto. (Smith: 2008: 24). Autores como Sêneca, Cícero, Ovídio,

Virgílio, e Horácio faziam parte desse treino literário. As aulas se estendiam por todo

o dia, fosse verão ou inverno. Vê-se, portanto, que o exercício de ler, escrever e

reescrever marcou a formação de Shakespeare. Não é surpreendente que, ao ver-
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se diante da necessidade de criar textos para o teatro, ele recorresse a técnicas

aprendidas na escola. Para além da possível  formação escolar,  a  Bíblia também

parece  ter  sido  uma  leitura  constante.  O  serviço  religioso  era  obrigatório  aos

domingos para todos ingleses, inclusive para os alunos da  grammar school. Além

disso, conforme destaca Armitage (2009: 4), as disciplinas humanísticas da grammar

school  eram pensadas como veículos para o estudo de uma filosofia  moral  que

levava, naturalmente, à reflexão política.

Penso  na  possibilidade  de  entender  Shakespeare  como  um  grande

observador,  um grande  ouvinte  e  um grande  leitor.  Vivendo  em uma  época  de

riqueza cultural única, ele soube captar tudo que estava à sua volta e trazer toda

essa bagagem para o palco. Há que se levar em consideração também o aspecto

colaborativo  do teatro  elisabetano-jaimesco e a  trajetória  de  Shakespeare  nessa

indústria: ator, dramaturgo, sócio de companhia. Nada no mundo do teatro lhe foi

estranho.  Provavelmente  essa  organicidade  na  vida  teatral  foi  o  que  ajudou  a

desenvolver nele a sensibilidade para avaliar o que iria ou não agradar ao público –

de resto, imagino, o critério mais relevante para a escolha de um assunto a ser

abordado.

Há nas peças referências que se repetem. As Metamorfoses, de Ovídio é uma

das  mais  recorrentes,  sendo  apontado  por  muitos  como  o  livro  preferido  de

Shakespeare, como faz Jonathan Bate em seu livro Shakespeare and Ovid (1994).

Logo em uma das peças iniciais, Tito Andrônico, a referência é direta: o livro aparece

em cena (IV,i) e ajuda a desvendar uma passagem crucial da trama. A história de

Píramo e Tisbe está presente como farsa em Sonho de uma noite de verão e como

tragédia em Romeu e Julieta. 

Os  estudiosos  há  tempos  dedicam-se  não  só  a  pesquisar  as  fontes

shakespearianas, como também reconhecem ser esse o modo de composição das

obras.  Como  diz  T.S.  Dorsch  em  sua  introdução  a  A comédia  dos  erros:

“Reconhecemos agora que Shakespeare utilizou múltiplas fontes para suas peças:

sendo um leitor ávido e atento, ele frequentemente leu ou recordou várias versões

de histórias as quais ele quis dar sua forma dramática própria”.(DORSCH, 1988: 6)37

37 We now recognize that Shakespeare used multiple sources for his plays; a wide and retentive reader, he
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Talvez nenhum outro crítico tenha se dedicado mais à questão que Geoffrey

Bullough (1901-1982), que elaborou, em oito volumes escritos entre 1957 e 1975, a

sua obra  Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare, incluindo nela textos e

excertos das fontes. No prefácio,  Bullough faz questão de ressaltar que não é o

primeiro a se interessar pela investigação das fontes shakespearianas. Diz, também,

que seu trabalho começa com a convicção de que Shakespeare foi, essencialmente,

um poeta no teatro, cuja imaginação trabalhava melhor quando estimulada por uma

história  ou  situação  envolvendo  conflitos  humanos,  e  que,  para  o  trabalho  de

Shakespeare ser devidamente apreciado,  deve-se levar em conta as imagens,  o

ritmo e as ideias com que ele (re)construiu (re-made) dramaticamente as histórias e

as personagens. (XI-XII) Em uma palavra: Bullough está se referindo ao processo

dialógico  envolvido  na  composição  da  obra  shakespeariana.  Pouco  depois  que

Bullough elaborou seu trabalho, outro estudioso, Kenneth Muir (1907-1996), realizou

tarefa semelhante, inclusive dedicando sua obra ao primeiro. Em  The Sources of

Shakespeare's  Plays, Muir  mostra-se  interessado  em  averiguar  as  leituras  de

Shakespeare e seu conhecimento (ou não) de idiomas estrangeiros. Sua conclusão

mais importante é a de que o método shakespeariano de composição variava a cada

peça. Alguns enredos parecem valer-se de uma única fonte38, mas, geralmente, há a

combinação de duas ou mais. (Muir, 1977: 13) Nos próximos capítulos, ao analisar

especificamente as personagens escolhidas, recorrerei também a essas obras para

discutir as fontes das peças.

E, assim, voltamos à ideia do palimpsesto.  O crítico francês Gerárd Genette

trabalha a questão em sua obra Palimpsestos: a literatura de segunda mão.(2006).

Genette constrói  toda uma taxonomia sobre relações textuais e gêneros textuais,

que não apresentarei aqui. Interessa-me apenas seu desenvolvimento do conceito

de transtextualidade,  ou  transcendência  textual  do texto:  “tudo que o coloca em

relação, manifesta ou escrita, com outros (textos)”. Para Genette, este é o principal

objeto de estudo da poética. O teórico desenvolve sua análise sobre as relações

textuais  através  da  analogia  entre  os  antigos  pergaminhos  de  couro,  que  eram

often read or recalled several versions of a tale to which he wanted to give his own dramatic form. 
38 Podemos citar como exemplos Como gostais (1599-1600), O conto do inverno (1609-11) e Péricles (1607-8),

que têm como fontes, respectivamente, as seguintes obras: o romance Rosalynde(1590), de Thomas Lodge
(1558-1625); o romance  Pandosto(1588), de Robert Greene (1558-1592) e um dos contos do Confessio
Amantis (1390) de John Gower.(1330-1408). 
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usados de forma que um texto estava sempre sobrescrito e subescrito a outro -  e o

processo de criação literária. 

Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para
se traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por
transparência,  o  antigo  sob  o  novo.  Assim,  no  sentido  figurado,
entenderemos  por  palimpsestos  (mais  literalmente  hipertextos),  todas  as
obras derivadas de uma obra anterior, por transformação ou por imitação.
Dessa literatura de segunda mão, que se escreve através da leitura, o lugar
e  a  ação  no  campo  literário  geralmente,  e  lamentavelmente,  não  são
reconhecidos. Tentamos aqui explorar esse território. Um texto pode sempre
ler um outro, e assim por diante, até o fim dos textos. Este meu texto não
escapa à regra: ele a expõe e se  expõe a ela. Quem ler por último lerá
melhor.(GENETTE, 2006: 3)

O  palimpsesto  pressupõe  uma  transparência,  ou  seja,  que  os  textos

anteriores possam aparecer no novo texto, em um processo de interação. A imagem

que Genette constrói é notável, porque reconhece a autenticidade e a criatividade no

processo de reescrita, de revisitação, de relembrança. Uma literatura que se escreve

através  da  leitura  –  eis  expressa  a  noção  de  intertextualidade.  Imitação  e

transformação  são,  nada  menos,  que  os  exercícios  da  retórica,  aqueles  que  o

menino William realizava na grammar school e que ele transmutou em ferramentas

para a criação teatral.  Voltamos assim à ideia de Hutcheon:  a  adaptação traz  o

conforto, a boa recordação. Torna-se assim, popular, cai no gosto do público. Contar

uma história é sempre recontar, de uma maneira nova, preservando os bons valores

daquilo que é reconhecido. A criatividade e o talento não estão apenas  no que se

conta, mas sim no modo como se conta. 

Termino este  capítulo  citando outro  estudioso,  Antoine  Compagnon,  e  sua

obra  O Trabalho da Citação  (2007).  Nele, há um belo texto chamado “Tesoura e

Cola”, cujo trecho reproduzo aqui: 

Recorte  e  colagem são  as experiências fundamentais  com o papel,  das
quais  a leitura e a escrita  não são senão formas derivadas,  transitórias,
efêmeras. (COMPAGNON, 2007: 11-12)

Ao  recortar  e  colar,  cria-se  uma  nova  obra  de  arte,  original,  a  partir  de

fragmentos  de  outras  obras.  Nessa  obra  nova,  as  partes  da  obra  antiga  são

reconhecíveis,  porém com sentido  diverso  da obra  original.  Ler  e  rescrever  são

formas de recriar, nas quais Shakespeare encontrou o caminho ideal para construir o

seu discurso. 



52

Capítulo 2 - O conceito de guerra e alguns de seus desdobramentos
no discurso teatral shakespeariano 

É bom que a guerra seja tão terrível – caso contrário, ficaríamos por demais afeiçoados a ela
General Robert Lee, 1862.

Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhes-ás a paz(...) Porém, se ela não
fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás.

Deuteronômio, 20: 10;12 

Neste capítulo, pretendo definir o conceito de guerra e seus desdobramentos

políticos e sociais, que me permitam inseri-lo na análise do teatro shakespeariano.

Desde já, assinalo que não irei mapear totalmente a presença da guerra na obra de

Shakespeare,  tarefa  que,  por  si  só,  merece  uma  pesquisa  à  parte;  mas,  sim,

destacarei  alguns  dos  momentos  em  que  essa  presença  oferece  destaque  a

personagens femininas que venham a ter suas identidades construídas através da

guerra.

As memórias e registros mais remotos sobre a vida humana na terra trazem o

registro de guerras, desde sempre. Parece impossível contar a história do homem

sem  contar  a  história  da  guerra.  Pode-se  afirmar  que,  virtualmente,  todas  as

fronteiras  entre  nações,  etnias  e  credos  religiosos se  estabeleceram e ainda se

estabelecem por meio de guerras, ou pela ameaça delas. A maioria dos impérios e

civilizações do passado desapareceu devido a guerras. Entre 1500 a.C. e 1860 d.

C., houve no mundo, em média, 13 anos de guerra para cada ano de paz. (David,

2011). Gostemos ou não, a história do mundo pode ser contada como a história das

guerras.

A primeira frase em epígrafe, de autoria de um comandante Confederado da

Guerra de Secessão dos EUA (1861-1865), demonstra os sentimentos antagônicos

que  este  evento  gigantesco  desperta  nos  seres  humanos:  repulsa  e  fascínio.

Repulsa  advinda  dos  horrores  da  guerra:  morte,  destruição,  aniquilamento,

sofrimentos que não distinguem suas vítimas - homens, mulheres, jovens, velhos,

crianças. Ao mesmo tempo, honra e glória perpassam os discursos sobre a guerra,

vindo daí o fascínio. Não é por acaso que a guerra continua a ser exaustivamente

retratada na literatura e em todas as artes, desde os registros mais remotos até a
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contemporaneidade. Se aceitarmos a hipótese da  Ilíada como obra fundadora da

literatura ocidental, concluímos que a arte literária começou contando a história de

uma guerra. 

A guerra, enquanto meio violento de resolver disputas, parece ser tão antiga

quanto  os  primeiros  registros  de  organização  dos  grupos  humanos.  Essas

comunidades  primitivas,  quando  não  conseguiam  um  entendimento  amigável,

lutavam entre si disputando alimentos e território. O capítulo 20 do Deuteronômio

bíblico intitula-se “As leis da guerra”, e traz instruções sobre como deve se tratar

uma cidade conquistada na guerra. A recomendação é que haja aniquilamento total,

em caso de resistência ou recusa à paz e ao diálogo.  Ou seja:  o imaginário do

combate violento como recurso para a solução de conflitos é muito antigo e parece

ser legitimado culturalmente por diferentes discursos.

Michel  de  Montaigne  (1553-1592),  filósofo  presente  entre  as  leituras

shakespearianas, assim comenta sobre a guerra:

Quanto à guerra, que é a maior e mais pomposa das ações humanas e da
qual tanto nos vangloriamos, eu gostaria de saber se queremos usá-la para
provar alguma prerrogativa nossa ou, ao contrário, para testemunhar nossa
debilidade e imperfeição. Na verdade, parece que a ciência da destruição e
do matar-se uns aos outros, concorrendo para a ruína e destruição da nossa
própria espécie, não causa muita inveja aos animais, que não a possuem.
(Montaigne, apud BONANATE, 2001: 22). 

A fala de Montaigne é bastante clara, tanto ao condenar a guerra quanto ao

mostrá-la como inerente ao corpo social. Adiantando-me um pouco a qualquer tipo

de conclusão, penso que venha daí muito do pensamento de Shakespeare sobre o

tema. A despeito de escrever bastante sobre a guerra e seus vários tipos, os quais

descreverei mais adiante, não me parece ser possível afirmar que temos na obra

shakespeariana uma glorificação da guerra. Pelo contrário, um dos momentos mais

pungentes de sua obra é justamente uma descrição de seus horrores, em meio a

uma  das  peças  históricas,  peças  que  são  consideradas  por  alguns  como

“propagandísticas” do nacionalismo e do espírito beligerante. Refiro-me à cena V do

ato II de Henrique VI, parte 3, em que temos, diante do rei Henrique, duas tragédias

causadas pela irracionalidade do conflito bélico: o filho que mata o pai e o pai que
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mata o filho. Vejamos:

(Alarma. Entra um filho que matou o pai, arrastando o corpo)39

FILHO -  Ruim é o vento que a ninguém dá lucro.
Este sujeito que eu matei em luta
mão por mão, pode ter muitas coroas;
e eu que lhas tomo agora, alegremente,
talvez antes da noite a vida entregue
nas mãos de outra pessoa, como acaba
de me fazer o morto. Mas, que vejo! 
Oh Deus! O rosto de meu pai! Matei-o
sem o querer, na luta. Fui, em Londres
forçado a me alistar entre os soldados, 
do monarca. Meu pai, que era da casa
do Conde Warwick, a instâncias do seu mestre,
veio em defesa do partido de York.
E eu, que lhe devo a vida, acabo agora
de, com estas mãos, privá-lo da existência.
Perdão, meu Deus, eu não sabia de nada!
Perdão, meu pai, eu não te conheci!
Estas manchas de sangue vou lavá-las
com lágrimas sentidas. Nenhuma outra
palavra hei de dizer, enquanto o pranto
com abundância  não houver corrido.

REI HENRIQUE
Oh cena triste! Oh tempo sanguinário!
Enquanto os leões as covas disputam
os cordeirinhos inocentes ficam
à mercê de seu ódio. Desgraçado,
chora, chora, que, lágrima por lágrima,
hei de ajudar-te nisso, porque os olhos
e os corações, tal como em civil guerra,
ceguemos de chorar e arrebentemos
sob o fardo pesado das agruras.

(Entra um pai que matou o filho, com o corpo nos braços)

PAI – Tu, que me resististe tanto tempo,
dá-me o teu ouro, caso algum possuas,
pois o paguei ao preço de cem golpes.
Mas, vejamos; teria o inimigo
semelhantes feições? Não, não! É o rosto
do meu único filho. Ó filho amado,
se uma pouca de vida ainda conservas,
abre os olhos e vê todo o aguaceiro
que o vento tempestuoso do meu peito
lança em tuas feridas, afogando-me
o coração e os olhos. Deus, apiada-te
do desgraçado tempo em que vivemos!
Quantas ações violentas, sanguinárias
sediciosas, errôneas, desumanas,
faz nascer diariamente esta contenda!
Muito moço, meu filho, eu te dei a vida,

39 As citações de Henrique VI, parte 3, são da tradução de Carlos Alberto Nunes. [1954]
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e dela te privei, ai! Muito velho.

REI HENRIQUE
Dor sobre dor, tristeza mais que humana!
Se eu pudesse, morrendo, por um término
a todas essas cenas de crueldade!
Compaixão, céu bondoso, compaixão!  (pp.507-508)

A passagem é bastante significativa, em função dos temas abordados. Antes

de tudo, devemos ter em mente que Shakespeare está se referindo aqui, de forma

bastante  explícita,  aos  males  da  guerra  civil,  que  transforma  pais  e  filhos  em

inimigos mortais – embora a passagem deixe claro que as personagens envolvidas

desconheciam  sua  condição  de  parentesco  –  o  que  nos  permite  pensar  que

Shakespeare estende essa condenação à guerra a todos os tipos de conflito e não

apenas ao civil. Primeiramente, temos a cobiça dos despojos de guerra – morto o

inimigo,  não  basta  apenas  tê-lo  aniquilado,  é  hora  de  apossar-se  do  butim.40

Apossar-se dos bens do vencido é uma condição quase obrigatória na guerra. O

trecho apresenta outra questão delicada e fundamental para se entender o peso da

guerra  na  questão  social  contemporânea  de  Shakespeare:  o  alistamento  militar

compulsório.  Segundo  Shapiro  (2011:  88),  Shakespeare  aborda  o  assunto  de

maneira  bastante  explícita  em  Henrique  IV,  parte  2 (1597-98),  através  da

personagem Rumor   –  peça posterior  à  que estamos discutindo aqui,  o  que só

confirma a importância que Shakespeare dá ao tema.  Shapiro descreve ainda o

recrutamento, as “chamadas” (musters) como “a prática mais corrupta pela qual os

homens pobres eram caçados para lutar,  adoecer  e  frequentemente,  morrer  nas

guerras no estrangeiro.”  Todos os homens elisabetanos saudáveis entre 16 e 60

anos  eram  recrutáveis.  Não  havia  limites  para  o  apetite  das  autoridades  nas

“chamadas”: as ruas, o serviço religioso obrigatório dos domingos, feiras, cervejarias

e até as plateias teatrais eram locais para o recrutamento. Convém ressaltar que,

por se apresentarem para a rainha, Shakespeare e os outros atores da companhia

estavam  a  salvo  da  caçada.  Fica  bastante  claro  que,  além  de  arregimentar

combatentes,  já  que  Elisabete  era  contrária  a  constituição  de  um  exército

permanente (Shapiro, 2001: 90), as “chamadas” também funcionavam como uma

forma de livrar a Inglaterra de sua população mais pobre, o “rebotalho do país”,

40 Mais adiante neste trabalho discutirei como as mulheres também se transformam em despojos de guerra.
Tróilo e Cressida, em particular, tem no tema uma questão crucial.
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conforme descrito por Robert Barret em um tratado militar de 1598. (Shapiro, 2011:

89). Portanto, ao pôr na boca da personagem a citação ao recrutamento obrigatório,

Shakespeare está, mais uma vez, falando direto ao coração do público.

A questão das ingerências políticas também fica clara. Enquanto o filho foi

recrutado compulsoriamente, o pai viu-se obrigado a seguir o nobre a quem servia.

Na guerra, os combatentes raramente têm opção: estão seguindo as ordens de seus

comandantes. Por isso, nesse momento de tristeza e dor, a fala do rei Henrique se

torna ainda mais significativa: por sua fraqueza, ele é incapaz de pôr fim àquele

horror, mesmo com sua morte. Temos aí Shakespeare demonstrando o mal que um

governante débil pode fazer à comunidade. Ele não é capaz de dar fim à barbárie:

resta-lhe o apelo à oração. Ao longo da tetralogia, Henrique VI é caracterizado como

a pessoa errada no momento errado: é um homem piedoso, voltado para a religião,

no momento em que o país precisava de alguém de ação, uma liderança capaz de

elaborar estratégias, de ir ao campo de batalha e enfrentar os inimigos internos e

mesmo  externos.  Quem  assumirá  tal  papel  é  a  rainha  Margarida,  conforme

destacarei no capítulo 4. Por fim, a fala do pai que matou o filho pode ser entendida

como  um  resumo  dos  males  da  guerra:  violência,  sedícia,  ações  desumanas.

Shakespeare,  nesta pequena passagem que é  quase uma interpolação na ação

dramática, nos oferece uma visão bastante significativa sobre a forma como a guerra

afeta não só aos poderosos, mas ainda mais às pessoas do povo, sujeitas às suas

consequências.  Certamente,  tratava-se  de  um  grande  momento  de  interação

dialógica com o público.

2.1 Uma tipologia das guerras

As guerras  podem obedecer  a  algumas classificações.  Para  efeitos  desta

tese, usarei aquela oferecida por Bonanate (2001: 23)

A razão que torna tão complexa e confusa uma sistematização conceptual
do  fenômeno  bélico,  e  que  serve  ainda  para  a  sua  avaliação  histórica,
consiste  na  enorme  variedade  de  manifestações  nele  contida.  Se  nos
valermos das formas que as guerras assumiram, das modalidades segundo
as quais  foram travadas e dos objetivos que cada uma delas se impôs,
podemos idealizar um tipo de tabela classificatória, organizada por genus e
por species.

A partir daí, o autor nos oferece a seguinte taxonomia: em primeiro lugar, os
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tipos de guerra, a partir  dos assuntos envolvidos no conflito:  Estados ou grupos,

distinguindo-se  assim  a  guerra  entre  internacional  e  civil.  No  caso  da  guerra

internacional, ela pode ser travada entre dos Estados/Nações, sendo uma guerra

diádica, ou ser uma guerra de coalizão, travada por dois grupos de Estados/Nações

aliados pelas circunstâncias. Já a guerra civil, aquela que ocorre no interior de uma

sociedade, pode ser partidária ou internacionalizada, o que ocorre quando as partes

em luta visam ao separatismo e à constituição de uma nova entidade soberana.

Bonanate assinala que a guerra civil partidária ocorre quando facções rivais entram

em choque por fraqueza ou ausência de uma autoridade central41.  Prosseguindo

com a classificação, Bonanate fala dos modos de se travar uma guerra. Elas podem

ser regulares, quando seguem regras e se valem de aparato militar especializado ou

irregulares,  como  as  guerrilhas.  Da  mesma  forma,  as  guerras  podem  ser

convencionais  ou  não-convencionais,  geralmente  quando  empregam um aparato

tecnológico inovador, o que, em termos de guerra, significa aquele com maior poder

de  letalidade.  Em seguida,  temos  os  objetivos  da  guerra.  Temos as  guerras  de

conquista  e  as  de  liberação  (ou  de  independência),  a  guerra  dinástica  (ou  de

sucessão), a guerra religiosa, a guerra revolucionária e a guerra de defesa. 

A classificação  proposta  não  pretende  abranger  toda  a  complexidade  do

fenômeno da guerra, mas oferecer um ponto de partida para se entender os conflitos

que serão apresentados nas peças em discussão. 

2.2 Hobbes e a ideia da “guerra de todos contra todos”.

A pergunta sobre o porquê dos homens fazerem a guerra talvez nunca seja

respondida  com  precisão.  Temos  inúmeras  teorias  a  respeito,  algumas  serão

discutidas ao longo deste trabalho, mas desde já ressalto a impossibilidade de uma

única resposta definitiva. Porém, há um pensador inglês, posterior a Shakespeare,

que ao tratar da questão do poder, intitulou o estado natural do homem de “a guerra

de  todos  contra  todos”.  Trata-se  de  Thomas  Hobbes  (1588-1679),  cuja  vida

intelectual foi dedicada ao estudo do poder e da política. Não poderia ser diferente,

tendo ele vivido tanto tempo e atravessado um os mais turbulentos períodos da

41 No caso da presente tese, esse é o argumento fundamental para a análise que será feita da peça Romeu e
Julieta. (1595-6).
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história  inglesa:  o  reinado  de  Carlos  I,  as  Guerras  Civis,  a  Commonwealth e  o

Protetorado, até a Restauração. Hobbes foi, inclusive, tutor de Carlos II no exílio.

Sua obra,  O Leviatã (1651) é um dos clássicos da Ciência Política. Escrita sob o

calor da Revolução Inglesa, a complexa obra busca fundamentar a construção do

Estado a partir de axiomas, que funcionariam como premissas inquestionáveis. Tais

axiomas, de confessa inspiração na geometria euclidiana, seriam dados da natureza

humana,  obtidos  pela  observação  do  comportamento.(Dihel,  2009:  30).  Hobbes

defende a ideia de que os homens são basicamente iguais, tanto de corpo quanto de

mente, portanto, desejam todos as mesmas coisas. Daí nascem as disputas entre

eles. Se for impossível que o alvo desejado seja alcançado por todos ao mesmo

tempo, eles se tornam inimigos.  Nasce então o conflito,  vindo de três causas: a

competição, a desconfiança e a glória. Com isso, os homens atacam uns aos outros;

pelo  lucro,  pela  segurança  e  pela  reputação.  Chegamos,  assim,  ao  famoso

postulado: “Assim, torna-se manifesto que, enquanto os homens viverem sem um

Poder comum que os mantenha com um temor respeitoso, eles estarão na condição

que se chama Guerra, e essa é uma guerra de todos os homens contra todos os

homens”.  (HOBBES,  1985:  185)42.  Tal  condição inviabiliza  a  vida  em sociedade,

razão pela qual os homens saem do estado de pura natureza, abrindo mão de suas

vontades  individuais,  da  soberania  natural,  unindo-se  para  formar  o  Estado,  o

Leviatã, cujo nome refere-se ao monstro bíblico do Livro de Jó, que assumindo a

forma de uma serpente ou dragão, é o ser mais forte que existe. Dessa forma, o

Estado, ou Leviatã, constitui-se quando o grupo transfere o direito de governar a um

terceiro ou a uma assembleia, que passa a ser o portador da vontade de todos,

mantendo o monopólio do uso da força no sentido de assegurar a paz e o bem estar

comuns. 

Parece-me  bastante  claro  que  o  modelo  de  Hobbes  é  pensado  para  um

contexto de guerra civil, condição que ele vivenciou durante boa parte de sua vida.

De qualquer forma, a concepção de uma natureza humana naturalmente competitiva

e pronta a lutar pela satisfação da própria vontade, pode ser uma chave para ajudar

a compreender a natureza da guerra. 

42 “Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they
are in that condition which is called Warre; and such a warre, as if of every man, against every man.”
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2. 3 Algumas teorias sobre a guerra

A preocupação com estratégias e formas de vencer os conflitos também são

um objeto de estudo muito antigo, sendo um dos mais conhecidos tratados sobre o

tema, A arte da guerra, de Sun Tzu (544 a.C. - 496 a.C.). A obra, em treze capítulos

foi  escrita  por  volta  de  500  a.C.  na  China  e  tem  sido  apropriada  na

contemporaneidade como um manual de auto-ajuda43,  o que confirma a ideia do

conflito  e  da  disputa  sobre  o  oponente  como  algo  extremamente  arraigado  no

pensamento humano. 

Guerra, em uma definição preliminar, pode ser entendida como um conflito

violento  entre  pessoas  ou  grupos  sociais,  que  não  conseguem  resolver  suas

diferenças  de  forma  negociada.  Hugo  Grócio  (1583-1645),  autor  holandês

considerado o pai do Direito Internacional, diz que a guerra é uma situação em que

indivíduos, considerados como tal, resolvem seus problemas pela força. 

Outro grande teórico do tema, o prussiano Carl Maria Von Clausewitz (1780-

1831), oferece, em seu livro  Da Guerra (1832) a visão que vai nortear as teorias

sobre a guerra ao longo do século XX. Oficial de regimento, Clausewitz construiu

seu  referencial  teórico  a  partir  de  sua  vivência  nas  guerras  napoleônicas.

Observando a carreira do líder francês, concebeu a relação estreita entre guerra e

política. Além de seu aforismo mais famoso “A guerra é a continuação da política por

outros meios”,  ele  também afirma que ela  é um ato de violência para obrigar  o

adversário a cumprir a nossa vontade (Romão, 2010: 2). Clausewitz identifica na

guerra três tendências fundamentais: a violência, que se constitui no instinto cego,

no ódio; o acaso, que faz da guerra um jogo de probabilidades; e a natureza política,

que faz com que ela volte a pertencer ao terreno da razão. (Bonanate, 2001: 30). Em

resumo: guerra é algo violento, tem desfecho imprevisível, mas deve ser pensada de

forma racional, por ter o seu objetivo final na política. Para atingir o objetivo político

de conseguir que o adversário submeta-se a nossa vontade, o emprego da força

deve  ser  absoluto  e  o  esforço  bélico,  ilimitado.  Estamos,  portanto,  falando  de

emprego da violência como forma de obtenção de um objetivo político.  É nisso,

43 Em uma busca rápida na livraria on line O Submarino, encontram-se títulos como  A arte da guerra e o
gerenciamento, Aplicando a arte da guerra no dia a dia, O pôquer e a arte da guerra, A arte da guerra para
provas e concursos, A arte da guerra nos esportes e na vida, dentre outros de semelhante teor.
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essencialmente, que se constitui a guerra e é isto que a justifica, do ponto de vista

das relações humanas.  Por  mais  dura,  cruel  e  absurda que possa parecer  uma

guerra, ela vai encontrar alguma justificativa política para sua existência. De alguma

forma, o pensamento hobbesiano prevaleceu. 

Se Clausewitz foi inspirado pelas campanhas napoleônicas, convém falar de

quem inspirou  Napoleão:  uma  outra  Arte  da  Guerra,  dessa  vez  a  do  florentino

Nicolau Maquiavel (1469-1527). Em sua Arte da guerra (1519-20), Maquiavel expõe

o princípio de que um povo e uma cidade livres são um povo e uma cidade armados.

O  livro  foi  escrito  após  suas  obras  mais  conhecidas,  O  Príncipe  (1513)  e

Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio ( 1513-21), formando assim uma

trilogia  que  mostra  as  bases  do  pensamento  político  do  principal  filósofo  da

Renascença. Nessas duas obras, Maquiavel trata da relação essencial entre poder e

força, insistindo por diversas vezes que as forças armadas são os instrumentos que

impõem a força, seja em conflitos internos ou externos. Daí sua afirmativa de que

tudo que for  feito  visando o bem comum de uma cidade será em vão,  se suas

defesas não estiverem bem preparadas. Conforme explica Torres (2007: 11): 

O que é dizer que para Maquiavel o cuidado com a segurança é central e
crítico  para  a  vida  civil,  de sorte  que,  deixado  de  lado,  a  consequência
inevitável será a ruína das cidades imprudentes, das que não entenderam
que Marte, o deus da guerra, é também – reconheça-se isso ou não – o
deus da polis.

A  Arte  da  guerra  demonstra  a  preocupação  do  autor  florentino  em

sistematizar  e  conceituar  convenções  de  guerra  hoje  elementares,  como

organização de tropas, códigos e hierarquia militar.  Vê-se, portanto, que um dos

pensadores  basilares  da  Renascença,  época  de  Shakespeare,  já  estabelecia  a

ligação efetiva entre política e guerra.

As teorias para definir o que é a guerra, passam, como outras teorias que

discutem  fenômenos  das  sociedades  humanas,  pela  dialética  entre  natureza  e

cultura. Muitos autores se debruçaram sobre o tema. Johan Huizinga (1872-1945)

em seu famoso livro Homo Ludens, de 1938, descreve a guerra como um jogo, um

ritual submetido a regras, que seria explicável antes pela busca da ideia de glória do

que  pela  política.  (Huizinga,  2012:  103).  Assim,  alguns  teóricos,  durante  muito
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tempo, tinham a convicção de que a guerra era, para além de injunções políticas,

produto de um impulso natural de agressividade do ser humano, quando em grupo,

e, em particular, do gênero masculino. 

John  Keegan  (1934-2012),  renomado  pesquisador  inglês,  autor  de  vários

livros sobre o tema, dentre eles Uma história da guerra (1996), embora não chegue

a corroborar inteiramente esse ponto de vista, tenta opor-se a Clausewitz afirmando

que “a guerra abarca muito mais do que a política, é sempre uma expressão da

cultura,  com  frequência  um  determinante  de  formas  culturais  e,  em  algumas

sociedades, é a própria cultura.” (Keegan,19936: 28). Ao analisar a guerra sob uma

ótica que mescla a ideia de sociedades naturalmente guerreiras e o conceito de

política apenas como relacionamento que ocorre entre os Estados modernos,  ele

argumenta que os conflitos militares eram, antes de tudo, um ritual cultural. Assim

sendo,  a noção  moderna  de  guerra  total,  como  a  Primeira  Guerra,  seria  uma

aberração desse caráter ritual. Na defesa de seus pontos de vista, Keegan comete

algumas incorreções, como a afirmativa de que “se a guerra é tão antiga quanto a

história  e  tão  universal  quanto  a  humanidade,  devemos  agora  acrescentar  a

limitação  mais  importante:  trata-se  de  uma  atividade  inteiramente  masculina.”

(Keegan, 1993:93). Voltarei a discutir este ponto mais adiante. 

Huizinga  e  Keegan  não  são  os  únicos  a  irem  buscar  raízes  histórico-

antropológicas para explicar as origens da guerra. Barbara Ehrenreich propõe, em

seu alentado estudo  Ritos de sangue  (2000),  que as origens de conflitos bélicos

entre  grupos  humanos  estão  longe  de  serem questão  de  instinto,  uma vez  que

guerra  demanda  planejamento  e  organização,  estando  muito  além  de  impulsos

momentâneos. A pesquisadora vai buscar as origens da guerra em antigos rituais de

sacrifício  em  sociedades  primitivas.  Esses  rituais  teriam  criado  o  conceito  de

violência socialmente aprovada, pois o ritual de sacrifício remeteria a eras remotas

em que o ser humano lutava para sobreviver em um mundo povoado por grandes

feras hostis: 

Provavelmente, o único tema universal na mitologia é o encontro do herói
com  o  mostro  que  está  devastando  a  terra  ou  ameaçando  a  própria
estrutura do universo: Marduk combate o monstro Tiamat; Perseu mata o
mostro  marinho  antes  que  ele  devore  Andrômeda;  Beowulf  domina  o
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repugnante Grendel, que alimentava a noite. (EHRENREICH, 2000:55).44 

Portanto,  em  princípio,  não  haveria  motivo  aparente  para  o  sexismo  em

relação à guerra, uma vez que a ameaça de ser devorado por um monstro e/ou

animal mais forte não comportaria distinção de gênero. Ehrenreich (2000: 61-2) diz

ainda que “Em um ambiente infestado de predadores, as melhores mães deviam ser

aquelas que não apenas cuidavam, mas conseguiam afastar ou expulsar intrusos

carnívoros e sabiam transmitir essa capacidade para os filhos”. Ou seja, na guerra

primitiva contra a natureza e pela preservação da espécie, o gênero feminino tinha

lugar de destaque. Inclusive, algumas divindades veneradas pelos seres humanos

das antigas civilizações eram mulheres que nada tinham da “mãe-terra”,  doce e

provedora.  Pelo contrário,  eram caçadoras que recebiam oferendas de sacrifício,

que eram versões antropomórficas de um animal predador: um leão, uma serpente

ou leopardo. Um exemplo disso é a deusa indiana Kali45. Em Homero, ela é Ártemis,

de quem o poeta fala: “Zeus fez de você um leão entre as mulheres/e permitiu que

matasse quem quisesse”. (Ehrenreich, 2000: 104)   

A autora sugere que essa situação começou a mudar quando o reinado da

deusa predadora foi substituído pelo do herói-guerreiro; o que pode ter acontecido

com  a  transformação  nas  estratégias  de  caça,  que  mudaram  de  perseguições

maciças, em grupo, para o manejo de uma única arma por um único guerreiro ou

grupo  pequenos  deles,  o  que  exigia  silêncio  e  isolamento,  em lugar  de  bandos

barulhentos que incluíam mulheres e crianças. O aperfeiçoamento do armamento

teria levado, portanto, à criação da figura do guerreiro e a prevalência do elemento

masculino na atividade, a partir de uma nova divisão sexual do trabalho. No terceiro

capítulo da tese discutirei com profundidade a equivocada naturalização da guerra

como “um duro esporte masculino” (Ehrenreich, 2000:129), as formas como essa

afirmativa vem sendo desmentida ao longo da história e as contribuições para isto

que estão presentes na obra shakespeariana.  

O fato é que, gostemos ou não, a guerra é um elemento crucial e sempre

44 Ecos dessa mesma mitologia estão presentes na história de São Jorge e o dragão.
45 Deusa hindu que traz uma espada e um colar com 50 cabeças humanas decepadas, representando as letras

do alfabeto sânscrito. As escrituras Védicas contam que quando os guerreiros vão para a luta costumam
invocar o nome de Kali para o sucesso contra os inimigos nas batalhas.
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presente na história  humana, um capítulo de violência ainda não superado,  cuja

presença na cultura não parece estar próxima do fim: 

A guerra se inseriu nos sistemas econômicos,  onde sustenta milhões de
pessoas e não um punhado de artesãos e soldados profissionais. No fundo,
ela ficou nos nossos corações como uma espécie de religião, um remédio
de efeito rápido para males políticos e um forte antídoto para o torpor moral
das  culturas  consumistas,  dirigidas  pelo  mercado.(EHRENREICH,  2000:
244)  

Portanto, não é possível imaginarmos a exclusão da figura feminina desse

contexto sem incorrermos em sexismo e mesmo misoginia, e a obra shakespeariana

está, conforme pretendo demonstrar, plena de exemplos.

Na  obra  de  Shakespeare,  a  guerra  é  uma  presença  constante,  seja  em

descrições vívidas de batalhas ou em referências mais ou menos diretas. Macbeth

tem seu  primeiro  encontro  com as  bruxas  ao  retornar  do  campo de  batalha.  O

fantasma do pai de Hamlet surge em armadura. Desdêmona apaixona-se por Otelo

ao ouvir seus relatos de batalhas. Em um idílico interlúdio de guerra desenvolve-se a

trama de Muito barulho por nada. Romeu e Julieta têm o trágico destino de seu amor

determinado pelo conflito civil que divide Verona. O herói de  Bom é o que acaba

bem rejeita a esposa e vai lutar nos campos da Itália. As peças romanas e históricas

têm nos conflitos bélicos seus panos de fundo principais. Enfim, sem as guerras as

tramas  shakespearianas  teriam um formato  muito  diverso.  O  autor  se  vale,  em

alguns momentos, da ideia de que a guerra contra um inimigo externo pode ser uma

estratégia política para minimizar problemas internos e unir o país ao redor de um

líder cuja legitimidade possa estar em questão. A rigor, as duas tetralogias históricas

são  grandes  discussões  em  torno  deste  assunto.  A guerra  também  serve  para

discutir a questão do bom e do mau governante, bem como a ideia de honra pessoal

e nacional  e  das implicações que tudo isto  acarreta para os vínculos familiares.

Esses assuntos  ganham destaque especial  nas peças romanas,  dentre  elas,  de

forma dolorosamente trágica em Tito Andrônico e Coriolano.

Guerras representam o ápice da movimentação de um grupo social em busca

de poder, de uma afirmação de nacionalidade, ou mesmo de legitimidade, além de

serem  demonstrações  de  força  e  poderio.  O  teatro  de  Shakespeare  pode  ser

interpretado como uma tentativa de reconstrução artística da história da formação do
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país  naquele  momento  de  consolidação  da  identidade  pátria  que  foi  a  era

elisabetana-jaimesca.

É importante reafirmar que meu trabalho não pretende mapear a presença do

tema  guerra  em  todas  as  peças  de  Shakespeare,  mas  sim  destacar  alguns

momentos  em  que  esta  presença  enseja  o  destaque  da  figura  feminina  como

preponderante em um contexto pouco usual, eminentemente masculino. Portanto, as

peças citadas ao longo da tese não são as únicas na obra shakespeariana em que a

guerra aparece, tratando-se somente de alguns exemplos.
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Capítulo 3 – Mulheres em tempos de guerra

A um jornalista que, em 1945, pergunta a uma militante da Resistência o que faziam as mulheres
durante a guerra, ela responde: “Tudo o que faziam os homens, mais a cozinha.”

Claude Quétel, em As mulheres na guerra

Now say, have women worth? 
Or have they none?
Or had they some, 

but with our Queen is't gone?
Anne Brastreet

A ideia da guerra em si é um tema espinhoso. Em princípio, ninguém se sente

confortável em admitir que o ser humano em geral tem mostrado mais disposição

para combater o seu semelhante do que em conviver harmoniosamente com ele.

Quando se trata, então, de discutir o envolvimento das mulheres com a guerra, o

tema  é  ainda  mais  delicado.  A  ideia  de  uma  tendência  feminina  “natural”  ao

pacifismo, derivada da questão da maternidade e da preservação da espécie, é um

mito cultural  que por séculos vem se tentando naturalizar.  A História,  porém, em

especial na contemporaneidade, vem desmentindo de forma sistemática esse mito e

seus desdobramentos.  Mulheres  compondo efetivos  militares  hoje  não são  mais

novidade na maioria das forças armadas pelo mundo, mesmo em países nos quais a

emancipação feminina não parece ter ocorrido de forma plena, como no caso do Irã.

Em Israel, o alistamento militar obrigatório existe para ambos os sexos. As grandes

guerras mundiais do século XX foram responsáveis por trazerem as mulheres para

os campos de batalha, e as guerras do final de século (como a Guerra no Golfo),

deram-lhes mais lugares em postos de comando. Recentemente, em dezembro de

2013,  Ursula  von  der  Leyen  tornou-se  a  primeira  mulher  a  comandar  as  forças

armadas na Alemanha, no cargo de Ministra da Defesa. A presença feminina nos

contingentes militares vem crescendo, notadamente entre as Forças Armadas dos

Estados  Unidos  –  não  ainda  sem a  lamentável  presença  da  violência  contra  a

mulher  e  do  sexismo.  O  Departamento  de  Defesa  dos  EUA  informou  que

aproximadamente  uma  em  cada  três  mulheres  do  serviço  militar  foi  atacada

sexualmente,  em comparação a  uma em cada seis  mulheres  civis. Lançado em

2012  e  premiado  no  Festival  de  Cinema  Sundance,  o  documentário  A Guerra
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Invisível lida com essas questões46. 

Podemos não gostar da guerra e sonhar com um mundo em que o princípio

kantiano da paz perpétua47 seja realidade, mas não podemos negar que a guerra

sempre existiu e continua existindo e muito menos negar a participação da mulher

nesse fato constituinte da sociedade humana. A questão, na verdade, gira em torno

do poder: atribuir um pacifismo “natural” à mulher é uma forma de retirá-la de um

campo de poder. O poder de fazer ou não guerras é um poder político, negá-lo a

mulher por questões de ordem “natural”, nada mais é do que uma forma de sexismo.

Tal como alguns homens, algumas mulheres detestam a guerra. Outras, assim como

outros  homens,  veem-nas  com  gosto,  até  com  fascínio.  E  isso  não  pode  ser

atribuído a uma característica de gênero, é, antes de tudo, uma questão de visão de

mundo.

O registro da presença feminina em campos de batalha e contextos de guerra

remonta à Antiguidade e surge em culturas diversas. Na história da formação do

povo  inglês,  temos  uma  personagem  real  que  encarna  tais  características:  é

Boudica, rainha dos icenos, um povo celta que combateu os romanos nos anos 60-

61. Mesmo sendo derrotada na batalha final, sua bravura é celebrada até os tempos

atuais.  John  Fletcher  (1579–1625)  dramaturgo  contemporâneo  de  Shakespeare,

escreveu uma peça sobre ela (Bonduca), encenada pela companhia King’s Men em

1613.  Entre  outras  referências  culturais,  há  em  Londres  uma  estátua  em

homenagem  à  rainha,  erguida  em  1902,  e,  recentemente,  a  personagem

protagonizou uma série de romances históricos de grande sucesso (2006), da autora

Manda Scott. Dessa forma, não é surpresa que a representação da rainha guerreira,

da general feminina, esteja presente na dramaturgia shakespeariana, já que ela é

uma figura incorporada há muito ao imaginário sócio-cultural inglês. 

46 É importante ressaltar que o tema do abuso sexual nas fileiras militares não atinge somente o sexo feminino.
Estima-se que 46% das pessoas alistadas nas tropas norte-americanas tenha sofrido algum tipo de abuso
sexual por parte de seus próprios companheiros de farda. A maioria seria do sexo masculino. (Matthews,
2013)

47 A Paz Perpétua foi um opúsculo do filósofo Immanuel Kant (1724-1804) lançado em 1795, que defendia que
a paz duradoura entre os homens seria alcançada com a criação de uma Sociedade das Nações composta
por uma federação de repúblicas livres e independentes, que a partir da Europa, congregariam o mundo
inteiro através do respeito à autodeterminação dos povos e da cidadania. 
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3.1 Elisabete I, Gloriana

Outro fator provável para o destaque que Shakespeare confere a algumas

mulheres em contexto de guerra pode estar relacionado à presença de Elisabete I

no  trono  inglês.  Embora  ela  não  fosse  especialmente  afeita  à  guerra,  dando

preferência às negociações políticas, seu papel como figura feminina detentora do

poder teve uma influência cultural que ajudou a moldar a mentalidade da época. Os

avanços sócio-político-econômicos dos 45 anos de reinado de Elisabete já foram

discutidos e serviriam por si só para garantir que sua presença no trono merecesse

destaque no imaginário cultural de sua época. Porém, houve mais: Elisabete soube

criar um culto em torno de sua figura que lhe garantiu não somente o poder, mas

também  uma  aura  quase  mágica  em  torno  de  si.  Essa  foi,  sem  dúvida,  uma

estratégia de sobrevivência: ainda em consequência do rompimento de seu pai com

a igreja de Roma, Elisabete precisava afirmar sua legitimidade como herdeira do

trono. De acordo com Williams (1995: 202), Elisabete tomou para si a missão de unir

um povo dividido e incorporou de tal forma uma verdadeira consciência nacional,

que seu nome acabou denominando uma era. Desde o início de seu reinado, ela

tratou de evitar extremismos religiosos, tentando criar  uma igreja suficientemente

maleável para abrigar todas as tendências. Daí, o culto à Gloriana servir à perfeição

como substituto  do  culto  à  Virgem Maria  e  aos  santos,  com suas  procissões  e

demais  cerimônias.  Assim,  em  lugar  dos  rituais  de  Corpus  Christi,  Páscoa  ou

Ascensão,  surgiram  as  festas  de  comemoração  da  coroação  da  rainha  e  seus

aniversários, criando assim uma nova mitologia, de caráter secular. (Strong, 1999:

16).  Elisabete teve educação clássica,  lia  e  escrevia em seis  idiomas,  apreciava

viagens e, obviamente, o teatro. O gosto pela encenação, provavelmente, levaram-

na  a  promover  as  progresses.  Cercada  de  grande  comitiva,  Elisabete  percorria

grandes  distâncias  em  padiolas  finamente  decoradas.  Os  percursos  pré-

estabelecidos eram conhecidos da população, que assim podia se preparar para

avistar não só a rainha, mas também para assistir  à apresentação de pequenas

encenações, danças, música e discursos em sua homenagem. Nessas ocasiões,

alguns cidadãos tinham a oportunidade de se dirigir à rainha e lhe fazer um elogio ou

uma reivindicação. Enfim, a presença de Elisabete junto ao público se dava de forma

marcante  e  algo  lúdica,  o  que  deve  ter  contribuído  enormemente  para  sua
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popularidade. Por isso, o famoso relato de que ela teria comparecido em trajes de

guerra diante das tropas reunidas em Tilbury em agosto de 1588 ao proclamar seu

famoso discurso : “sei que tenho o corpo frágil de mulher, porém tenho o coração e o

estômago de um rei”, tem grandes chances de ser verdadeiro. Antonia Fraser (2004:

208), assim resume:

Este, então, seria o triunfo da rainha Elizabeth I. Ela subiu ao trono inglês
em um momento de franca hostilidade popular contra soberanos do sexo
femininos e por uma mistura de astúcia, inteligência e instinto sobreviveu
para governar por 45 anos, com seu prestígio pessoal - tanto como mulher
quanto como monarca - crescendo a cada ano.48

Além da figura de Elisabete, outra imagem feminina marcante no período foi a

das Amazonas. Os elisabetanos as viam como um elemento exótico, trazido pela

literatura clássica. Pentesiléia, a rainha das Amazonas que ajuda os troianos, tornou-

se uma presença comum na literatura elisabetana, em parte devido à ligação que o

imaginário  da  época  criou  entre  os  ingleses  e  os  troianos:  Bruto,  fundador  da

Troynovant  (Londres  –  Nova  Troia),  seria  descendente  do  troiano  sobrevivente,

Enéias.  A figura  da  Amazona  só  se  tornaria  perigosa  ao  encarnar  um ideal  de

sociedade  que  exclui  e  elimina  os  homens.  (Shepherd,  1981:13)  Daí,  talvez  a

insistência da própria Elisabete em equilibrar suas demonstrações de poder com

uma imagem feminina de mãe e esposa do povo inglês. Nascia assim, o mito da

Rainha Virgem. 

3.2 Exceções ou regra? Mulheres guerreiras em várias culturas

O discurso  dominante  há  muito  tenta  fixar  a  guerra  como  uma  atividade

eminentemente masculina, da qual as mulheres estariam excluídas, ou por índole

pacifista,  ou  porque,  por  serem  responsáveis  pela  maternidade,  haveria  uma

questão irreconciliável entre gerar vidas e tirar vidas. Esquecem, curiosamente, que

outra imagem culturalmente consagrada é a da mãe que é capaz de tudo, até matar,

em defesa de seus filhos.  Nas personagens shakespearianas que analisarei,  os

melhores exemplos são Tamora e Margarida.

48 “This, then, was to be the triumph of Queen Elizabeth I. She ascended the English throne at a time of outright
popular hostility towards female sovereigns, and by a mixture of artfulness, inteligence and instinct survived to
rule for forty-five years, her personal prestige – both as a woman and as a monarch – growing with every year.”
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O tema desperta interesse há bastante tempo. Um exemplo curioso é um

texto publicado em 1916 na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro49,

de autoria  do médico  Érico Coelho (1855-1922),  no  qual  o  autor  relaciona,  com

grande empatia, uma série de exemplos de mulheres guerreiras, começando pela

Antiguidade e pela mitologia. Cita as Amazonas como um exemplo “sobrenatural” de

ferocidade, mas informa que “De outro lado, a tradição de mulheres pugnazes, não

de per si, mas no conjunto de homens pujantes seus conterrâneos, tem fundamento

na  experiência  universal”  (Coelho,  1917:  551).  Daí  em  diante,  o  autor  elenca

inúmeros exemplos, passando por vários continentes, etnias e épocas, chegando à

sua contemporaneidade, quando cita a Primeira Guerra Mundial e a forma como as

mulheres estão tomando parte no conflito. Em seu espanto admirado pela atitude de

algumas europeias, ele faz uma citação de um autor bem conhecido:

Sabe-se que no presente cenário bélico da Europa tem havido ocorrências
dramáticas  e  urdidas  trágicas,  comprobantes  de  que  a  mulher  sofre  da
mesma paixão patriótica do homem, até incidir no crime.
Mulheres fazem-se ladras de segredos militares,  na mente de que serão
quiçá fuziladas no flagrante.
Esposas denunciam os  maridos  por  espiões  de  guerra,  e  presenciam o
fuzilamento. 
“A  alma  humana  resulta  dos  próprios  sonhos”  (Shakespeare)
(COELHO,1917:571)

O artigo se completa com mais dois textos: um sobre “A mulher violentada na

guerra”  e  outro  “Assistência  e  proteção  à  mulher  grávida”,  demonstrando  a

preocupação  do  autor  não  só  com  a  condição  feminina,  mas  também  com  os

possíveis  desdobramentos  que  um  eventual  conflito  bélico  poderia  trazer  à

sociedade, atingindo as mulheres.

Em seu estudo A Donzela-Guerreira (1997), Walnice Nogueira Galvão elenca

diversas figuras de mulheres combatentes, desde o relato bíblico da juíza Débora 50,

passando pela rainha angolana N’Zinga, chegando até o Brasil, em mulheres como

49 Revista fundada em 1838 no Rio de Janeiro. A grafia das citações foi atualizada.
50 Única juíza de Israel. Normalmente associada à masculinidade, à coragem. Representa, independentemente

do sexo da pessoa, a vontade firme de se servir a Deus. Débora aparece na Bíblia no livro dos Juízes,
período que transcorreu entre a morte de Josué, após a conquista da Terra, e a escolha de Saul como rei.
Ela era profetisa, mulher de Lapidote (em hebraico, “Lapidot”, cujo significado é “tochas”) e  julgava em
Israel, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, o que nos dá a entender que era da tribo de Efraim. Os
estudiosos da Bíblia costumam datar este período por volta de 1.120 a.C. 
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Anita Garibaldi e as guerreiras da cidade de Tejucupapo em Pernambuco no século

XVII. São mulheres que guerreiam, e há várias delas presentes tanto na imaginação

quanto na história, nas mais diversas épocas e culturas. A mulher guerreira também

se  faz  presente  em  diversos  planos  mitológicos,  das  Amazonas  da  mitologia

clássica, às Valquírias da mitologia nórdica, até a figura de Iansã, orixá guerreira dos

cultos de matriz africana. Enfim, exemplos não faltam. Há também o arquétipo da

solitária donzela guerreira que é a combatente por excelência, que vai ao campo de

batalha e luta como soldado. Walnice elenca algumas de suas características:

Os  traços  básicos  da  personagem  mantêm  sempre  uma  mesma
configuração,  privilegiadora  de  algumas  áreas  da  personalidade.  Sua
posição é numinosa na série filial, como primogênita ou unigênita, às vezes
a caçula; o pai não tem filhos homens adultos ou, o que é quase regra, não
os tem de todo. Ela corta os cabelos, enverga trajes masculinos, abdica das
fraquezas femininas – faceirice, esquivança, sustos -, cinge os seios e as
ancas, trata seus ferimentos em segredo, assim como se banha escondido.
Costuma ser descoberta quando, ferida, o corpo é desvendado; e guerreia;
e  morre.  Entretanto,  a  imolação  da  personagem  está  associada  a  sua
atuação na vida  pública.  Destina-se  à  morte,  real  ou simbólica;  mas ao
irromper da esfera privada de atuação, ganha outras dimensões, crescendo
cada vez mais até atingir a grandeza e provocar um terremoto em nossa
estreita conformidade. (GALVÃO, 1997: 12)

O caso mais celebrado, sem dúvida é Joana d'Arc, a Donzela de Orleáns, que

Shakespeare transformou em personagem e que discutirei no capítulo 4 desta tese.

Na  ficção  brasileira,  o  caso  mais  notável  talvez  seja  Diadorim,  do  romance  de

Guimarães Rosa (1908-1967),  Grande sertão: veredas  (1956).  Há uma distinção,

portanto, entre a donzela guerreira e a mulher combatente, que pode ser mãe ou

não, andar ou não em grupo com outros/outras combatentes e até mesmo exercer o

comando.  Enfim,  há  uma  gama  de  situações  variadas  em  que  mulheres  estão

presentes em guerras, seja na ficção ou na vida real.

Na  história  brasileira,  podemos citar  as  figuras  de  Joana  Angélica,  Maria

Quitéria e Maria Felipa, heroínas da guerra de independência na Bahia, com seus

perfis diversos: a primeira disfarçou-se de homem e lutou sob o nome de Soldado

Medeiros; a segunda, freira católica e superiora de um convento, foi morta aos 60

anos com um golpe de baioneta enquanto defendia o prédio religioso; a terceira,

Maria Felipa, líder negra, pescadora e marisqueira da Ilha de Itaparica, comandou
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um grupo de 40 mulheres que ateou fogo a 42 embarcações portuguesas. Todas

elas são celebradas na festa do dia 2 de julho. 

É preciso também ressaltar  que o envolvimento da mulher na guerra não

ocorre somente como combatente no campo de batalha ou como líder estrategista.

Muitas vezes as mulheres são vítimas, transformando-se inclusive em despojos de

guerra. A literatura visita o tema desde os seus primórdios: para além da Ilíada; as

narrativas sobre a guerra de Troia ocupam-se dos destinos das mulheres do povo

vencido: as troianas. No teatro greco-romano, Eurípedes e Sêneca têm peças com

esse nome e o destino da rainha Hécuba é assunto de outra peça de Eurípedes.

Alguns autores, inclusive, chegam a afirmar que as mulheres são as maiores vítimas

da guerra,  desde sempre.  Mas,  ser  vítima não significa necessariamente ter  um

papel  passivo.  Muitas  vezes,  mesmo sendo vítimas,  as mulheres lutam,  com as

armas que possuem, e buscam resistir  aos males da guerra. É, precisamente, o

caso de três das personagens que discutirei  mais adiante. Julieta, Desdêmona e

Créssida são, cada uma à sua maneira,  vítimas de situações de guerra.  Porém,

conforme pretendo demonstrar, elas não são vítimas passivas e lutam até o fim pela

afirmação de suas identidades.

3.3 Algumas discussões teóricas sobre o lugar da mulher na guerra

O conceito  de  gênero é uma construção sócio-discursiva,  assim como os

papéis atribuídos ao masculino e ao feminino. A sociedade ocidental se caracterizou

ao longo dos tempos por uma hierarquia de papéis, na qual o feminino se submeteu

ao masculino, sendo sempre inferiorizado. Essa visão de mundo se naturalizou a tal

ponto que até os dias de hoje a discussão da busca da igualdade de gênero se faz

pertinente. Jack Holland, em seu livro A Brief History of Misogyny, the world's oldest

prejudice (2006) traça um panorama que tenta explicar como essa inferiorização foi

sendo construída ao longo dos tempos. Segundo o autor, a história da misoginia

enquanto  preconceito  contra  a  mulher  está  ligada  à  obsessão  masculina  pela

diferença entre os sexos – a mulher sendo sempre o Outro, um Outro que não pode

ser excluído, e que, portanto, se torna sempre um bode expiatório. Diz também que

a igualdade entre homens e mulheres vem sendo alcançada e conquistada a partir

dos conceitos de justiça, igualdade e individualidade, princípios que vêm evoluindo
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desde o Iluminismo. (Holland, 2006: 272-282) Portanto, a construção identitária dos

gêneros está em ebulição permanente. 

Recorro novamente a Barbara Ehenreich. Para ela, as guerras são evoluções

das caçadas, uma nova forma de prestígio para homens que antes caçavam e se

defendiam  de  animais  selvagens.(ver  Cap.  2).  A guerra  se  tornou,  assim  uma

atividade sexualizada, vista como produto da agressividade masculina, sendo essa

teoria abraçada inclusive por algumas autoras, como discutirei mais adiante. Como a

autora  ressalta,  a  guerra  só  passou  a  definir  a  masculinidade  para  dar  uma

ocupação aos caçadores-defensores que não tinham mais o que fazer (Ehrenreich,

2000: 133). Uma das finalidades da guerra passou a ser transformar os homens em

“homens”, ou seja, dar ao adulto uma atividade que fosse “máscula”, criando assim

um ritual. A evolução desses ritos levou à criação de todo um sentido de irmandade

entre homens que guerreiam juntos – conceito que será fundamental para minha

leitura de Otelo. A autora delimita a questão:

Então, não há nenhuma razão biológica ou “natural” que obrigue os homens
a  serem tão  destacados  no  cenário  de  guerra.  Os  homens  entram  em
guerra  por  várias  razões e uma das  mais  comuns é  confirmar  que  são
mesmo  “homens  de  verdade”.  Em  outras  palavras,  a  guerra  e  a
agressividade  masculina  têm  sido  empreendimentos  culturais  que  se
reforçam.  Guerrear  exige  guerreiros,  ou  seja,  “homens  de  verdade”,  e
formar guerreiros exige uma guerra. Assim, a guerra se torna a solução para
o que Margaret Mead chamou de “o problema recorrente da civilização” que
é “definir o papel masculino de forma satisfatória”.  (EHRENREICH, 2000:
135)  

A autora destaca, então, os problemas que o uso da guerra como definidora

da masculinidade causam às mulheres: 

Essa  forma  peculiar  de  “definir  o  papel  masculino”  acabou  tendo
consequências  desastrosas também para as  mulheres.  Sua exclusão do
mundo  da  guerra  não  significou  que  fossem poupadas  dos  horrores  da
guerra, restritas ao papel seguro de espectadoras e geradoras de bebês. Se
a guerra fez com que homens se transformassem em destruidores, inclinou-
se a fazer das mulheres escravas -  troféus de guerra muito similares aos 
estoques de cereais e de rebanhos. (EHRENREICH, 2000: 135)

A  caracterização  máxima  das  mulheres  como  troféus  de  guerra  virá

justamente  da  Ilíada e  de  obras  que  a  desdobram,  como  As  Troianas.  E
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Shakespeare  irá  revisitar  toda  essa  tradição  em  Tróilo  e  Créssida,  conforme

veremos. 

Ehrenreich  (2000:  136)  ainda  destaca  que,  não  só  as  prisioneiras  eram

prejudicadas com o costume de escravizar cativas de guerra. Uma mulher do lado

vitorioso poderia ver o marido voltar com jovens prisioneiras, tal como Clitemnestra

viu Agamenon voltar de Troia com Cassandra. E o hábito de tratar as mulheres como

butim pode ter incentivado a misoginia nos vitoriosos, já que, além de ser o Outro, a

mulher sobrevivente era também a lembrança do inimigo derrotado. 

Outra  autora  que  se  debruça  sobre  o  tema da  mulher  na  guerra  é  Jean

Bethke Elshtain (1941-2013). Seu livro Women and War (1995) traça um panorama

abrangente  sobre  o  assunto.  A autora  preocupa-se  em  desconstruir  o  mito  do

pacifismo feminino em oposição ao caráter guerreiro masculino, expondo a tese de

que as mulheres têm bastante maturidade para guerrear em nome do patriotismo. A

autora  diz  que  os  campos  masculino  e  feminino,  no  tocante  à  guerra,  foram

construídos,  no  padrão  greco-romano,  em termos  de  honra.  A honra  masculina

estaria na virtus, enquanto a feminina estaria no lar. Daí, mulheres que agissem de

forma violenta seriam “monstruosas” e ameaçariam os pilares da ordem social. Para

a  autora,  toda  a  tradição  literária  grega,  de  obras  como  Antígona(Sófocles),  As

Troianas(Eurípedes),  Oréstia  (Ésquilo),  Lisístrata  e  Assembleia  de  Mulheres

(Aristófanes),  além  da  própria  Ilíada, visa  criar  uma  teoria  política  na  qual  as

mulheres repudiam o mundo masculino da guerra e seus terríveis deslocamentos,

em  favor  de  um  mundo  doméstico  onde  prevalece  a  paz.  (Elshtain,  1995:50).

Portanto, segundo a autora, essa matriz ajudou a construir todo o mito em torno da

ideia de que as mulheres “naturalmente” rejeitam a guerra. 

Ou  seja,  há  aqueles  que  se  opõem  à  presença  feminina  nesse  cenário,

alegando uma tendência “natural” da mulher ao pacifismo. O alentado estudo War

and Gender (2001), escrito por um autor que se apresenta também como feminista,

Joshua S. Goldstein, é categórico:

Na guerra, os combatentes em geral são homens. As exceções a esta regra
são numerosas e muito ilustrativas, mas tais exceções juntas não perfazem
1% de todos os combatentes da História Por mais interessante que esse
fragmento do quadro geral possa ser – e o é -  uniformidade de gênero entre
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os combatentes ainda é espantosa. (Goldstein, 2001: 10)51

Daí em diante, embora aponte as chamadas “exceções” - as mulheres que

historicamente estiveram nos campos de batalha, conforme já visto aqui - o autor

dedica-se a apontar fatores, especialmente de ordem biológica, que fariam da guerra

um cenário “indigno” da presença feminina, cujo lugar estaria ligado à tarefa nobre

de preservação do lar e da espécie humana, de modo geral, além de, por seu apoio

e admiração, reforçarem a masculinidade dos soldados. Ou seja, caberiam a elas,

de forma especial, o papel de “mulher de soldado.”52

Essa opinião, conforme visto anteriormente é partilhada por John Keegan.

Segundo ele,

(...) a guerra é uma atividade humana da qual as mulheres, com exceções
insignificantes,  sempre  e  em  todos  os  lugares  ficaram  excluídas.  As
mulheres procuram os homens para protegê-las do perigo e censuram-nos
amargamente quando eles não conseguem defendê-las. As mulheres têm
seguido os tambores, cuidado dos feridos, lavrado os campos e pastoreado
os rebanhos quando o homem da família vai atrás de seu líder; elas até
mesmo cavaram trincheiras para os homens defenderem e trabalharam nas
oficinas  para  mandar-lhe  armas.  As  mulheres,  porém,  não  lutam.  Elas
raramente lutam entre si e jamais, em qualquer sentido militar, lutam com os
homens. Se a guerra é tão antiga quanto a história e tão universal quanto a
humanidade, devemos agora acrescentar a limitação mais importante: trata-
se de uma atividade inteiramente masculina. (KEEGAN, 1996:92-3)

Pelo visto, Keegan, um grande estudioso da guerra, não permitiu que seu

sexismo lhe deixasse enxergar  mulheres envolvidas na guerra além de Florence

Nightingale53 e Rose the Riveter54. Para ele, mulheres como Joana d'Arc ou Anita

Garibaldi, ou mesmo as combatentes da Guerra do Golfo – guerra que ele chega a

citar no mesmo livro - jamais existiram ou são “exceções insignificantes”.

Mas  Keegan  e  Goldstein  não  estão  sós.  Mesmo  uma  mulher  sempre

preocupada com a independência feminina, Virginia Woolf (1882 – 1941), defende a

ideia de que a guerra deva ser um espaço interditado às mulheres. Ela desenvolve a

51  “In war, the fighters are usually male. Exceptions to this rule are numerous and quite informative, but these
exceptions together amount to far few than 1 percent of all warriors in history. As interesting as that fragment
of the picture may be – and it is- the uniformity of gender in war-fighters is still striking.”

52 O conceito de “mulher de soldado” será discutida na seção 3.5 deste capítulo. 
53 Enfermeira britânica(1820-1910),  famosa pelo pioneirismo no tratamento de feridos de guerra,  durante a

Guerra da Crimeia (1853-1856). Também se notabilizou no campo da Estatística, tendo sido pioneira no uso
do gráfico tipo “pizza”. Curiosamente, esta sua faceta é muito menos conhecida.

54 Figura símbolo das mulheres que trabalharam nas fábricas norte-americanas durante a Segunda Guerra
Mundial. É representada por uma operária de macacão azul, com um lenço colorido na cabeça, mostrando
os bíceps.
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questão no ensaio Três Guinéus (Three Guineas) de 1938. No texto, Woolf pretende

responder  à  seguinte  questão:  “O que  podemos fazer  para  evitar  a  guerra?”.  A

autora defende que a guerra é a expressão do instinto sexual masculino. O ensaio é

escrito sob o impacto da morte de um sobrinho na Guerra Civil  Espanhola.  Três

Guinéus discorre sobre um pedido de dinheiro feito à autora por uma organização de

prevenção  à  guerra.  Woolf  responde  que,  mais  importante  que  o  antibelicismo

naquele  momento  era  a  criação  de  condições  de  educação  superior  e

profissionalização  para  as  mulheres.  Isso  contribuiria  para  mudar  a  sociedade,

porque  equilibraria  a  administração,  já  que  o  homem teria  tendências  belicosas

inatas. Também em seu trabalho ficcional, Virginia Woolf demonstra a preocupação

com a guerra: por exemplo, em Mrs. Dalloway (1925), o personagem Septimus sofre

de neurose de guerra e. acaba cometendo suicídio.

Portanto,  existem  controvérsias  com  relação  à  pertinência  ou  não  da

presença feminina  no contexto da guerra.  Porém,  as evidências  históricas  falam

mais  alto  que  algumas  opiniões,  que  baseiam  a  incompatibilidade  da  presença

feminina nesse contexto em mitos e/ou simplesmente, preconceito.

Com esse  aporte  teórico,  tentei  demonstrar  como o  mito  da  inferioridade

feminina no contexto de guerra foi sendo construído. A partir disso, pretendo mostrar

de que formas o trabalho de Shakespeare se mostra transgressor, ao oferecer uma

visão diferente do feminino no contexto da guerra, que é o meu objeto neste estudo.

A seguir, apresentarei algumas personagens que vão exemplificar as ideias por mim

defendidas. 

3.4 Romeu e Julieta: Julieta

But soft, what light through yonder window breaks?
It is the east, and Juliet is the sun. (II,ii,,2-3))

No dia  18  de  setembro  de 2013,  a  agência  de  notícias  Reuters  trouxe  a

seguinte chamada em seu portal de notícias na internet: “Analysis: Brazil and U.S.,

like star-crossed lovers, foiled again.” (Análise: Brasil e Estados Unidos, como um
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par  de  amantes  de  má-sorte,  novamente  frustrados)  Tratava-se  de uma matéria

sobre  as  tensas  relações  diplomáticas  entre  Brasil  e  Estados  Unidos,  após

denúncias  de  espionagem  por  parte  dos  norte-americanos.  A  expressão  “star-

crossed lovers” (par de amantes de má sorte), é uma das mais famosas descrições

do casal Romeu e Julieta, e está presente no prólogo da peça. No dia seguinte, 19

de setembro, estreou na Broadway, em Nova York, uma superprodução de Romeu e

Julieta,  estrelada  pelos  atores  Orlando  Bloom  e  Condola  Rashad,  com  grande

repercussão de público e crítica. Por falar em Hollywood, entrará em cartaz ainda

em 2013, uma nova versão cinematográfica, co-produzida  por Reino Unido, Itália e

Suíça,  dirigida  por  Carlo  Carlei  e  protagonizada  por  Hailee  Steinfeld  e  Douglas

Booth. Estes exemplos, tirados do noticiário corrente, servem para ilustrar a vívida

presença da peça no imaginário cultural de nossos dias; presença esta que já vem

de longe e parece renovar-se a cada dia.

É possível que  Romeu e Julieta  (1595-6) seja a mais popular de todas as

peças de Shakespeare,  sendo,  sem sombra de dúvida,  uma das obras literárias

mais  conhecidas,  citadas e  referenciadas em todo o mundo.  No Brasil,  o  nome

batiza  a  sobremesa  composta  de  goiabada  e  queijo,  uma  combinação  culinária

considerada  perfeita.  A  história  dos  infelizes  amantes  já  foi  recontada  em

inumeráveis adaptações e podemos dizer, sem medo de incorrer em exagero, em

todos  os  suportes  possíveis,  tais  como  cinema,  televisão,  balé,  ópera,  mangás,

graphic novels e games; e nos mais diversos idiomas e ambientes culturais. 

Em resumo: Romeu e Julieta são dois jovens pertencentes a duas famílias

ilustres da cidade de Verona, os Montecchios e os Capuletos. Há entre essas duas

famílias  uma  ferrenha  inimizade,  cuja  origem  perdeu-se  no  tempo  e  que  traz

recorrentes  perturbações  à  paz  da  cidade.  Os  chefes  das  duas  casas  foram

advertidos pelo Príncipe Escalo,  governante da cidade,  e ordenados a manter  a

ordem. Romeu e Julieta se conhecem em uma festa na casa dos Capuletos, a qual

Romeu comparecera mascarado, a fim de encontrar Rosalina, prima de Julieta, por

quem se julgava enamorado. Os dois jovens se apaixonam instantaneamente, se

encontram em seguida no pomar dos Capuletos, em uma das cenas mais icônicas

de toda a dramaturgia -  a cena do balcão - e decidem se casar em segredo. Julieta
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promete enviar um recado a Romeu na manhã seguinte, por intermédio de sua Ama,

para ajustar os preparativos do casamento. Casam-se na tarde do dia seguinte, na

cela de Frei Lourenço, confessor de ambos, e se encontram à noite, no quarto de

Julieta,  com a ajuda da Ama.  Em meio  a esses acontecimentos,  em uma briga

causada pela rivalidade entre os clãs, Mercúcio, amigo de Romeu, é assassinado

por Teobaldo, primo de Julieta. Romeu mata Teobaldo na sequência da mesma luta

e é banido da cidade pelo príncipe. Entrementes, a família de Julieta, diante de sua

tristeza, que eles julgam causada pela morte de Teobaldo, decide casá-la com o

Conde Páris. Frei Lourenço, que havia realizado a cerimônia de casamento visando

promover a paz entre as famílias, arma um plano para que os jovens possam fugir

da cidade: Julieta deve tomar uma poção que a fará cair em um estado letárgico,

semelhante à morte, sendo posteriormente resgatada por Romeu, que seria avisado

por  uma carta.  Porém,  em virtude de um empecilho do mensageiro,  detido pela

epidemia da peste, o plano fracassa. Romeu volta a Verona, vai ao túmulo, encontra

Julieta  aparentemente  morta,  luta  com  Páris,  que  estava  no  túmulo  prestando

homenagem à noiva e o mata. Em seguida, ingere o veneno que havia trazido e

morre.  Julieta  desperta,  vê  Romeu  morto  e  encontra  Frei  Lourenço,  que  tenta

convencê-la  a ir  para  um convento.  Ela recusa a oferta.  Ao ouvir  vozes que se

aproximam do túmulo, Frei Lourenço foge e Julieta aproveita a ocasião para dar fim

à própria vida, cravando no peito o punhal de Romeu. As mortes trágicas terminam

por trazer a reconciliação das famílias e o retorno da paz à cidade de Verona. Toda

esta ação acontece no curto espaço de cinco dias.

3.4.1 As fontes

Devemos  ter  em  mente,  antes  de  tudo,  que  a  história  que  Shakespeare

transformou nessa peça teatral canônica, não é inédita, tendo raízes no folclore e na

literatura  clássica.  Desde  a  Antiguidade,  há  registros  de  uma  história  de  amor

impossível entre amantes separados por algum conflito ou desavença, que deságua

em um desfecho trágico. Alguns elementos desse enredo são encontrados em As

Efesíacas, ou Ântia e Habrócomes, romance grego de Xenofonte de Éfeso (cerca de

300  a.C.)  (Gibbons,  1980:  33).  Nessa  história,  Ântia,  separada  do  esposo
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Habrócomes, a quem tinha jurado fidelidade, toma uma poção que ela pensa ser

fatal, mas que apenas a mantém em estado cataléptico por algum tempo, em um

rico  túmulo.  O  túmulo  é  saqueado  por  ladrões  e  Ântia  é  levada,  passando  por

inúmeras peripécias, assim como seu esposo, que vagava em sua busca. Há um

final feliz, quando eles se reencontram depois de muito tempo e muitas aventuras.

O final feliz, porém, parece ser restrito à possível fonte grega. Ovídio, o poeta

latino favorito de Shakespeare, nas Metamorfoses ( 2000: 88-89), conta a história de

Píramo e Tisbe, infelizes amantes filhos de famílias rivais, que se suicidam após um

mal entendido quando planejavam fugir: Píramo, imaginando que Tisbe tivesse sido

devorada por um leão, tira a própria vida; ao vê-lo morto, Tisbe comete o mesmo

gesto. Shakespeare utiliza-se dessa história para um episódio cômico em Sonho de

Uma Noite de Verão, peça contemporânea de Romeu e Julieta.

Três narrativas de origem italiana (Caso, 1992) dão continuidade ao tema,

ajudando a moldar sua forma definitiva. A primeira delas é a de Masuccio Salertiano,

escrita  por  volta  de 1476,  em uma coletânea de cinquenta histórias chamada  Il

Novellino.  Giannozza e Mariotto  de Siena, cujas famílias são inimigas, casam-se

secretamente, com a ajuda de um frade. Mariotto envolve-se em um assassinato e é

banido. Gianozza toma uma poção fornecida pelo frade e encena a própria morte,

fugindo em seguida para Alexandria, a fim de encontrar-se com Mariotto. De volta a

Siena, tendo se desencontrado de Gianozza, Mariotto é decapitado. A jovem retorna

de Alexandria e recebe a notícia. Profundamente abalada, Gianozza recolhe-se a um

convento, morrendo pouco depois. Alguns anos depois, em 1530, Luigi da Porto, em

sua Istoria Novellamente Ritrovatta di Due Nobili Amanti,  estabelece a localização

em Verona e os nomes dos amantes: Giulietta e Romeo, pertencentes às famílias

rivais  Capelletti  e  Montecchi.  Também  surgem  os  personagens  Thebaldo  e

Marcuccio.  Há  um  Conte  di  Lodrone,  pretendente  à  mão  de  Giulietta,  que  tem

dezoito anos. Na versão de da Porto, Giulietta desperta no túmulo antes de Romeo,

já envenenado, morrer, dando a ambos a chance de uma despedida. O frade tenta

convencer  Giulietta  a  ir  para  um  convento,  mas  ela  prende  a  respiração  até

desfalecer e morre. O triste desfecho traz a reconciliação entre as famílias. A terceira

história  italiana é de Matteo  Bandello,  publicada em 1554.  O conde Lodrone se
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chama  Paris,  e  surgem  os  personagens  da  Ama  e  outro  que  corresponde  ao

Benvolio de Shakespeare, com seu caráter conciliador. Os amantes também têm a

chance de um último encontro, no qual Romeo pede ao frade Lorenzo que tome

conta  de  Giulietta.  O  desfecho  é  semelhante  à  narrativa  de  da  Porto,  embora

Bandello relate que a paz entre as famílias não foi duradoura.

Essas narrativas parecem convergir para aquela que é considerada a fonte

principal de Shakespeare: o poema “The Tragicall Historye of Romeus and Juliet”, de

Arthur  Brooke  (1562),  que  Bullough  (1961:  269)  aponta  como principal  fonte  da

peça. Brooke inspirou-se na versão de Bandello, adaptada para o francês por Pierre

Boiastuau. Shakespeare vale-se de muitos detalhes do poema de Brooke, porém,

desenvolve  mais  alguns  personagens  secundários,  como  criados  e  músicos.

Segundo Kermode (2006:88), “Shakespeare está providenciando para que a trama

se desenvolva em linguagem que lhe dê certa densidade social” o que, além de

favorecer  a  encenação,  evidencia  a  ideia  da  trama  como  uma  rede  de

acontecimentos que vai envolver toda uma comunidade. Outra possível inspiração

de  Shakespeare  é  o  poema  de  Chaucer  (2006)  “Troilus  and  Criseyde”,

extremamente  popular  nos  tempos  elisabetanos,  no  qual  há  inclusive  uma

passagem  em  que  o  apaixonado  Troilus  pensa  em  se  matar  ao  ver  Criseyde

aparentemente morta (na verdade, ela estava somente desmaiada e desperta em

seguida). Do ponto de vista do enredo, há duas alterações cruciais introduzidas por

Shakespeare, que discutirei mais adiante: o tempo da ação e a idade de Julieta.

3.4.2 Algumas visões da crítica sobre Romeu e Julieta.

Evidentemente, não é possível elencar aqui todas as interpretações críticas

sobre  a  peça.  Convém,  apesar  disso,  destacar  as  ideias  de  alguns  críticos

consagrados. A peça tem entre suas leituras mais recorrentes a de ser uma tragédia

romântica, discutindo-se a hipótese de ser uma tragédia do Destino ou da Vontade

(livre arbítrio) dos protagonistas (KHAN, 1983: 190). Merece também destaque entre

os  críticos  o  conflito  de  gerações:  são  jovens  desafiando  as  leis  tradicionais

impostas pelos mais velhos, sendo os velhos punidos pela sua intransigência e os

jovens, pela sua ousadia.
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Blakemore Evans (2003: 14),  em sua introdução à peça, expõe pontos de

vista de autores consagrados sobre a oposição tragédia do destino x tragédia do

livre arbítrio. Bertrand Evans, entre outros citados pelo autor, vê a tragédia como

pura obra do Destino, na qual todas as ações, não só as dos protagonistas, como

também as dos demais personagens, são ditadas pela supracitada referência do

Prólogo aos “star-crossed lovers” e ao “death-marked love” (infausto amor). Ou seja,

a  famosa  exclamação  de  Romeu  “Sou  um  joguete  da  sorte”  (III,I)  parece  ser

confirmada por essas análises - os acontecimentos estavam pré-determinados pela

Fortuna, escritos nas estrelas - ainda que fossem estrelas de má sorte. Por outro

lado, o poeta W.H. Auden, ainda citado por Evans, radicaliza em sentido contrário:

para ele, Romeu e Julieta são pecadores e amaldiçoados, ao permitirem que suas

paixões ultrapassassem os ditames das leis da igreja e da sociedade. Para ele, as

escolhas erradas  de  todos  os  personagens  contribuem para  o  trágico  desfecho.

Auden, de certa forma, ecoa o tom moralista do prólogo do poema de Arthur Brooke,

que  diz  “um  par  de  amantes  desafortunados,  que  escravizados  por  um  desejo

impuro, desprezando a autoridade e as recomendações de pais e amigos, tomam

como  conselheiros  principais  fofoqueiros  bêbados  e  frades  supersticiosos.55”

(BULLOUGH,  1961:  284).  Não  me  parece  que  esse  tom  moralista  tenha  sido

adotado por Shakespeare. 

A ideia de conflito de gerações está presente em vários comentadores. Frank

Kermode destaca: 

Romeu e Julieta pode ser a mais popular das tragédias, embora poucos a
incluam entre as maiores. Ela é, mesmo assim, uma obra-prima, com os
virtuosismos da linguagem igualados pela sutileza da trama. A impotência
da idade – os velhos Capuleto, os velhos Montéquio – em face à fogosa
juventude, quando a razão ainda não consegue dominar o sangue, é um
tema refletido em ambos. (KERMODE, 2006: 91)   

Catherine Belsey,  ao analisar a tragédia elisabetana,  cita  Romeu e Julieta

como exemplo de embate entre pais e filhos, no qual o público tende a ficar do lado

dos jovens “o público é geralmente convidado a endossar o amor dos jovens, em

oposição à ganância,  obstinação ou hipocrisia  dos mais velhos56”.(BELSEY,1985:

55 “a coople of unfortunate lovers, thralling themselves to unhonest desire, neglecting the authoritie and advise
of parentes and frendes, conferring their principall counsels with dronken gossyppes and superstitious friers”.

56 “the audience is usually invited to endorse young love as oppposed to aged greed, obstinacy or hypocrisy.”
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201).  Já Coppélia  Khan (1983;  171),  define Romeu e Julieta como um casal  de

adolescentes  tentando  crescer,  tentando  construir  suas  identidades  de  forma

independente  de  seus  pais.  Para  a  autora,  a  desavença  entre  as  famílias  se

apresenta como “um rito  de passagem mortal,  que promove a masculinidade às

custas da vida”57 - curiosamente, esta é a função que a guerra pode assumir em

algumas sociedades. 

O  tema  do  amor  impossível,  pelo  qual  a  peça  tornou-se  universalmente

famosa,  é  endossado  por  vários  estudiosos.  Harold  Bloom  (1998:  126)  afirma:

“Romeu e Julieta é incomparável, seja na própria obra shakespeariana, seja em toda

a literatura mundial, como visão de um amor recíproco e incondicional que perece

por seu próprio idealismo, por sua própria intensidade”. Quem também enfatiza o

drama amoroso e idealizado é Kiernan (1995: 203), que chega a dizer que “Julieta é

pessoa apenas em parte; em parte é um emblema de uma nova era, de uma nova

ordem(...)uma ideia,  um novo espírito do amor romântico” – consagrando,  dessa

forma, a visão da peça como paradigma de história de amor. 

3.4.3 A dimensão política e a guerra civil em Romeu e Julieta

Conforme já visto,  Romeu e Julieta incorporou-se no imaginário da cultura

ocidental como epítome do amor trágico e impossível, sendo essa visão referendada

por analistas consagrados. Todavia, uma leitura atenta situará a peça além disso: é a

guerra civil na cidade de Verona que, mais do que um pano de fundo, é o outro tema

da obra.  Não obstante a história  ter  se tornado quase arquetípica no imaginário

ocidental,  ela  se  renova  sempre.  E  tal  renovação  dá-se  exatamente  ao  se

estabelecer qual será o cenário do conflito entre os Capuletos e os Montecchios, ou

seja; qual guerra servirá de pano de fundo para a história de amor. Temos, então, a

seguinte situação: uma história de amor paradigmática (talvez possamos chamá-la

de  a história de amor) que, ao contrário de como é vista apenas pelo prisma do

romantismo,  só pode ser  contada se for  estabelecido um cenário  de guerra.  Tal

característica  nos  permite  afirmar  que  o  drama  político  está  indissociavelmente

ligado ao drama amoroso. Conforme nos diz Barbara Heliodora (2005: 217-8): “O

57 “The feud is the deadly rite de passage that promotes masculinity at the price of life”. 
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mais claro exemplo de preocupação com a rebelião e a guerra civil em obras não

histórico-políticas (de Shakespeare) é  Romeu e Julieta, tragédia lírica que toma a

forma de  exemplum, constituindo-se num sermão sobre os males da luta civil”. O

conflito entre os Capuletos e os Montecchios é uma guerra civil, pois divide a cidade,

traz perturbação à ordem pública e obriga o príncipe a intervir várias vezes, e a

advertir os conflitantes logo na primeira cena da peça, antes mesmo do surgimento

dos protagonistas – o que, sem duvida, é bastante significativo: “Já três guerras

civis, por ninharias,/Perturbaram a paz das nossa ruas”. (I,i, p. 21)58

O famoso prólogo da peça, em forma de soneto, já estabelece a existência do

conflito, revelando a trama e seu desfecho, com destaque inequívoco para o tema

da desordem civil:

Duas famílias nobres e inimigas,
Em Verona, onde vai passar-se o drama,
Renovam lutas por questões antigas
Em que o sangue do povo se derrama. 59 (Prólogo, p. 13)

A ideia do sangue civil derramado por conflito interno, ou seja, da guerra civil,

define o aspecto político da peça. O nome da cidade ganha destaque: Verona não é

somente  uma  localização,  é  um  organismo  vivo:  em  suas  ruas  sangue  será

derramado,  a  autoridade  do  príncipe  será  testada,  fatos  políticos  e  sociais  irão

acontecer. Conforme descreve T.J.B. Spencer (1975: 35), “A vida pública de Verona,

assim  como  a  vida  familiar  dos  veronenses,  circunda  os  amores  de  Romeu  e

Julieta60”. Shakespeare, assim, estabelece a cidade como mais uma protagonista da

peça. O prólogo segue descrevendo a trama:

Dessas duas famílias que o ódio afasta
Implacável, nasceu um par de amantes
Cuja má sorte, trágica e nefasta,
Levou a paz às casas litigantes. (Prólogo, p. 13)

De antemão, já sabemos que o par de amantes de má sorte (“star-crossed

lovers”) será o responsável por levar a paz à cidade e às casas litigantes. Dessa

forma,  a  experiência  romântica  dos  dois  jovens  estará  indelevelmente  ligada  à

58 Ver nota seguinte.

59.  A tradução usada para  Romeu e Julieta é a de Onestaldo de Pennafort [1940].  A ortografia original  foi
mantida. As linhas não são numeradas.
60 “The public life of Verona, as well as the family life of the Veronese, environs the loves of Romeo and Juliet.”
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experiência política daquele grupo social. A esfera privada dos amantes Romeu e

Julieta determina o que acontecerá na esfera pública da cidade de Verona.

A dimensão política da peça é amplamente discutida por Viveiros de Castro e

Benzaquen  de  Araújo  (1977:  160),  “Na  verdade,  Romeu  e  Julieta pode  ser

interpretado como um mito que narra paralelamente à origem do amor, a origem do

Estado”. Para os autores, a trama da peça encena a ascensão do príncipe como

autoridade suprema de uma comunidade, o que seria o ponto de partida para o

absolutismo monárquico, regime de governo vigente à época shakespeariana.

A peça se insere em minha concepção do drama shakespeariano como um

drama de forte caráter político, sendo exemplo dos males trazidos pela guerra, no

caso, a guerra civil. O conflito agita os jovens, tornando-os ainda mais voluntariosos

do que já seriam, em função da idade e perturba os velhos, sendo estes, como

responsáveis pelo antigo conflito, exemplarmente punidos no final, conforme diz a

fala de encerramento da peça, que analisarei mais adiante. 

A cena  inicial  da  peça  dá-se  no  domínio  público,  na  rua.  De  imediato,  é

estabelecido  o  conflito  no  qual  a  cidade  está  mergulhada.  Partidários  das  duas

casas estão pelas ruas, se provocando e causando distúrbios sociais. Os próprios

cidadãos61, cansados de tantos conflitos, anseiam por punição aos Montecchios e

aos  Capuletos:  “Vamos  malhá-los  a  cacête,  a  espada/  e  lança,  até  deixá-los

estendidos!/ Morram os Capuletos e os Montecchios!” (I,i, p. 20) A peça se abre,

portanto, não deixando dúvidas sobre a dualidade público-privado que irá atravessar

toda a ação. A cidade de Verona, sua urbe em conflito, também protagoniza a peça.

Conforme ressalta Liebler (2006: 308), não é por acaso que releituras pós-modernas

da peça são ambientadas em locais urbanos, suscetíveis a choques entre gangues,

como no musical  West Side Story (1957) e na versão cinematográfica dirigida por

Baz Luhrmann (1986).

Entre os elementos que nos permitem situar a leitura política da peça, está a

61 Neste ponto, há divergência entre os textos originais da peça (Blakemore Evans, 2003:63), sobre a fala
pertencer a um cidadão comum ou a um agente da lei. O tradutor opta pela segunda hipótese, por se tratar
de alguém armado.  Para meu argumento,  a  questão é  indiferente,  porque quero apenas demonstrar  o
sentimento de aversão que, a esta altura, a população de Verona demonstra em relação a ambas casas
litigantes.  De toda forma, os textos originais consultados, dão a entender que várias pessoas, oficiais e
cidadãos, entram portando armas, visando intervir no conflito.
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figura  do  Príncipe  Escalo.  Ele  surge  em  três  momentos  cruciais:  na  cena  de

abertura,  quando  intervém  na  confusão  armada  na  rua  pelos  grupos  rivais,  no

cenário  sangrento  que  resulta  dos  assassinatos  de  Mercúcio  e  Teobaldo,

determinando  o  banimento  de  Romeu  e  na  cena  final,  quando  as  famílias  se

reconciliam diante dos cadáveres de seus filhos, cabendo a ele, portanto, a última

fala da peça. 

Em cada um desses momentos, o príncipe dá uma ordem expressa que visa

estabelecer o controle social,  exercendo o seu poder.  Em sua primeira cena, ele

condena  o  comportamento  belicoso  de  seus  súditos,  ao  mesmo tempo em que

reafirma sua autoridade:  “Ó súditos rebeldes, inimigos/Da paz, que profanais vossas

espadas/Com o fratricídio!  Nunca me ouvireis?”  (I,  i,  p.21).  Mais  adiante,  nesse

longo discurso inicial, vem a primeira determinação de ordem legal:

Se outra vez perturbardes nossas ruas, 
Com as vidas pagareis a afronta à paz. 
Por esta vez, que se retirem todos. 
Tu, Capuleto, vem comigo, e tu, 
Montecchio, à tarde me procurarás, 
Na sala de audiência, em Vilafranca, 
A fim de que melhor te ponha a par 
Das minhas decisões ulteriores 
Sobre este caso. E agora, sob pena 
De morte, retirai-vos todos, já! (I,i, p. 21-2)

O príncipe é taxativo: estabelece a pena de morte para quem levar adiante os

conflitos, ao mesmo tempo em que chama os chefes das duas casas, em separado,

para novamente adverti-los. Mas ele mesmo, ao retornar à cena, na ocasião dos

assassinatos de Mercúcio e Teobaldo, vê-se obrigado a revogar parte de seu edito

anterior: Romeu matara Teobaldo, mas somente por este ter executado Mercúcio. É

o  velho  Montecchio  que  pede  pela  vida  do  filho,  fazendo  ver  ao  príncipe,

inteligentemente, que Romeu apenas havia cumprido a ordem estabelecida: a pena

de morte para quem se envolvesse novamente no conflito civil; o que Teobaldo havia

feito, ao matar Mercúcio, que, além de amigo de Romeu, também era parente do

príncipe. A autoridade, neste momento, vê-se obrigada a punir Romeu, pois, como

ele diz, “A clemência com o crime é a pior das desordens.” (III,i, p.128), ressaltando,

também, ser  ele mesmo vítima dos acontecimentos recentes:  “Até eu já sofri  as
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consequências/Do vosso ódio e de suas violências./Já é o sangue dos meus que se

derrama aqui,/Nestas lutas brutais.” (III,i,p.128) 

O  príncipe  retornará  à  cena  no  desfecho  da  peça,  conduzindo  as

investigações sobre as mortes encontradas no sepulcro de Julieta.  Interroga Frei

Lourenço e os criados, lê a carta que Romeu deixara para os pais, esclarecendo,

desta forma, todo o trágico enredo diante da cidade. Chama Capuleto e Montecchio

para verificar o resultado de suas desavenças: um morticínio que pune a todos: 

Capuleto! Montecchio! Olhai a maldição
Que pesa sobre a vossa inimizade!
O céu quis pôr um fim às vossas alegrias
E para tanto se serviu do amor!
E até eu mesmo perdi dois parentes,
Por ter fechado os olhos para as vossas
Discórdias! Todos nós fomos punidos! (V,iii,p.225) 

Neste desfecho, assim como na cena do conflito inicial e na luta que resulta

nas mortes de Mercúcio e Teobaldo e no banimento de Romeu, toda a comunidade

está envolvida, caracterizando assim a presença da esfera pública na trama. É a

senhora Capuleto quem diz : “O povo está gritando pelas ruas/Os nomes de Romeu,

de Julieta e de Páris./E todos a clamar em altas vozes,/Correm na direção de nosso

mausoléu.” (V,iii,p.220) A cidade de Verona mergulha em profunda comoção diante

da tragédia.

Conforme já ressaltei, a última fala da peça pertence ao Príncipe Escalo. Ela

ocorre após a conciliação entre os velhos Montecchio e Capuleto, na qual cada um

promete  honrar  a  memória  do  filho  do  outro.  “Sombria  paz  com  esta  manhã

renasce”. (V, iii, p.225), diz o príncipe. Tal paz, que deverá trazer perdão e punições,

é  selada  diante  dos  três  jovens  mortos,  representantes  dos  contendores  e  da

autoridade maior da cidade. Neste triângulo amoroso póstumo, que representa os

três pilares daquela comunidade, Julieta é o vértice. Esse arranjo é criação exclusiva

de Shakespeare, o que nos permite entender Julieta como polo principal da trama,

conforme veremos em seguida.
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3.4.4 Julieta, guerreira por circunstâncias político-sociais

O  caráter  forte  de  Julieta,  ao  mesmo  tempo  juvenil  e  impetuoso,  é  que

determina o destino da trama, ao insistir no casamento com um inimigo. Não é por

acaso que o verso final refere-se ao “triste caso de Julieta e seu Romeu”.

Julieta é a personagem central da peça. Seu amadurecimento emocional a

faz transformar-se de menina em mulher no curto espaço da ação, em função de

suas escolhas decisivas.  A biografia  de Julieta  é cuidadosamente construída,  ao

contrário da de Romeu: sabemos dia e mês do seu nascimento, o seu desmame,

suas palavras  de criança.  Ela é assunto de conversas de seus pais  e  da  Ama,

mesmo quando ausente. Conhecemos bem sua família e a expectativas desta em

relação a ela: Julieta deve casar-se, sua união com um parente do príncipe (Páris)

certamente atende aos interesses políticos da casa dos Capuletos. Antes de surgir

no palco, é chamada pela mãe e pela Ama, criando assim, uma expectativa pelo seu

aparecimento.  Sua primeira  fala  sobre  a  possibilidade  de  casamento,  é  de  uma

maturidade surpreendente: “É uma honra em que jamais pensei sequer” (I,iii, p.43).

Retomarei  mais adiante o comentário  sobre essa fala.  Vejamos,  no  momento,  a

questão da idade de Julieta, uma das alterações cruciais que Shakespeare efetiva

na peça, com relação às fontes. 

Os treze anos de Julieta são uma invenção de Shakespeare. Stanley Wells

chama a atenção para a precisão com que o autor os define: 

Não  é  comum  Shakespeare  ser  tão  preciso  em  relação  à  idade  de
personagens. Sabemos até mesmo a data exata do nascimento de Julieta –
31  de  julho  –  ela  recebeu  o  nome  devido  ao  mês.  E  é  curioso  que
Shakespeare  faça  de  Julieta  uma  adolescente  tão  jovem,  praticamente
púbere.62 (WELLS, 2010: 152)

Eis  um  ponto  no  qual  devemos  pensar.  Ao  fazer  Julieta  tão  jovem,

Shakespeare  estabelece  o  paradigma do  primeiro  amor,  com todo  seu  arroubo,

frescor  e  inconsequência.  Talvez faça isso para justificar  a rapidez meteórica da

ação: cinco escassos dias, ao contrário dos longos períodos de todas as narrativas

62 “It is unusual to Shakespeare to be anything like as precise as this about his character's ages. We even know
the exactly date of Juliet's birth – 31 July – she is named after the month. And it is curious that Shakespeare
makes Juliet so early a teenager, only just, we may suppose, pubertal.”
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anteriores. Como define Caroline Spurgeon (2006: 293), “Shakespeare viu a história

na  sua  rápida  e  trágica  beleza,  como  um  clarão  repentino  que  quase  cega,

inesperadamente aceso e, com a mesma rapidez, apagado”. Uma espécie de chama

purificadora,  necessária  para  fazer  cessar  um conflito  cuja  origem perdeu-se  no

tempo e que perturbava a vida de uma comunidade. Julieta é o Sol – mais do que

um elogio do encantado Romeu, é uma pista de como a trama se conduzirá a partir

de seu aparecimento. Sendo Julieta o fio condutor da história, é dela a primazia de

estar amando pela primeira vez (visto que Romeu já fora enamorado por Rosalina),

sua idade precisa ser definida de forma destacada, ao contrário da de Romeu – cuja

idade não sabemos; apenas que também é jovem e único herdeiro de sua casa,

assim como Julieta.

À questão da tenra idade, soma-se a ousadia de Julieta em se recusar a

aceitar passivamente o papel de moeda de troca destinado às jovens de sua classe

e condição. Mesmo antes de conhecer Romeu, ela ressalta que o casamento não

está em seus planos. Ela aceitará a corte de Páris sem ir além do limite da discrição

e de sua boa educação. O conde não aparece na festa como era esperado, em vez

disso,  ela  conhece  Romeu  e  imediatamente  não  só  lhe  aceita  a  corte  com

entusiasmo, como,  daí  em diante,  tomará as rédeas do relacionamento,  até seu

trágico desfecho.

Julieta apresenta um desafio a Romeu: que ele abra mão de sua identidade,

de seu  nome familiar,  para  que,  junto  com ela,  se  tornem um cosmo separado

daquele mundo no qual a união deles seria condenada. Conforme diz Leggatt (2005:

33) “A ideia de Julieta de que eles descartassem seus nomes, os manteria para

sempre em um mundo particular de amor no qual não haveria identidades sociais, a

floresta sem nome.63” Assim, de forma subversiva, Julieta propõe que eles se tornem

independentes, livres para amar, desafiando as convenções sociais e a ancestral

rivalidade:

Romeu, Romeu! Por que razão tu és Romeu?
Oh! Renega teu pai e abandona esse nome!
Ou se não queres jura então que me amarás
E eu deixarei de ser Julieta Capuleto! (II,ii, p.75)

63  “Juliet’s idea that they should doff their names would keep them forever in a private world of love in which
they had no social identities, the wood with no names”.
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Ao que Romeu, já apaixonado, propõe-se logo a obedecer :

Farei o teu desejo de bom grado!
Por ti, eu trocarei seja o que fôr!
Por ti, serei de novo batizado:
Não me chames Romeu...mas sim o Amor!(II,ii, p. 75)

Também é de Julieta a iniciativa de propor o casamento. Igualmente, cabe a

ela enfrentar a família, especialmente o pai, para levar adiante o plano de fugir com

Romeu.  As cenas de Julieta  são praticamente todas domésticas:  seu campo de

batalha, para enfrentar uma guerra na qual é vítima, é o seu próprio lar, e, na maior

parte das vezes, seu próprio quarto. Lá ela desafia as autoridades de seus pais e da

Ama, até mesmo dissimulando quando necessário. Convém aqui destacar alguns

eventos cruciais, não apenas para o desenvolvimento da trama, mas também para

compreendermos o amadurecimento de Julieta. Quando a Ama, diante do banimento

de Romeu, propõe que Julieta aceite casar-se com Páris, ela está, aparentemente,

propondo um crime - a bigamia, já que ela sabe que Julieta casou-se com Romeu.

Porém, essa atitude não faz da Ama uma rebelde, pelo contrário: ao propor o que

parece  ser  uma  transgressão,  na  verdade  ela  deseja  restaurar  a  ordem

estabelecida, na qual Julieta cumpriria o que se esperava dela: que obedecesse a

vontade  de  seus  pais.  Goddard  (1960:  120),  afirma que  neste  momento  a  Ama

encarna  o  papel  típico  de  uma  peça  das  Moralidades,  um  diabo,  sendo  assim

denominada  por  Julieta:  “Velha  danada!  Pérfido  demônio”  (III,v,  p.164).  Longe

porém, de ser um diabo que quer perturbar a ordem, ao contrário, a ama deseja

manter  aquele  mundo,  por  si  só  já  desordenado  pela  guerra.  Segundo  T.J.B.

Spencer, é nesta passagem que vemos Julieta transformar-se de menina em mulher.

Este é um dos grandes momentos da peça, o público deve sentir a mudança
que se opera em Julieta, da menina inexperiente de menos de catorza anos
que surgiu no primeiro ato, à mulher casada levada de roldão em uma série
de eventos passionais e que agora está sozinha em uma situação terrível e
se prepara para enfrentar a morte (ou uma simulação de morte) em nome
de seu amor. Até o final da peça Julieta se conduz com a dignidade e a
nobreza da força feminina.64(SPENCER, 1975:28)   

64 “It is one of the great moments of the play; for the audience should feel the change that has taken place in
Juliet, from that inexperienced girl of near fourteen who walked on the stage in Act I to the married woman
who has been caught up into  a train of  passionate events  and now stands alone,  in dire extremity and
prepared to face death (or the simulation of death) for the sake of her love. For the rest of the play Juliet
conducts herself with the dignity and noble fortitude of womanhood.”
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Enquanto  vai  enfrentando  barreiras  e  fazendo  escolhas  cada  vez  mais

ousadas e difíceis, Julieta vai se tornando cada vez mais isolada. É uma solidão

crescente,  que se  tornará  total  até  o  desfecho da trama.  Voltarei  ao  tema mais

adiante.

Já Romeu, vive as batalhas nas ruas: lá ele se transforma de amante-marido

em guerreiro e também um pária, ao assassinar um inimigo em uma guerra que

perturba a ordem social. Não vemos em nenhuma cena a interação entre Romeu e

seus pais, quando essa comunicação finalmente ocorre, é por meio de uma carta

deixada por Romeu, que já está morto. Há também um terrível momento, quando

Romeu, ao deparar-se com a morte de Mercúcio, exclama: “Oh! Julieta querida, a

tua formosura/Tornou-me efeminado/E embotou na minha alma o gume da bravura!”

(III,i, p.123). Goddard (1960: 130-1) vê nesse momento de fraqueza uma traição à

Julieta, pois a lógica do amor deveria prevalecer sobre a lógica da honra masculina.

Mas, o que temos aqui, não é somente a honra em si: é o código da guerra. Romeu,

nesse momento, é, antes de tudo, um soldado: é a lógica da guerra, e não do amor

ou  da  masculinidade,  que  o  fará  assassinar  Teobaldo,  não  apenas  para  vingar

Mercúcio, mas, principalmente, para cumprir o papel de guerreiro dos Montecchio.

Somente a lógica da guerra pode nos fazer compreender uma ação tão terrível, fruto

do Destino, para alguns, ou de escolhas equivocadas, para outros. 

Julieta,  nesse  contexto  de  guerra,  é  vítima,  porém  não  assiste  aos

acontecimentos de forma passiva. É ela quem toma as decisões que conduzem ao

desfecho da peça. O encontro com Páris na cela de Frei Lourenço é ocasião para

provar a sua força. Aliás, esta cena é outra contribuição exclusiva de Shakespeare.

Conforme ressalta Bullough (1961: 283) “Foi um grande achado de Shakespeare

fazer Julieta encontrar Paris na cela do Frei quando ela vai lá para discutir como

evitar  o  casamento,  a  ironia  e  o  pathos aqui  são  duplos,  já  que  Paris  é  tão

simpático.65” Julieta não cede à corte de Páris, pelo contrário, responde-o de forma

distante e polida ao mesmo tempo, em um jogo de palavras cujo significado para o

Conde é diferente daquele que o público pode perceber:

Páris:  - Oh! Que encontro feliz, minha senhora e esposa!

65 “It was a good stroke of Shakespeare’s to make Juliet encounter Paris at the Friar’s cell when she comes to
discuss how to avoid marrying him; the irony and pathos here are doubled, since Paris is so likeable.”
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Julieta:  - Sua esposa? Talvez...se eu me puder casar...
Páris:  - Como não, meu amor? Quinta-feira que vem!
Julieta:  - O que há de ser traz força!
Frei Lourenço: - É um ditado bem certo!
Páris:  - Vieste confessar-te a Frei Lourenço?
Julieta: - Responder-lhe será confessar-me ao senhor. (IV,i, pp.168-9) 

Ao se decidir por tomar a poção de Frei Lourenço, Julieta opta por assumir o

risco de enganar os pais e a sociedade, bem como o de enfrentar o desconhecido

de uma experiência de quase-morte. Em seu mais longo solilóquio, ela expõe as

dúvidas sobre o que pode acontecer: traição por parte do frei, loucura, morte. Neste

momento, ela ecoa (antecipa, na verdade), reflexões semelhantes que virão muito

mais tarde da boca de outros heróis shakespearianos, como Hamlet e Macbeth:

Meu Deus! Não é provável que, acordando
Antes da hora, em meio à exalação
De fétidos odores e de gritos
Semelhantes ao grito da mandrágora
Quando a arrancam da terra e que enlouquece
Aqueles que o ouvem...Oh! Se eu acordar,
Não enlouquecerei, vendo-me assim cercada
De todas essas coisas tenebrosas?
E não serei capaz de profanar
As ossadas dos meus antepassados,
Brincando com elas no meu desvario?
Ou talvez, de arrancar do seu sudário
O corpo mutilado de Teobaldo?
De me servir, na minha fúria louca,
Do osso de algum avô e esmigalhar com ele
Minha própria cabeça? Oh! Parece-me ver
O espectro de meu primo em busca de Romeu
Que lhe varou o peito com uma espada!
Para aí, Teobaldo, para aí!
Romeu, já vou! Eu bebo isto por ti! (IV,iii,p.181)

Dessa maneira,  Julieta  se lança ao desconhecido,  ciente dos perigos que

corre, sem porém, se deter, pois sabe que precisa fazer isto pelo amor que sente por

Romeu.  Ela  está  disposta  a  assumir  qualquer  risco  por  ele,  neste  ou  em outro

mundo.

A cena final de Julieta é igualmente um momento de decisão solitária. Ela vê

o suicídio como a única opção possível em um mundo sem Romeu. De novo, ela

poderia optar: Frei Lourenço acabara de lhe oferecer uma fuga para um convento,
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opção  segura,  pois  viveria  isolada  e  sem  a  interferência  de  seus  pais  ou  da

sociedade. Frei Lourenço, porém, faz a proposta e foge, amedrontado pela chegada

das autoridades.  Sem os pais,  sem a Ama,  sem Páris,  sem o confessor  e  sem

Romeu, Julieta está inteiramente só. Podemos dizer que ela foi  abandonada por

todos. Ainda assim, não vejo seu suicídio como uma fuga, mas como uma escolha

consciente e deliberada:

É assim? Já estão vindo? Então, me apressarei.
Abençoado punhal!
                             Apodera-se do punhal de Romeu
Eis a tua bainha!
                             Apunhala-se
Cria ferrugem nela e deixa-me morrer! 
                           Cai sobre o corpo de Romeu e morre. (V,iii, p.218)

A opção pela morte é o ato derradeiro de Julieta, que permite à peça ter como

desfecho  o  fim  da  guerra  civil,  como  já  exposto.  Ainda  que  de  forma  indireta,

pertence à Julieta o último gesto, o sacrifício final que, finalmente, trará a paz à

cidade, encerrando o ciclo sangrento e violento da guerra . Como diz Guy Bouquet

(1989: 50) ”Neste mundo perverso e mesquinho, a reconciliação não se faz senão

sobre cadáveres, mesmo que um amor suficientemente rico para sobreviver à morte

tenha o poder sacrifical terrível e misterioso de enterrar a discórdia civil”.

Com sua morte,  Julieta  se  aproxima da estatura  de uma heroína trágica,

talvez abrindo caminho para futuras concepções shakespearianas de semelhante

teor.

3.5 Otelo: Desdêmona

She loved me for the dangers I had past,
And I loved her that she did pity them (I,iii,166-7)

O que faz um soldado em tempos de paz? De que forma uma identidade forjada

no calor dos campos de batalha se (re)constrói na ausência da guerra? Seria a vida

militar  tão  absorvente  a  ponto  de  assuntos  da  esfera  profissional  de  um

combatente/soldado  se  tornarem determinantes  ou  mesmo cruciais  em sua  vida
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privada?

As perguntas acima nortearão a minha leitura de Otelo (1603-4)  e a análise da

(re)construção da personagem Desdêmona. De fato, não são as questões usuais

levantadas pelas  leituras  tradicionais da peça,  nem pelas mais  contemporâneas.

Mas creio que elas possam oferecer um ponto de vista válido para a leitura da obra.

Inscrita  no  círculo  das  chamadas  quatro  grandes  tragédias  (Bradley,  1991),

juntamente com Hamlet, Macbeth e Rei Lear, Otelo é a única que não trata da saga

de um governante ou de um presumível herdeiro do poder. O poder político apenas

tangencia a história de Otelo: ele não é um governante, é um soldado a serviço do

governo de Veneza. No máximo, é convidado a assumir o governo de Chipre, que é,

na verdade, um posto de comando militar.

A leitura consagrada por certa tradição crítica, do supracitado A.C. Bradley, Lilly

Campbell (1930), William Hazlitt (1814) e outros, é a de que Otelo é, acima de tudo,

a tragédia do ciúme, do excesso de paixão, tornando-se quase um arquétipo do

crime passional66. Instigado por Iago, Otelo, cujo caráter nobre sempre é ressaltado:

“A natureza do Mouro é nobre, confiante, terna e generosa”67 (Hazlitt, 2004:227); se

acredita traído por Desdêmona e não vê outra saída além de lavar a honra ultrajada

com sangue, matando a esposa infiel e seu suposto amante, o tenente Cássio. “A

peça é, claramente, um estudo sobre o ciúme e como o ciúme afeta as diferentes

raças”68, diz Campbell (1930:148). Da mesma forma que a denominação “Romeu e

Julieta”  se  transformou  em  epíteto  do  amor  impossível,  “Otelo”  impregna  o

imaginário ocidental como sinônimo de ciúme doentio e passional. 

Sem dúvida, traição, intriga e ciúme deveriam ser temas bastante populares à

época de Shakespeare (talvez o sejam em todas as épocas). Tramas semelhantes

podem ser encontradas em outras três peças do autor, com algumas variações: em

Muito  barulho  por  nada  (1598),  Dom  João  calunia  Hero,  acusando-a  de  ser

66 Embora Barbara Heliodora (2001: 124) ressalte que “Não é um machista qualquer matando a mulher em
crime passional,  esse homem que se perde no conflito entre seu amor e um sentido de justiça que se
descontrolou de forma fatal.” Segundo a autora, o sentido de justiça de Otelo é tão grande que, ao descobrir
seu erro em relação à honestidade de Desdêmona, ele não se mata, mas sim “se executa”, em um ato de
justiça sumário.

67 “The nature of the Moor is noble, confiding, tender and generous”.
68 “The play is, however,clearly a study in jealousy and in jealousy as it affects those of different races”. 



93

promíscua, atingindo tanto Cláudio, o pretendente, quanto seu irmão, Dom Pedro,

que arranjara o casamento; em Cimbeline (1610), Iachimo quer ganhar uma aposta

contra Póstumo, não hesitando para isso em tramar contra a honra de Imogênia; e

em O Conto de inverno (1609-11), o próprio Leontes destrói seu casamento com a

sua paranoia, acusando sua esposa Hermione, de adultério com seu melhor amigo.

Uma coisa é constante nessas peças: todas as mulheres são inocentes. E delas, a

única a morrer assassinada pelo marido é Desdêmona. Além do fato evidente da

peça em questão ser uma tragédia, ao contrário das demais citadas, podemos supor

que haja algum componente além do ciúme para semelhante desfecho. Voltarei a

esse ponto mais adiante. 

No âmbito mais recente dos Estudos Culturais, Otelo vem sendo um dos objetos

de estudo preferidos dentro da obra shakespeariana, juntamente com O mercador

de Veneza e  A Tempestade  (1611). Isso porque tais  peças abordam, de alguma

forma, a questão da alteridade, da exclusão e do preconceito. Célia Arns de Miranda

(2009:125)  afirma “Por  se tratar  de um enredo que expõe temas como racismo,

misoginia, miscigenação, identidade e choque culturais, conflito sexual e violência

doméstica, esta tragédia escrita no início do século XVII torna-se uma misteriosa

presciência  do  nosso  mundo”.  Temos,  portanto,  uma  multiplicidade  de  temas

contemporâneos na peça, todos muito pertinentes, o que faz com que ela desperte

interesse em muitos estudiosos mundo afora.

E se nos propusermos a ler a peça para além de um tratado sobre o ciúme, a

inveja ou a discriminação racial? E se estivermos diante de uma metáfora sobre os

males da guerra, dessa vez com destaque para os males causados por um excesso

de homens aquartelados  quando não há  guerra? Esta  é  a  leitura  que pretendo

desenvolver doravante.69

O enredo é relativamente simples: Otelo é um valoroso general mouro a serviço

do governo de Veneza, poderosa cidade-estado. Entre seus comandados estão Iago

e Cássio. Desdêmona, filha do senador Brabântio, jovem e voluntariosa, aceita a

69 Durante o segundo semestre de 2013, o National Theatre de Londres exibiu uma montagem de Otelo tendo
como cenário uma base militar. Estrelada pelos atores Adrian Lester e Rory Kinnear, a montagem alcançou
enorme sucesso, sendo inclusive transmitida em cinemas de várias partes do mundo pelo sistema de live
broadcasting em 26 de setembro de 2013.
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corte de Otelo e eles se casam em segredo. Iago, ao saber que fora preterido por

Otelo  para  uma promoção na  carreira,  em favor  de  Cássio,  decide  denunciar  o

casamento para o senador, referindo-se a Otelo nos piores termos. Furioso, o pai de

Desdêmona quer punição para Otelo pois acredita que a filha foi vítima de algum

feitiço do Mouro. Porém, Veneza está sob ameaça de iminente ataque dos Turcos e

Otelo  deve  comandar  as  tropas.  Perante  o  senado,  Otelo  e  Desdêmona  dão  o

testemunho  de  seu  amor  e  são  autorizados  a  viajar  para  Chipre,  onde  deve

acontecer o combate. Otelo parte imediatamente, confiando Desdêmona a Iago, a

quem ele tem como homem de absoluta confiança. Porém, ao chegarem em Chipre,

a guerra não acontece, pois as forças turcas tinham sido varridas por uma tormenta.

Em  meio  ao  ócio  causado  pela  trégua,  isolados  na  fortaleza  de  Chipre,  Iago

encontra espaço para forjar uma intriga contra Desdêmona, envolvendo o tenente

Cássio, cujo lugar ele almeja. Com o apoio do tolo Rodrigo, que é apaixonado por

Desdêmona, com a ajuda involuntária de sua esposa Emília, que foi servir de dama

de companhia à esposa de Otelo e usando também Bianca, amante de Cássio; Iago

constrói  uma  trama  cheia  de  calúnias  e  mentiras,  que  faz  com  que  Otelo,

enlouquecido de ciúmes, ordene a morte de Cássio e mate a esposa. Graças à

atuação decisiva de Emília, que descobre ter sido usada nos planos funestos de

Iago, a cilada é descoberta, embora tarde demais: Desdêmona já está morta. Emília

também é assassinada pelo marido logo que termina de elucidar a trama e Rodrigo

igualmente é morto por Iago, que vai preso. Otelo comete suicídio e Cássio, que

sobrevivera ao ataque de Rodrigo, torna-se o novo comandante da ilha de Chipre. 

3.5.1 As fontes

A principal fonte da peça é um conto do italiano Giraldi Cinthio (1504-1573), da

coletânea Gli Hecatommithi, publicada em 1565, intitulado “Un Capitano Moro”. O

autor escreve ao estilo de Bocaccio (1313-1375), se assemelhando também ao seu

contemporâneo  Matteo  Bandello,  de  cuja  obra  Shakespeare  já  se  valera  ao

conceber  Romeu  e  Julieta.  Uma  tradução  francesa,  de  Gabriel  Chappuys,  foi

publicada em 1584. Shakespeare pode ter tido acesso a ambos os textos, segundo

Pechter  (2004:  129).  A  coletânea  trata  de  assuntos  relacionados  a  amor  e

casamento, de um modo geral. Dividida em dez “décadas”, a terceira lida com o



95

tema da infidelidade conjugal. A sétima história dessa parte é a que foi usada por

Shakespeare.  Um  capitão  mouro  de  Veneza.,  instigado  por  seu  alferes,  manda

matar a mulher por vingança. A motivação do alferes é uma paixão doentia pela

esposa  do  mouro.  No  conto  de  Cinthio,  exceto  uma  delas,  nenhuma  das

personagens têm nome próprio: temos o Mouro, o Alferes, a esposa do Alferes e o

Capitão. Uma breve referência é feita a duas mulheres distintas, que podem ser a

mulher do Capitão ou uma prostituta. Daí, Shakespeare criou Otelo, Iago, Emília,

Cássio e Bianca. A única personagem nomeada no conto é, justamente Desdêmona

(Disdemona),  cujo  nome,  derivado  do  grego  dusdaimon, significa  desditosa

(Pennafort, 1968: 15). De fato, não havia motivos para que Shakespeare mudasse

tal nome. Os demais personagens da peça são criação exclusiva do Bardo. 

O primeiro ato da peça, que alguns comentadores desprezam (Pechter, 2004:

139), é criado por Shakespeare a partir de uma única linha de Cinthio, na qual ele

descreve a objeção que a família de Disdemona faz ao casamento. No mesmo ato,

temos o início da manipulação de Iago, tanto sobre Brabantio quanto sobre Rodrigo,

bem como os belos discursos de Otelo e Desdêmona, que dessa forma começam a

construir suas identidades diante do público. A vulnerabilidade de Cassio à bebida é

outra  criação  de Shakespeare,  que  assim cria  um motivo  para  que  Desdêmona

passe a interferir junto ao marido em favor do tenente, dando assim oportunidade à

desconfiança  de  Otelo.  A trama  do  lenço  em  Cinthio  é  mais  simples  que  em

Shakespeare e não envolve as outras mulheres. Por fim, o desfecho de Cinthio é

bastante brutal e sem nenhuma concessão ao lirismo. Disdemona é espancada até

a morte pelo Alferes, a mando do Mouro e diante dele. Depois da morte da esposa, o

Mouro passa a sentir  falta dela e rechaça a companhia do Alferes. O Alferes se

vinga, denunciando ao Capitão o envolvimento do Mouro na morte de Disdemona.

Ambos vão à autoridade de Veneza e denunciam o Mouro, que é preso e torturado.

Ele é condenado ao exílio, onde é morto por parentes de Disdemona. O Alferes é

finalmente  preso  e  torturado  por  conta  de  outros  crimes  cometidos  e  morre  à

míngua. A história é relatada pela esposa do Alferes, que sobrevive a esses tristes

acontecimentos.

Além do conto de Cinthio, Bullough (1975: 193-265) inclui outras possíveis fontes
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de  ideias  para  Shakespeare:  uma  história  de  ciúmes  e  uxoricídio  de  Bandello,

traduzida por Geoffrey Fenton em 1567 para o enredo principal; para as disputas

entre turcos e venezianos pelo controle de Chipre, Shakespeare teria lido Generall

Historie of the Turkes,  de Richard Knolles, publicada em 1603. Com relação aos

demais detalhes,  Geographical History of Africa, de John Leo Africanus, traduzida

por John Pory em 1600, para detalhes sobre a geografia africana,  Commonwealth

and Government of Venice, de Gaspar Contareno, traduzido por Lewis Lewkenor em

1599 para a dinâmica da política veneziana e a História Natural, de Plínio, O Velho,

em tradução de Philemon Holland de 1601, para os detalhes envolvendo cenários

exóticos e criaturas espantosas, que Otelo usa para narrar suas aventuras. Além das

fontes literárias, convém ressaltar que durante o reinado de Elisabete, a presença de

mouros não era estranha. Elisabete foi a primeira monarca a cooperar abertamente

com os muçulmanos, permitindo que seus súditos negociassem e interagissem com

eles, sem sofrerem perseguição por se relacionarem com “infiéis”. (Pechter, 2004:

135).  Uma delegação vinda do Norte  da  África  permaneceu na corte  por  vários

meses  durante  o  ano  de  1600,  tratando  de  assuntos  comerciais  e  políticos  e

negociando,  inclusive,  uma aliança contra a Espanha;  pouco antes,  portanto,  da

época da escrita da peça. Temos, portanto, um ambiente social e político propício à

criação da obra.

3.5.2 Otelo, um drama militar

Entender  Otelo como  um  drama  militar  requer,  primeiramente,  entender  a

dinâmica que transforma um civil em um soldado, em uma palavra: um processo de

(re)construção identitária que passa, primeiramente, pela destruição da identidade

anterior.  “No  treinamento  básico,  o  ser  civil  precisa  passar  por  um  ritual  de

destruição70”, diz Kearl (1989: 346). Quanto mais jovem o indivíduo, mais fácil é o

processo.  O  corte  de  cabelo,  o  uso  do  uniforme,  os  códigos  de  conduta,  tudo

contribui para a mudança de identidade. Esse novo indivíduo torna-se mais sensível

a  ordens hierárquicas e  adquire  um senso de pertencimento  a um grupo,  cujos

valores passam a ser os seus. E, em caso de guerra, matar e morrer passam a ser

parte de um ritual performático. “Uniformes, bandeiras, emblemas, desfiles, música,

70 “In basic training, the civilian self must first be ritually destroyed”.
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etiqueta elaborada e ritual são criados para separar o soldado do seu ser de carne e

osso e mascarar a esmagadora realidade de vida e morte71”. (Hoffer, apud Kearl:

1989: 348).

Portanto, é como soldados, como seres pertencentes a um grupo social distinto,

com código de valores distintos do da vida civil, que precisamos, em primeiro lugar,

enxergar  Otelo  e  Iago.  O  valor  de  Otelo  como  combatente  e  comandante  é

indiscutível: sua identidade é inteiramente forjada e reconhecida enquanto guerreiro.

Todos, mesmo Iago, que desde o início declara seu ódio ao Mouro, reconhecem

isso.

(...)Bem sei que, ainda, que êste caso possa causar certos contratempos ao
Mouro,  o  Estado,  empenhado  como  está  agora  na  guerra  de  Chipre,
novamente irrompida, não poderá sem risco dispensá-lo, a despeito de tudo
quanto faça, em razão de não ser fácil achar outro com a sua envergadura
para levar avante a guerra. (…) (I, i, pp 41-2)72  

Iago não somente reconhece o valor militar de Otelo, mas sabe também que, por

maiores constrangimentos que seu estratagema possa criar, nem mesmo assim o

governo de Veneza irá dispensar os serviços do Mouro. Logo, por esse ponto de

vista, ele é invencível.

Alguns comentadores acham fraca a justificativa para o ódio de Iago em relação

a Otelo,o fato de ter sido preterido por Cássio em relação à promoção. Se fizermos a

análise do ponto de vista aqui proposto, a justificativa torna-se totalmente pertinente:

Iago,  tal  como  Otelo,  é  um  soldado.  Ambos  pertencem  a  mesma  irmandade,

enfrentaram juntos os rituais da vida e da morte nos campos de batalha, por várias

vezes, como nos conta o próprio Iago. Por esta fidelidade e por ter provado seu

valor,  Iago,  embora  busque  apadrinhamento  para  sua  causa,  julga  natural  ser

escolhido por Otelo como seu substituto. A primeira fala de Iago, naquele primeiro

ato, que conforme já vimos, é fruto único da concepção de Shakespeare, é dedicada

a  discutir  o  absurdo  que  é,  do  ponto  de  vista  militar,  a  escolha  de  Cássio  em

detrimento de Iago para o posto. Cássio não é veneziano, não pertence à carreira

71 “Uniforms, flags, emblems, parades, music and elaborate etiquette and ritual are designed to separate the
soldier from his flesh-and-blood self and mask the overwhelming reality of life and death.”

72 Todas as citações de Otelo são da tradução de Onestaldo de Pennafort(1968). A grafia original foi mantida.
As linhas não são numeradas.
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militar, nunca esteve no campo de batalha. É um contabilista, um teórico: 

“Já tive oportunidade 
de escolher o meu Tenente”.
E quem foi que ele escolheu?
Um simples contabilista,
um tal de Miguel Cássio,
um florentino janota,
dêsses que não podem ver
sequer um rabo de saia.
Dos tais que não comandaram
jamais um só esquadrão.
Vai ver que em alinhamentos
de combate é muito homem
de os confundir com alinhavos,
como qualquer cerzideira.
Conhece, sim, muito bem
o que está nos alfarrábios.
Mas são meras teorias
sôbre as quais qualquer togado
é capaz de discorrer
tão doutamente quanto êle.
Em suma, pura parola!
Sem prática alguma! E é isso
tôda a sua arte da guerra. (I,i, pp. 36-7) 

Por  outro  lado, Iago,  já  provou  seu  valor  combatendo  ao  lado  de  Otelo  em

diversas ocasiões: “Enquanto eu, que tantas vêzes,/ aos olhos do próprio Mouro,/

dei tanta prova de mim,/ em Rodes, Chipre e outras terras/ de cristãos e infiéis,/ eu

cá fico a sotavento/ dêsse perito de ...cômputos!” (I,i, p. 37)     

Portanto, do ponto de vista de Iago, a escolha de Otelo não é só um equívoco

que o atinge pessoalmente: é uma traição aos códigos militares, à irmandade a qual

ambos  pertencem  e,  de  alguma  forma,  uma  temeridade  que  pode  ameaçar  o

sucesso bélico de Veneza. Do nosso ponto de vista, analisando a peça como um

drama  militar,  podemos  também  entender  a  ira  de  Iago  como  um  desafio  à

hierarquia  militar,  já  que  ele  está  contestando  decisões  superiores,  cometendo,

portanto,  uma  insubordinação.  Harold  Bloom  apresenta  uma  hipótese  bastante

curiosa para a escolha feita por Otelo:

A decisão de Otelo não tem, no texto, qualquer justificativa; o apreço do
general  pelo  “honesto  Iago”,  veterano  das  “grandes  guerras”  de  Otelo,
permanece inabalado. Na verdade, a posição de Iago como porta-bandeira,
tendo  jurado  morrer  antes  de  permitir  que  as  cores  de  Otelo  sejam
capturadas em batalha,  atesta  não apenas a confiança de  Otelo  mas a
fidelidade de Iago no passado. Paradoxalmente, a devoção quase religiosa
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por Otelo, um deus da guerra, por parte do fiel Iago, pode ser inferida como
causadora da preterição. Iago, conforme apontou com perspicácia, Harold
Goddard, está sempre em guerra; é um piromaníaco moral, que ateia fogo à
realidade.  Para  Otelo,  profissional  competente,  que  preservava  a
superioridade das armas ao discernir, com clareza, os campos de guerra e
de paz, o bravo e fiel alferes seria incapaz de substituí-lo em caso de morte
ou invalidez.  Iago não para de lutar, e não admite ser preterido por Cássio,
um tanto  inexperiente,  mas que é cortês,  diplomático  e  conhecedor  dos
limites da guerra. (BLOOM, 1998: 538-9)

Portanto,  a  escolha  de  Otelo  também pode ser  justificada do ponto  de  vista

militar:  eficientíssimo no  campo de  batalha,  Iago  seria  inadequado  para  demais

tarefas do comando. Também é possível  admitir  que, por sua fidelidade, Otelo o

visse  como alguém muito  mais  adequado  para  estar  ao  lado  dele  do  que  para

substituí-lo – temos novamente a questão da camaradagem da caserna. 

Outro  aspecto  que  devemos  destacar  é  a  inadequação  do  soldado,  do

combatente,  aos  tempos  de  paz.  A questão  do  desconforto,  da  inadaptação  do

soldado desmobilizado à vida civil é bastante discutida e preocupa autoridades em

vários lugares do mundo e em várias ocasiões. Nos EUA, país que mais promove e

participa de guerras na contemporaneidade, as associações de veteranos são parte

importante  do  meio  social.  No  rastro  do  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial,  foi

aprovado em 1944 o  G.I Bill  of Rights, uma lei de reintegração que continha três

preocupações básicas: educação, emprego e empréstimos. Após a aprovação da lei,

em 1945, um manual foi publicado para orientar os ex-combatentes sobre os direitos

que a lei lhes facultava. Mais do que isso, o documento tinha também como objetivo

a “reeducação” do ex-combatente para a vida civil, ou seja, novamente, um processo

de (des)construção identitária, já que os modos da guerra não são aceitáveis em

tempos de paz nem no convívio social,  Convém assinalar o que dizem Bonfim e

Ferraz (2010: 1419):  

Algo interessante a  analisar  é a relação que o documento faz sobre os
veteranos da Primeira Guerra Mundial, pois estes são em alguns momentos
utilizados  em  exemplos  para  que  os  soldados  da  Segunda  Guerra
pudessem realizar comparações. Dessa forma o documento enfatiza que os
veteranos da Primeira  Guerra  Mundial  não foram considerados cidadãos
especiais por terem lutado numa guerra, buscando assim afirmar que ao
retornarem aos seus lares, não deveriam agir como pessoas especiais, e
não esperar que a sociedade os olhassem de outro modo por terem lutado
na guerra, pois tanto aqueles que lutaram na guerra quanto os que lutaram
no  front interno, deveriam agora agir como cidadãos comuns. É notável a
importância que o documento dá em relação à parte individual do veterano,
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enfatizando pontos tradicionais como a família e a escolha de uma religião.
Dessa forma criam-se discursos para convencer o ex-combatente a manter
uma  boa  relação  com  sua  família,  dando  até  mesmo  dicas  de  como
conversar com sua esposa ao retornar para casa. 

Vê-se que a questão é inerente aos veteranos de guerra, em qualquer tempo e

lugar.  Kearl  (1989:  353)  também assinala que o veterano sofre um problema de

confiança, o pilar que sustenta qualquer relação social. O dia-a-dia civil pressupõe a

confiança mútua no outro, em sua não-letalidade. Na guerra, o soldado se acostuma

a ver o Outro como ameaça permanente, o ambiente em volta de si com hostilidade.

Até o ar que se respira pode se revelar perigoso. Não chega a ser surpreendente

que cerca de 28% dos veteranos do Vietnã tenham se divorciado no período de seis

meses após o retorno para casa. 

É nesse ambiente de tropas desmobilizadas que temos o desenrolar da trama, a

partir da chegada em Chipre. Não há mais guerra a lutar, e, assim, Otelo vê-se a

mercê da intriga de Iago, em quem confia cegamente, não somente por ser homem,

mas principalmente por ser um companheiro de farda. A hipótese da infidelidade de

Desdêmona lhe parece plausível não somente por ser ela uma quase desconhecida,

ou  por  misoginia,  como  alguns  comentadores  afirmam,  ou  por  complexo  de

inferioridade  da  parte  dele,  como  preferem  outros,  mas  porque  a  fonte  da

“informação”  vem  de  um  igual,  de  alguém  cuja  lealdade,  forjada  no  campo  de

batalha, lhe parece acima de qualquer outra coisa. Otelo, um homem da guerra,

perde sua identidade em termos de paz,  identificando-se,  desta maneira,  com o

único elemento que domina: alguém de sua própria irmandade, em uma inequívoca

expressão  do  espírito  de  corpo  que  une  os  membros  da  mesma  organização.

Conforme assinala Bloom (1998: 551), “Otelo é um grande comandante, conhecedor

da guerra e seus limites, mas que conhece pouco mais do que isso, e que não pode

saber  que  pouco  sabe”.  Otelo,  como outros  veteranos  de  guerra,  precisaria  ser

“educado” sobre a vida civil. Infelizmente, não houve tempo hábil para isso.

3.5.3 Desdêmona, de “bela guerreira” à vítima da guerra

Conforme  já  destacado  anteriormente,  as  mulheres  que  se  envolvem  em

contextos  de  guerra  podem  se  tornar  vítimas  e/ou  guerreiras.  Desdêmona

demonstra  fascínio  pela  aventura  da  guerra,  mas  é  vitimada  por  não  poder  se
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defender, por não ter voz nesse ambiente.

Desdêmona  é  descrita  por  vários  comentadores  como  sendo  dócil,  meiga  e

amorosa,  uma criatura quase santificada.  Neely (1983:  212)  destaca que há um

certo consenso na crítica tradicional  no sentido de destacar a pureza e os bons

sentimentos  como  características  da  personagem,  ao  mesmo  tempo  em  que

ressaltam também sua passividade. Parte da crítica que compreende que ela, na

verdade,  tem  sim  algumas  iniciativas  ao  longo  da  trama  (tais  como  casar

secretamente com um homem muito mais velho, de outra etnia e outra classe social

e ir perante o Senado reivindicar seu direito à lua de mel – de resto, uma afirmação

de seu desejo sexual), condena essas iniciativas e as vê como indício de rebeldia.

Neely  ressalta  ainda  que,  quaisquer  que  sejam  os  comentários  a  respeito  de

Desdêmona,  ela  aparece  sempre  como  uma  peça  secundária,  a  reboque  das

análises sobre Otelo e Iago.

Proponho uma análise da construção identitária de Desdêmona a partir da minha

leitura da peça como um drama militar. Nesse contexto, não somente Desdêmona,

mas  também  Emília  e  Bianca  têm  papel  crucial:  elas  são  as  mulheres  dos

soldados73.  Desdêmona,  embora  recém-casada,  representa  a  noiva  enamorada,

ainda deslumbrada com a aura de heroísmo que envolve o combatente. Emília é a

esposa de militar, já há alguns anos envolvida no convívio da caserna e sem ilusões

a  respeito,  mas  inserida  no  contexto  da  hierarquia.  Já  Bianca  representa  uma

categoria  muito  particular,  das mulheres  que gravitam em torno do ambiente  da

guerra, algumas vivendo da prostituição, forçada ou não74. Desenvolverei melhor a

questão mais adiante.

73 Em uma rápida pesquisa na internet, é possível perceber a relevância do tema. Páginas e blogs em vários
idiomas discutem e descrevem a rotina das “mulheres de militares”,  que parecem de fato assumir uma
identidade própria enquanto grupo, com base nessa característica. Nos blogs “Vida de mulher de militar”,
“Esposa de militar”, mulheres relatam alegrias e frustrações trazidas pela condição. No Brasil, a página da
UNEMFA –  União  Nacional  das  Esposas  de  Militares das Forças  Armadas do  Brasil  -  destaca-se pelo
engajamento na luta por melhores condições salariais e de trabalho para os maridos. Nos EUA, páginas
como “The Military Wife” e “Military Espouse”, dentre outras, destacam o aspecto patriótico da vida de mulher
de militar,  além de apresentarem desabafos e questionamentos semelhantes aos relatados nas páginas
brasileiras,  com  relação  ao  convívio  dentro  de  bases  militares,  às  dificuldades  financeiras  e  a  quase
obrigação de renúncia às próprias ambições profissionais que a escolha pela união com um militar acarreta
às mulheres.

74 Um dos casos mais terríveis da História aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, com o recrutamento
forçado, por parte do império japonês, de mulheres de vários países asiáticos para atuarem em bordéis
mantidos pelas Forças Armadas japonesas. Calcula-se que entre 50 mil e 200 mil mulheres tenham servido
de “mulheres de conforto”(assim eram denominadas) para os soldados japoneses durante o conflito. 
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Desdêmona surge na terceira cena do primeiro ato,  depois de muito ter sido

falado  sobre  ela.  Iago  a  descreve  como  a  “ovelhinha  branca”  que  está  sendo

roubada do pai. Rodrigo está enamorado e disposto a tudo para conquistá-la. O pai,

ao saber da fuga, diz-se traído e enganado pela filha. E Otelo, ao contar o que havia

feito  para conquistá-la,  revela que,  ao ouvir  o  relato de seus feitos,  Desdêmona

desejara, ela mesma, ser homem para tê-los praticado: “Disse-me que antes não o

houvesse ouvido,/ embora lamentasse ainda mais/ não ter nascido homem, para ser/

igual  ao  que  tais  feitos  praticara.  (II,iii.  p.  58).  Esta  passagem  é  crucial  para

entendermos como a identidade de Desdêmona se constrói a partir da guerra. Ao

ouvir os relatos, mesmo presa a sua vida doméstica, ela se encanta a tal ponto que

deseja “ser homem” - leia-se, ter a identidade que é socialmente aceita para poder

viver tudo aquilo. Diante dessa impossibilidade, ela se une a Otelo, para realizar o

seu desejo com e através dele.  E, ao ter voz diante dos governantes de Veneza, ela

fala em dever – um valor da hierarquia militar – o seu dever passou do pai para

Otelo,  o  guerreiro,  a  quem  ela  proclama  “meu  esposo  e  meu  senhor”.  Na

continuação  de  seu  discurso,  Desdêmona  associa  amor  e  guerra,  um  como

extensão do outro, ao pedir permissão para seguir Otelo até Chipre:

No espírito de Otelo é que vi seu semblante.
E ao seu valor e gloriosos feitos
consagrei a minha alma e o meu destino.
Assim, nobres Senhores, se me deixo,
como traça da paz, ficar aqui,
ao passo que ele parte para a guerra,
dos ritos dêsse amor fico privada. (I, iii, p. 61)   

Desdêmona consagrou sua alma e seu destino aos feitos militares de Otelo. Em

outras palavras:  assumiu a identidade de esposa do soldado, que sacrifica seus

objetivos  pessoais  pelo  projeto  de  carreira  do  marido.  Mais  do  que  o  amor,  a

existência de um projeto propicia esse comportamento, como verificamos no estudo

de Maria Cecília Adão (2010). As características da vida militar levam a formação de

núcleos sociais distintos, com valores e códigos próprios, nos quais transitam os

militares e suas famílias.  

Podemos perceber que, nos meios militares, existe uma adesão, tanto por
parte dos homens quanto das mulheres, aos valores que os oficiais são
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estimulados a adquirir em seu processo de socialização profissional. Esta
adesão leva à formação de casais que passam a ter um projeto comum,
que se realiza por meio da carreira do marido ou, no caso das mais jovens,
no  ingresso  na  profissão  militar.  Ainda  assim,  e  neste  sentido,  ambos
reconhecem que o papel desempenhado pela esposa - dar apoio, cuidar
dos  filhos  e  do  lar,  na  maior  parte  das  vezes,  abdicando  de  projetos
pessoais - é fundamental para o sucesso desta empreitada. Esta percepção
é fundamental para que a esposa sinta-se valorizada, gratificando-a pelos
sacrifícios pessoais realizados. (ADÂO, 2010: 128) 

E é assim, movida por esse projeto comum, que Desdêmona chega a Chipre e é

saudada por Otelo como sua “bela guerreira”. Não por acaso, é o auge da felicidade

de ambos na trama. É Otelo que assim verbaliza,  com ironia dramática:  “Morrer

neste momento/ era o supremo bem, pois tão feliz me sinto/ que temo de uma vez

ter esgotado/ todo o quinhão de bem-aventurança/ que o meu destino ignoto/ me

tenha reservado.” (II,i, p. 80-1)

Antes  da  chegada  de  Otelo,  Desdêmona  já  reforçara  sua  imagem  de  sua

personalidade forte ao rebater o discurso misógino de Iago. Até o momento, nada há

na peça que sugira a debilidade ou a passividade que tantos comentadores atribuem

à personagem. Mesmo diante das acusações falsas de Otelo, não me parece que a

postura dela seja subserviente. Desdêmona nega as acusações da melhor forma

possível, e se tais negativas não convencem Otelo, não é por fraqueza dela, mas

sim pela teimosia dele.  Mesmo na hora da morte,  ela não cessa de protestar a

própria inocência, ela morre falando, defendendo verbalmente a própria honra e de

seu marido, guerreando até o final com a única arma de que dispunha: a força de

seu discurso.

Outro aspecto que cabe destacar dentro da ideia do drama militar é o momento

em que Otelo tem a “certeza” sobre a infidelidade de Desdêmona. Seu mundo se

dissolve,  sua identidade é perdida,  e  as imagens que ele  evoca são justamente

imagens de um desfile militar:

Agora e para sempre, adeus, sossêgo da alma!
Adeus, contentamento! Adeus aos batalhões 
de esvoaçantes penachos coloridos,
à flama das batalhas
que transforma ambição em heroísmo!
Relinchantes corcéis! estrídulas fanfarras!
estrépitos! rufar de tambores marciais!
altíssonos clarins e pífanos! pendões!
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estandartes reais e flâmulas ao vento,
adeus! adeus! Adeus às pompas e apetrechos
gloriosos de guerra!
Nunca mais os relâmpagos de fogo
dos engenhos mortíferos que atroam
em formidandos roncos,
contrafazendo a cólera de Júpiter!
Nunca mais! nunca mais! Finda é a missão de Otelo! (III.iii. p. 128)

Finda é a missão (bélica) de Otelo diante da traição de Desdêmona. A única

forma de entender a lógica desse pensamento é entender a identidade de Otelo

como soldado e a de Desdêmona como mulher de soldado. Trair o combatente não

é somente trair  o  homem, mas a causa:  se Desdêmona perdeu o respeito  pelo

homem Otelo, também perdeu pelos seus feitos militares. Por isso sua missão está

finda e fracassada. Nada mais resta senão a morte, para ambos. 

Dentro dessa mesma lógica é que devemos compreender o comportamento de

Emília. Ela está sendo a esposa obediente ao entregar o lenço a Iago, mas se torna

a defensora do senso de justiça ao denunciá-lo, quando percebe que ele causara a

destruição não somente de um núcleo familiar, mas de uma irmandade guerreira.

Por ser defensora dessa irmandade, ela também rechaça Bianca, representante de

uma classe de  mulheres  que,  embora  existente  no  ambiente  de  guerra,torna-se

incômoda, pois são mulheres que, por serem livres, alvoroçam o regimento e podem

trazer distúrbio à organização daquele núcleo social. Ao mesmo tempo, é de Emília

a fala mais significativa de toda a peça, com respeito à relação entre homens e

mulheres naquele contexto. “Todos êles/ não são mais que estômagos e nós/não

passamos de simples alimento,/Se estão famintos, com avidez nos comem;/ uma

vez fartos, nos vomitam tôdas. (III,  iv, p. 139-140). Essa é a fala de uma mulher

cansada do próprio casamento, mas que precisa mantê-lo apesar de tudo. É uma

fala ao mesmo tempo resignada e consciente.  Chama a atenção também a longa

fala de Emília sobre a necessidade dos homens tratarem bem suas mulheres. “Pois,

então,  que  êles  nos  tratem  bem,  ou  senão  saibam/que  é  só  para  mal  dêles,

afinal,/que  tão  bem  nos  ensinam  a  agir  mal.”(IV,iii,  p.  180)  Aqui,  Shakespeare

certamente fala diretamente à plateia feminina,  que se sente representada nesta

defesa  da  condição  feminina,  pouco  antes  de  termos,  na  cena  seguinte,  o

assassinato de duas mulheres. O efeito do conjunto é, certamente, impactante.
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Neely (1983: 215) diz que na peça os impulsos assassinos dos homens não são

afetados pela afeição, perspicácia ou discursividade das mulheres e que a tragédia

termina como começa, um mundo de homens: político, sem amor, não-domesticado.

Em outras palavras, o mundo que Neely destaca é o mundo em guerra. E é uma

guerra perdida, que termina com a morte injusta de seus principais guerreiros (Otelo

e Desdêmona) e com a dissolução de uma fantasia romântica de amor e guerra.

3.6  Coriolano: Volumnia

To a cruel war I sent him ( I,iii, 13)  

Conforme já visto, a época elisabetana-jaimesca, na qual Shakespeare viveu, foi um

período efervescente, de grandes transformações políticas e sociais, no qual o teatro

não fugiu ao debate político,  discutindo as formas de disputa do poder  em uma

sociedade, aproveitando-se tanto da curiosidade dos espectadores com relação ao

passado  do  país  quanto  da  identificação  destes  com o  ideário  político  romano,

contribuindo dessa forma para a construção da identidade nacional.  É,  portanto,

durante o reinado de Jaime I, em 1608, que temos a concepção de Coriolano, uma

das peças mais políticas de Shakespeare, tendo inclusive merecido uma releitura do

dramaturgo alemão Bertold Brecht, já no século XX(1951-53). 

Coriolano, dentre as peças de Shakespeare, é uma das que mais bem lida

com  o  tema  da  guerra,  pois  aborda  a  formação  de  um  herói  guerreiro,  suas

façanhas, suas convicções pessoais e consequente queda, assim como a reação da

sociedade  frente  a  tais  acontecimentos.  Constitui-se,  portanto  em um drama ao

mesmo tempo pessoal e social, no qual, além do protagonista, outras identidades se

destacam,  em  especial  Volumnia,  a  mãe  de  Caio  Marcio,  depois  denominado

Coriolano e a própria cidade de Roma.

A data provável do texto é 1608. Deve ter sido encenada pela primeira entre

1609 e 1610, já no Teatro Blackfriars,  o teatro fechado no qual a companhia de



106

Shakespeare  passou  também  a  se  apresentar,  já  como  King's  Men75.  Um  dos

indicativos de que a peça pode ter sido escrita tendo em mente o novo palco é o fato

dela já apresentar a divisão em cinco atos, estrutura comum aos teatros fechados,

pois havia intervalos entre os atos. (Bliss, 2000: 4) 

A trama da peça é a seguinte: Caio Márcio, general romano, depois da vitória

militar na cidade de Corioli é agraciado com o nome de Coriolano. Sua mãe o recebe

com grande júbilo, exaltando suas feridas de guerra. Por seus feitos, é eleito cônsul,

mas, o seu orgulho de aristocrata e guerreiro, assim como sua antipatia pelos apelos

do  povo,  que  deseja  trigo  a  preço  mais  barato,  o  tornam  impopular.  Seu

comportamento o leva a ser banido de Roma, indo abrigar-se na cidade dos inimigos

vólscios, aliando-se a seu antigo rival Túlio Alfídio. Marcham para Roma no intento

de arrasar a cidade. Durante o cerco, sua mãe, acompanhada de sua esposa e filho,

além de uma amiga da família, faz um discurso emocionado e persuasivo, que o

leva a desistir do ataque. De volta à cidade dos vólscios, é acusado pelo povo de

falsidade e traição, sendo morto em praça pública. 

3.6.1 As fontes

No caso de Coriolano, a fonte principal é a obra Vidas Paralelas, do filósofo

greco-romano Plutarco (50-125), traduzida para o inglês em 1579 por Sir Thomas

North, com grande sucesso. Shakespeare aproveitou cerca de 500 linhas da obra de

Plutarco,  tendo  concentrado  sua  contribuição  pessoal  em  dois  aspectos

determinantes  da  peça:  os  conflitos  psicológicos  do  protagonista  e  a  presença

destacada das personagens femininas: Valéria, amiga da família, Vírgília, esposa do

herói,  e,  principalmente Volumnia,  mãe de Coriolano.  Outra obra utilizada foi  Ab

Urbe  Condita,  a  história  de  Roma por  Tito  Lívio,  da  qual  Shakespeare  deveria

conhecer trechos desde os tempos da grammar school e a qual deve ter retornado

por meio da tradução integral de Philemon Holland, publicada em 1601. Antes de

Coriolano,  nenhuma  peça  de  Shakespeare  tivera  como  cenário  os  tempos  da

república romana. (Barton, 2004: 69) Ela seria também a última peça romana do

75 Segundo  Bryson  (2008:  133),  nos  treze  anos  entre  a  ascensão  de  Jaime  I  ao  trono  e  a  morte  de
Shakespeare, os membros de sua Companhia apresentaram-se diante do rei 187 vezes, mais do que todas
as outras companhias juntas.



107

autor. Enquanto Plutarco era um historiador das grandes figuras históricas, Tito Lívio

se preocupava com a história da cidade e das conquistas da população, população

entendida aí  como governantes  e governados.  Como ressalta  ainda Barton,  aos

olhos de Tito Lívio,  nenhum homem, por maior que fosse, poderia se considerar

superior  ao  Estado,  nem mesmo semelhante  a  ele.  Ou  seja,  para  Tito  Lívio,  o

destino individual era menos importante do que as mudanças pelas quais passavam

as instituições romanas. Uma boa ilustração desse fato é que, para ele, o que de

fato importa na história de Coriolano, em primeiro lugar, é que, graças à intervenção

das  mulheres,  Roma  escapou  da  destruição  e  ainda  ganhou  um  belo  templo

dedicado à Fortuna Feminina. O outro ponto importante é que as relações entre

patrícios e plebeus alcançaram um novo estágio, no qual os dois lados conflitantes

tinham  razão  em  seus  argumentos  (Barton,  2004:  69).  Portanto,  é  a  partir  da

composição entre esses pontos de vista que Shakespeare vai (re)criar a história de

Coriolano, levando em conta também o período particular que sua sociedade vivia

na época. 

3.6.2 Coriolano, história e topicalidade

Ainda  de  acordo  com  Barton  (2004:  87),  algumas  hipóteses  podem  ser

levantadas para o interesse do autor na história de Coriolano. A escassez de milho

ocasionou  revoltas  populares  na  região  das  Midlands.  Houve  também  revoltas

contra o cercamento dos campos (enclosures) em 1607, que afetaram Warwickshire,

região  natal  do  autor.  Além  disso,  a  partir  do  reinado  de  Jaime  I,  cresceu  na

Inglaterra o interesse sobre o regime republicano e formas mistas de governo. Parte

esclarecida da população acreditava que a Inglaterra funcionava como um estado

tripartite,  composto de reis,  nobreza e povo,  no qual  cada estamento tinha seus

direitos. Nesse caso, o Parlamento funcionaria como salvaguarda contra a tirania. O

absolutista  Jaime  I  estava  ciente  de  que  tais  ideias  tinham raízes  na  república

romana e não estava satisfeito com elas76. Para além das ideias de comentadores

que  tentam  incessantemente  desvendar  o  posicionamento  ideológico  de

Shakespeare por meio de suas obras e que veem em Coriolano um libelo favorável

76 Não por acaso, anos mais tarde, depois da morte de Jaime I, a Inglaterra viveria um dos períodos mais
turbulentos de suas  história,  a  Revolução Inglesa,  cujo  mote principal  foi  justamente o embate entre  o
parlamento e o rei. 
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ao absolutismo e condenatório aos movimentos populares, penso que acima de tudo

estava  o  dramaturgo  interessado  em  levar  ao  palco  aquilo  que  despertasse  o

interesse do público. A escassez não era incomum na era Tudor-Stuart. Ao longo de

sua vida, Shakespeare vivenciou falta de grãos nos períodos 1563-4, 1573-4, 1586-7

e 1595-7, em que houve colheitas ruins e os preços dos grãos dispararam. Como

resultado do cercamento dos campos, do comércio dos grãos e da escassez de

alimentos, surgiu todo um discurso em torno das causas de fome, em que um novo

vocabulário surgiu.(George, 2004: 112). Portanto, o discurso foi alterado em função

de fenômenos geo-sociais que criaram novas palavras. Shakespeare não deixaria tal

realidade de fora dos palcos. Termos como escassez (dearth), ventres ociosos (idle

bellies), despovoamento (depopulation) tornaram-se palavras-chave. (George, 2004:

118).   

Em Coriolano, a ação do povo é determinante para o desenrolar e o desfecho

da trama. Caio Marcio, mais tarde Caio Marcio Coriolano, é uma máquina de guerra,

que não acredita em paz ou conciliação.  O general conquistou a cidade de Coroli

aos  Vólscios,mas  mesmo  assim  tornou-se  o  político  mais  odiado  pelos  plebeus

romanos,  por  considerar  que  a  manutenção  dos  exércitos  estava  acima  da

satisfação das necessidades mais básicas da população. George (2004: 118), diz

que a ideia de que os patrícios romanos e os proprietários ingleses de terras tinham

abundância graças ao sofrimento do povo, é típica da forma como Shakespeare

misturou os anos de 491 a.C. e 1608 no primeiro ato da peça. Forcados e bastões

eram os únicos implementos agrícolas de que os camponeses revoltosos ingleses

dispunham,  daí  esses  instrumentos  estarem  no  palco,  nas  mãos  dos  cidadãos

romanos.

À semelhança de Júlio César  (1599), a cena de abertura pertence ao povo,

que planeja um levante contra Coriolano. A ação, nesse caso, é imediata. A voz

popular está em primeira pessoa:

Entra um grupo de cidadãos amotinados, com ferramentas, bastões, varas
e outras armas.77

PRIMEIRO CIDADÃO - Antes de irmos adiante, deixem que eu fale.
TODOS – Fala! Fala!
PRIMEIRO CIDADÃO – Estão todos aqui resolvidos a morrer, antes que
passar fome?

77  A tradução usada para Coriolano é a de Bárbara Heliodora (1995).
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TODOS - Estamos resolvidos. Resolvidos.
PRIMEIRO CIDADÃO – Para começar, sabem que Caio Márcio é o principal
inimigo ?
TODOS – Sabemos, sabemos!
PRIMEIRO CIDADÃO – Vamos matá-lo, pois teremos então o trigo ao nosso
preço . É esse o veredicto?
TODOS – Chega de falar. É fazer e pronto. Vamos!Vamos! (I,i, p.49)    

Nota-se que o destino de Caio Marcio está traçado desde a primeira cena, e

será determinado pelo povo. Sua única chance de se redimir seria ter aceitado o

julgamento  popular,  ter  percebido  que  estava  vivendo  uma  era  de  mudança  de

paradigma,  na  qual  o  poder  absoluto  já  não  poderia  responder  sozinho  pelos

destinos de uma nação. Uma era na qual a voz do povo, ainda que de forma tênue,

passa a fazer parte dos mecanismos de poder.  Ele recusa submeter-se ao ritual

imposto a todos os que pretendiam serem eleitos cônsules.

MENÊNIO:- Coriolano, ora apraz ao senado fazê-lo cônsul.
CORIOLANO – Sempre a ele devo Vida e serviço. 
MENÊNIO – Resta então agora que se dirija ao povo.
CORIOLANO – E eu peço a todos que saltem tal costume; pois não posso
envergar trapos e implorar, seminu, que por minhas feridas me deem votos.
Eu peço que me poupem de tais atos.
SICÍNIO – Senhor, o povo quer ter a sua voz; e ele não abre mão de nem
uma gota do ritual.
MENÊNIO –  Não ponha o povo  à prova.  Por  favor,  vista-se  segundo o
hábito, pra colher, como seus antecessores, a honra segundo a forma.
CORIOLANO – É um papel que eu coro em desempenhar, e podia ser tirado
do povo.(II,ii, pp. 139-141) 

Barton (2004: 77), conforme visto, destaca que, em Coriolano, não é somente

Plutarco, mas também Tito Lívio e, sobretudo, Maquiavel, em seus comentários à

obra  Ab Urbe Condita de Lívio,  que guiarão Shakespeare na escrita da peça. O

nome de Maquiavel já circulava à época como sinônimo de defesa da ideia de que

“os  fins  justificam  os  meios”.  Shakespeare,  porém,  parece  ter-se  apegado  aos

trechos em que Maquiavel deixa claro que nenhum ser humano é bom ou ruim, e

que o equilíbrio de forças seria a melhor forma de levar a bom termo um governo

justo. É justamente por recusar a possibilidade desse equilíbrio, representado pela

voz popular, que Coriolano sucumbe. E é esta mesma necessidade de equilíbrio que

os  contemporâneos  de  Shakespeare  percebem em sua  sociedade,  em especial
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depois  da  morte  de  Elisabete  I  e  da  ascensão  de  Jaime  I,  época  na  qual

Shakespeare  escreve  Coriolano.  Conforme  diz  Patterson  (1989),  a  peça  parece

dirigir-se não apenas às revoltas populares de 1607, mas discute questões maiores,

sobre a distribuição não só do poder , mas também dos recursos naturais. Convém

ainda ressaltar que depois do terceiro ato a topicalidade praticamente desaparece,

dando lugar a uma releitura quase literal de Plutarco, na qual o tempo da ação é

compactado, dando a impressão de que Coriolano foi morto no mesmo ano em que

se tornou herói  em Corioli.  (George,  2004:  125).  Obviamente,  a  necessidade do

desfecho trágico obrigou Shakespeare a valer-se de tal artifício de dramaturgia. 

3.6.3 Volumnia, maternidade e guerra

De todas as personagens analisadas neste trabalho, talvez Volumnia seja a

que mais mereça o epíteto de “senhora da guerra”, a despeito de jamais pisar no

campo de batalha. Ela encarna o ideal da matrona romana, a mulher respeitável,

pertencente à elite, que tinha o dever de preservar os valores romanos, por meio da

maternidade. A mulher que é indispensável ao estado guerreiro, como em Esparta,

por ser quem gera os guerreiros (Khan, 1997: 146). Philip Brockbank destaca que os

preceitos heroicos de Volumnia não são fruto apenas de seu caráter, nem de seu

papel  de  mãe viúva,  mas  sim das  disciplinas  matronais  de  Roma e  Esparta.  A

Volumnia de Plutarco aparece tarde na história, para falar menos sobre a antiga

valentia e glória de seu filho do que sobre a miséria que ele fez abater-se sobre o

bem comum.  É  a  iniciativa  imaginativa  de  Shakespeare  que  a  identifica  com a

tradição heroica romana e atribui a ela a tutela da inclinação juvenil de Marcio para a

guerra que Plutarco relata em suas primeiras páginas. (Brockbank, 1995: 14)

Volumnia,  dessa  forma,  por  iniciativa  de  Shakespeare,  assume  um papel

crucial no drama. Alguns teóricos, como Asimov (2003: 216-7), descrevem Coriolano

como um “filhinho da mamãe”, imaturo, fazendo coro à fala, logo na primeira cena da

peça, na qual os cidadãos se referem a ele como alguém que, embora diga tenha

feito tudo por Roma, na verdade tudo fez para agradar sua mãe. A entrada posterior

do protagonista em cena nos revela alguém que além de orgulhoso é, acima de

tudo, consciente de seu valor na guerra. Porém, quando Volumnia surge, não temos
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dúvida de que é ela quem forjou o caráter belicoso do herói. Shakespeare destaca o

papel  de  Volumnia,  dando-lhe  a  autoridade  de  seu  papel  como  mãe  e  sua

identificação com a ideologia masculina e militar de Roma (Khan, 1997: 147). Ela

repreende  Virgília,  esposa  de  Caio  Marcio,  por  temer  pela  integridade  física  do

marido.  Afirma  seu  orgulho  pelo  caráter  guerreiro  do  filho  e  demonstra  ter  a

sensação do dever cumprido por ter incutido nele o sentido da honra, palavra que

será repetida várias vezes ao longo da peça.  A cena 3 do primeiro ato,  criação

exclusiva de Shakespeare, é decisiva para a compreensão do papel feminino na

peça, razão pela qual a reproduzo aqui, em sua integridade: 

(Entram Volumnia e Virgília; mãe e mulher de Marcio. Sentam-se em dois
bancos e cosem).

 
VOLUMNIA — Eu lhe peço, filha, que cante ou se expresse de forma mais
reconfortante. Se meu filho fosse meu marido, eu acharia mais fácil alegrar-
me com a ausência que lhe trouxesse honra do que nos abraços de seu
leito,  onde ele mais amor demonstraria.  Quando ele ainda tinha o corpo
delicado e era o único filho de meu ventre; quando a juventude, com sua
beleza, atraía para ele todos os olhares; quando nem todo um dia de rogos
de um rei venderia qualquer mãe uma hora de distância de seu desvelo; eu,
levando  em  consideração  como  a  honra  seria  desejável  para  uma  tal
pessoa - que não valeria mais do que um quadro pendurado na parede, se o
renome não lhe trouxesse vida – tive prazer em deixá-lo buscar perigo onde
era provável que encontrasse  fama. Mandei-o para uma guerra cruel, de
onde  voltou com a fronte coroada de louros. Eu lhe digo, filha, não saltei
mais de alegria com a primeira notícia de que tinha um filho macho do que
na primeira vez que ouvi que se provara um homem.
VIRGÍLIA —  Mas  se  ele  morresse  na  empresa,  senhora,  o  que  então
aconteceria ?
VOLÚMNIA — Então a boa reputação teria sido meu filho;  nela eu teria
encontrado minha realização. Ouça-me proclamá-lo sinceramente: tivesse
eu uma dúzia  de filhos,  e amando a todos igualmente,   nenhum menos
querido  que  o  seu  e  meu  Marcio,  queria  antes  que  morressem  onze
nobremente pela pátria do que um na volúpia do confronto fugisse à ação.
(Entra uma Aia.)
AIA —  Minha Ama,a senhora Valéria chegou para visitá-la.
VIRGÍLIA — Imploro que me dê licença para retirar-me.
VOLÚMNIA — Mas de certo que não.
Penso ouvir o tambor de seu marido; 
Vejo-o arrancando os cabelos de Aufídio
Como faz uma criança a um urso,
E os vólscios fugindo dele. Já o vejo
A bater e gritar: “Vamos, covardes,
Concebidos no medo, muito embora
Tenham nascido em Roma” A testa em sangue 
Co'a mão armada limpa, e indo em frente
Como quem na colheita é obrigado
A ceifar tudo ou perder o salário. 
VIRGÍLIA — A testa em sangue? Sangue, não, por Júpiter! 
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VOLÚMNIA — Mas que tola! Ele cai melhor num homem
Que o ouro do troféu. O seio de Hécuba 
Amamentando Heitor, não foi tão belo 
Quanto a testa de Heitor, a cuspir sangue 
Na espada grega que menosprezava.
Diga a Valéria que a aguardamos.
(Sai Aia.)
VIRGÍLIA — O céu proteja o meu senhor de Aufídio!
VOLUMNIA — Ele há de levar Aufídio ao chão
E pisar-lhe o pescoço.
(Entra Valéria com um criado e uma Aia)
VALÉRIA — Minhas senhoras, bom dia a ambas.
VOLUMNIA — Doce amiga
VIRGÍLIA — É um prazer vê-la, senhora.
VALÉRIA — Como estão ambas? Proclamam-se agora verdadeiras donas
de casa. O que estão costurando? Palavra que o bordado é muito fino.
Como está seu filhinho?
VIRGÍLIA — Eu lhe agradeço senhora; muito bem.
VOLUMNIA —  Prefere  ver  espadas  e  ouvir  tambores  a  olhar  para  seu
mestre-escola.
VALÉRIA — Palavra que é bem filho do pai dele!. Mas garanto que é um
menino muito bonitinho. Juro que na quarta-feira fiquei a olhar para ele uma
meia  hora:  tem semblante  tão resoluto.  Eu o vi  atrás  de  uma borboleta
dourada, quando a apanhou, a deixou ir-se de novo, e tornou a correr, caiu
de pernas para o ar, levantou-se de novo, e tornou a apanhá-la: e talvez
porque o tombo o deixasse zangado, ou por outro motivo, trincou os dentes
e rasgou-a em pedaços. Digo-lhe que a estraçalhou!
VOLUMNIA — É repente como os do pai.
VALÉRIA — Não há dúvida de que seja uma criança nobre.
VIRGÍLIA — Um azougue, senhora.
VALÉRIA — Vamos, deixem de lado a agulha; hoje quero que brinquem de
donas de casa preguiçosas comigo.
VIRGÍLIA — Não, boa senhora; não hei de sair de casa.
VALÉRIA — Não sai de casa?
VOLUMNIA — Há de sair, há de sair.
VERGÍLIA — Tenham paciência mas não saio mesmo; não cruzarei esse
portal enquanto o meu senhor não voltar da guerra.
VALÉRIA — Ora essa, não é razoável tal confinamento. Vamos; tem de ir
visitar a boa amiga que está de resguardo.
VIRGÍLIA —  Desejo  que  recobre  logo  as  forças  e  visito-a  em  minhas
orações; porém não posso ir lá.
VOLÚMNIA — E por que não? Quero saber.
VIRGÍLIA — Não para poupar trabalho, e nem por falta de carinho.
VALÉRIA — Quer ser uma nova Penélope; no entanto dizem que todo o fio
que  fiou  na  ausência  de  Ulisses  só  serviu  para  encher  Ítaca  de traças.
Vamos; quem dera que sua cambraia fosse tão sensível quanto seu dedo,
para que, parasse de furá-la por piedade.  Vamos, deve ir conosco.
VIRGÍLIA — Não, boa senhora; perdoe-me, na verdade  não sairei.
VALÉRIA — Na verdade, ora, venha comigo, que lhe darei excelentes novas
de seu marido.
VIRGÍLIA — Boa senhora; ainda não pode haver a nenhuma.
VALÉRIA — Em verdade não estou brincando. Chegaram novas dele ontem
à noite.
VIRGÍLIA — Verdade, senhora?
VALÉRIA — Falando sério: é verdade; ouvi um senador comentando. São
as seguintes: os vólscios estão com um exército em armas, contra o qual
partiu o general Comínio, com parte de nossa tropa romana. O seu senhor e
Tito  Lárcio  estão  postados  diante  da  cidade  de  Corioli;  sem  dúvida
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triunfarão,  fazendo  guerra  breve.  Palavra  de  honra  que  isso  é  verdade,
portanto peço que vá conosco.
VIRGÍLIA — Se me excusar dessa vez, senhora, hei de obedecê-la em tudo
o mais daqui por diante. 
VOLUMNIA — Deixe-a para lá, senhora; do jeito que está, só servirá para
estragar nossa alegria.
VALÉRIA — Na verdade, parece-me que sim. Passe bem, então. Vamos,
minha  doce  amiga.  Por  favor,  Virgília,  ponha  sua  tristeza  porta  afora  e
acompanhe-nos.
VIRGÍLIA — Numa palavra, não, madame; na verdade não posso. Desejo-
lhes um bom divertimento.
VALÉRIA — Então, adeus. (Saem.) (I,iii, p. 71-9)

Interessa observar que as mulheres estão em ambiente doméstico, realizando

uma tarefa feminina,  a costura.  Não obstante,  toda essa cena tem, além de um

protagonismo feminino, um discurso de orgulho bélico que caberia  facilmente na

boca de qualquer general. A cena também serve para situar as mulheres da peça em

sua  condição  social,  são  mulheres  da  elite,  senhoras  de  suas  casas,   com

conhecimento do que se passa na alta esfera do poder, embora não participem dele

diretamente.  Há  também a  apresentação  do  caráter  do  filho  de  Caio  Marcio:  à

semelhança do pai, ele também se tornará uma máquina de guerra, moldado pelo

ambiente e, especialmente, pela avó.

É  possível  também  perceber  uma  gradação:  Vírgilia,  com  seu  discurso

pacifista, lamenta a guerra, demonstrando verdadeiro horror a ela. Volumnia, com o

discurso belicista, a exalta, enquanto Valéria faz o contraponto da voz comum, que

narra os fatos da guerra e exalta a vitória dos seus conterrâneos. Ela também é uma

entusiasta dos feitos patrióticos ligados à guerra. Não por acaso, Virgília não deseja

vê-la antes mesmo que ela surja em cena. Brilhantemente, Shakespeare explicita

todos os pontos de vista em relação ao valor ou não da guerra nesse diálogo entre

três mulheres. Da mesma forma, não por acaso, referências à guerra de Troia e às

mulheres a ela ligada se destacam78. Volumnia, nesta cena, antecipa o desfecho da

peça, ao afirmar que a honra e a boa reputação que ficam para a posteridade são

mais importantes do que a vida de qualquer filho. 

É importante também assinalar como a identidade de Virgília se constrói em

oposição  à  de  Volumnia.  Ela,  decididamente,  não  está  no  papel  de  “mulher  de

78  Na análise de Tróilo e Créssida retomarei essa questão. 
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soldado”  que discutimos em  Otelo.  Pelo  contrário,  ela  é a encarnação da figura

feminina que tem horror à guerra e que, se possível fosse, tudo faria para evitá-la –

o arquétipo de uma visão feminina sobre a guerra que foi naturalizado em várias

ocasiões. Curioso é que Coriolano é ainda menos afeito à vida doméstica que o

próprio Otelo; podemos defini-lo como um guerreiro absoluto, sem nenhum traquejo

social ou político. Como bem observa Bliss (2000: 52), em nenhum momento marido

e  mulher  estão  em  casa  ou  sozinhos  no  palco.  A verdadeira  e  única  ligação

emocional de Coriolano é mesmo com a mãe. 

Volumnia, por ser mulher, não pode ir ao campo de batalha nem participar de

decisões políticas. Mas ela realiza todos esses atos virtualmente, por intermédio de

seu filho, a quem criou com o objetivo de ser uma máquina de guerra a serviço do

Estado. Seu neto também está sendo preparado por ela para o mesmo fim. Todas as

suas falas são persuasivas: ela repreende o sentimentalismo de Virgínia, protesta

junto às autoridades quando ocorre o banimento de Caio Márcio e, no discurso final,

convence o filho a não atacar Roma, apelando a um pacifismo que, em princípio,

contrasta com o seu entusiasmo pela guerra demonstrado no início da peça, quando

até  a  quantidade de  feridas e  o  sangue  derramado no campo de  batalha  eram

motivos  para  ela  ter  orgulho  do  filho.  Como  observa  Aldeman  (2008:148),  para

Volumnia, “o sangue é mais belo que o leite, a ferida que o seio, a guerra que a

alimentação pacífica79”. Para Volumnia, não há, porém, qualquer contradição em um

apelo à negociação política: a guerra não é um fim em si, mas sim um instrumento

de controle do poder do Estado, a continuação da política por outros meios. Ela sabe

que,  em determinados momentos,  o  importante  não é lutar,  mas saber  recuar  e

cessar os conflitos, a fim de manter a estabilidade social. Coriolano não tem essa

sutileza: recusa-se a ouvir o povo ou a apresentar-se diante dele com o objetivo de

bajulá-lo. Ele não consegue compreender por que sua mãe lhe pede moderação no

trato com o povo: “Espanta-me que minha mãe não me aplauda mais, já que sempre

os disse uns escravos lanudos, inventados pra serem negociados por tostões” (III,ii,

p.191) Caio Marcio, forjado no campo de batalha e alimentado para a guerra, é inábil

politicamente, habilidade que não falta à sua mãe, que o adverte:

79 “Blood is more beautiful than milk, the wound than the breast, warfare than peaceful feeding”.
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Então escolha
Eu me desonro mais ao implorá-lo
Do que a eles você. Venha a ruína!
Sua mãe prefere a dor do seu orgulho
À bravura imprudente. Encaro a morte
Como o leão. Faça o que bem quiser.
Meu leite alimentou sua coragem,
Mas o orgulho é só seu. (III,ii, p.201)

A  preocupação  de  Volumnia  como  mãe  existe  na  razão  direta  de  sua

identidade de servidora do Estado, de sua participação política e de sua figura de

matriarca. Caio Márcio é seu instrumento de vivência política-guerreira e somente

dessa forma ele tem valor.  Ela é mãe somente enquanto puder ser uma agente

politica. Temos aí então a subversão que Shakespeare opera na visão tradicional da

maternidade. Volumnia não é mãe do cidadão Caio Márcio, mas sim da cidade de

Roma. Ela intercede pela cidade e a salva da destruição, consciente de que esse

desfecho selará a morte de seu filho, mas salvará o nome dele para a História.

Dessa forma, Volumnia encarna a virtus romana, um conjunto de características que

envolve coragem, honra, integridade, virilidade, valores tipicamente masculinos que

ela busca incutir no filho, que só consegue demonstrá-los no campo de batalha, mas

não na vida civil. Por ser uma criatura moldada para o campo de batalha, Marcio

tornou-se inapto a viver na sociedade em um momento de paz. 

A ligação de Caio Márcio com a mãe fica evidente no momento do cerco a

Roma, quando ao vê-la chegar com a família, ele diz : “Na frente minha esposa; logo

após, o molde deste tronco, e pela mão, o neto de seu sangue”. (V, iii, p. 281). Ao se

declarar moldado pela mãe, o protagonista sela seu destino: ele atenderá a súplica

dela,  ainda  que  lhe  custe  a  vida.  De certa  forma,  não  haveria  como resistir  às

súplicas feita dessa forma:

VOLUMNIA (…) Se não puder, meu filho, persuadir-te
A perdoar nobremente ambas as partes,
Em vez de procurar a morte de uma,
Não marcharás para assaltar a pátria -
Juro que o não farás – senão pisando
Sobre o ventre materno que te trouxe
A vida de que gozas neste mundo
VIRGÍLIA 
E o meu, o gerador desse menino
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Guardião do teu nome
MENINO
Em mim não pisas;
eu fujo, até crescer para lutar
CORIOLANO
Pra não sentir ternura feminina
Não posso olhar o filho nem as duas.
Já demorei demais.(Levanta-se) (V,iii, p. 289)  

Coriolano  cede,  evidentemente,  a  tais  pedidos,  mesmo  sabendo  que  a

desistência  de  atacar  Roma  vai  custar-lhe  a  vida.  Todos,  na  verdade,  têm

consciência disso. Coriolano exalta o papel da mãe e das demais mulheres como

negociadoras:  “Bem merecem/Que lhes façam um templo.  As espadas/  Da Itália

inteira, mais seus aliados,/ Não fariam tal paz”.(V, iii, 293). É assim, saudando-lhe a

habilidade política, que Caio Marcio despede-se de sua mãe para sempre e vai ao

encontro da morte, pelas mãos dos vólscios. 

Ao retornar à cidade, Volumnia é saudada como heroína: “Cale-se o grito que

baniu Marcio; anulem-no com a recepção da mãe.” (V,v,, p. 299). Não há reencontro

entre mãe e filho: Caio Márcio é sacrificado pelos vólscios, Roma está salva e em

paz.  Os negócios de Estado prevalecem sobre as questões familiares.  Volumnia

resgata não somente a cidade,  mas a honra e a identidade póstuma do filho.  A

história torna-se mais importante que a existência real.

Shakespeare, portanto, destaca o papel de Volumnia, na construção de sua

identidade, dando-lhe a autoridade de sua função como mãe, e, ao mesmo tempo, a

identifica com a ideologia masculina e militar de Roma. Em uma palavra: empresta a

uma personagem feminina um poder pouco usual na época retratada na peça e no

momento histórico da concepção do texto, ou seja: há uma subversão do esperado. 

3.7 Tito Andrônico: Tamora

O cruel irreligious pity! (I,i, 133)

Uma  cópia  in  quarto de  The  Most  Lamentable  Roman  Tragedy  of  Titus

Andronicus,  datada de 1594, foi  encontrada na Suécia em 1904; o que faz dela,

provavelmente,  a  primeira  peça  de  Shakespeare  a  ser  publicada.  Antes  dessa
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descoberta, a peça era conhecida por edições  in quarto  de 1600 e 1611, além do

Folio de 1623, onde figura como a segunda das tragédias, logo após Coriolano. O

Fólio traz uma nova cena, a segunda do terceiro ato, que não constava nas edições

in quarto anteriores (Bate, 2001:1125). Outra primazia da peça é de que pertence a

ela a primeira ilustração conhecida de qualquer obra de Shakespeare: um desenho

atribuído a Henry Peachman, datado provavelmente de 1595.

Tito Andrônico, assim, é considerada a primeira tragédia de Shakespeare. Teria

sido escrita entre 1591 e 1592, sendo, portanto, um dos primeiros trabalhos do autor.

É também um dos mais controversos, considerada a mais sangrenta e violenta de

suas peças.  Ela é tão desagradável,  diz Asimov (2003:  391),  que a maioria  dos

críticos parecem ter prazer em acreditar que ela não foi escrita por Shakespeare.

Contudo, apesar da colaboração de George Peele (1556-1596) no primeiro ato ser

hoje  praticamente  aceita80,  a  peça  foi  realmente  escrita  pelo  Bardo.  Conforme

assinala Bate (1995: 79), além de constar do repertório dos Chamberlain's Men, a

peça apresenta paralelos com o poema A Violação de Lucrécia e tem detalhes em

comum com Rei Lear e Coriolano.

O enredo da peça é construído como um sangrento drama de vingança. Os

filhos do falecido imperador de Roma, Saturnino e Bassânio, estão em disputa pelo

trono. Tito Andrônico81, o mais valoroso general romano, retorna vitorioso após dez

anos ausente,  em uma guerra na qual  perdeu vinte  e um filhos,  trazendo como

prisioneiros Tamora,  rainha dos Godos, os três filhos e o amante dela,  o mouro

Aarão.  Ao  executar  o  primogênito  de  Tamora,  Alarbo,  em um sacrifício  ritual,  a

despeito das súplicas da rainha, as sementes do ódio são lançadas. O trono imperial

é oferecido a Tito, mas ele o recusa e indica Saturnino, que deseja casar-se com

Lavínia, filha de Tito. Ela, porém, já estava comprometida com Bassânio. Rejeitado,

80 Bate (1995: 83), após uma longa exposição sobre a possibilidade da participação de Peele na autoria do
primeiro ato, afirma que análises de computador sugerem que a peça foi escrita por uma só pessoa, dessa
forma, praticamente descartando a possibilidade de co-autoria  de Peele.  Entretanto,  na sua edição das
obras completas com Eric Rasmussen para a Royal Shakespeare Company (2007), ele chega à conclusão
que o primeiro ato e possivelmente o começo do segundo e quarto atos têm marcantes características de
Peele  (Bate,  2007:  1619).  Diante  da  controvérsia,  tratarei  a  obra  como  um  trabalho  colaborativo  de
Shakespeare, que nem por isso deixa de apresentar as marcas de seu processo criativo, conforme discutido
ao longo desta tese.

81 A tradução de Bárbara Heliodora (2003), usada para as citações da peça, conserva a grafia latina dos nomes
próprios. Para manter a uniformidade deste trabalho, usarei em meu texto os nomes traduzidos para a língua
portuguesa, conforme os demais nomes próprios citados ao longo da tese. As transcrições da tradução
ficarão inalteradas. 
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Saturnino casa-se com Tamora e faz dela imperatriz de Roma, que assim tem em

mãos a oportunidade para planejar sua vingança. Uma cadeia de tramas brutais se

inicia, a começar pelo filicídio cometido pelo próprio Tito, que tem dois outros filhos

assassinados,  sua  filha  violentada  e  mutilada  e  tem  sua  mão  cortada  por  um

estratagema  do  mouro  Aarão.  Finalmente,  Tito  engendra  sua  vingança  contra

Tamora,  em  um  ritual  macabro  de  canibalismo  e  mais  assassinatos,  no  qual

terminam  mortos,  além  dos  filhos  de  Tamora;  Lavínia,  o  imperador  Saturnino,

Tamora e o próprio Tito. A ordem é restaurada em Roma com a ascensão ao trono

de Lúcio,  único filho sobrevivente dos Andrônicos,  aclamado pelo povo.  Aarão é

condenado à morte por inanição e os restos de Tamora são jogados às feras e às

aves de rapina.

Harold Bloom (1998: 123) classifica a peça entre as que ele denomina de

“tragédias  do  aprendizado”,  e  diz  que  “Tito  Andrônico foi  fundamental  para

Shakespeare, mas não o é para nós”. O crítico norte-americano não é o único a

desprezar  a  peça.  Ainda  segundo  Bloom  (1998:  114),  Samuel  Johnson  afirma:

“Dificilmente a barbaridade do espetáculo e o massacre exibido serão tolerados por

qualquer plateia que seja”. Já T.S. Eliot, descreveu-a como “uma das mais estúpidas

e menos inspiradas peças já escritas”. Para Tennessee Williams, era “uma das mais

ridículas.” De acordo com Russ McDonald (2000: 30), o julgamento sobre a peça

transformou-se em ortodoxia crítica ao longo dos anos. 

Paradoxalmente,  Tito Andrônico sempre foi  um sucesso de público, desde

suas primeiras montagens registradas no  Rose.  A reabilitação crítica da peça na

contemporaneidade deu-se por conta de duas montagens notáveis: a de Peter Brook

em 1955 (cuja nota a ser citada, além das performances de Laurence Olivier e Vivien

Leigh, era a presença de ambulâncias de plantão na porta do teatro) e a de Deborah

Warner em 1987. Nas palavras de McDonald (2000: 30): ”A tradição declarou  Tito

absurda,  mas o público do teatro viu-se envolvido e emocionalmente abalado.82”

Devemos então, investigar o que faz de Tito Andrônico um “problema autoral” e, ao

mesmo tempo, um sucesso como performance.

82 Tradition had declared Titus absurd, but theatregoers found themselves engaged and emotionally stirred”.
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3.7.1 As fontes

Ao contrário das demais peças romanas de Shakespeare, Tito Andrônico não

é inspirada em fontes históricas ou em vidas de pessoas notáveis da Antiguidade.

Temos  na  peça,  então,  provavelmente,  um  ótimo  exemplo  do  trabalho  de

Shakespeare como apropriador/adaptador.  Bate (1995:  90)  sugere que a peça é

composta  de  uma  série  de  precedentes  do  repertório  dramático  do  período,

juntamente  com  uma  série  de  padrões  de  leituras  dos  clássicos  feitas  por

Shakespeare. Entre os precedentes,  estariam peças como  The Spanish Tragedy

(1592),  de  Thomas  Kyd  (1558-1594),  maior  sucesso  e  exemplo  da  época  em

teremos de tragédia de vingança e The Jew of Malta (1589), de Christopher Marlowe

(1564–1593), de onde teria vindo a influência para a composição dos vilões. Entre

os padrões extraídos das leituras dos clássicos estariam Enéas, Hécuba, Virgínio,

Coriolano e o Hipólito  de Sêneca.  O padrão mais significativo,  porém,  são duas

histórias de estupro - o estupro de Filomela nas Metamorfoses de Ovídio e o estupro

de Lucrécia, narrado por Tito Lívio – que contribuíram para a criação da identidade

de Lavínia. 

A história de Progne e Filomela é assim narrada por Ovídio: Progne, filha de

Pandion, era casada com Tereu, filho de Marte83. Um dia, ela pede ao marido que lhe

traga a irmã, Filomela, da casa do pai, para visitá-la, pois sente saudades. Tereu vai

cumprir  a  missão.  Mas,  chegando  à  casa  do  sogro,  inflama-se  de  desejo  pela

cunhada. Leva-a consigo, e na chegada à sua terra, arrasta-a para um estábulo

escondido  e  comete  o  estupro,  mesmo  diante  das  lágrimas  e  das  súplicas  de

Filomela. A jovem agredida ameaça denunciá-lo, ele então lhe corta a língua para

que ela não possa falar. Tereu volta para casa e diz à Progne que a irmã morreu.

Passam-se  alguns  meses,  Filomela  permanece  cativa,  porém,  resolve  fiar  um

bordado com letras vermelhas, denunciando o crime de Tereu. O bordado chega às

mãos de Progne, que vai resgatá-la e a leva às escondidas para o palácio. Progne

então, movida pela vingança, resolve que nada será mais terrível para Tereu do que

privá-lo do próprio filho. Ela mata a criança, Ítis, e junto com Filomela, preparam o

corpo como se fosse um jantar. Progne serve a iguaria a Tereu, que ao perguntar

83 O deus da guerra.
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pelo filho fica sabendo que acaba de engolir a própria carne. Filomela irrompe a sala

e joga a cabeça ensanguentada de Ítis no colo de Tereu. Furioso, ele persegue as

irmãs, que fogem. Apiedados, os deuses transformam Progne em andorinha de peito

vermelho, Filomela em um rouxinol84 e Tereu em uma águia. 

O tema do  estupro  de Lucrécia  também foi  usado por  Shakespeare  para

compor seu poema narrativo, publicado pouco depois de Tito Andrônico, em 1594. A

Violação de Lucrécia é um dos poemas narrativos escritos por Shakespeare quando

do fechamento dos teatros devido a um surto de peste daqueles que periodicamente

assolavam a Inglaterra. A trama se desenrola da seguinte maneira: Lucrécia, esposa

de Colatino,  nobre romano,  é violentada por  Sexto Tarquínio,  filho do imperador,

apesar de suas súplicas. A sós, depois de consumada a violência, reflete sobre o

seu destino diante de uma pintura da Guerra de Troia,  comparando-se à cidade

invadida. Com a chegada do pai e do marido, ela relata a violência sofrida e exige

um juramento de vingança, e, imediatamente após declarar o nome do agressor,

comete suicídio. O corpo de Lucrécia é conduzido em procissão, levando a uma

revolta popular que culmina com a deposição dos Tarquínios e com a instauração de

uma nova ordem em Roma: a república.  No poema, Lúcio Bruto é o nobre que

conduz a revolta que leva à queda dos Tarquínios; na peça, Lúcio é o nome do único

filho sobrevivente dos Andrônicos, a quem caberá governar Roma.

Talvez nenhuma outra cena de Shakespeare seja tão metatextual quanto a

que mostra Lavínia, valendo-se do livro de Ovídio, para denunciar seus agressores,

enquanto seu pai e seu tio ajudam-na a se expressar, e assim chegam a desvendar

a identidade dos criminosos.

TITUS
Lucius, que livro é esse que ela empurra?
JOVEM LUCIUS
Metamorfoses de Ovídio, meu avô;
Mamãe me deu.
MARCUS
E o amor à que se foi
Talvez a leve assim a escolhê-lo.
TITUS
Mas vejam com que pressa vira as páginas! 
Ajudem-na; o que busca? Quer que eu leia?
Essa é de Filomela a triste história;

84 Ou vice-versa, dependendo da variação do mito.
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A quem Tereus traiu e violou;
Temo que sua dor nasça de um rapto.
MARCUS
Observe, irmão, como ela indica as páginas.
TITUS
Lavínia, você foi surpreendida,
Qual Filomela cruelmente violada,
Forçada na floresta imensa e negra?
Veja! Veja!
Existe um tal lugar; lá nós caçamos...
Quem nos dera jamais ter lá caçado...
Igual ao que o poeta aqui descreve,
Que a natureza fez pra morte e raptos.
MARCUS
Por que criar um antro assim tão sujo,
Se os deuses não gostassem de tragédias?
TITUS
Faça os sinais, aqui só há amigos,
Que nobre em Roma ousou fazer tal coisa?
Ou Saturninos fez como Tarquínio,
Que foi furtivo pecar com Lucrécia?
MARCUS
Sente, sobrinha; irmão sente também.
Que Apolo, Palas, Júpiter e Mercúrio,
Me inspirem pra aclarar essa traição!
Olhe pra aqui, senhor; olhe Lavínia:
A areia aqui é plana; se puder
Faça como eu.
(Ele escreve seu nome com seu bastão, guiando-o com os pés e a boca)
Escrevi o meu nome
Sem a ajuda de qualquer das mãos.
Maldito quem nos força a usar tais truques!
Boa sobrinha, escreva e assim revele
O que Deus quer sabido e vingado.
Que os céus a guiem pra escrever bem claro,
Pra conhecermos verdade e traidores!
(Ela pega o bastão na boca, guia-o com os pedaços dos braços, e escreve)
Está lendo, senhor, o que escreveu?
TITUS
Stuprum. Chiron. Demetrius.
MARCUS
Os dois lascivos filhos de Tamora
Autores desse feito ensanguentado?
TITUS
Magni dominator poli,
Tam lentus audis sclera? tam lentus vides85? (IV,i, 41-82)

A passagem, além da óbvia interação discursiva entre o texto teatral e textos

literários que possivelmente faziam parte do repertório conhecido de uma parcela do

público, traz também a aproximação de Shakespeare da linguagem e de imagens

clássicas, que se mesclam com imagens do mundo elisabetano: os deuses pagãos

são invocados junto com o Deus monoteísta, o que parece não causar nenhuma

85 Em latim no original: “Senhor dos céus, é tão lento para ouvir e ver tais crimes?”
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estranheza ao público. Assim, a investigação conduzida por um discurso escrito,

serve perfeitamente à encenação teatral. A cena é impactante, pois traz além do

apelo patético, também um tom didático. Como quase tudo na peça, sem dúvida,

parece funcionar muito melhor enquanto performance do que enquanto texto escrito.

3.7.2 Tito Andrônico: macabra e popular 

Dentre as peças de Shakespeare, Tito Andrônico é reconhecidamente uma das

mais violentas. O crítico Jan Kott defende o ponto de vista de que  Ricardo III é a

mais violenta. Mesmo assim, ele faz uma contabilidade macabra: 

Há  nessa  peça  35  cadáveres,  sem  contar  soldados,  servidores  e
personagens  secundários.  Dez  grandes  assassinatos,  pelo  menos,  são
cometidos sob os olhos dos espectadores. E isso de formas mais variadas.
Tito tem um braço amputado, Lavínia, a língua e as mãos cortadas, a ama
de leite  é  estrangulada.  Comparado  a  esse  drama  do  Renascimento,  o
romance  noir norte-americano parece um idílio cor de rosa (KOTT, 2003:
301)

De alguma forma, a peça fala a sentimentos muito íntimos do público, de maneira

praticamente  universal,  ou pelo menos em alguns contextos  culturais,  dos quais

podemos destacar o elisabetano e o contemporâneo. Ao envolver temas -tabu, como

assassinato, estupro, mutilação e canibalismo, a peça ganha contornos muito além

da tragédia clássica, chegando até o  gore  contemporâneo. Não é por acaso que

encontramos disponível na internet a divulgação de uma versão cinematográfica de

1999, do diretor Joe Redner, que se faz anunciar da seguinte forma:

Nosso site anterior  deste novo clássico de horror/cult  shakespeariano foi
imensamente  popular  em todo  o  mundo.  No entanto,  alguns  internautas
estavam  preocupados  com  as  imagens  de  violência  explícita,  tortura  e
assassinatos  em  série  inspirados  em  Shakespeare.  Se  você  se  sentir
ofendido por sangue e tripas shakespearianos e por conteúdo não-sexual de
natureza  adulta,  aperte  o  botão  "voltar"  do  seu  navegador  agora.  Para
explorar os recantos sombrios do conto clássico de William Shakespeare
sobre  vingança  obsessiva,  E  PARA COMPRAR  O  VÍDEO  E  OUTROS
ITENS RELACIONADOS, clique no link abaixo.(REDNER, 2003)86

86 “Our previous website of this new Shakespearearean horror/cult classic was immensely popular worldwide.
However, some casual websurfers were concerned by the Shakespeare inspired imagery of graphic violence,
torture and serial murder. If you may be offended by Shakespearean blood & guts and non-sexual content of
an  adult  nature,  hit  the  "back"  button  of  your  browser  now.  To  explore  the  dark  recesses  of  William
Shakespeare's classic tale of obsessive revenge, AND TO BUY THE VIDEO AND OTHER RELATED ITEMS,
click on the link below.”
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Ou seja,  a peça é saudada pelo público contemporâneo (especialmente o

mais jovem) com o mesmo entusiasmo que este mesmo público apresenta diante

dos filmes de horror/terror /suspense produzidos pela indústria cultural. Também é

com entusiasmo que Kott confessa que ver a peça no palco foi uma “experiência

perturbadora”.  Igualmente  entusiasmadas  mostraram-se  as  plateias  elisabetanas

diante da peça – foi a que mais deu lucro na temporada do Rose em 1594, tornando-

se assim uma das mais populares de seu tempo. Agora em nossos dias, a partir de

abril de 2014, o Shakespeare's Globe monta novamente Tito Andrônico, como parte

das comemorações dos 450 anos de Shakespeare.

Qual seria o motivo de tamanho sucesso? Provavelmente, a resposta está

nos antigos pressupostos aristotélicos: para a plateia,  Tito Andrônico é a completa

realização da catarse; a piedade e o horror tomam conta inteiramente do público,

causando os “arrepios” a que se referia Aristóteles. A questão é que Tito Andrônico,

embora apresente ainda falhas em sua concepção,  tem elementos seminais das

grandes  tragédias  que  consagrariam  Shakespeare  nos  anos  seguintes.  Tais

elementos podem não parecer evidentes em uma leitura, mas, aparentemente, se

tornam mais explícitos nas performances, seja de palco ou de filmagem. Recorrendo

ainda a Kott (2003: 302): “Tito Andrônico já é teatro shakespeariano, embora não

seja  ainda  texto  shakespeariano”.  Ao  mostrar  uma  Roma  despedaçada,  por

sucessivas  guerras,  simbolicamente  retratada  nas  múltiplas  mutilações  e

desmembramentos que ocorrem ao longo da peça, Shakespeare fala muito de perto

a várias sociedades em períodos de crise. Aquele mundo em decadência pode ser o

nosso  mundo,  aquelas  personagens  perdidas  em  um  redemoinho  contínuo  de

vingança  sem  nenhum objetivo  concreto  podem  ser  qualquer  um de  nós.  Lucy

Bailey, que dirigiu a montagem no Globe em 200687, diz “Eu pensei que fosse uma

jornada crua e sangrenta para o abismo, mas é uma peça sobre sentimento, sobre o

curar o terrível mal que estamos infligindo uns aos outros, a fim de encontrar as

sementes  do  amor  e  da  misericórdia88”.(BAILEY,  2006)  A  palavra  chave  aí  é

sentimento, é isto que a peça desencadeia no público. E é no despertar sentimentos

na plateia que se encontra a essência do teatro. 

87 E dirige novamente em 2014.
88 I'd thought that it was a crude, bloody journey into the abyss, but it's a play about feeling, about cauterizing

the terrible harm we are inflicting on each order in order to find the seeds of love and mercy.
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Embora Tito Andrônico possa ser considerada uma tragédia de vingança, não

é simplesmente a vingança que leva Tito à ruína. Não que a vingança não seja um

elemento fundamental na peça, ela o é. Mas o ato que desencadeia a espiral de ódio

na peça – o sacrifício de Alarbo - é um ato previsto dentro da Romanitas, o código

de honra romano que embasa as ações de Tito, assim descrito por Miola (1983: 46)

Para  seus  concidadãos,  bem  como  para  o  público,  Tito  personifica  a
Romanitas, aqui  definida como um código militar  de honra,  que engloba
virtudes como orgulho, coragem, lealdade, integridade, disciplina, prontidão
e autossacrifício. Shakespeare cuidadosamente ilustra o uso desse código
na marcha fúnebre da abertura. Tito não derrama lágrimas de tristeza por
seus  filhos  mortos,  mas  de  alegria  por  voltar  a  Roma.  Ele  tenta  tão
completamente identificar o bem- estar pessoal e o civil, que a panóplia do
triunfo público, ao menos em teoria, supera a dor pessoal.89

Embora  carregue  uma  aparente  contradição  –  por  demonstrar  um

comportamento “bárbaro” dos romanos diante dos bárbaros (godos) - fato este que é

ressaltado por Tamora - o sacrifício humano do inimigo de guerra encaixa-se dentro

da moral prevista para o general romano, que se orgulha dos filhos que morreram

em combate. Desobedecer ao ritual, deixar de cumpri-lo, seria um erro, uma afronta

ao código vigente – algo impensável para um senhor da guerra como Tito. Vemos na

abertura  da  peça  Tito  cumprir  tal  ritual  com  toda  a  pompa  e  até  com  certa

condescendência ao tentar consolar Tamora, que clama pela vida do filho:

Paciência, senhora, e perdoai-me.
Estes, irmãos dos que os godos nos campos
Viram mortos ou vivos, pelos mortos
Imploram sacrifício religioso:
Marcado, irá morrer o vosso filho,
Pra aplacar o gemido dos caídos(I,i,124-9) .

Para Tito, o sacrifício de Alarbo é um ritual de nobreza. O que para os Godos

(“bárbaros”) surge como “piedade irreligiosa”, para Tito nada mais é do que um fato

natural,  a  confirmação,  e  não  a  negação  de  seu  próprio  nome  (Titus  Pius

Andronicus). Não advém daí nenhum sentimento mau da parte de Tito: ele exerce

89 “For his fellow citizens, as well as for the people in the audience, Titus embodies Romanitas, here defined as
a military code of honour, that encompasses the virtues of pride, courage, constancy, integrity,  discipline,
service, and self-sacrifice, Shakespeare carefully illustrates the operation of this code in the opening funeral
march: Titus does not weep tears of sorrow for his dead sons, but tears of joy for his return to Rome. So
completely does he try to identify personal and civil welfare that the panoply of public triumph, theoretically at
least, subsumes all private grief.”
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plenamente a Romanitas. Porém, o código de guerra e honra se tornou excessivo,

conforme Miola (1983: 49) descreve com precisão: a honra romana, ao subordinar o

sentimento privado à responsabilidade pública,  transforma a cidade em um caos

bárbaro. Tito tornou-se cego a Alarbo e a seus próprios filhos. Aquele que coloca

acima dos valores humanos e do bem comum, princípios éticos abstratos, torna-se

monstruoso e desumano, torna-se inimigo de Roma, e não mais em um protetor. O

excesso de virtude romana converte-se em vício quando a subordinação de Tito ao

sentimento de honra começa a destruir a família e a solapar a cidade. 

A  ordem  somente  é  restaurada  em  Roma  quando  o  ciclo  de  vingança  se

extingue,  pelas  mortes  de  Tamora,  de  Saturnino  e  do  próprio  Tito.  O banho  de

sangue e de mutilações levam Marcos, sem dúvida a personagem com as falas mais

poéticas da peça, a exortar: "Quero ensiná-los a juntar de novo/Em um só ramo

espigas separadas,/Em um só corpo os seus membros partidos" (V,iii,  70-2).  Ou

seja, é hora de tentar reunir o que foi desmembrado pela guerra, pela vingança e

pelo ódio, hora de tentar restabelecer o bom governo e a paz dentro das fronteiras

de Roma. Lúcio assume o governo, detém a fala final da peça, mas não fala em

reconstrução:  pretende  enterrar  com  honra  os  seus  mortos,  e  deixar  que  os

despojos de Tamora sejam consumidos pelas feras. Ou seja, há o final do ciclo de

vingança, mas não há exatamente redenção. Restam marcas profundas.

3.7.3 Tamora, maternidade e vingança

Historicamente, os godos faziam parte de um grupo de tribos germânicas que

começaram a circular pelos domínios do império romano por  volta  do século III.

Foram derrotados em 269  pelo  imperador  Cláudio  II,  que  assumiu  o  epíteto  de

Cláudio II, o Gótico. Séculos mais tarde, visogodos e ostrogodos, descendentes dos

grupos inciais,  contribuiriam decisivamente para a derrocada do império romano.

(Asimov, 2003: 395). 

Na peça, Shakespeare cria a personagem de Tamora, rainha dos godos, sem

nenhuma referência anterior. Ela chega a Roma como uma prisioneira de guerra que

chefiava um exército capaz de desafiar o poderio romano. Subjugada, implora pela
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vida do filho, que termina sacrificado em ritual. A partir deste fato, Tamora elabora

um plano por meio do qual,  graças à sua astúcia, torna-se imperatriz do mesmo

povo que a havia derrotado, envolvendo-se em uma trama de vingança e morte. Em

sua  trajetória  de  vingança,  ela  não  poupa  ninguém,  nem  mesmo  outra  mulher:

Lavínia,  filha  de  Tito,  é  martirizada  pelos  filhos  de  Tamora  com a  aprovação  e

incentivo dela. Se existe uma personagem shakespeariana que encarna a “deusa

terrível” citada por Ehrenreich, essa personagem é Tamora.

Parece fácil apontar a construção de Tamora como a de uma vilã. O problema

é que não há “mocinhos” na peça. Tito Andrônico parece a concretização da ideia da

“guerra de todos contra todos”, da concepção hobbesiana. O sacrifício de Alarbo,

necessidade  ritual  para  os  romanos,  configura  uma barbárie  para  os  “bárbaros”

godos. Tamora já chega como prisioneira de guerra, mas em nenhum momento da

peça é vista como vítima. Na verdade, a corte de Roma se transforma em um campo

de  batalha,  no  qual  estratégias  de  vingança  são  elaboradas  com  requintes  de

estratégia militar. O objetivo, tal como na guerra aberta, é um só: aniquilar o inimigo.

Como não houve a negociação política necessária para marcar o fim da guerra, há

um desentendimento, um choque cultural que faz com que o conflito, na verdade,

não termine. O sacrifício de Alarbo é visto como ritual necessário por Tito e como

uma nova declaração de guerra por Tamora. Se ela tivesse desaparecido de cena

imediatamente após implorar pela vida do filho no primeiro ato, seria, sem dúvida,

um exemplo de maternidade e santidade:

TAMORA
Parem, romanos! Bom conquistador,
Vitorioso Titus, vê as lágrimas
Da mãe desesperada pelo filho:
E se os teus jamais te foram caros,
Pensa que o meu também a mim o seja! 
Não te basta nos ter trazido a Roma
Para embelezar-te a volta e o triunfo,
Teus cativos, sob jugo romano;
Têm meus filhos de serem trucidados
Por bravamente defender sua terra?
Se lutar pela pátria foi virtude
Em teus filhos, que o seja nos meus.
Não manches teu mausouléu com sangue:
Não desejas ser semelhante aos deuses?
Pois só misericórdia assim fará;
Ela é que marca o nobre verdadeiro:
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Nobre Titus, poupa meu primogênito. ( I,i,107-123) 

Ela evoca não somente a piedade, mas também reivindica o heroísmo na

guerra como mérito para os seus, o que não deixa de ser correto. Mas, como visto

anteriormente,  o  excessivo  apego  de  Titus  a  Romanitas não  permite  que  ele

enxergue que outro código de guerra possa ser tão válido quanto o seu. Em uma

palavra: falta o entendimento discursivo, a negociação. De novo, a exemplo de Otelo

e Coriolano, temos o caso do guerreiro que não consegue transitar no campo da

política. Novamente, as consequências são desastrosas.

A questão é que Tamora é uma soberana, uma guerreira, uma leoa na defesa

de seus filhos, que vai às últimas consequências para vingar a morte de um deles e

também  a  perda  de  seu  reino.  Se  a  compararmos  com  uma  outra  mãe  cuja

identidade também é forjada na guerra, Volumnia; é instigante constatar que a mãe

que  tudo  fez  para  manter  a  vida  de  seus  filhos  seja  morta  barbaramente  e

considerada vilã (não entro nesse momento do mérito de suas ações, farei isso em

momento posterior), enquanto a mãe que praticamente entregou seu filho para ser

morto pelo inimigo seja considerada heroína. De algum modo, ambas se aproximam

na ferocidade, são filhas da deusa terrível citada por Ehrenreich. A diferença é que

Volumnia, uma cidadã romana, traz toda violência no discurso e não nos gestos, que

terminam sendo conciliatórios. Já Tamora é bárbara, não-romana, talvez por isso,

possa  ser  vilã.  É  curioso  observar  que,  tanto  na  primeira  peça  romana  de

Shakespeare  quanto  na  última,  ele  tenha  deliberadamente  construído  duas

personagens  femininas  mães  e  extremamente  fortes,  cruéis  na  defesa  de  suas

convicções e indelevelmente marcadas pela guerra.

A  grande  discussão,  ao  menos  na  crítica  contemporânea  sobre  Tito

Andrônico,  parece  centrada  em dois  aspectos:  a  vilania  de  Aarão  e  a  violência

sexual contra Lavínia. Autores como Coppelia Khan e Ania Loomba abordam essas

questões. Sobre o primeiro aspecto, não discutirei, pois foge ao meu objetivo. Já o

segundo é crucial para a minha análise, embora não da forma como é usualmente

abordado.  Lavínia  é  sempre  vista  como  exemplo  de  vítima  da  opressão  do

patriarcado, e ela de fato o é. Tal como Desdêmona, ela desafia o pai para unir-se ao

homem que escolheu. O pai não hesita em matar o irmão que partira em sua defesa.
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Ela consegue casar-se com Bassânio, mas tem sua vida brutalmente destroçada

pela vingança dos godos. No final da peça, é morta pelo próprio pai, que deseja

expurgar a vergonha que, segundo ele, a violação da filha lhe causa. O que parece

escapar,  porém,  a  maioria  dos  comentadores  é:  quem inflige  a  violência  sexual

contra Lavínia é outra mulher, Tamora. 

Essa não é uma conclusão confortável,  mas é verificável com uma leitura

atenta  da  peça.  Evidentemente,  Tamora  é  movida  pela  vingança.  No  fatídico

encontro na floresta, na cena 3 do segundo ato90, Tamora e Aarão aparentemente

são flagrados por Lavínia e Bassânio. Mas, na verdade, estes últimos caem um uma

armadilha. Ignorando o que a espera, Lavínia acusa Tamora de adúltera e a insulta.

Os filhos de Tamora chegam e ela encena uma farsa, se dizendo ameaçada por

Bassânio. Demétrio e Chiron apunhalam o marido de Lavínia. Tamora faz menção de

apunhalar Lavínia, mas, na verdade, é a deixa para que seus filhos ataquem Lavínia

sexualmente. Tal como Tito, Tamora teve neste momento a opção pelo perdão, no

entanto, da mesma forma que o general, não quis perdoar. Enquanto Tito é movido

pela  Romanitas,  Tamora  é  movida  por  duas  forças  destrutivas:  a  vingança  e  a

bestialidade da guerra. 

TAMORA
O que me pede então, boba? Largue-me.
LAVÍNIA
Morte imediata; e só uma coisa a mais
Que língua de mulher nem pronuncia.
Poupe-me da fatal luxúria deles, 
E enterre-me na mais sórdida vala,
Onde ninguém jamais verá meu corpo.
Faça isso, assassina caridosa.
TAMORA
Roubando meus meninos de seus prêmios:
Não, que eles em você se satisfaçam.
DEMETRIUS (a Lavínia)
Já ficou por aqui tempo demais;
LAVÍNIA
Nem uma graça feminina? Besta-fera,
Mancha e inimiga do que somos todas!
Maldita seja...
CHIRON
Cale essa boca ( a Demetrius) Tragam o marido:
Nesa cova Aaron disse para escondê-lo.
(Saem Chiron e Demetrius com Lavínia)
TAMORA 
Adeus, filhos: e a calem com certeza.

90 Na edição Arden (1995), Bate numera esta cena de forma diferente, como cena 2. Nas demais edições
consultadas, inclusive na tradução utilizada, esta é a cena 3. 
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Meu coração não terá uma alegria
Até que acabem todos os Andronici
E agora vou buscar meu Mouro amado,
E os meus filhos defloram a rameira (Sai)    (II, iii 172-191)

De todas as cenas terríveis da peça talvez esta seja a mais terrível. Tamora,

em  sua  vingança,  anula-se  como  mulher  e  assume  as  vezes  de  um  soldado

sanguinário, cometendo um crime de guerra. Da mesma forma que a absurda morte

de Alarbo, a cena também é marcada por uma expressão vocabular antitética. Lá,

“piedade irreligiosa”, aqui “assassina caridosa”. É preciso criar uma linguagem capaz

de expressar o horror. Várias vezes durante a cena, Lavínia apela para a condição

feminina de Tamora,  que ignora suas súplicas.  Ela é a verdadeira agressora de

Lavínia, pois quer atingir Tito através da filha. O estupro é um crime com algumas

características peculiares, como definem Vilhena e Zamora (2004: 115)

O estupro é um ato relacionado ao domínio e à submissão das mulheres.
Do  código  judaico  do  Velho  Testamento  até  o  feudalismo,  o  estupro  foi
tratado, sobretudo, como um crime contra a propriedade – roubar ou raptar
uma mulher de seus proprietários de direito, normalmente pai ou marido,
destruiria  o seu valor de propriedade, sobretudo no caso de virgens.  No
século XVI, o crime de estupro passou a ser visto como de violência sexual,
encarada,  por sua vez, como roubo da castidade e da virtude. Entretanto,
pelo fato de esposas e filhas serem vistas perante a lei como propriedade
patriarcal,  a  prática  dos  tribunais  continuou  a tratar  o  estupro  como um
crime a ser resolvido entre os homens. Segundo Soares, a violência contra
a mulher é “uma violência masculina que se exerce contra as mulheres pela
necessidade dos homens de controlá-las e de exercer  sobre elas o seu
poder” (Soares,  1999, p.125).  É também um dos crimes de guerra mais
recorrentes: a derradeira humilhação feita a  um povo é a possibilidade de
violação  das  suas  mulheres  pelo  inimigo.91 Romanos  contra  bárbaros,
bárbaros contra  romanos...  e  todos  contra  as mulheres;  nesse  ponto  as
guerras são  igualmente “democráticas” ao longo da história: a mulher é a
presa, o prêmio do invasor.

Eis a questão crucial da presença feminina na peça. Ao forjar sua identidade

pela vingança e pela guerra, Tamora abre mão de sua condição feminina da pior

forma possível: martirizando outra mulher. Inclusive, é a primeira a silenciar Lavínia.

Silenciar a vítima é uma das terríveis consequências simbólicas da violência sexual,

que no caso da peça assume forma explícita. Tamora assim, assume uma identidade

masculina de soldado no que ela pode ter de pior: ter como objetivo a agressão e a

humilhação contra a mulher. Esse é um ponto que parece passar despercebido aos

comentadores. Discute-se a violência contra Lavínia, a forma como Tito é atingido

91 Grifo meu.
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por essa violência, mas não se discute o papel ativo e fundamental de Tamora nesse

contexto.  Todo  o  restante  da  peça,  com  seus  absurdos  de  violência  e

desumanização,  são  consequência  do  ato  de  “desfeminização”  realizado  por

Tamora. Ao se tornar um “homem honorário” (Fraser, 2004: 7), adotando valores e

práticas do patriarcado para impor-se em um mundo em guerra, Tamora contribui

para o acentuar o clima de horror e absurdo que caracteriza a peça.

3.8 Trólio e Créssida: Créssida 

I wished myself a man, or that we women had men's privilege of speaking first

Esta  seção  será  dedicada  àquela  que  é  considerada  por  muitos  a  mais

complexa das peças shakespearianas: Tróilo e Créssida. A dificuldade em lidar com

o texto  inicia-se  na  hora  de  classificar  a  peça:  comédia,  tragédia,  tragicomédia,

história?  Segundo a  classificação atribuída ao estudioso  Frederick  Samuel  Boas

(1862–1957) em seu livro Shakespeare and his Predecessors (1896), ela seria uma

peça-problema (problem play), juntamente com Bom é o que acaba bem (1604-5) e

Medida por Medida (1603-4). Peças-problema seriam aquelas que lidam fortemente

com a questão ética e/ou dilemas morais. Mas a possível classificação de gênero é

só um dos problemas que envolvem a obra e lhe garantem um fascínio especial

dentro do cânone shakespeariano.

Inspirada  pela  mais  antiga  das  obras  literárias  do  Ocidente,  a  Ilíada de

Homero,  a  peça  é  um  dos  melhores  exemplos  para  análise  da  questão  de

Shakespeare como adaptador.  Além disso,  trata  do  tema em foco nesta tese:  a

guerra. E é a guerra de Troia, que além de ter uma mulher como pivô, tem como

suas maiores vítimas, ao final do conflito, as mulheres troianas, que se transformam

em despojos de guerra. Créssida, dentre as personagens femininas em destaque

neste trabalho, talvez seja a que mais carregue a marca da alteridade, pois além de

ser  uma  mulher  em  um  ambiente  masculino,  é  sempre  estrangeira,  conforme

destacarei adiante.
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A Ilíada é um poema épico de 15 mil versos compostos por volta de 700 a C.,

que relata um episódio ocorrido durante o cerco dos gregos a Ílion, cidade na região

de Troia  (correspondendo ao noroeste  da atual  Turquia).  O episódio  narrado se

desencadeia a partir da ira de Aquiles, “que tantas dores trouxe aos Aqueus e tantas

almas  valentes  de  heróis  lançou  no  Hades”;  (HOMERO,  2013:  109)  quando  a

guerra, motivada pelo rapto da grega Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta,

pelo troiano Páris - filho de Príamo, rei de Troia -  já estava em seu nono ano e

próxima de seu desfecho (a guerra duraria dez anos). Diz Frederico Lourenço sobre

a obra:

A Ilíada é o primeiro livro da literatura europeia e, de certo ponto de vista,
nenhum outro  livro  conseguiu  superá-lo  –  nem mesmo a  Odisseia.  Lida
hoje,  no  século  XXI,  a  Ilíada mantém  inalterada  a  sua  capacidade
esmagadora de comover e perturbar. As civilizações passam, mas a cultura
sobrevive?  É  nesse  sentido  que  parece  apontar  a  mensagem  deste
extraordinário poema. Ler a Ilíada é reclamarmos o lugar que por herança
nos cabe no processo de transmissão da cultura ocidental: cada novo leitor
acrescenta  mais  uma  etapa,  ele  mesmo  um  novo  elo.  (LOURENÇO,
2013:71)

Shakespeare,  portanto,  é  mais  um leitor  a  acrescentar  o  seu  elo  a  essa

corrente.  A  releitura  shakespeariana  da  Ilíada apresenta  uma  história  textual

fascinante,  conforme  descreve  Bárbara  Heliodora  (2004:  5).  Foi  publicada

primeiramente  in  quarto com duas  folhas  de  rosto  diferentes.  Uma delas  diz  “A

História de Troilus e Créssida. Como foi encenada pelos Servos de Sua Majestade

no Teatro Globe. Escrita por Wiliam Shakespeare”. A outra diz: “A Famosa História

de Troilus e Créssida. Que excelentemente expressa o início de seus amores, com a

imaginosa  corte  de  Pandarus,  Príncipe  da  Lícia”.  Para  complicar  ainda  mais  a

questão,  segue-se  uma  “Carta”  de  “Um  nunca  escritor  para  um  sempre  leitor”,

garantindo que a peça “jamais fora estabulada em um palco, nem aplaudida pelas

palmas do vulgo; pois ela é parto de seu cérebro, e jamais se propôs a qualquer

coisa  cômica  em vão”.  O  uso  do  termo  estabulada  (staled)  é  significativo,  pois

demonstra  um  certo  desprezo  pelas  apresentações  públicas  e  populares,  e,  ao

mesmo tempo, parece querer conferir  ao texto o  status de obra escrita,  um quê

literário,  acima  do  espetáculo  encenado,  conforme  aquela  época.  Quando  da

publicação do Fólio foi incluída de última hora, não se sabe exatamente o porquê,

ficando entre as Comédias e as Tragédias, mas sem classificação na famosa página
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inicial  de apresentação, o “Catálogo”. Nenhuma outra peça, mesmo aquelas com

textos discrepantes entre mais de uma edição in quarto e o folio, (como ocorre com

Rei Lear e Hamlet), apresentam questões semelhantes. 

É  provável  que  o  tema  da  guerra  de  Troia  tenha  rondado  a  mente  de

Shakespeare durante muito tempo, até que ele se decidisse por escrever a peça.

Encontram-se  referências  ao  tema  em  vários  momentos  da  obra  do  Bardo:  no

poema A violação de Lucrécia (1594), em O mercador de Veneza (1596-7), em Noite

de reis (1600-1) e mesmo em Hamlet (1600-1). Obviamente, a queda de Troia é um

assunto  universal  e  era  muito  popular  naquela  época,  mas  é  possível  que

Shakespeare tivesse por ele especial predileção. 

A guerra de Troia foi  um tema recorrente também durante a Idade Média

(chamada de “matéria de Troia”), a partir dos acontecimentos narrados por Homero

e de obras escritas pelos dramaturgos gregos e romanos. Além dessas influências,

outra  matriz  presente  na composição da  peça  é  o  poema de Geoffrey Chaucer

(1343-1400) “Troilus and Cryseide” (1380), que, bem ao contrário da peça, lida com

a ideia do amor cortês, em tom idílico e leve. Sem dúvida, não é Shakespeare que

cria a ideia de Créssida como símbolo da inconstância feminina (isso vem de outras

fontes bem anteriores, conforme irei destacar), mas parece ser inteiramente dele a

ideia de retratar aquele ambiente como um locus de crise moral, que para muitos

comentadores, dialoga fortemente com aquele momento da sociedade inglesa, em

que a indefinição quanto à sucessão da já envelhecida Elisabete I, ameaçava jogar a

sociedade  em  um  caos  semelhante  ao  de  épocas  anteriores,  já  discutido

diretamente por Shakespeare nas peças históricas e tangenciado em outras peças

de cunho político.

Os conceitos de sátira, ironia e,  obviamente, intertextualidade, são chaves

possíveis para a análise desta peça, que, após um grande período negligenciada,

ganhou novo fôlego na contemporaneidade. A partir do início do século XX, ela volta

aos palcos.  Em entrevista  ao Programa Roda Viva em 2011,  Barbara Heliodora,

perguntada  sobre  qual  a  peça  de  Shakespeare  seria  a  mais  indicada  para  ser

montada no Brasil nos dias de hoje, respondeu que seria  Troilus e Créssida,  pelo

fato de discutir crises políticas graves, conflitos internos éticos e morais, que fazem
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com que o texto se aproxime de nossa realidade. Segundo ainda Barbara, seria

também a peça shakespeariana mais difícil de ser encenada. 

O enredo da peça é o seguinte: Durante a guerra de Troia, Tróilo, um dos

filhos do rei Príamo, está apaixonado por Créssida, filha do sacerdote Calcas que

passou para o lado dos gregos após profetizar a derrota de Troia, sendo, portanto,

considerado  traidor.  Trólio  conta  a  ajuda  de  Pândaro,  tio  de  Créssida,  para  se

aproximar  dela.  Ela  também está  interessada  nele,  mas  finge  indiferença  como

forma de se  proteger.  Enquanto  isso,  os  gregos estão preocupados  porque  seu

guerreiro mais valoroso, Aquiles, passa os dias preguiçosamente em sua tenda, na

companhia de Pátroclo,  e está desinteressado da guerra. Um grupo de troianos,

chefiado por Enéas, traz um desafio por parte de Heitor, destinado a qualquer grego

que quisesse combater com ele diretamente. Percebendo que o desafio, na verdade,

se dirige a Aquiles, os generais gregos decidem provocá-lo, promovendo um sorteio

para decidir quem lutará com Heitor. Príamo e seus filhos se reúnem em Tróia para

discutir  os  termos de  paz  propostos  pelos  gregos,  que  incluem a devolução  de

Helena. Heitor está de acordo, Tróilo, Páris e Heleno discordam. Surge daí uma

discussão sobre valor, um dos pontos altos da peça. Cassandra, irmã deles, irrompe

dramaticamente em meio à reunião e profetiza a queda de Troia. Mas os homens a

consideram louca e não lhe dão ouvidos. Enquanto isso, no acampamento grego, os

generais afagam o ego do forte, porém tolo Ájax, para que ele lute com Heitor. E

Tersites critica tudo e insulta a todos. Nesse ínterim, Pândaro consegue arranjar o

encontro entre Tróilo e Créssida. Ao mesmo tempo, do lado grego, Calcas pede que

sua filha seja trocada pelo guerreiro Antenor. Os troianos concordam com a troca, e

Diomedes  é  encarregado  de  escoltar  Créssida  até  o  acampamento  grego.

Lamentando seu destino, os amantes se separam ao amanhecer, jurando fidelidade.

Diomedes e Créssida chegam quando está começando o duelo entre Heitor e Ájax.

A luta chega logo ao fim, pois Heitor se recusa a continuá-la, alegando que Ájax é

seu  parente.  Há  uma trégua,  comemorada  amigavelmente  na  tenda  de  Aquiles.

Depois da festa, Tróilo, acompanhado por Ulisses, procura a tenda de Calcas e lá,

às escondidas, se depara com o encontro amoroso entre Créssida e Diomedes, no

qual a jovem dá ao guerreiro grego uma lembrança que havia recebido de Tróilo

como prova de amor. Tróilo parte transtornado, sem ser visto por Créssida, que não
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aparece mais em cena. No dia seguinte, a guerra recomeça, com embates entre

Menelau e Páris e Tróilo e Diomedes, sem maiores consequências. Desprezando as

advertências  de  sua  esposa  Andrômaca  e  de  Cassandra,  Heitor  se  lança  ao

combate e mata Pátroclo. O fato desperta a ira de Aquiles, que vai a campo de

batalha e, ao ver Heitor desarmado, ordena aos mirmidões, guerreiros sob o seu

comando, que o matem. Depois, amarra o corpo de Heitor na cauda de seu cavalo e

o arrasta dando voltas em torno das muralhas da cidade. Os troianos lastimam a

morte de Heitor e retiram suas tropas, sob o comando de Enéias. Tróilo encontra

Pândaro  e  o  expulsa  com  desprezo.  A cena  final  pertence  a  Pândaro,  que  se

despede do público falando sobre o serviço dos alcoviteiros e legando ao público

suas próprias doenças venéreas. 

3.8.1 Origem e fontes

Em uma peça tão complexa, que revisita as origens da literatura ocidental,

não cabe apenas falar de fontes, mas também de origens. Não é possível sabermos

o quanto Shakespeare teria lido sobre a guerra de Troia e/ou o romance entre Tróilo

e  Créssida,  visto  que  os  assuntos  eram largamente  disseminados  desde  a  era

medieval.  Narrativas,  poemas e  até  peças  perdidas  fazem parte  de  um imenso

repertório do assunto, já impregnado na matriz cultural muito antes dos tempos de

Shakespeare. (Bevington, 1998: 375)

A matriz evidente, conforme já vimos, são os poemas homéricos, nos quais

não há Créssida e Tróilo é apenas citado ligeiramente como um dos filhos do rei

Príamo e irmão de Páris. O primeiro canto da  Ilíada, porém, narra a forma como

Criseide, filha do sacerdote troiano Crises, torna-se pivô do desentendimento entre

os  gregos.  Crises  vai  ao  encontro  dos  gregos  munido  de  presentes,  pedindo  a

libertação da filha, escravizada por Agamenon, que o repele duramente. Crises roga

ajuda ao deus Apolo, que envia a peste sobre a tropa grega. Aquiles então convoca

uma assembleia, durante a qual o adivinho Calcas revela a causa da peste e indica

a solução: a devolução de Criseide. Ocorre uma briga entre Aquiles e Agamenon,

que devolve Criseide, mas como compensação, leva Briseide, escrava de Aquiles, o

qual, diante disso, sente-se ultrajado e retira-se da guerra, levando consigo Pátroclo

e seus soldados. Deste pequeno episódio, nascem todas as narrativas posteriores.



135

A história de amor entre Tróilo e Créssida (chamada de Briseide) foi contada

no  Le Roman de Troie (1160)  do  trovador  Benoit  de  Saint  Maure  (1155-75).  As

figuras do apaixonado Tróilo e da inconstante Créssida já se definem aí, bem como

a rivalidade entre Tróilo e Diomedes. Traduzida para o italiano como Historia Troiana

(1287)  por  Guido delle  Colonne  (1243-89),  tornou-se a  fonte  para  outras  obras,

dentre elas  Il  Filostrato(1335)  de Bocaccio,  sob a forma de romance.  A obra de

Boccacio, por sua vez, foi uma das principais inspirações para o poema narrativo de

Chaucer, “Troilus and Criseyde”. O poema de Chaucer é, claramente, um exercício

sobre o amor cortês medieval, no qual o narrador nutre uma patente admiração por

Criseyde,  retratada  como uma jovem e  tímida  viúva,  que  só  cai  nos  braços  de

Diomedes por  estar  sozinha e isolada no campo grego.  Troilus é o protótipo do

cavaleiro medieval, pronto a todos os sacrifícios em nome do seu amor e tem uma

morte digna de herói. O grande problema é que os editores do poema de Chaucer

no século XVI, incluiram no mesmo volume, sem indicação de mudança de autoria, o

poema do bardo escocês Robert Henryson “The Testament of Cresseid” (Donaldson,

1985: 75). Escrita cerca de um século após o poema de Chaucer, a obra descreve o

destino de Créssida, que, abandonada por Diomedes, torna-se amante de vários

guerreiros gregos, praticamente uma prostituta, terminando seus dias leprosa e em

absoluta  miséria.  Convém  destacar  que,  nos  tempos  medievais,  a  lepra  era

geralmente  considerada  uma  doença  venérea.  Sob  a  influência  desse  poema,

“Créssida”  tornou-se  sinônimo  de  infidelidade  e  devassidão.  Embora  Donaldson

(1985:  76)  faça  questão  de  ressaltar  que  Shakespeare  estaria  ciente  de  que  a

autoria  do “Testament”  não seria  de Chaucer,  é  inegável  que,  de alguma forma,

Shakespeare,  ao  compor  sua  Créssida  tinha  também  em  mente  o  trabalho  de

Henryson.

Outras fontes importantes para a composição da peça teriam sido Troy-Book

(1412),  publicado  posteriormente  como  The  Hystorye  Siege  and  Dystruccyon  of

Troye  (1513),  de  John  Lydgate(1370-1450)  e  Recuyell  of  the  Historyes  of  Troye

(1474), impresso por William Caxton (1422-91), o primeiro gráfico inglês. Tais obras

têm  conteúdo  semelhante,  inclusive  o  trabalho  de  Caxton  seria  derivado  de

sucessivas traduções do Le Roman de Troie. Além dessas obras, convém também

citar a tradução de George Chapman (1559-1634) de sete livros da Ilíada, a primeira
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diretamente do original grego, publicada em 1598. 

Pode-se portanto, perceber a riqueza e a diversidade sobre a “matéria de

Troia”  que  Shakespeare  tinha  à  sua  disposição.  Cabe  ressaltar,  como  lembra

Bárbara Heliodora (2004: 7) que dezoito séculos tinham se passado e que havia um

grande  desconhecimento  sobre  o  mundo  grego,  o  que  fez  com  que  conceitos

totalmente  medievais  fossem  incorporados  tanto  aos  personagens  quanto  aos

acontecimentos. Com o passar do tempo, fixou-se no universo literário inglês a ideia

de  que  os  gregos  eram  devassos  e  mentirosos,  enquanto  os  troianos  seriam

íntegros e ciosos de sua honra92 –  embora devamos ressaltar  que,  em  Tróilo  e

Créssida, a integridade seja a discussão principal e não pareça existir uma expressa

simpatia do autor para nenhum dos dois lados. Ainda com relação à multiplicidade

de fontes, Dawson (2012: 259), destaca que a crítica a todos os guerreiros gregos e

a  maioria  dos  troianos,  a  desilusão  com  os  valores  cavaleirescos,  a  atitude

iconoclasta de Tersites, bem como o senso de inconstância e futilidade que perpassa

toda  a  ação  militar  da  peça,  são  de  autoria  de  Shakespeare,  assim  como  a

discussão sobre valores, hierarquia e governo - de resto, temas caros à sociedade

elisabetana-jaimesca em geral  e  ao próprio  autor,  em particular,  conforme vimos

discutindo ao longo deste trabalho.

3.8.2 A peça-problema

A complexidade  de  Tróilo  e  Créssida é  bastante  evidente.  Até  mesmo  a

possibilidade dela ter sido encenada ou não durante o período elisabetano-jaimesco

é fruto de discussão entre os estudiosos. Parece não haver consenso sobre nada

em relação à peça, a não ser o fato dela ser uma espécie de desafio intelectual e

contemporâneo. Tanto Jan Kott (2003: 83), como Harold Bloom (1998: 412), veem

um tom claramente niilista na peça. Para Kott, a peça tem um tom bufo: os heróis

são bufões, mas o verdadeiro bufão (Tersites), é quem faz dos príncipes, bufões. 

Da primeira à última cena, ao longo de Tróilo e Créssida, desenvolve-se,
interrompida  por  uma bufonaria  constante,  essa  grande querela  sobre  o
sentido  e  o  valor  da  guerra,  sobre  a  existência  e  o  valor  do  amor.
Poderíamos dizer ainda: uma controvérsia sobre a existência da ordem dos
valores num mundo cruel e incompreensível.(KOTT, 2003: 85).

92 Imaginário ancorado também no mito de Troynovant (ver item 3.1 desta tese).
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Esse mundo cruel é o mundo da guerra. Talvez não somente desta guerra,

mas de todas. O que na primeira tetralogia fora tratado de forma poética, na cena

em que parricida e filicida mostram o absurdo da guerra, torna-se aqui uma farsa

amarga:  munido  de  farto  material  sobre  a  guerra  mais  famosa  da  Antiguidade,

Shakespeare transforma guerreiros heroicos em caricaturas que não despertam nem

piedade, como os guerreiros da supracitada primeira tetralogia, nem o horror das

consequências da guerra de todos contra todos, travada em  Tito Andrônico. Aqui,

não é apenas a guerra que é sem nexo: é o mundo inteiro. A sensação é de vazio e

incompletude.

Uma possível leitura da peça é a de que tudo parece superficial e absurdo

porque a guerra é travada por um motivo fútil. Daí, os que nela se envolvem não são

heróis  nem  tem  grandeza:  são  apenas  bufões.  Tersites,  o  “grego  disforme  e

maldizente”, personagem que faz as vezes de coro, é uma voz mordaz e moralista

dentro da peça, que tem um discurso totalmente polifônico. A explicação que ele dá

para o conflito parece traduzir o tom de toda a peça: 

Quanta palhaçada! quanta falsidade! quanta velhacaria! E a causa de tudo
isso, um cornudo e uma prostituta. Bonita querela, para suscitar partidos
contenciosos e sangrá-los até a morte. Caia a impigem seca na cara dos
causadores disto, e que a luxúria e a guerra confundam a todos.(II, iii,  p.
64)93

Alguns  críticos  veem  na  peça  a  topicalidade:  ela  tanto  poderia  ser  um

comentário sobre a chamada “Guerra dos Poetas”94, como poderia estar ligada ao

tema dos sonetos, sendo Créssida um desenvolvimento da “Dark Lady”95. A política

da  época,  especialmente  a  fracassada  rebelião  do  Conde  de  Essex  em  1601,

também poderia ser o mote por trás da enigmática peça. De qualquer forma, a obra

apresenta uma multiplicidade não só de vozes, mas também de níveis de leitura.

Bloom (1998: 413), diz que a peça, na verdade, são duas: uma tragicomédia sobre a

93 A tradução usada para Tróilo e Créssida é a de Carlos Alberto Nunes(1958). A grafia foi atualizada. As linhas 
não são numeradas.

94 Controvérsia  que  opôs  de  um  lado  Ben  Jonson  e  de  outro  Thomas  Dekker  e  outros  autores.  O
posicionamento de Shakespeare na questão é controverso, mas talvez ele estivesse em oposição a Jonson .

95 Os sonetos do 127 ao 152 se dirigem a uma mulher geralmente conhecida como a “Dark Lady”, pois de seus
cabelos  são  negros  e  sua  pele,  morena.  Da  leitura  se  percebe  que  o  poeta  dos  sonetos  e  a  dama
mantiveram uma relação apaixonada, mas que ela lhe foi infiel,  possivelmente com o "Fair Youth" – um
amigo do poeta.
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morte de Heitor, vitimado covardemente por Aquiles e seus mirmidões; e outra um

drama sobre a traição de Tróilo por Créssida. 

Uma outra possibilidade é que a peça, tal como O mercador de Veneza, seja

uma  alegoria  amarga  sobre  o  comércio  e  as  novas  relações  mercantis  que

floresciam na sociedade da época (vide 1.3.2), daí as discussões sobre valor e troca

presentes em toda a peça. A relação entre Tróilo e Créssida é mediada por Pândaro,

que age como se estivesse vendendo um produto, ao falar de um dos amantes para

o  outro.  A cena  em  que  os  guerreiros  estão  desfilando  e  são  observados  por

Créssida  e  Pândaro,  é  um exemplo.  Pândaro,  inclusive,  afirma  que  Helena,  se

pudesse, trocaria Páris por Tróilo e ainda daria uma compensação:

PÂNDARO
Observai-o bem tomai nota. Oh, bravo Tróilo! Olhai bem para ele, sobrinha;
vêde como a espada dele está cheia de sangue e seu capacete com mais
entalhes do que o de Heitor... E como ele olha, e como anda... Oh jovem
admirável! Ainda não tem vinte e três anos. Continua nesse caminho, Tróilo!
Continua nesse caminho! Se eu tivesse por irmã uma das graças ou por
filha uma deusa, ele já teria achado a sua eleita.  Oh homem admirável!
Páris?  Junto  dele  Páris  é  lodo;  e  posso  assegurar-vos  que  se  Helena
pudesse trocar um pelo outro, ainda daria um olho pelo negócio.(I,ii, p. 32)

Helena, obviamente, é paradigma a ser imitado pelas demais mulheres, visto

ter sido ela a causa da guerra. Se Helena dá valor a Trólio, ele, então, deve ser

valioso e Créssida não pode rejeitá-lo. Conforme cita Greene (1980: 137), esse é um

mundo movido pelo espírito do capitalismo, pela ética do mercado. Acrescento que,

a  exemplo  de  O  mercador  de  Veneza, temos  um mal-estar,  um sentimento  de

superficialidade que perpassa todas as relações amorosas da peça. Na cena 1 do

ato quinto de  O mercador, Lorenzo e Jéssica, um casal cuja união só foi possível

porque Jéssica,  filha do judeu Shylock  fugiu da casa do pai  com o dinheiro  (os

ducados),  conversam  sobre  a  beleza  da  noite.  O  que  deveria  ser  uma  cena

romântica, é na verdade, uma ode à ironia, pois todos os exemplos de amor citados

terminaram sem final  feliz:  Píramo e Tisbe,  Dido e Enéias,  Medeia e Jasão.  Os

primeiros citados são, justamente, Tróilo e Créssida:

(Entram Lorenzo e Jéssica)
LORENZO
A lua brilha, esplendorosa. Numa noite assim, quando a brisa suave beija
com delicadeza as árvores, e elas não fazem barulho, numa noite assim,
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Tróilo,  se  não  estou  enganado,  galgou  os  muros  de  Tróia,  e  sua  alma
suspirava na direção do acampamento dos gregos, onde dormia Créssida
naquela noite. (V,i, p. 116)96      

A discussão sobre a devolução ou não de Helena (II,ii) engendra todo um

discurso  sobre  valor  e  troca.  Heitor  afirma  que  Helena  não  vale  o  que  custa

conservá-la em Troia. O sentido não é apenas figurado, é também real, monetário.

Tróilo  afirma que  Helena é  uma pérola  que  transformou reis  em mercadores.  A

discussão é interrompida pelos gritos proféticos de Cassandra. Os troianos decidem

por manter Helena, e, embora Tróilo afirme que Helena é um objeto de honra, o

sentimento  de  estranheza  permanece.  Não  por  acaso,  é  na  cena  seguinte  que

Tersites  dará  sua  famosa  definição  para  o  conflito,  solapando  assim  qualquer

referência anterior a propósitos mais nobres. Em uma peça na qual amor e sexo a

todo o momento se misturam com comércio e troca, não chega a ser surpresa que a

fala final venha de um personagem que sofre de doença venérea e faça referência à

prostituição. 

3.8.3 Créssida e as troianas

Além dos dois níveis de leitura da peça propostos por Bloom, penso que

existe um terceiro: uma discussão sobre o papel das mulheres como pivô e espólio

de guerra.

Existe uma voz na peça que não está explícita nem oculta, mas adjacente. É

a voz das mulheres, capitaneada por Créssida e secundada por outras. Temos como

personagens  femininas  na  peça,  de  forma  direta,  além  de  Créssida,  Helena,

Andrômaca e Cassandra. São citadas indiretamente Polixena, Hécuba e Hesíone. O

que há em comum entre todas elas: são vítimas da guerra, cada uma delas de uma

forma,  tratadas  como  mercadoria.  Ao  mesmo  tempo,  são  também  o  motivo  da

guerra. O destino das troianas após a guerra de Troia foi motivo de duas peças de

Eurípedes:  Hécuba e  As Troianas. A partir dessas duas fontes, Sêneca concebeu

sua peça As Troianas. As identidades literárias dessas mulheres são conhecidas de

Shakespeare  e  do  público.  Elas  serão  escravizadas,  sorteadas  entre  os

comandantes gregos, depois da queda e do incêndio de Troia. Polixena, ainda, será

sacrificada em memória de Aquiles. O mal-estar do mundo masculino na peça, o

96 A tradução de O mercador de Veneza é de autoria de Beatriz Viégas-Faria. As linhas não são numeradas.
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ridículo  como  são  retratados  por  Shakespeare  talvez  encontre  aí  mais  uma

explicação:  são  eles  que,  além  de  fazerem  a  guerra,  também  tratarão  essas

mulheres  como  mercadoria.  Todas  sofrerão,  inclusive  Helena,  que  voltará  para

Menelau, mas será eternamente vista como pivô de todas as desgraças. Créssida,

embora ausente das narrativas greco-romanas, ressurgirá nas narrativas medievais

como sinônimo de infidelidade e inconstância,  sem que seja levada em conta a

fragilidade de sua posição.

Na peça, porém, Créssida é uma lutadora. Uma sobrevivente, na realidade.

Afinal, sua situação em Troia é extremamente frágil, visto ser ela filha de um traidor.

Todos os seus movimentos são no sentido de se defender do assédio de Pândaro e

Tróilo o maior tempo possível. “Fico por trás de todas essas posições e com mil

outras guardas” (I,ii, p.33). Mais adiante, ela admite o interesse em Tróilo, mas sabe

que  precisa  continuar  resistindo:  “Porém  resistirei.Solicitadas,/são  anjos  as

mulheres;  mas  coitadas/depois  de  ganhas.  Fana-se  a  conquista,  /perdendo  o

encanto da primeira vista. (I,ii, p. 33). Aqui, Créssida ecoa Emília em Otelo: para os

homens, as mulheres, logo que conquistadas, são descartáveis.(vide 3.5.3). Porém,

ao contrário de Emília e Desdêmona que firmam uma aliança entre si, Créssida não

tem nenhuma companhia feminina. Ela somente conversa com homens, como bem

observa  Bevington  (1998:  47).  Por  isso  suas  estratégias  de  sobrevivência  são

consideradas lascívia.  Créssida precisa se mostrar tão falsa e leviana quanto se

espera dela. É a sua única forma de sobreviver, e, acima de tudo, não ser silenciada,

como ocorre com as outras mulheres. Como ela mesma diz, gostaria de ser homem

para ter o privilégio de falar em primeiro lugar.  (III,ii,p.  83). Mesmo não sendo a

primeira a falar, ela faz de tudo para impor a sua voz, de alguma forma. A cena de

sua chegada ao campo grego, quando é recebida com uma mistura de saudação e

abuso sexual, resume toda a questão. Como sobreviver em um mundo em que se

está condenada a ser um objeto? Como bem assinala Bevington (1998: 53), ela está

no meio de predadores,  homens acostumados a ter  mulheres  como prêmios de

guerra. Créssida não tem ilusões sobre o seu destino. Mas ela deseja, acima de

tudo, sobreviver. Ela pouco fala nesta cena, quando o faz em dois momentos, tem

objetivos claros: provocar Menelau e defender-se de Ulisses. Ela sabe que a dor de

Menelau é a causa da guerra e que Ulisses mais ardiloso dos gregos. Não é por
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acaso que a fala dele sobre ela expõe um misto de admiração e repulsa. 

ULISSES
Que luta desigual: chifre contra unha!
Posso pedir-vos, senhorita, um beijo?
CRÉSSIDA
Podeis
ULISSES
É o que desejo.
CRÉSSIDA
Então, pedi.
ULISSES
Dai-mo, por Vênus, virgem quando Helena
voltar a ser e do marido plena.
CRÉSSIDA
Fico devendo até poder pagá-lo.
ULISSES
Já sei, então, que nunca hei de alcançá-lo.
DIOMEDES
Com permissão, senhora; vou levar-vos
a vosso pai.
(Sai Diomedes, conduzindo Créssida)
NESTOR
Que espírito aguçado!
ULISSES
Oh! que a leve a breca! Têm linguagem
os olhos dela, os lábios, as bochechas;
até os pés dela falam. Os espíritos
voluptuosos espreitam dos menores
órgãos e juntas de seu belo corpo.
Oh! essas raparigas muito fáceis,
de língua movediça, que antecipam
as boas vindas a quem quer que passe,
e as folhas escancaram dos sentidos
para qualquer leitor impertinente!
Tende-a na conta de despojos sórdidos
do momento, de filhas, só, do ganho. (IV,v, p. 116)    

Créssida se volta para Diomedes em uma estratégia de sobrevivência. Ela

sabe que o destino das mulheres naquele contexto de guerra é perecer. E ela deseja

sobreviver. Por isso, Tróilo não consegue decifrá-la. É interessante observar que ele

tenta várias vezes desvendar a personalidade de Créssida. Em (I,i, p. 23) , ele quer

saber “que é Créssida? que somos?” No desfecho do relacionamento e da peça, não

somente traído, mas incapaz de desvendar o mistério de Créssida, ele decide que

Créssida não existe, ou melhor, que a sua Créssida está em outro lugar: “Essa é

Créssida? Não; é a Créssida, apenas, de Diomedes.” (V,ii p. 137)  

Créssida  permanece  indecifrável,  tal  como  essa  instigante  peça  de
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Shakespeare. Sabedora de seu destino, ela tenta negá-lo. Sabedora do destino das

troianas, ela pretende fugir dele, e, não se sabe se terá êxito. Ao recriar a história

mais antiga já contada, Shakespeare constrói sua obra mais moderna e desafiadora.

3.9 Um tema recorrente

Ao discutir estas personagens, tentei criar um breve panorama que mostrasse

o quanto Shakespeare se preocupou, em seu trabalho de adaptação/apropriação,

em destacar personagens femininas. É possível perceber que ele fez escolhas que

privilegiaram as mulheres, ainda que isso não fique claro de imediato. A maioria das

histórias de guerra aqui comentadas poderiam ter sido contadas sem o destaque

dado  às  mulheres.  Mas  Shakespeare,  como  dramaturgo,  fez  escolhas,  e  elas

passaram  por  permitir  que  as  mulheres  tivessem  voz  em  um  contexto

tradicionalmente  interditado  a  elas.  Suas  vítimas  de  guerra  são  vítimas  não-

passivas,  ou  seja,  apesar  de  sofrerem as  consequências  da  guerra,  têm voz  e

constroem  suas  identidades  a  partir  de  seus  discursos.  No  próximo  capítulo,

mostrarei como isso acontece em algumas peças históricas, em que personagens

reais são retiradas das páginas da história e (re)criadas dramaticamente. Importante

é destacar que, para Shakespeare, mulheres e guerra são assuntos que, juntos,

podem  proporcionar  bons  momentos  da  dramaturgia  e  assim,  conquistarem  o

público.
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Capítulo 4 - A primeira tetralogia das peças históricas de

Shakespeare: duas guerreiras

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele de fato foi”. Significa apropriar-
se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo.

Walter Benjamin

Neste  capítulo,  o  principal  conceito  a  ser  trabalhado  é  o  de  (re)criação  da

História. (Re) criar a história, no palco shakespeariano, significava um olhar direto e

específico  para  o  passado  inglês,  em  que  o  presente  era  uma  época  de

autoafirmação  daquela  sociedade,  mas,  ao  mesmo  tempo,  de  inquietação  e

ansiedade devido às duvidas quanto à sucessão de Elisabete I, sem herdeiros.

Em sua introdução ao teatro shakespeariano, Emma Smith afirma: 

A História não era, então, uma questão de recuperar a verdade do passado,
mas  sim  de  construir  uma  verdade  contingente  com  os  propósitos
pragmáticos  correntes.  Ela  era  sempre  construída  de  forma  subjetiva  e
carregada de política. Por isso, a escrita da história ocorria sempre de modo
tópico e imediato – e, algumas vezes, explícitamente.(SMITH: 2007, p.137)97

Esta topicalidade, além de estabelecer a interação com o público de seu tempo,

nos permite ter o teatro shakespeariano como leitura de sua época e de constante

diálogo também com os nossos dias. 

Uma das afirmativas correntes na crítica shakespeariana assinala que o papel

das  personagens  femininas  nos  dramas  históricos  é  sempre  secundário  ou  até

mesmo desimportante. Tal lugar comum ganhou força em função do apelo político da

segunda tetralogia,  que contém as peças  Ricardo II,  Henrique IV partes 1 e 2  e

Henrique V.  Em tempos recentes, esta última peça tornou-se sinônimo de drama

histórico  shakespeariano  em  função  de  duas  adaptações  cinematográficas  que

marcaram o século XX (vide nota 2). Em diferentes momentos políticos, esses filmes

reforçaram a figura de um grande líder militar masculino capaz de conduzir a nação

a vitórias em momentos cruciais de conflitos externos e entranharam-se de tal forma

97 “History was not, then, a matter of recovering the truth of the past, but of constructing a contingent truth for
current pragmatic purposes. It was always politically loaded and subjectively laced, and for these reasons,
therefore, the writing of history was topical and immediate–sometimes explicitly””
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no imaginário cultural do ocidente que aquele cenário de reis guerreiros pintado por

Shakespeare parecia ser um locus unicamente masculino, o que não é verdade. A

questão  é  que  a  primeira  tetralogia  é  pouco  encenada,  mesmo na  Inglaterra  e,

consequentemente, pouco conhecida do público. E é justamente nessa tetralogia

que  se  destacam  duas  grandes  personagens  femininas  shakespearianas,  (re)

criadas   a  partir  de  figuras  históricas:  Joana  d'Arc  e  a  princesa  (depois  rainha)

Margarida d' Anjou.

4.1 O drama histórico shakespeariano

Além das famosas duas tetralogias, na edição do  First Folio  aparecem listadas

como “Histories”, as peças Rei João (1596-7) e Henrique VIII  (1613). Além dessas,

os acréscimos posteriores ao cânone incluem ainda  Rei Eduardo III (1592-3), que

teria apenas algumas cenas escritas por Shakespeare. Para efeito da análise desta

tese, somente serão citadas as duas tetralogias.  

É possível que a primeira peça escrita por Shakespeare a ser encenada tenha

sido  um drama  histórico.  Ao  menos,  a  primeira  referência  conhecida  sobre  seu

trabalho nos palcos londrinos vem de um drama histórico:  a célebre menção de

Robert Greene, datada de 1592, a um dramaturgo que se considerava “the onely

Shake-scene in a countrie” (Heliodora, 2001:12) e que teria um “Tygers heart wrapt

in a Players hide” - alusão óbvia à fala do Duque de York à rainha Margarida, em

Henrique VI, parte III, quando o Duque, feito prisioneiro e humilhado por ela, diz que

ela tem um “tiger's heart wrapp'd in a woman's hide” (I. iv.137). - “Um coração de

tigre envolto em pele de mulher” – comparação esta que nos remete, de alguma

forma, à figura da deusa terrível, já discutida aqui. Podemos depreender que a cena

estava incorporada à memória coletiva do público teatral daquela época, para servir

de referência sobre seu autor de modo inequívoco, ecoando dessa forma, tanto a

popularidade de Shakespeare quanto da peça e, provavelmente, da personagem em

si. O gosto do público pelos dramas históricos pode também ser entendido não só

como um desejo de conhecer os fatos pretéritos da vida da nação como também

uma  forma  de  ver  dramatizadas  suas  dúvidas  em  relação  à  conjuntura

contemporânea,  em  plena  construção  do  nacionalismo.  Assistir  no  palco  à
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representações  do  passado  ajudava  o  público  a  refletir  sobre  o  presente  e,

principalmente, sobre o papel do soberano. Ao mesmo tempo, poderia exercer um

papel didático, alertando os ingleses sobre os males de uma guerra civil, dos quais

eles já tinham tido experiência.

Em torno da primeira tetralogia, existem algumas questões autorais e de data. As

peças  não  teriam  sido  escritas  na  ordem  dos  acontecimentos.  Provavelmente,

Henrique VI parte 2 e  Henrique VI parte III foram escritas antes da primeira parte.

Além  disso,  tais  peças  se  chamavam,  respectivamente  The  First  Part  of  the

Contention betwixt the Two Famous Houses of York and Lancaster, no in quarto de

1594 e The True Tragedy of Richard Duke of York and the Death of Good King Henry

Sixth, no in octavo de 1595 (Hattaway, 2004: 4). Os títulos no Folio, evidentemente,

são atribuídos a Heminges e Condell. Quanto à questão da autoria, Gary Taylor, em

trabalho  de  1995,  citado  por  Bevington  (2006:  310),  elenca  algumas  questões

textuais para levantar a hipótese de que, ao menos na Parte I, possa ter havido a

colaboração de outros autores – de resto,  prática comum no teatro  elisabetano-

jaimesco, conforme já assinalado no primeiro capítulo desta tese. Segundo Hattaway

(1990: 24) a resistência de alguns comentadores, em atribuir a autoria de Henrique

VI parte I a Shakespeare, viria justamente do tratamento pouco lisonjeiro dado à

personagem Joana d' Arc, que seria indigno do mito de pureza e valentia em que ela

se  transformou  ao  longo  dos  tempos.  Da  mesma  forma,  mesmo  aqueles  que

advogam a teoria de múltipla autoria, defendem a ideia de que a cena do “Temple

Garden” (II,iv), quando há a dramatização da escolha das rosas vermelha e branca

para as casas de Lancaster e York, respectivamente, só poderia ter sido escrita por

Shakespeare, dada a força poética e imagética da cena. (Bevington, 2006: 319).

Parece-me curioso que a própria crítica crie seus mitos e rejeite aquilo que não se

enquadre em seus cânones pré-estabelecidos: para ela, Shakespeare, como poeta

maior, não poderia nunca ter blasfemado contra a memória de Santa Joana d' Arc. 

As principais fontes da tetralogia seriam as os trabalhos de Raphael Holinshed

Chronicles of England, Scotland and Ireland (1587) e de Edward Hall The Union of

the Two Noble and Illustre Famelies of Lancastre and Yorke  (1548). Shakespeare

teria  realizado aí  seu grande trabalho de apropriação,  pois  as peças rearranjam
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trechos das obras de ambos os cronistas, de modo a criar o efeito dramático. A

hostilidade em relação à Joana d'Arc vem de Hall, que por sua vez, baseou-se no

antigo cronista borguinhão Enguerrand de Monstrelet (Bullough: 3, 12) francamente

contrário  à  Joana.  Outra  fonte  ainda  mais  antiga,  usada  também  por  Hall  e

Hollinshed, é The New Chronicles of England and France (1516), de Robert Fabian.

Outros  detalhes  viriam de  outras  crônicas,  inclusive  do  trabalho  de  Geoffrey  de

Monmouth (ver nota 24). De um modo geral, tal como fez com todas as fontes que

usou, Shakespeare valeu-se dos elementos fornecidos por esses textos para criar a

ação  dramática,  desta  vez  penetrando  em  um  universo  talvez  mais  perigoso  e

fascinante: a própria história inglesa. Representar um rei  no palco teatral era um

gesto altamente subversivo, da mesma forma que representar uma rebelião popular.

(Clare, 1990: 41)  

A  Guerra  dos  Cem Anos(1337-1453)  é  reconhecida  na  historiografia  mundial

como o conflito que mudou a face da Europa. Em 1337, quando a guerra começou,

França e Inglaterra eram reinos nos quais os poderes políticos e econômicos eram

detidos pelos grandes senhores feudais.  Ao fim do conflito,  em 1453,  ambos os

países  tinham  se  transformado  em  Estados  Modernos,  nos  quais  a  ideia  de

nacionalismo havia se consolidado.

Historicamente,  Inglaterra e França tinham conflitos advindos de um passado

comum, que remontava aos tempos de Guilherme, o Conquistador (1028-1087). Em

1066, Guilherme invade a Inglaterra, vindo da Normandia e torna-se rei da Inglaterra

ao vencer a Batalha de Hastings. A partir de então, Inglaterra e norte da França

tornaram-se  uma  região  só,  cuja  língua  oficial  era  o  francês.  Como  duques  da

Normandia, os reis ingleses eram vassalos dos soberanos franceses. Com o passar

do tempo, através de sucessões e casamentos, os reinos foram se tornando cada

vez mais interligados, gerando disputas dinásticas e territoriais, que culminaram em

1329, quando Eduardo III (1312-1377) da Inglaterra, reivindicou o trono da França. A

partir daí, uma série de batalhas e escaramuças, com algumas tréguas e momentos

mais  graves,  se  desenrolaram  durante  116  anos.  Paralelamente,  tanto  França

quanto Inglaterra enfrentaram conflitos internos. Na França, a culminância ocorreu

na virada entre os séculos XIV e XV, quando, diante da loucura do rei Carlos VI
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(1368-1422),  abriu-se  um  conflito  por  sua  sucessão,  que  gerou  a  divisão  dos

franceses  entre  armanhaques  e  borguinhões.  Tal  divisão  teve  papel  crucial  nos

acontecimentos envolvendo Joana d' Arc.

No caso inglês, a partir de determinado momento, o conflito externo imbrica-se

com um conflito interno: a Guerra das Rosas, em que os clãs de Lancaster e York,

herdeiros do rei Eduardo III, lutam pelo trono inglês. A luta interna desenrola-se ao

longo  de  trinta  anos,  e  ao  final  dela,  o  Conde  de  Richmond (1457-1509),  após

derrotar o rei Ricardo III (1452-1485), unifica as casas reais e dá fim à Guerra das

Rosas, inaugurando a dinastia Tudor, passando a reinar sob o nome de Henrique

VII, a partir de 1485. 

A Guerra dos Cem Anos ficou conhecida por dois grandes momentos: a batalha

de  Agincourt  e  o  cerco  de  Orleáns.  Em  cada  um  desses  momentos,  duas

personalidades  se  destacam:  em  Agincourt,  o  rei  Henrique  V  (1386-1422)  da

Inglaterra  e  no  cerco  de  Orleáns,  a  francesa  Joana  d'Arc.  Ambas  personagens

históricas foram recriadas ficcionalmente por Shakespeare, em suas tetralogias. A

segunda  tetralogia,  conhecida  como  “A Henriada”,  delineia  a  trajetória  que  leva

Henrique V ao trono e aos vários triunfos militares, a partir da tomada/usurpação do

trono por seu pai, Henrique IV(1321-1413).

A primeira tetralogia, que contém as peças Henrique VI, partes 1, 2 e 3 e Ricardo

III,  trata de assuntos mais recentes, do ponto de vista  cronológico. Shakespeare

escreveu as tetralogias na ordem inversa dos acontecimentos, ou seja: a primeira

tetralogia envolve assuntos que, historicamente, ocorreram depois daqueles tratados

na segunda tetralogia. Não é possível afirmar que houvesse um propósito específico

do autor ao agir  assim. Goddard (1960: 28) destaca que, à parte as discussões

sobre  autoria  e/ou  colaboração  nas  peças  sobre  Henrique  VI,  o  importante  é

destacar que Shakespeare, ainda no início de carreira, teve sua atenção voltada

para o tema do caos, do tumulto político, que viria a povoar toda sua obra política-

trágica subsequente. 

Dessa forma, a primeira tetralogia focaliza o confuso reinado de Henrique VI,

filho de Henrique V, que herda o trono precocemente (aos 9 meses de idade) em
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função da morte repentina de seu pai, casado com a princesa francesa Catarina.

Henrique VI torna-se rei da Inglaterra e da França, já que havia um pacto firmado

entre seu pai e o rei da França, o qual estabelecia que, após a morte do rei francês,

o monarca inglês assumiria o trono. 

O reinado de Henrique VI, conforme já dito, é marcado por conflitos externos e

internos, principalmente, pela perda, por parte da Inglaterra, dos territórios franceses

conquistados anteriormente por Henrique V. O reinado de Henrique VI e a primeira

tetralogia vão perpassar as perdas inglesas diante da França, sendo as maiores

delas  capitaneadas  por  Joana  d’Arc,  que  é  hoje  santa,  canonizada  pela  igreja

católica em 1910 e objeto de culto e devoção, não apenas na França, mas também

em outros lugares do mundo. Sua figura histórica é um ícone de bravura e inocência.

A Virgem de Orleáns (óbvia  alusão  à  Virgem Maria  –  não  por  acaso,  sua  data

nacional na França é comemorada no segundo domingo de maio), queimada viva na

fogueira  em  1431,  é  mártir  e  heroína,  tendo  sido  retratada  biográfica  e

ficcionalmente de forma quase incessante. Do nacionalismo apaixonado do francês

Jules Michelet (Joana D'Arc - 1841) ao feminismo da inglesa Vita Sackville-West (St.

Joan of Arc - 1936), passando por outros autores de nacionalidades e épocas tão

diversas quanto o norte-americano Mark Twain (Reminiscências pessoais de Joana

d'Arc -1895), o inglês Bernard Shaw (Saint Joan - 1923) e o alemão Bertold Brecht

(Santa  Joana  dos  Matadouros -  1931),  os  retratos  de  Joana  multiplicam-se,

celebrando-a como símbolo de pureza e heroísmo. O Google (acesso em jan/2014)

registra mais de 8 milhões, trezentos e cinquenta mil resultados em língua inglesa

para a busca do nome “Joan of Arc”, inclusos aí filmes, videogames, séries de TV, e

quadrinhos. 

O  que  pouco  se  comenta,  porém,  é  que  foi  Shakespeare  provavelmente  o

primeiro autor a ficcionalizar a figura de Joana d'Arc, em 1592 na peça Henrique VI,

parte 1. Em sua (re)criação, ele discute temas que eram caros aos elisabetanos: a

figura da mulher guerreira98 (identificada com o mito das Amazonas), a identidade

sexual feminina e a feitiçaria. Além disso, Shakespeare dá a Joana o mesmo final

que a História lhe reservou: ela termina sendo queimada na fogueira como bruxa. Na

98 Segundo Jackson, (1995: 151) as figuras da amazona e da mulher guerreira tornaram-se comuns nos palcos
ingleses na época elisabetana-jaimesca. Elas aparecem em pelo menos 14 produções entre 1592 e 1640. 
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peça, ela tenta de todas as maneiras escapar da morte, negando seus valores até

então defendidos, de pureza e honestidade. O tratamento que Shakespeare dá à

personagem no desfecho da peça recebeu críticas de diversos autores, que afirmam

ter ele criado uma caricatura grosseira de uma figura amada por tantos, e que tal

abordagem só se justificaria por ser o poeta um patriota inglês. Bernard Shaw (1946:

23), em prefácio a sua peça Saint Joan, chega a qualificar a cena como “ultrajante”. 

Enquanto  (re)criações,  Joana  d’Arc  e  a  rainha  Margarida  ocupam  lugares

privilegiados nas peças históricas. Inclusive, alguns críticos indicam que Margarida

ocupa no palco o lugar deixado por Joana, o de figura feminina francesa que desafia

e atormenta os homens ingleses. Porém, a (re)construção identitária de Joana na

peça é mais complexa que isto. Sendo uma das primeiras (re)criações de identidade

feminina de Shakespeare, ela é também uma personagem das mais polêmicas. Em

Henrique VI, parte I, aparece pintada com cores fortes: como bruxa, dissimulada e

devassa.  Mas  nem  por  isso  deixa  de  ser  uma  figura  carismática,  sedutora  e

persuasiva  que  exerce  a  liderança  sobre  muitos  homens  e  morre  como  mártir,

desconstruindo qualquer  imagem de fragilidade que pudesse ser  pensada a seu

respeito.  É  evidente  que a  visão  shakespeariana sobre  a  heroína  francesa está

marcada pelo patriotismo inglês, tão presente e tão necessário na era elisabetana,

em que a nação inglesa estava em busca de afirmação,  a qual,  inclusive, muito

deve, culturalmente, à obra de Shakespeare. 

Quanto à Margarida, outra figura igualmente carismática, é importante assinalar

que ela surge como uma personagem que conduz e amarra as narrativas sobre um

tempo de guerra tanto entre as nações quanto dentro do reino (disputas dinásticas),

sendo  um  dos  fios  condutores  que  une  as  quatro  peças  da  primeira  tetralogia

shakespeariana. Sua presença na última peça não tem correspondência nos fatos

históricos (a rainha já havia falecido no reinado de Ricardo III), mas é uma escolha

do dramaturgo. Ao longo das quatro peças, Margarida assume várias faces: princesa

prometida, esposa, amante, mãe, política e guerreira. Ela termina como uma terrível

profetisa anciã, cuja presença em cena tem o poder de perturbar um dos maiores

vilões criado por Shakespeare: o rei Ricardo III. Tais facetas se alternam: às vezes

destacando, outras vezes, negando-lhe a feminilidade; o certo é que, o campo de
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batalha – real e metafórico -  é o lugar de sua afirmação como soberana e guerreira. 

Michael Hattaway assim descreve a questão política no drama histórico:

As “peças  históricas”  de  Shakespeare  não  são  genericamente  similares
entre si nem ligadas a fatos históricos. Elas se relacionam com a história
principalmente por oferecer representações de figuras históricas e a criação
teatral  de  eventos  históricos.  No  entanto,  em  certo  sentido,  elas  são
profundamente  históricas,  remetendo ao  processo  histórico,  às  maneiras
pelas  quais  a  mudança  acontece.  As  Crônicas  da  Inglaterra,  Escócia  e
Irlanda,  de Raphael Holinshed, sua fonte principal,  não oferecem apenas
narrativas, mas relatos vívidos de eventos com falas e reflexões ao longo do
curso da ação. (HATTAWAY, 2004:14).99

Assim, o drama histórico shakespeariano surge como um discurso construído

em torno de um conjunto de anseios, curiosidades e preocupações da comunidade

em torno de seu passado e de seu presente. Enquanto construção discursiva, a

história está, portanto, sujeita às escolhas de quem profere o discurso, no caso, o

dramaturgo.  É  sabido  que,  especialmente  na  primeira  tetralogia,  Shakespeare

“atropela”  alguns fatos  históricos,  menos com a intenção de distorcer  o discurso

histórico do que adaptar situações ao contexto dramático. Assim, o jovem Henrique

VI passa de criança a homem casado em um piscar de olhos, Joana d'Arc quase

divide  o  campo  de  batalha  com  Henrique  V  e  Margarida  permanece  viva  para

amaldiçoar  Ricardo  III.  Nenhuma  dessas  aparentes  incongruências  cronológicas

compromete a lógica da construção discursiva das peças históricas. Em resumo: o

panorama do momento mais crucial da formação da Inglaterra Moderna combina a

luta pelo poder entre as dinastias York e Lancaster, com a disputa territorial com a

França  no  conflito  da  Guerra  dos  Cem  Anos.  A ação  se  desenvolve  de  forma

crescente até a conciliação final, quando Ricardo III (York) é derrotado por Henrique

Richmond  (Lancaster), o que encerra a Guerra das Rosas. A luta dinástica termina

com o casamento entre Elisabete de York e Henrique de Lancaster, que, ao subirem

ao trono, dão início à dinastia Tudor. 

Outro ponto a ser destacado sobre as peças históricas é que seu enorme

99  “Shakespeare's 'histories' therefore are neither generically similar one to another nor bound to historical fact.
They are related to history mainly by offering representations of historical figures and the creation of theatre
out  of  historical  events.  Yet  in  another  sense  they  are  profoundly  historical,  addressing  themselves  to
historical process, ways in which change comes about. Raphael Holinshed's Chronicles of England, Scotland
and Ireland, Shakespeare's principal source, offer not only stories, but colour the narrative of events with set
speeches and reflections upon the course of action.”
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sucesso  de  público  servia  como  argumento  em  favor  do  teatro  contra  seus

detratores. Conforme afirmam Jean Howard e Phyllis Rackin:

Quando  defensores  do  teatro  desejavam  defendê-lo  dos  ataques  dos
críticos  que  diziam  ser  ali  um  lugar  de  vadiagem  e  perigo  moral,  eles
sempre  lançavam mão das  peças  históricas  como exemplo  do  valor  do
teatro.  E  faziam  isso  em  termos  que  ressaltavam  o  valor  das  peças
históricas para a preservação da memória dos heróis ingleses e de estímulo
aos valores patrióticos do público (Howard e Rackin, 1997:18)100

Portanto,  podemos  definir  o  drama  histórico  shakespeariano  como  um

rearranjo deliberado de eventos históricos convertidos em situações teatrais,  que

além de satisfazerem o público, se tornam complexas discussões sobre a política da

Inglaterra Moderna.

O teatro shakespeariano era uma arena na qual a transformação cultural não

era  somente  representada,  mas  acontecia  realmente.  Representar  a  história  no

palco elisabetano, portanto, era também (re)construir a história. E, ao realizar essa

(re)construção,  Shakespeare,  mais  do  que  qualquer  outro  autor  de  seu  tempo,

buscou apresentar as múltiplas facetas do mundo em que vivia. E isso significava,

portanto,  incorporar  às  representações  teatrais  os  diversos  discursos  circulantes

naquela sociedade. Ao trazer a história para o palco, Shakespeare buscava trazer

para seus contemporâneos a discussão de sua própria sociedade. Daí, termos nas

peças  históricas  não  somente  a  discussão  e  a  apresentação  dos  conflitos  da

nobreza,  mas  também as  vozes  populares  existentes  naquela  sociedade,  o  que

proporcionava  aos  contemporâneos  do  poeta  a  reflexão  sobre  o  seu  próprio

momento histórico, com um caráter dialógico.

4.2 Henrique VI, parte I: Joana, la pucelle

Glory is like a circle in the water (I,ii, 133)

O “caso” Joana d'Arc é complexo. Embora seja a mulher mais bem documentada

da Idade Média, os registros conhecidos estão longe de formar um consenso sobre

100 “When apologists for the theater wished to defend it against attacks from critics who saw it as a place of
idleness and moral danger, they often held up the history play as an example of the theater's value. And they
did so in terms that stressed the role of history plays in preserving the memory of English heroes and of
encouraging patriotic feelings in the spectators.”
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a sua trajetória,  dando margem a muitas interpretações.  Formou-se em torno de

Joana uma mitologia que parece ser constantemente renovada: ora ela seria uma

pobre pastora, ora filha bastarda da casa real e criada cercada de cuidados, ora

santa, ora prostituta. Há na historiografia francesa tanto aqueles que a incensam

como heroína da unificação nacional,  quanto aqueles que apontam sua atuação

como desastrosa. Segundo esses últimos, caso Joana não tivesse existido, o Delfim

Carlos  teria  feito  a  paz  com  os  borguinhões  e  os  ingleses,  e,  dessa  forma,  a

francofonia teria dominado o mundo. De qualquer forma, Joana d' Arc parece ser a

maior referência sobre figura feminina atuando em campo de batalha em todos os

tempos. Em toda a bibliografia consultada para esta tese com relação à atuação

feminina  em  contextos  de  guerra,  não  houve  um  único  texto  que  não  fizesse

referência a ela, mesmo que brevemente. Walnice Galvão (1997: 13) apresenta um

dado curioso: o escritor português Eça de Queirós (1845-1900) fez um levantamento

sobre  a  “evolução  da  legenda”  de  Joana  e  encontrou  cerca  de  três  mil  obras

dedicadas a ela. Já Barbara Ehrenreich (2000: 177), destaca que a história de Joana

ilustra a força do cristianismo para unir desigualdades sociais em nome da guerra.

Além disso,  Ehrenreich  explica  que a  presença de Joana  no campo de  batalha

favoreceu uma revolução nas técnicas de guerra. Crécy (1346), Poitiers (1356) e

Agincourt  (1415)  foram batalhas  nas  quais  a  cavalaria  francesa  sofreu  derrotas

humilhantes dos arqueiros ingleses. Em função disso, a autora evidencia:

O fato de os franceses terem aceitado uma jovem camponesa como líder
militar  poderá  talvez  ser  entendido  melhor  no  contexto  dessa  crise
tecnológica e na profunda desmoralização que provocou. Como a investida
de cavaleiros – tática usada durante mais de quinhentos anos – não parecia
funcionar  mais,  o  arcebispo  Jacques  Gélu  disse  ao  rei  “bem que  Deus
poderia  escolher  uma  jovem  camponesa  para  salvar  a  França  e  assim
'humilhar os orgulhosos' que fracassaram”. Quando foi ungida no comando
do  exército  francês,  Joana  d'  Arc  pôde  acabar  com  o  conservadorismo
tecnológico dos guerreiros mais experientes. Pelo fato de pertencer a um
“outro mundo”, ela foi pioneira no uso da artilharia na batalha e ajudou a
fazer  da  arma  de  fogo  um  instrumento  de  uso  comum  na  guerra.
(EHRENREICH, 2000:186)

A  presença  de  Joana  na  guerra,  portanto,  representou  uma  revolução

tecnológica, de gênero e de classe.

Muito recentemente, já em nosso século XXI, a respeitada medievalista francesa
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Colete Beaune, reuniu em dois livros  dados que parecem ser mais confiáveis e

aproximados de uma biografia real.  Especialmente em  Joana d'  Arc:  verdades e

lendas (2012), a autora se preocupa em refutar as ideias dos chamados mitógrafos:

aqueles pesquisadores que, ainda nos dias atuais, estão sempre em busca de algo

novo e sensacional sobre a vida da guerreira francesa. Os dados biográficos que

citarei são, portanto, oriundos do trabalho de Collete Beaune. 

A autora define Joana, nascida por volta de 1412 na região de Domrémy, como

filha da fronteira e da guerra. Filha de camponeses abastados, desde os treze anos

ela começou a ouvir as vozes101 que lhe diziam para ”ir à França” fazer com que o

delfim fosse coroado e que os ingleses fosse expulsos. Na época, a existência de

profetizas que buscavam o rei com mensagens de Deus não era incomum. Após

alguns  contratempos  e  uma  difícil  viagem,  em  6  de  março  de  1429,  Joana

compareceu  diante  do  delfim,  após  ter  passado  por  rituais  que  incluíram  um

exorcismo e  um exame de  virgindade  conduzido  por  um conselho  de  matronas

dirigido pela rainha da Sicília, Yolanda de Aragão. Aprovada pelo rei, Joana vai ao

campo de batalha, cumprir sua missão de quatro pontos: salvar Orléans, fazer com

que o rei fosse coroado, expulsar os ingleses de Paris e em seguida de todo o reino

e, por fim, libertar o duque de Orleáns, irmão do delfim, que era prisioneiro dos

ingleses. Até a realização completa dessa missão, ela vestiria roupas de homem.

Vitoriosa nos primeiros combates, conduz Carlos à coroação em Reims em 17 de

julho. Nos bastidores, Carlos negociava com os borguinhões. Em Saint-Denis, às

portas de Paris,  Joana foi  ferida e seu pajem, morto.  Recuando da tentativa de

liberar Paris, Joana ainda libertou  outras pequenas cidades, até ser capturada em

Compiègne  pelos  borguinhões.  Vendida  aos  ingleses  por  10.000  libras,  foi

aprisionada no castelo de Rouen a partir de dezembro de 1430. Condenada à morte

por heresia, foi queimada viva em 30 de maio de 1431. Vinte e cinco anos mais

tarde, assegurada a vitória francesa, foi pedida ao papa a anulação do processo. Um

“rei muito vitorioso”, como passou a ser então chamado Carlos VII, não poderia ter o

trono  graças  aos  sortilégios  de  uma  herética  (Baune,  2012:  33).  Os  principais

responsáveis pela condenação de Joana já estavam mortos. Um novo processo foi

101  As vozes que Joana ouvia seriam de são Miguel, santa Margarida e santa Catarina, com orientações divinas
para a reconquista da França. 
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aberto e dessa vez, queria se provar que Joana fora piedosa e boa católica, que

morrera  pelo  rei  e  pela  França.  Tal  qual  o  primeiro  processo,  esse  também foi

político. Em 7 de julho de 1456, a sentença de 1431 foi cassada. Joana não era mais

uma herética. Beatificada em 1909 por Pio X, foi canonizada pelo papa Bento XV em

1920. 

Santa  Joana d'Arc  é  considerada protetora  de  povos  oprimidos  mundo  afora

(Goldstone, 2011: 249).  A jovem Malala Yousafzi, que ficou conhecida recentemente

em todo mundo por ter sido atacada pelo regime talibã do Afeganistão ao reivindicar

seu direito aos estudos, deve seu nome a Malalai de Maiwand, heroína afegã da luta

contra o império britânico no século XIX. Malalai é chamada de “a Joana d' Arc dos

pachtuns102”. Muitas escolas de meninas do Afeganistão têm o nome dela (Yousafzi e

Lamb, 2013: 23) 

A biblioteca Jeanne d'Arc, em Orléans, cataloga 22 mil  documentos ligados à

epopeia da Virgem. Durante a 1ª e a 2ª Guerras, a figura de Joana d'Arc motivou

soldados franceses.  Cartões-postais  com sua imagem circulavam nas frentes de

batalha e serviam de estímulo às tropas. O general Charles De Gaulle elegeu como

símbolo da resistência a cruz de Lorena para evocar a heroína. Hoje, a cruz de

Lorena é associada à ultra-direita francesa. Joana estreou nas telas ainda na pré-

história do cinema: Georges Meliès dedicou-lhe um filme no século 19. De lá para

cá,  incontáveis  obras  cinematográficas  são  inspiradas  pela  sua  vida.  Tornou-se,

portanto um arquétipo. E Shakespeare deve ter sido o primeiro artista a perceber a

riqueza de tal personagem. 

4.2.1 A (re)criação shakespeariana de Joana d' Arc

Na (re)criação shakespeariana, Joana aparentemente é demonizada, como não

poderia deixar de ser, já que ela é uma inimiga do povo inglês. Porém, é preciso ter

bastante  cuidado  com essa  leitura.  Se,  de  fato,  ao  final  da  peça,  Shakespeare

demoniza a figura de Joana d'Arc, não é este o tom predominante no decorrer da

ação, muito pelo contrário. 

102 Os pachtuns são um povo dividido em várias tribos, entre o Paquistão e o Afeganistão.
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A figura de Joana como guerreira é construída como contraponto à figura do

inglês Lord Talbot, herói de guerra e personificação da honra cavalheiresca inglesa,

usando a definição de Gabriele Jackson (1995:142) em seu ensaio antológico sobre

Joana d’Arc. Ainda segundo esta autora, a peça estabeleceria um contraste entre “a

epítome da ordem e da lealdade” (Talbot) e a “epítome da desordem e da rebelião”

(Joana). Enquanto Talbot esforça-se na defesa dos interesses da Inglaterra, mesmo

enfrentando dissensões entre os próprios nobres ingleses, Joana consegue reunir

em torno de si e de sua causa as lideranças francesas, até então vacilantes diante

do poderio inglês. A rebeldia de Joana, portanto, é uma rebeldia poética e idealista:

ela é uma jovem simples, camponesa, que alheia às maquinações políticas de seu

país e do país inimigo, lança-se a uma aventura apaixonada para defender aquilo

em que acredita:  a possibilidade de ver  sua pátria livre  da presença do invasor.

Shakespeare  reforça  essa  perspectiva.  Joana  se  conduz  com  coragem  e

determinação,  sem  vacilações  ou  dúvidas,  até  sua  última  cena,  na  qual,  como

vimos, surge sua fraqueza.

Ao ser apresentada ao delfim Carlos, em um momento particularmente difícil da

guerra para a França,  Joana é declarada como sendo alguém que tem poderes

visionários, que é, ao mesmo tempo, donzela, santa e profetisa – a caracterização

aqui é bastante curiosa, conforme vemos na fala do Bastardo de Orleáns103 ( I, ii,

p.365).

O BASTARDO 
Todos tendes a aparência desanimada e os olhos abatidos.
Foi a última derrota a causa disso?
Coragem! Que o socorro já vem perto.
Trago comigo uma donzela santa,
que uma visão do céu escolheu para
levantar este cerco fastidioso
e da França expulsar logo os ingleses.
É dotada de espírito profético
em grau mais acentuado do que as nove 
sibilas da alta Roma:ela conhece
quanto passou e o que ainda está por vir.
Dizei: posso trazê-la? Ficai certo
De que é infalível quanto vos declaro
CARLOS – Ide buscá-la.

103 Todas as citações das peças históricas de Shakespeare são da tradução de Carlos Alberto Nunes. A grafia 
foi atualizada. As linhas não são numeradas.
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Essa mistura de referências cristãs e pagãs, fazendo de Joana um objeto de

reverência que, ao mesmo tempo, desperta um certo temor, revela-nos um pouco do

fascínio e da ansiedade do pensamento elisabetano em relação às mulheres fortes.

Dentre os vários discursos circulantes à época, havia um misto de desejo e repulsa

pela Amazona, presente como representação cultural em muitos trabalhos de ficção.

O  potencial  subversivo  dessa  figura  mobilizava  a  sociedade  e  provavelmente

Shakespeare  estava  ciente  do  poder  que  esta  personagem  exerceria  sobre  os

espectadores.

O fascínio da personagem é construído especialmente por conta de seu poder

retórico.  O  que  Joana  não  conquistaria  com  lutas,  conquistaria  com  palavras.

Vejamos o modo como ela se apresenta ao delfim. (I, ii, p.366). 

JOANA
Delfim, por nascimento eu sou pastora,
sem instrução alguma em qualquer arte;
mas quis o céu e, assim, nossa graciosa
Senhora iluminar minha humildade.
Quando eu guardava minhas ovelhinhas
expondo o rosto aos raios esbraseantes
do sol, a mãe de Deus dignou-se em vir-me
visitar, em visão cheia de galas.
Mandou que abandonasse o baixo ofício
e dos males a pátria libertasse;
auxílio prometeu e êxito pleno.
Revelou-se-me em toda a sua glória;
e porque antes eu era mais trigueira,
quase preta, infundiu-me ela seus raios
ofuscantes, que logo me deixaram
com a beleza abençoada que estais vendo.
Dirigi-me as perguntas que quiseres;
sem vacilar responderei a todas.
Põe-me à prova em combate, se te atreves;
verás que me acho acima do meu sexo,
Resolve; serás sempre afortunado
se à luta me levares a teu lado.

Joana coloca-se como “acima de seu sexo”.  Será,  na guerra,  um soldado

valoroso e indispensável. Não é, portanto, uma mulher enquadrada nos estereótipos

de silêncio e passividade. Ela lutará até o fim pelo que acredita, e será uma ameaça

à masculinidade dos homens na peça, especialmente a dos ingleses. Por isso, é

preciso rotulá-la e assim que possível, silenciá-la: ”Decerto tem projetos que nós,

outros,  coitados,  ignoramos. As mulheres sabem tentar  com lábia irresistível”(I,2,
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p.367), diz o Duque de Alençon, claramente impressionado com o discurso de Joana

ao delfim, a quem ela acaba de vencer em um duelo, e, que se encontra duplamente

vencido: perdeu a luta e está disposto a ser não mais soberano, e sim súdito de

Joana. Ela, por sua vez, está ciente de seu triunfo na corte, mas, curiosamente,

também parece reconhecer que a glória é um estado efêmero e passageiro:  (I, ii,

p.367). 

A glória é como um círculo sobre a água
que aumenta sempre mais, até que à força
de se alargar, termina em coisa alguma.
Com a morte de Henrique acaba o círculo
da Inglaterra; dispersas se acham todas 
as glórias nele inclusas.Neste instante 
eu sou como o insolente e altivo barco
que a César carregava e sua fortuna.

A força poética dessa fala, segundo Gabriele Jackson(1995: 143), é mais uma

demonstração de que Shakespeare  constrói  uma personagem que nada tem de

caricata, mas sim, uma protagonista séria, e, ouso dizer, com matizes do trágico,

pois ao antecipar a derrocada dos ingleses após o desaparecimento de Henrique V,

utiliza-se de uma imagem (a do círculo sobre a água) que, futuramente, servirá de

metáfora para sua própria condição. Portanto, temos uma personagem cujo poder

retórico é capaz de conduzir, persuadir e também amedrontar os homens, os quais,

por sua vez, não parecem dispostos a aceitar passivamente tal condição e partem

para  encontrar  não  só  justificativas  para  sua  submissão  diante  de  Joana,  mas

também meios para neutralizá-la. 

Chegamos, dessa forma, à questão da bruxaria. Joana não nega seus possíveis

poderes sobrenaturais e admite desde o início não haver para ela “coisas ocultas”.

Tal  declaração  é  feita  quando,  ao  chegar  para  a  audiência  com  o  delfim,  um

estratagema é tentado para tentar enganá-la.  O Duque de Anjou tenta passar-se

pelo delfim, mas ela o desmascara, o que causa desconforto aos nobres presentes.

São os poderes de Joana desconcertando os homens, seus próprios compatriotas.

Desconforto maior ela causará aos ingleses, que só podem admitir serem vencidos

pela francesa se ela for,  de fato uma feiticeira.  Todo o início da quinta cena do

primeiro ato gira em torno disso. Vejamos: (I, v, p.372) 
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(torna a entrar Joana la Pucelle)
TALBOT - Ei-la! Quero provar a minha força.
Demônio ou mãe do diabo, eu te conjuro!
És feiticeira; vou tirar-te sangue
para tua alma entregar logo ao diabo
JOANA – Vem, vem; ver-te-ás assim já derrotado (Combatem)
TALBOT – Consentes, céu, que o inferno prevaleça?
Farei o coração em pedacinhos
com a tensão da coragem, e dos ombros
os braços tirarei, contanto que hoje
castigue esta rameira corajosa. (Tornam a lutar)
JOANA – Adeus, Talbot;tua hora ainda não veio.
Vou agora prover sobre alimentos
Para a cidade. 
Apanha-me, se o podes.

É curioso perceber que Joana, mesmo com o poder retórico que sabemos ter,

não responde aos impropérios de Talbot. Seu embate com ele é físico, militar, e ela o

vence, sem preocupar-se em responder às acusações. As ofensas de Talbot contra

Joana misturam a feitiçaria e prostituição; mas, ao mesmo tempo, reconhecem-lhe

também o valor da inteligência (“high-minded strumpet”, no original). Ou seja, uma

mulher forte, valorosa e inteligente só pode ser uma bruxa e uma devassa, o máxi-

mo das transgressões que precisam ser extirpadas da sociedade. O destino da per-

sonagem deve caminhar, inevitavelmente, para tal desfecho.

Essa visão estereotipada da mulher como associada ao diabo e ao maligno não

é  uma  característica  única  da  época  elisabetana  ou  da  obra  de  Shakespeare.

Segundo a historiadora Georgina Silva Santos em artigo na Revista de História da

Biblioteca  Nacional,  tal  pensamento  tem  raízes  profundas  na  cultura  ocidental,

estando  presente  nos  discursos  médico,  jurídico  e  literário  desde  a  Antiguidade

Clássica,  marcando as  relações de gênero  desde então.  Sua referência  popular

mais conhecida é a sedução de Eva pela serpente, retratada na Bíblia. Já na Idade

Média, época a que pertence a Joana d'Arc histórica, temos o aparecimento do livro

O Martelo das Feiticeiras (1484), de autoria de dois inquisidores dominicanos, cujos

ensinamentos  foram  responsáveis  por  levar  à  fogueira  milhões  de  mulheres,

acusadas de práticas satânicas, que na maioria das vezes nada mais eram do que

tentativas de perpetuar rituais ancestrais da cultura pagã. 

Porém, para os franceses, neste momento da peça, Joana consagra-se como



159

heroína, ao vencer o cerco de Orleáns. Como curiosidade, podemos assinalar que

Shakespeare torna-se, ele mesmo, um profeta, ao dar ao delfim a seguinte fala, nas

linhas  finais  do  ato  1:  “Não  mais  diremos  “São  Dionísio  (Saint  Denis,  no

original)/Joana la  Pucelle  será a santa da França”.  (1,  vi,  p.  373).  Na realidade,

Joana  só  viria  a  ser  canonizada  no  início  do  século  XX,  embora,  à  época  da

concepção da peça,  seu processo de reabilitação já  estivesse ocorrendo (desde

1456). 

Joana prossegue com seu encantamento retórico na terceira cena do terceiro

ato.É quando ela consegue,  com seus encantos de fala,  convencer o Duque de

Borgonha a deixar de apoiar os ingleses e passar-se para o lado dos franceses,

seus compatriotas. (III, iii, p.391). O duque rende-se às palavras de Joana “ela me

enfeitiçou com suas palavras” (III, iii, p.392). Mais adiante, o antes renitente Alençon

admite  “O  papel  da  Pucella  foi  brilhante/ela  merece  uma coroa  de  ouro”.(III,  iii,

p.392)

Este será o último momento de glória de Joana na peça. Seu “círculo na água”

começa a desmanchar-se. Na cena da morte de Talbot, ela pode ser considerada

mordaz, demonstrando um quase escárnio diante do cadáver dele que não condiz

com seu procedimento nobre até então: “Quem procuras com títulos tão grandes ora

se acha presa de moscas, podre, aos nossos pés”. (IV, vii, p.404). Por outro lado,

podemos perceber aí a afirmação da figura de Joana como uma mulher do campo,

para quem a morte tem um significado mais prosaico.  Mas é no quinto ato que

Shakespeare de fato desconstrói a personagem: logo na cena 3, Joana encarna o

estereótipo da feiticeira, ao evocar espíritos e demônios para que venham em seu

auxílio. Do ponto de vista da estrutura da peça, a cena seria incompreensível se não

servisse a um propósito crucial:  até aqui, a mulher forte desafiou e venceu seus

inimigos, seduziu o público e teve antecipada a sua consagração posterior como

santa. Porém, uma mulher com tal força não pode triunfar no palco elisabetano: é

preciso fazê-la  voltar  ao seu lugar,  torná-la  novamente feminina e,  dessa forma,

acalmar as ansiedades da plateia da época, como diz Gabriele Jackson, justificando

também as derrotas sofridas pelos ingleses. Sendo ela “confirmada” como bruxa,

seu destino final não surpreenderá ninguém. Não fosse apenas a resposta ao fato
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histórico, esse final “moralizante” é inevitável diante do que foi construído até então:

uma mulher  forte,  guerreira,  honrada,  quase  invencível,  ameaçadora  do  poderio

masculino inglês. É preciso silenciá-la.

Porém,  mesmo ao ser  calada,  as  últimas manifestações da personagem não

escapam ao perfil de apelo retórico que Shakespeare até agora lhe atribuiu. Joana,

vendida e aprisionada, tenta ainda triunfar pela palavra. É por meio do discurso,

ainda que contrário a tudo apresentado até então, que ela tenta escapar da morte.

Em primeiro lugar, ela nega ser filha de seu pai, um camponês humilde, fingindo ser

de origem nobre (negar os pais é, como sabemos, uma transgressão a um dos Dez

Mandamentos). Depois, reafirma sua pureza e virgindade (V, iii, pp.411-12), negando

qualquer ligação com feitiçaria e espíritos, o que basta para caracterizá-la, diante da

plateia,  como  uma  grande  mentirosa,  já  que  na  cena  anterior  ela  havia  feito

exatamente o contrário. Por fim, ao ver que suas súplicas não são aceitas, ela se

declara  grávida  e  atribui  a  paternidade  da  criança  a  diferentes  figuras  da  corte

francesa, como o delfim e o Duque de Alençon. Inúteis são essas novas mentiras:

Joana é levada para fora de cena, para ser queimada viva: “em pedaços te faze, vire

cinza, maldito e imundo embaixador do inferno” (V,iv p.412), vocifera o inglês York.

Não basta matar, é preciso reduzir a cinzas, exterminar, realizar o apagamento total. 

A grande transgressão de Joana talvez seja ter rompido não só as barreiras de

seu sexo, mas também as de sua classe. Em plena era medieval, uma camponesa

menina-mulher move-se até o centro do poder, envolve-se nos negócios de Estado,

consegue ter sua voz ouvida, vai para o campo de batalha e suas diretrizes ditam o

destino de uma guerra, subvertendo a ordem vigente e redesenhando o mapa da

Europa, interferindo nos rumos da nobreza de dois importantes países. Só mesmo a

evocação de fatos sobrenaturais pode tornar suportável tal ousadia.

Joana  é,  praticamente,  uma  compilação  identitária  da  figura  do  Outro

marginalizado: mulher, jovem, pobre, analfabeta. Em circunstâncias normais, mesmo

nos dias  de hoje,  seu sucesso político seria  improvável.  No entanto,  ela  triunfa,

mesmo  na  morte.  Sua  história  incomum  surpreendeu  a  muitos  e  continua

surpreendendo. Vimos, portanto, que o inglês Shakespeare, em sua sensibilidade,

também não ficou imune ao fascínio da francesa Joana.
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4.3 Henrique VI, parte I; Henrique VI,parte II; Henrique VI, parte 3 e Ricardo

III: Margarida

You who once followed a peasant girl, follow now a queen.
Commentaries of Pius II, Book IX

Aos dezesseis anos, Margarida d'Anjou, chegou à Inglaterra para se tornar

rainha, casando-se com Henrique VI. Era o ano de 1445 e Margarida participaria

ativamente da vida política inglesa durante os 30 anos seguintes.

O embaixador milanês a definiu como uma bela mulher,  sábia e caridosa.

Margarida  porém,  foi  escolhida  para  desposar  Henrique VI  por  suas credenciais

familiares,  não por  suas qualidades.  Seu pai,  René d'Anjou,  era cunhado do rei

Carlos VII. Embora tivesse o título de rei de Nápoles, da Sicília e de Jerusalém, na

prática René d'Anjou não tinha posse alguma nessas terras. Ainda assim, a França

conseguiu impor a princesa sem dote a Henrique, já às voltas com a perda dos

territórios tão duramente conquistados por seu pai, Henrique V. 

Desde o início, a popularidade de Margarida não seria das maiores. Segundo

Lee, a influência de Margarida sobre Henrique desde o início mostrou-se decisiva

em favor  dos parentes franceses,  e,  consequentemente,  contra os interesses da

Inglaterra:

Praticamente  desde  o  início,  ela  tentou  impor  os  interesses  de  seus
parentes franceses. No interesse de Carlos VII e de seu pai, ela usou sua
influência de esposa para assegurar a devolução de Maine e de Anjou. O
próprio Henrique admitiu que, ao devolver essas províncias à França, agia a
pedido de “nossa mui querida rainha” e que ela havia “nos feito esse pedido
várias vezes” .Seria improvável que essa atitude a tornasse simpática aos
olhos dos novos súditos. Mais tarde, os críticos diriam que desde o início ela
governou  o  rei  e  a  corte.  Isso  não  era  verdade,  mas,  dado  o  caráter
maleável  de  Henrique,  ela  deve  ter  sempre  exercido  uma  influência
considerável.(LEE, 1986:185)104

Segundo  ainda  Lee,  Margarida  teria  demonstrado  também  ser  uma

casamenteira muito ativa,  buscando arranjar matrimônios para vários membros de

104 “Almost from the beginning she attempted to press forward the interests of her French relatives. On behalf of
Charles VII and her father, she used her wifely influence to secure the surrender of Maine and Anjou. Henry
himself acknowledged that in handing these provinces over to France he had acted at the request of “our
most dear and well-beloved companion the queen” and that she had “requested us to  do this many times”. It
was not an achievement likely to endear her to her new subjects. Later, critics would assert that from the start
she ruled the king and court. This was not true but, given Henry's malleability of character, she must always
have exercised considerable influence.”
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sua família e aliados. Além disso, ela teria intervindo em favor de seus agregados

junto  às  autoridades de Londres.  Margarida parecia  ter  conhecimento  pleno dos

negócios à sua volta. Todas essas informações chegaram ao nosso conhecimento

através de um conjunto de cartas105 que abrangem um período que vai até cerca de

1455. Elas demonstram um senso de comando e um sentido de autoridade pouco

comum às mulheres da época, mesmo às nobres. Talvez o fato do rei ser um homem

muito mais afeito às coisas celestiais que às terrenas tenha obrigado a rainha a

assumir certos papéis que, de outro modo, ela não se veria obrigada a fazer. O fato

é que, entre os anos 1450 e 1461 foi crescendo entre a nobreza a convicção de que

Henrique, por sua visível debilidade mental, não tinha condições de governar. Esse

ambiente  fez  com  que  Margarida  se  envolvesse  cada  vez  mais  nas  questões

políticas,  especialmente  a  partir  de  1453,  quando  nasceu  seu  filho,  o  príncipe

Eduardo e ela se viu instada a defender os direitos hereditários dele.

Na família de Margarida d'Anjou havia uma tradição de poder feminino. Sua

mãe (Isabela  de  Lorraine)  e  sua  avó  paterna  (Yolanda  de  Aragão)  haviam sido

regentes em função da ausência de filhos e maridos.  Portanto,  envolver-se com

atividades  de  governo  não  era  novidade  para  ela.  Novamente,  nas  palavras  de

Lee(1986:  189):  “Dado  seu  histórico  familiar,  uma mulher  de  seu  temperamento

vigoroso, quando diante de oportunidade certa ou de ameaça, não teria dificuldade

em tomar as rédeas do poder e tentar guiar os negócios da família, da dinastia ou do

país  adotivo106.  Cumpre  lembrar  que  Yolanda  de  Aragão  presidiu  o  exame  de

virgindade a que foi submetida Joana d'Arc ao chegar na corte do delfim Carlos, e

também providenciou  o  envio  de  víveres  a  Orléans  (Beaune,  2012:  96).  Temos

assim,  a  presença  dessa  extraordinária  mulher  no  caminho  dessas  duas

personalidades aqui estudadas.

A  trajetória  política  de  Margarida  passou  por  várias  situações.  Quando

Henrique ficou incapacitado mentalmente pela primeira vez, em julho de 1453, ela

tentou  esconder  a  situação  para  evitar  que  viesse  a  Regência,  através  de  um

105 Segundo  Lee  (1986:185),  uma  série  de  73  cartas  de  Margarida  foi  publicada  pela  Camden  Society
Publication  com edição de Cecil  Morno em 1863 sob o título  Letters of Queen Margarida of Anjou and
Bishop Beckington and Others 

106 “Given this family background a woman of  her vigorous temperament, when faced with the right  kind of
opportunity or threat, would not find it difficult to take up the reins of power and attempt to guide the affairs of
her family, dynasty and adopted country.”
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decreto enviado ao parlamento para que ela mesma assumisse o governo. Mas não

foi  bem sucedida:  o  Duque  de  York  tornou-se  Protetor  em março  de  1454.  Em

dezembro, Henrique reassumiu o poder, mas a divisão entre os nobres já estava

estabelecida e o caminho da guerra parecia inevitável. De fato, a Guerra das Rosas

eclodiu e nela Margarida teve participação ativa. York reivindicou o trono em 1460,

foi feito novamente Protetor, tirando o direito de sucessão do filho de Margarida e

Henrique. Após a morte de York na batalha de Wakefield (da qual não há registros

históricos sobre a participação direta de Margarida), o filho deste reivindicou o trono

sob o nome de Eduardo IV. A luta agravou-se. Margarida tratou de buscar aliados na

França e na Escócia para garantir os direitos de seu filho. Em 1461, o exército de

Eduardo de York derrotou os lancastrianos na batalha de Towton e depôs Henrique.

Margarida fugiu com o filho para a França e depois para a Escócia,  planejando

garantir  o  futuro  do  príncipe.  Finalmente,  em  1471,  na  batalha  de  Tewkesbury,

Margarida  foi  derrotada  e  seu  filho,  príncipe  Eduardo,  morto.  Poucas  semanas

depois, Henrique VI morreria aprisionado na Torre. Margarida ainda sobreviveria por

uma década, primeiramente como prisioneira na Inglaterra. Seu resgate foi pago por

Luís XI por conta do Tratado de Picquigny107 e ela retornou à França, onde morreu

em Anjou em 1482, aos cinquenta e dois anos, pobre e esquecida.

4.3.1 A (re)criação shakespeariana de Margarida 

A personagem Margarida, conforme já destacado, atravessa toda a primeira

tetralogia. Na primeira parte sua participação é pequena, aparece como a prometida

de Henrique, trazida pelas mãos de Suffolk, de quem se torna amante. Claramente,

Margarida  aparece  como  substituta  de  Joana,  no  papel  de  mulher  francesa

destinada a ser o flagelo dos ingleses. Mas também fica estabelecida, logo de início,

a determinação de Margarida e seu poder de contestação no seguinte diálogo com

Suffolk:

SUFFOLK 

107 Tratado firmado entre Luís XI e Eduardo IV em 1475, considerado o ponto final da Guerra dos Cem Anos.O
acordo estipulou que Eduardo IV retornaria à Inglaterra com seu exército e renunciaria à sua aliança com o
Duque de Borgonha. Em troca, receberia a soma de 75 mil coroas de ouro e uma pensão anual de 50 mil
coroas. O acordo incluía também o resgate de Margarida por 50 mil coroas e a pensão seria extensível aos
lordes da corte  de Eduardo. Ricardo,  Duque de Gloucester,  futuro rei  Ricardo III,  opôs-se ao tratado e
recusou a pensão de Luís XI.  
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Gentil princesa, consideraríeis
feliz o cativeiro que acabasse
por vos fazer rainha?
MARGARIDA 
Ser rainha
cativa é mor desgraça que a do escravo
nos mais baixos misteres, porque os príncipes
devem ser livres. (V. iii.,p. 409)

Fica claro, portanto, que Margarida não será de forma alguma uma mulher

submissa.  Seu pleito  pela  liberdade do príncipe  parece ecoar  Maquiavel,  pois  o

sentido  aí  não  é  somente  o  de  príncipe  enquanto  soberano,  mas  sim  como

governante, capaz de tomar as decisões com liberdade. Vejamos que Margarida não

se identifica como rainha (queen) ou mesmo princesa (princess) como Suffolk havia

lhe  denominado,  mas  sim como príncipe  (prince),  ou  seja,  governante.  Pode-se

imaginar que ela chegue à Inglaterra para desposar Henrique já pensando no poder.

A cena do casamento é exatamente a abertura da segunda peça da tetralogia. 

Segundo Howard e Rackin (1997: 65), o casamento de Margarida e Henrique

traz as forças subversivas representadas pelas mulheres francesas para dentro da

Inglaterra.  A mulher  ameaçadora  da  primeira  parte  era  solteira,  agora  ela  está

casadas com o homem que governa o Estado. Ela ameaça tanto a autoridade de

seus  marido  quanto  a  estabilidade  do  reino.  Margarida  desafia  o  marido

abertamente, tem um romance extraconjugal e exerce um papel decisivo nas intrigas

palacianas. Fazer de Margarida uma mulher má, é, de fato, tentar exorcizar a figura

de uma mulher extraordinariamente forte,  ameaçadora dos poderes masculinos e

ingleses (tal  como antes havia sido Joana d'Arc).  Se Margarida não existisse ou

fosse uma mulher fraca, derrubar Henrique seria uma tarefa mais simples. Ela, na

verdade,  com sua atuação,  dificulta  e  torna mais  complexa a  guerra  pelo poder

travada entre os nobres ingleses dos clãs Lancaster e York. Além disso, havia a

questão da herança dinástica, na qual o corpo feminino tornava-se o depositário da

honra e da legitimidade da linhagem real: 

Uma vez que a autoridade dos monarcas repousa na genealogia, como na
primeira  tetralogia,  suas  garantidoras  e  potencial  subversoras  eram  as
mulheres, já que nenhum homem poderia saber se era realmente filho do
marido de sua mãe ou pai do filho de sua esposa. Como a transmissão da
autoridade patrilinear só podia acontecer através dos corpos das mulheres,
ela era vulnerável em qualquer estágio a ser subvertida pela transgressão
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sexual feminina.108 (Howard e Rackin, 1997:26) 

Na peça, Shakespeare faz com que Margarida conspire contra o “bondoso

Duque  de  Gloucester“,  o  qual,  desde  o  início  já  vaticina  que  o  casamento  de

Henrique  seria  desastroso  para  a  Inglaterra.  Devemos  ter  em  mente  que,  ao

contrário  de  Margarida,  o  Duque de Gloucester  gozava de grande popularidade.

Além disso, ela entra em uma disputa de poder e prestígio com a esposa do duque,

a também ambiciosa Eleanor Cobham, que aspirava ser rainha e por isso instava o

marido  a  lutar  pelo  trono.  Conforme  ressaltam  Howard  e  Rackin  (1977:72):  “A

representação  shakespeariana  de  Margarida  faz  com  que  ela  pareça  ser  pior

moralmente  do  que  ela  era  nas  suas  fontes109”.  A  recriação  shakespeariana

demoniza Margarida, porque, no palco elisabetano, é preciso às vezes demonizar as

mulheres fortes, em especial as estrangeiras, para aplacar as ansiedades do público

com relação a tais  figuras.  Conforme já  ressaltado aqui,  a força de Margarida é

retratada na razão inversa da fragilidade de Henrique.

Henrique VI parte 2 apresenta vários derrotados: Jack Cade, o líder da revolta

popular  é  executado,  Eleanor  Cobham  banida  e  Gloucester  e  Suffolk  são

assassinados. Margarida, a despeito de prantear a morte de Suffolk, seu amante e

parceiro  de  conspiração,  nas  mãos  dos  rebeldes,  segue  viva,  lutando,  indo  ao

campo de batalha e emerge ao fim da peça afirmando sua identidade de mulher

ambiciosa, líder e guerreira. Essa afirmação se cristalizará na parte 3, na qual ela

dominará a peça como nenhuma outra personagem feminina no drama histórico

shakespeariano.

Em  Henrique VI parte 3 vemos despontar outra face de Margarida: a mãe

extremosa e ambiciosa, disposta a tudo para garantir ao filho o direito à sucessão do

trono inglês, e, por tabela, assegurar também a sua posição de poder. Sua fala em

favor do filho e contra a fraqueza de Henrique é incisiva. A longa passagem merece

atenção:

(Entram a Rainha Margarida e o Príncipe de Gales)

108 “So long as the authority of monarchs rests on genealogy, as in the first tetralogy, its guarantors – and its
potential subverts are women; for no man could know that he was truly the son of his mother's husband or
the father of his wife's son. Because the transmission of patrilineal authority could take place only through the
bodies of women, it was vulnerable at every stage to subversion by female sexual transgression.”

109 “Shakespeare's representation of Margaret makes her appear morally worse than she does in his sources” 
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EXETER
Aí vem vindo a rainha; traz a cólera 
no olhar. Vou ver se escapo.
REI HENRIQUE
Eu faço o mesmo,
Exeter.
RAINHA MARGAIDA
Não me fujas, que eu te sigo!
REI HENRIQUE
Se prometeres que hás de ter paciência,
querida esposa, eu fico.
RAINHA MARGARIDA
Quem pudera
dar mostras de paciência em tal extremo?
Desgraçado! Por que não morri virgem?
Não te teria visto, não teria
sido mãe de teu filho, nem ficara
sabendo que és um pai falto de entranhas.
Por que ele mereceu ser deserdado
dessa maneira? Se metade, ao menos,
tu sentisses do amor que lhe dedico,
ou tivesses passado pelas dores
por que passei, ou com teu sangue a vida
lhe houvesses dado, como fiz, por certo
verteras, aqui mesmo, o mais prezado
sangue do coração e não fizeras
teu herdeiro esse duque sem princípios,
deixando sem herança teu filho único.
PRÍNCIPE
Não podereis deserdar-me, pai. Que impede
que eu vos suceda, se sois rei, de fato? 
REI HENRIQUE
Margarida, perdão; perdão, meu filho;
o Conde Warwick e o duque me forçaram.
RAINHA MARGARIDA
Forçaram-te? És rei e te forçaram?
Envergonha-me ouvir-te. Ó desgraçado,
sem coragem! Causaste a nossa ruína,
a tua, a minha, a de teu filho, e à casa
de York deste tal força, que só podes
doravante reinar se o consentirem.
Legar-lhe, e aos seus herdeiros a coroa,
que foi, senão abrir o teu sepulcro
para nele baixares antes da hora? 
Warwick é chanceler e se acha à frente
de Calais, o severo Faulconbridge
domina o estreito; o duque foi nomeado
protetor, e, ainda assim, te julgas firme?
Sim, estás muito firme, como o trêmulo
cordeirinho entre os lobos. Se eu me achasse
presente, embora eu seja mulher fraca,
deixar-me-ia ferir pelos soldados, 
antes de consentir nesse contrato.
Mas preferiste a vida com desonra.
Por isso, Henrique, a decisão eu tomo
de abandonar teu leito e tua mesa,
até ver anulado esse ato absurdo
do parlamento, que privou meu filho
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de suas esperanças. Os senhores
do Norte, que abjuram tuas cores
seguirão meus pendões logo que os virem
desfraldados, e breve será isso,
para tua vergonha e inteira ruína
da casa de York, E assim, te deixo. Vamos,
meu filho, nosso exército está a postos
vamos ao seu encontro.
REI HENRIQUE
Margarida,
gentil, espera um pouco; ouve-me, ao menos.
RAINHA MARGARIDA
Já falaste demais; some daqui.
REI HENRIQUE
Ficarás com teu pai, meu caro Eduardo?
RAINHA MARGARIDA
Para ser morto pelos inimigos?
PRÍNCIPE
Quando eu voltar do campo de de batalha,
vitorioso, virei ver Vossa Graça.
Até lá, meu lugar é junto dela.
RAINHA MARGARIDA
Vamos, meu filho; o tempo está correndo.
(Saem a Rainha Margarida e o Príncipe de Gales)

A passagem  não  deixa  dúvida  quanto  ao  contraste  dramático  criado  por

Shakespeare  entre  Margarida  e  Henrique.  De  um  lado,  ela,  forte,  poderosa,

determinada.  De  outro,  a  debilidade  de  um  rei  totalmente  incapaz  de  gerir  os

destinos de seu reino.

A fala de Margarida desdobra-se em três momentos importantes. O primeiro é

uma afirmação da maternidade e da feminilidade, da capacidade da mulher de gerar

e  alimentar  a  vida,  em  contraste  com  a  indiferença  dos  homens  (no  caso,  de

Henrique)  com  relação  ao  destino  de  sua  prole.  No  segundo  momento,  temos

novamente a voz do governante absolutista: um Príncipe nunca pode ser forçado a

fazer o que não quer. Se se permite ser forçado, é indigno de governar, transforma-

se a si mesmo e à sua casa em uma ruína. Por último, temos a voz do soldado, que

prefere antes morrer no campo de batalha, ferido pelo inimigo, a entregar-se.

Margarida  nessa  fala  afirma-se  como  tudo  que  Henrique  não  é:  líder,

guerreira, corajosa, defensora da dinastia. E, curiosamente, a despeito de muitos

críticos  que  veem  nesse  tipo  de  comportamento  uma  masculinização  da

personagem, é exatamente neste momento que ela se destaca como mãe, aquela
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que alimentou, deu vida e transmitiu ao filho seu próprio sangue. Evidentemente,

sua ambição pelo poder caminha de mãos dadas com o instinto materno. Não por

acaso, o príncipe Eduardo decide seguir a mãe e deixa o pai, prometendo voltar

depois  de  vencida  a  guerra.  Margarida  assume  também  o  papel  de  mulher

independente: deixará a cama e a mesa do rei enquanto ele não se mostrar digno de

ser soberano, pai e marido.

Após  tamanha  demonstração  de  força,  não  surpreende  que  na  aparição

seguinte tenhamos o momento de maior crueldade de Margarida na peça (ou talvez

em toda a  tetralogia):  a  morte  de  York,  com todos os  requintes  de crueldade e

humilhação, a ponto de fazê-lo enxugar o pranto com o lenço encharcado do sangue

de Rutland, o filho mais novo (na verdade, ele tinha 17 anos quando morreu, mas

Shakespeare  o  retrata  como  um  menino),  assassinado  pelos  Lancaster.  Pode

parecer contraditório, alguém que na participação anterior tenha manifestado tanto

apreço pela maternidade ser capaz de tanta crueldade com relação a uma criança.

Mas devemos ter em mente que, tal como uma leoa, Margarida está defendendo a

sua cria, o que não impede que ela se torne a “predadora” da cria inimiga. Daí, brota

a célebre passagem do “coração de tigre envolto em pele de mulher”, já citada neste

trabalho. Outra metáfora é usada para animalizar ainda mais a figura de Margarida:

York a chama de “Loba da França, muito mais sanhosa do que os lobos da França”

(I.iv.p.495).  Esse mesmo York já  estava acostumado a maldizer  as mulheres:  na

primeira peça da tetralogia, chamou Joana d' Arc de “maldito e imundo embaixador

do inferno”(V.iv,  p.412).  Por  maior  que possa ser  a dor  de York e por  mais que

Margarida o tenha humilhado e ferido, as imprecações de York são, antes de tudo,

ecos do pânico inglês diante das mulheres francesas fortes que os desafiam.  É

possível sim, assombrar-se com a crueldade de Margarida. Mas é também possível

explicá-la como uma reação a toda a frustração demonstrada na primeira cena do

primeiro ato, quando, diante da fraqueza de Henrique, ela se lança ao campo de

batalha com todas as características já destacadas. É a ferocidade inevitável  da

guerra.

Até  seu  quase  monólogo  final,  após  assistir  ao  assassinato  do  filho  por

Ricardo de York e pelo próprio  rei  Eduardo IV,  Margarida aparece em cenas de
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batalha, confirmando seu papel de soldado. Seu exílio na França é retratado como

mais uma estratégia para tentar assegurar o trono para seu filho, através de uma

possível investida armada. Por fim, após a morte do príncipe, Margarida profere seu

último discurso no qual, mais uma vez, exalta a singularidade feminina contida na

maternidade:

RAINHA MARGARIDA
Oh Ned, meu doce Ned! Meu bem! Menino,
fala à tua mãe! Não podes? Oh, traidores!
Assassinos! Nenhum sangue verteram
os que César no foro apunhalaram,
ofensa não fizeram, não merecem
censura alguna, caso comparemos
esta monstruosa ação ao crime deles.
Era homem César:este, comparado
com ele, uma criança. Nenhum homem
jamais volve o furor contra uma criança.
Qual o nome pior que o de assassino?
Sinto que o coração se me arrebenta
por eu querer falar.Mas pouco importa:
vou falar, ainda que ele estoure.
Carniceiros, bandidos, sanguinário
canibais! Que mimosa plantazinha
brutalmente cortaste ante tempo!
Não tendes filhos, monstros; se os tivésseis,
sua lembrança vos teria feito
sentir remorosos. Mas se em qualquer tempo
vos nascer algum filho, ficai certos
de que em botão ele será pisado,
tal como vós, carrascos, acabastes
de fazer com este príncipe tão meigo!(V,v, p. 543)

Margarida é capturada e feita prisioneira, embora várias vezes peça para ser

morta. Desta forma, encerra sua participação em Henrique VI, parte III.

É na obra subsequente que  Shakespeare transgride (ou (re)cria) a história de

forma mais singular:  Margarida aparecerá na corte,  na última peça da tetralogia,

Ricardo III. A Margarida histórica, como visto, morre antes que Ricardo ascenda ao

trono, e fora da Inglaterra.  

Margarida, embora viva, surge na peça como uma espécie de fantasma, um

coro,  a  Nêmesis110 dos  nobres  da  casa  de  York  e,  principalmente,  de  Ricardo;

antecipando os fantasmas que o rei verá antes de sua última batalha. É o final da

110 Além denominar a deusa grega da vingança, o termo nêmesis é usado para descrever o pior inimigo de uma
pessoa, normalmente alguém ou algo que é exatamente o oposto de si mas que é, também, de algum modo
muito semelhante a si. 
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tetralogia, o final das Guerras da Rosas, o momento portanto, do acerto de contas.

Margarida, que atravessou toda a saga, amaldiçoa tanto Ricardo quanto os inimigos

deste,  apresentando-se  como  uma  profetisa,  sendo  chamada  de  bruxa,  mesmo

tendo suas profecias confirmadas. Na verdade, ela conclui e antecipa a finalização

de todos os horrores da guerra civil, da dissolução social trazida pelas lutas entre os

nobres.  De  certa  forma,  sua  figura  decrépita,  proferindo  impropérios  e  pragas

simboliza o estado do reino quando afetado pela incúria dos que o governam. 

Margarida aparece em duas cenas.  A primeira delas é a terceira  cena do

primeiro ato, quando ela amaldiçoa Ricardo e prevê um futuro sombrio para a atual

rainha, Lady Elisabete. Na mesma cena, há um jogo verbal entre ela e Ricardo, em

que cada um relembra os crimes do outro.

RAINHA ELISABETE
Pela pouca a alegria, Lorde Gloster
que imaginais vos tocaria em sorte
no caso de reinardes, é possível
fazerdes uma ideia de quão pouca
devo eu sentir depois de ser rainha.
RAINHA MARGARIDA (à parte)
Tão pouco quanto goza a verdadeira
rainha, que sou eu, inteiramente
privada de alegria. Mas não posso
sopear a paciência por mais tempo! 
(Avançando)
Escutai-me, piratas querelantes,
que discordais na divisão de quanto
me foi roubado. Qual de vós não treme
só de me olhar? Se como soberana
não vos dobro, tal como cumpre a súditos,
tremer vos falo como a rebelados?
O meu caro vilão! Não te escapulas.
GLOSTER
Que vens fazer de novo em minha frente,
bruxa louca e enrugada?
RAINHA MARGARIDA 
Repertir-te 
a história dos teus crimes; vou contá-la
antes de te deixar.
GLOSTER 
Sob pena, acaso,
de morte não te encontras exilada?
RAINHA MARGARIDA 
Sim, mas achei o exílio mais penoso 
de quando possa a morte aqui aprestar-me.
Um esposo me deves e um filhinho;
deves-me um reino. E vós aí, deveis-me
fidelidade. Esta tristeza imensa,
por direito a só vós tocara,
e a mim vossos prazeres usurpados.
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GLOSTER
A maldição que te lançou meu pai,
quando a fronte guerreira lhe coroaste
com papel, quando, à força de sarcasmos,
o fizeste verter rios de lágrimas
e, para os olhos enxugar, ao duque
deste o lenço molhado no inocente
sangue do meigo Rutland: as palavras
de maldição que sua alma amargurada
te lançou, ora sobre ti caíram.
Não somos nós, é Deus que te castiga.
RAINHA ELISABETE
Sim, Deus é justo e protege os inocentes. (I,iii, p. 563)

O duelo verbal demonstra o quanto um reconhece no outro um rival à altura

na luta pela poder e na ambição de governar. Nenhum dos dois alega inocência das

acusações,  o  que  significa  o  reconhecimento  de  seus  crimes,  que  parecem

justificados pela natureza do inimigo que combatiam (ou seja, um ao outro). A saída

de Margarida antecipa para os presentes os males que Ricardo trará ao reino:

RAINHA MARGARIDA 
Como! Ainda zombas de meu bom conselho
e afagas o demônio de que tanto
te queria livrar? Oh, não te esqueças
do que está passando, quando as mágoas
o coração te houverem triturado.
Então dirás que a pobre Margarida
foi boa profetisa. Que em futuro
passeis a ser o objeto de seu ódio,
ele do vosso, e todos do de Deus
(Sai)
HASTINGS 
Só de ouvi-la, meus cabelos se eriçam.
RIVERS 
E os meus também; não sei como anda solta. (I, iii.p. 566)

A corte,  aparentemente  despreza  a  fala  profética  de  Margarida,  mas,  na

verdade,  a  teme, como sempre acontece com aparições femininas poderosas.  A

última presença de Margarida, sua despedida, acontece em outra cena célebre, a

quarta do ato 4, quando as mulheres se reúnem para amaldiçoar Ricardo. Segundo

Miner (1980: 48), a rainha Elisabete, a duquesa de York e Margarida vão se reunindo

gradativamente ao longo da peça, e nesta cena, unem-se e armam-se de palavras

para,  finalmente,  terem  forças  para  combater  Ricardo,  ainda  que  apenas

verbalmente. Elas ganharão poder discursivo. Margarida torna-se a mestra, aquela

que deve ensinar as demais a amaldiçoar Ricardo. Forma-se entre essas mulheres

uma espécie de solidariedade, que lhes confere mais humanidade. Falam de suas
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dores e perdas, criando uma espécie de cumplicidade feminina que nos lembra a

interação entre Emília e Desdêmona em Otelo:

RAINHA ELISABETE
Oh! Tu profetizaste que haveria
de chegar o momento em que eu te fosse
pedir auxílio para lançar minha
maldição nessa aranha barriguda,
nesse sapo disforme e repugnante! 
RAINHA MARGARIDA
Então, eu disse que eras tão somente
o fantasma da minha antiga dita,
pobre sombra, rainha de pintura,
arremedo do que eu havia sido 
(…)
O lugar me usurpaste; por que causa
não haveria de usurpar-me as dores?
(…)
RAINHA ELISABETE
Ó tu que em maldições tens experiência,
a amaldiçoar me ensina os inimigos
RAINHA MARGARIDA
Passa vígil as noites e jejuna
todos os dias; as tristezas vivas
compara com as venturas do passado;
imagina teus filhos mais bonitos
do que eles eram e o assassino deles
mais monstruoso do que ele é. Se exagerares
tua perda, de pronto o mal se agrava
e a maldizer aprendes como escrava.
RAINHA ELISABETE
São fracos meus termos; dá-me os teus.
RAINHA MARGARIDA
A dor os deixará iguais aos meus
(Sai) (VI, vi, 607-8)

Segundo Lull (1996: 18), há críticos que veem nesta cena em particular (e em

e outros aspectos da peça em geral) uma antecipação de  Macbeth,  na qual três

figuras femininas de aspecto idoso estão unidas para profetizar e praguejar sobre o

destino do rei.  Penso que a diferença fundamental é que em  Ricardo III, as três

figuras  femininas  foram  vítimas  diretas  do  mal  trazido  pelo  rei,  enquanto  em

Macbeth as  “weird  sisters”  não têm ligação direta  com o soberano,  são apenas

figuras do sobrenatural que identificam nele a maldade a qual pertencem. Margarida

funciona  aí  como  uma  espécie  de  profetisa-mor,  a  quem  as  demais  mulheres

sedentas de vingança consultam para aprenderem a ser também capazes de proferir

seus discursos de pragas e profecias.  O que faz de Margarida uma espécie de

porta-voz das mulheres silenciadas na peça. Segundo ainda Lull (1996:9), a cena
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também tem sido comparada com as lamentações de Helena, Andrômaca e Hécuba

em  As Troianas, de Sêneca – o que me parece uma perspectiva interessante, se

pensarmos  que  o  tema  das  mulheres  vitimadas  pela  guerra  esteja  aí  presente.

Teríamos então, outra faceta de Margarida: além de guerreira e profetisa, ela se

torna uma vítima  da  guerra,  que,  a  exemplo  de  outras  personagens igualmente

vítimas como discuti,  não se limita a sofrer calada e usa seu poder  verbal  para

reagir.  Dessa  forma,  Margarida  incorpora  todas  as  facetas  possíveis  a  uma

personagem  feminina  em  contexto  de  guerra.  Torna-se,  dessa  forma,  uma

personagem polifônica.

Margarida  protagoniza  duas  cenas  das  mais  impactantes  da  tetralogia:

quando carrega a cabeça de Suffolk após a execução dele e quando esfrega o lenço

embebido do sangue do filho no rosto do pai, na cena em que York é comunicado

sobre a  morte de  Rutland.  Isto  faz  da personagem, antes  de tudo,  uma grande

presença  cênica.  Devemos  portanto,  antes  de  tudo,  imaginar  que  Shakespeare

enxergou na figura histórica de Margarida uma grande possibilidade de realização

de uma performance impactante. Para um homem de teatro como ele, não poderia

haver importância maior do que esta em qualquer personagem.

Dessa forma, podemos situar a tetralogia como um espaço no qual, ao lado

da  história,  da  guerra  e  da  luta  dinástica,  a  presença  feminina  aflora  de  modo

marcante. Se o drama histórico shakespeariano é de fato um instrumento construtor

da  nacionalidade,  havia  espaço  para  a  discussão  da  figura  feminina  nessa

construção.  Ou  seja,  havia  um  imaginário  no  qual  a  figura  da  mulher  era  um

elemento indispensável. Ernest Renan (1823-1892), em sua clássica definição de

nação, diz o seguinte:

A nação é uma alma, um princípio espiritual. Constituem essa alma, esse
princípio espiritual, duas coisas que, para dizer a verdade, são uma só. Uma
delas é a posse em comum de um rico legado de lembranças; a outra, o
consentimento atual,  o  desejo  de viver  juntos,  a  vontade de continuar  a
fazer valer a herança que recebemos indivisa. O homem,  Senhores, não
pode ser improvisado. A nação, como o indivíduo, é o resultado de um longo
passado de esforços, de sacrifícios, de devoções. O culto dos ancestrais é,
entre todos, o mais legítimo; os ancestrais fizeram de nós o que somos. Um
passado heroico,  grandes homens,  glória  (refiro-me à  verdadeira),  eis  o
capital  social  sobre  o  qual  assenta-se  uma  ideia  nacional.  Ter  glórias
comuns no passado, uma vontade comum no presente; ter feito grandes
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coisas juntos, querer continuar a fazê-las, eis as condições essenciais para
ser um povo. (RENAN, 1997: 39)

Ou  seja,  se  Shakespeare  escreveu  suas  peças  históricas  pensando  na

construção e na discussão da alma da sociedade inglesa, nessa alma havia espaço

para  a presença da mulher,   e tal  presença surge com papel  político relevante,

conforme atestam as figuras de Joana d' Arc e de Margarida d' Anjou.   
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Conclusão

Cry “Havoc” and let slip the dogs of war
Julius Cesar (III,i)

Dentre  as  inúmeras  possibilidades  de  abordagem  do  universo

shakespeariano, esta tese optou por discutir a construção da identidade de algumas

personagens  femininas  e  a  (re)construção  de  outras,  tendo  como  princípio  a

hipótese de que suas identidades foram especialmente (re)construídas por um fato

sócio-histórico:  a  guerra.  Ao  longo  da  pesquisa,  pôde  ser  constatado  o  papel

fundamental que a política tem na obra dramática de Shakespeare, fruto de uma

época  riquíssima  em mudanças  sociais  e  políticas,  bem como de  um ambiente

cultural que favoreceu ao seu talento e à sua educação. O autor foi produto de um

processo educativo no qual a retórica exerceu um papel preponderante, além disso,

a língua inglesa, em pleno processo de consolidação, tinha no teatro um rico campo

de experimentação. A vida teatral do período elisabetano-jaimesco foi uma vivência

extraordinariamente intensa,  e  a riqueza única desse período da história  inglesa

talvez ajude a explicar a singularidade de Shakespeare, já que ele foi, no que diz

respeito  ao  teatro,  um homem completo:  ator,  dramaturgo,  sócio  de  companhia.

Hoje, aos 450 anos de seu nascimento, ele é celebrado como se contemporâneo

fosse, em várias efemérides ao redor do globo. E parece não restar dúvidas de que

ele continuará a ser lembrado.

Os principais conceitos empregados para realizar esta análise foram discurso,

ideologia, identidade, apropriação e adaptação. O conceito de discurso, visto como

uma prática social, como forma de interação, foi usado para definir o texto teatral. O

discurso  teatral  shakespeariano  foi  mostrado  como  dialógico,  pois  propiciava  a

interação entre os diversos estratos sociais da Inglaterra elisabetana-jaimesca. O

conceito de ideologia foi usado para discutir a importância que a dimensão política

alcançou  no  discurso  teatral  shakespeariano,  tendo  a  guerra  como  um

desdobramento fundamental. A partir daí, o conceito de identidade foi estabelecido

enquanto construção identitária, para a análise das personagens. A identidade se

constrói por meio da interação social. As personagens escolhidas foram analisadas

tendo como traço comum a guerra como fator fundamental para sua (re)construção
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– isto é, o processo de interação social que constrói essas identidades acontece

basicamente  em  função  de  situações  de  guerra.  Por  fim,  os  conceitos  de

apropriação  e  adaptação  foram  empregados  para  analisar  o  modo  como

Shakespeare compôs sua obra, pensados como processos de releitura e reescrita,

como exercícios artísticos no qual o processo criativo do escritor está diretamente

ligado à sua experiência como leitor e à sua capacidade de transformar as suas

leituras em um produto cultural marcante e expressivo, em perfeita interação com

seu ambiente social. O texto teatral, portanto, foi tratado como discurso, a partir da

interação social que ele proporcionava no ambiente do teatro elisabetano-jaimesco. 

Foi  possível  estabelecer  a  ideia  da obra dramática de Shakespeare como

portadora de dois aspectos fundamentais: o aspecto colaborativo proporcionado pelo

ambiente  teatral  e,  fundamentalmente,  o  fato  de  ser  fruto  de  um autor-leitor,  de

alguém que soube aproveitar a riqueza do ambiente cultural de que dispunha, aliada

a sua enorme capacidade de leitura, para criar uma obra única em diversidade e

qualidade.  Ao  apropriar-se  de  diversos  tipos  de  textos,  Shakespeare  soube

transformá-los em um produto cultural que, além de agradar ao público, tornou-se a

marca sócio-cultural de seu tempo. 

Em uma sociedade em transformação, esse teatro, enquanto acontecimento

cultural,  foi  capaz  de  dialogar  com  a  sociedade,  encenando  e  debatendo  suas

dúvidas, lembranças, expectativas e sonhos. Também foi discutida a tensão vivida

pela atividade teatral, a qual, ao mesmo tempo em que fazia parte do meio social

com grande sucesso, sofria a censura governamental e era combatida por setores

conservadores da sociedade, que viam na atividade um caráter transgressor capaz

de ameaçar estruturas estabelecidas, como padrões políticos, comportamentais e

morais. A figura da rainha Elisabete I mereceu destaque nesta análise. Seus 45 anos

de reinado consolidaram uma era de prosperidade e riqueza cultural, que apesar de

certa  decadência  em seus  últimos  tempos,  ajudaram a  fazer  da  Inglaterra  uma

nação de destaque no mundo.

Foi  também possível  perceber  que a guerra,  enquanto desdobramento da

política, tem um papel importante na temática do drama shakespeariano. A guerra foi

analisada  como  um  fato  sócio-histórico  presente  nos  mais  variados  contextos
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culturais e em diversas épocas da história. O conceito empregado definiu a guerra

como  continuação  da  política.  Portanto,  uma  vez  que  o  discurso  teatral  de

Shakespeare ocupou-se muito do cenário político, a guerra tornou-se um elemento

importante no palco, em especial nas peças históricas. Vários aspectos da guerra

são  discutidos  nas  peças:  o  temor  do  alistamento  militar,  a  crueldade,  a

irracionalidade,  o  destino das mulheres como espólio  de guerra,  mas também o

heroísmo  e  o  patriotismo.  Sem  dúvida,  o  papel  do  conflito  civil  no  destino  da

sociedade é um dos temas mais  importantes e parece-me possível  afirmar  que,

neste caso, a ideia da guerra civil  como um fator destrutivo e maléfico ao tecido

social  é bastante clara na obra de Shakespeare. Não digo que ele se apresente

como um pacifista, mas creio ser evidente que ele se preocupou em demonstrar no

palco, de maneira clara, os males que a guerra civil causa a uma nação, como a

própria Inglaterra tinha vivenciado em um passado não muito remoto.

Ao analisar preliminarmente o papel  da mulher em cenários de guerra, foi

possível mapear que a presença feminina nos campos de batalhas sempre ocorreu,

mesmo  em  pequena  escala.  E  sempre  houve  figuras  emblemáticas  que  se

destacaram  como  guerreiras,  nos  mais  diversos  contextos  culturais.  Também

sempre houve comentadores que buscaram desconstruir essa presença, alegando

motivos de ordem moral e biológica para dizer que o campo de batalha não era um

lugar  para  mulheres.  No  entanto,  tal  ideia  é  sempre  desmentida  pela  história.

Também foi discutido o que ocorre quando a mulher se torna vítima dos conflitos,

sendo tratada como espólio de guerra.

Também foi possível constatar com exemplos nas peças shakespearianas, o

papel preponderante assumido por várias personagens femininas e de que forma o

conflito bélico moldou essas identidades. Em um grupo, podemos destacar vítimas

de guerra: Desdêmona, Julieta, Créssida. Em todos esses casos, o envolvimento

das personagens na guerra deu-se juntamente com um envolvimento amoroso; e,

em todos esses envolvimentos, a mulher foi idealizada. E, exceto no caso de Julieta,

ao perceber que a amada não correspondia à idealização formulada, o parceiro teve

uma reação violenta: assassinato, no caso de Desdêmona e abandono e desprezo,

no caso de Créssida.  Mas,  essas mulheres têm em comum a coragem,  que se
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manifesta de modo único nos conturbados contextos de guerra em que cada uma

delas se encontra. As que enfrentam a morte, como Julieta e Desdêmona, não se

lamentam, morrem falando, exercendo seu poder discursivo. Créssida não morre,

mas, através de uma carta, sabemos que sobreviveu – o que, diante do destino que

a memória literária guardara para as troianas, é um desafio.

Tamora e Volumnia se revelam estrategistas e mães não-convencionais.  A

primeira  é  a  própria  fúria  vingativa,  gerada  na  guerra,  que  em  sua  jornada  de

vingança, faz de sua principal vítima outra mulher – Lavínia. A segunda cria seu filho

para a glória de Roma e não hesita em permitir que ele morra para que a cidade seja

salva.  Isso depois de um longa tentativa de convencê-lo a abrir  mão do embate

bélico pela política – coisa que Coriolano não consegue fazer. Tal como Otelo, ele é

um homem da guerra que não sabe como viver e conviver fora dela.

Margarida  e  Joana  vão  ao  front,  ganhando  destaque  em  um  locus

particularmente singular: as peças históricas, onde muitas vezes a crítica insiste em

afirmar que a presença de personagens femininas seria secundária e desimportante.

Shakespeare, porém, não hesita em dar a elas cenas de batalha e garante-lhes o

papel  de  estrategistas.  Como  foi  discutido,  a  figura  da  mulher  guerreira,  da

amazona,  pertencia  ao  imaginário  cultural  do  público  elisabetano-jaimesco  e

Shakespeare valeu-se disso. Por sua capacidade de captar tudo que havia à sua

volta,  ele foi  capaz de perceber que as mulheres, ainda que não estivessem no

palco, estavam na plateia, nos bastidores da companhia, e, especialmente, no trono

inglês. Por isso, ele não hesitou em dar-lhes poder nos seus textos. As personagens

aqui  analisadas,  com suas fortes identidades (re)construídas no duro cenário  da

guerra, confirmam esse ponto de vista. 

Shakespeare, aliás,  captou tudo que estava à sua volta e transformou em

teatro.  Como diz T.S.  Eliot,  ele obteve mais conhecimento histórico na leitura de

Plutarco do que um cidadão comum conseguiria em todo o Museu Britânico. Penso

que essa comparação seja um dos melhores elogios à capacidade adaptativa de

Shakespeare e que, dentro de toda a gama de fatos que fazem dele o autor mais

famoso de todos os tempos, essa talvez seja a questão fundamental. 
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ANEXO I – TEXTOS DE SHAKESPEARE
(Todos os textos originais foram retirados da edição Arden Complete Works) 

Henry V 

PROLOGUE
(Enter Chorus)
Chorus
O for a Muse of fire, that would ascend
The brightest heaven of invention,
A kingdom for a stage, princes to act
And monarchs to behold the swelling scene!
Then should the warlike Harry, like himself,
Assume the port of Mars; and at his heels,
Leash'd in like hounds, should famine, sword and fire
Crouch for employment. But pardon, and gentles all,
The flat unraised spirits that have dared
On this unworthy scaffold to bring forth
So great an object: can this cockpit hold
The vasty fields of France? or may we cram
Within this wooden O the very casques
That did affright the air at Agincourt?
O, pardon! since a crooked figure may
Attest in little place a million;
And let us, ciphers to this great accompt,
On your imaginary forces work.
Suppose within the girdle of these walls
Are now confined two mighty monarchies,
Whose high upreared and abutting fronts
The perilous narrow ocean parts asunder:
Piece out our imperfections with your thoughts;
Into a thousand parts divide on man,
And make imaginary puissance;
Think when we talk of horses, that you see them
Printing their proud hoofs i' the receiving earth;
For 'tis your thoughts that now must deck our kings,
Carry them here and there; jumping o'er times,
Turning the accomplishment of many years
Into an hour-glass: for the which supply,
Admit me Chorus to this history;
Who prologue-like your humble patience pray,
Gently to hear, kindly to judge, our play. (1-34)
(Exit)
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Hamlet
I have heard
That guilty creatures sitting at a play
Have by the very cunning of the scene
Been struck so to the soul that presently
They have proclaim'd their malefactions; 
(...)

the play 's the thing
Wherein I'll catch the conscience of the king. (II,ii 590-607)

3 Henry VI

(Alarum. Enter a Son that has killed his father, dragging in the dead 
body)
SON
Ill blows the wind that profits nobody.
This man, whom hand to hand I slew in fight,
May be possessed with some store of crowns;
And I, that haply take them from him now,
May yet ere night yield both my life and them
To some man else, as this dead man doth me.
Who's this? O God! it is my father's face,
Whom in this conflict I unwares have kill'd.
O heavy times, begetting such events!
From London by the king was I press'd forth;
My father, being the Earl of Warwick's man,
Came on the part of York, press'd by his master;
And I, who at his hands received my life, him
Have by my hands of life bereaved him.
Pardon me, God, I knew not what I did!
And pardon, father, for I knew not thee!
My tears shall wipe away these bloody marks;
And no more words till they have flow'd their fill.
KING HENRY VI
O piteous spectacle! O bloody times!
Whiles lions war and battle for their dens,
Poor harmless lambs abide their enmity.
Weep, wretched man, I'll aid thee tear for tear;
And let our hearts and eyes, like civil war,
Be blind with tears, and break o'ercharged with grief.
(Enter a Father that has killed his son, bringing in the body)
FATHER
Thou that so stoutly hast resisted me,
Give me thy gold, if thou hast any gold:
For I have bought it with an hundred blows.
But let me see: is this our foeman's face?
Ah, no, no, no, it is mine only son!
Ah, boy, if any life be left in thee,
Throw up thine eye! see, see what showers arise,



203

Blown with the windy tempest of my heart,
Upon thy words, that kill mine eye and heart!
O, pity, God, this miserable age!
What stratagems, how fell, how butcherly,
Erroneous, mutinous and unnatural,
This deadly quarrel daily doth beget!
O boy, thy father gave thee life too soon,
And hath bereft thee of thy life too late!
KING HENRY VI
Woe above woe! grief more than common grief!
O that my death would stay these ruthful deeds!
O pity, pity, gentle heaven, pity! (II,v, 55- 97)

Romeo and Juliet

Three civil brawls, bred of an airy world,
By thee, old Capulet and Montague,
Have thrice disturbed the quiet of our streets (I,i.89-91)

PROLOGUE
Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-cross'd lovers take their life;
Whose misadventured piteous overthrows
Do with their death bury their parents' strife.
The fearful passage of their death-mark'd love,
And the continuance of their parents' rage,
Which, but their children's end, nought could remove,
Is now the two hours' traffic of our stage;
The which if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to mend.(1-14)

(Enter, several of both houses, who join the fray; then enter Citizens, 
with clubs
FIRST CITIZEN
Clubs, bills, and partisans! strike! beat them down!
Down with the Capulets! down with the Montagues! (I,i, 72-3)

PRINCE
Rebellious subjects, enemies to peace,
Profaners of this neighbour-stained steel,--
Will they not hear? (I,i, 80-3)

If ever you disturb our streets again,
Your lives shall pay the forfeit of the peace.
For this time, all the rest depart away:
You Capulet; shall go along with me:
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And, Montague, come you this afternoon,
To know our further pleasure in this case,
To old Free-town, our common judgment-place.
Once more, on pain of death, all men depart. (I,i,96-103)

Mercy but murders, pardoning those that kill. (III,i, 108)

I have an interest in your hate's proceeding,
My blood for your rude brawls doth lie a-bleeding;
But I'll amerce you with so strong a fine
That you shall all repent the loss of mine: (III,ii, 189-192)

Capulet! Montague!
See, what a scourge is laid upon your hate,
That heaven finds means to kill your joys with love.
And I for winking at your discords too
Have lost a brace of kinsmen. All are punish'd. (V,iii, 291-295)

LADY CAPULET
O, the people in the street cry 'Romeo',
Some 'Juliet', and some 'Paris', and all run,
With open outcry toward our monument. (V,iii, 191-3)

PRINCE
A glooming peace this morning with it brings; (V,iii, 305)

JULIET
It is an honour that I dream not of.(I,iii,66)

O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo?
Deny thy father and refuse thy name;
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I'll no longer be a Capulet. (II,ii,33-6)

ROMEO
I take thee at thy word.
Call me but love, and I'll be new baptis'd;
Henceforth I never will be Romeo.(II,ii, 49-51)

JULIET
Ancient damnation! O most wicked fiend, (III, v, 235)

ROMEO
sweet Juliet,
Thy beauty hath made me effeminate
And in my temper soften'd valour's steel! (III,i, 114-6)
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PARIS
Happily met, my lady and my wife!
JULIET
That may be, sir, when I may be a wife.
PARIS
That may be must be, love, on Thursday next.
JULIET
What must be shall be.
FRIAR LAURENCE
That's a certain text.
PARIS
Come you to make confession to this father?
JULIET
To answer that, I should confess to you.(IV,i, 18-24)

Alack, alack, is it not like that I,
So early waking, what with loathsome smells,
And shrieks like mandrakes' torn out of the earth,
That living mortals, hearing them, run mad:--
O, if I wake, shall I not be distraught,
Environed with all these hideous fears?
And madly play with my forefather's joints?
And pluck the mangled Tybalt from his shroud?
And, in this rage, with some great kinsman's bone,
As with a club, dash out my desperate brains?
O, look! methinks I see my cousin's ghost
Seeking out Romeo, that did spit his body
Upon a rapier's point! Stay, Tybalt, stay!
Romeo, Romeo, Romeo,here's drink! I drink to thee!
She falls upon her bed, within the curtains (IV,iii, 45-58)

JULIET
Yea, noise? Then I'll be brief. O happy dagger.
This is thy sheath. There rust, and let me die.
(Stabs herself and falls ) (V, iii, 168-9)

Othelo
IAGO
For i do know for, I do know, the state,
However this may gall him with some cheque,
Cannot with safety cast him, for he's embark'd
With such loud reason to the Cyprus wars,
Which even now stand in act, that, for their souls,
Another of his fathom they have none,
To lead their business: (I,i, 145-151)
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'I have already chose my officer.'
And what was he?
Forsooth, a great arithmetician,
One Michael Cassio, a Florentine,
A fellow almost damn'd in a fair wife;
That never set a squadron in the field,
Nor the division of a battle knows
More than a spinster; unless the bookish theoric,
Wherein the toged consuls can propose
As masterly as he: mere prattle, without practise,
Is all his soldiership (I,i,16-26)

And I, of whom his eyes had seen the proof
At Rhodes, at Cyprus and on other grounds
Christian and heathen, must be be-lee'd and calm'd
By debitor and creditor: (I,i, 27- 30)

OTHELLO
She wish'd she had not heard it, yet she wish'd
That heaven had made her such a man: (I,iii,163-4)

DESDEMONA
I saw Othello's visage in his mind,
And to his honour and his valiant parts
Did I my soul and fortunes consecrate.
So that, dear lords, if I be left behind,
A moth of peace, and he go to the war,
The rites for which I love him are bereft me, (I,iii, 254-9)

OTHELLO
If it were now to die,
'Twere now to be most happy; for, I fear,
My soul hath her content so absolute
That not another comfort like to this
Succeeds in unknown fate. (II,i,187-191)

farewell content!
Farewell the plumed troop, and the big wars,
That make ambition virtue! O, farewell!
Farewell the neighing steed, and the shrill trump,
The spirit-stirring drum, the ear-piercing fife,
The royal banner, and all quality,
Pride, pomp and circumstance of glorious war!
And, O you mortal engines, whose rude throats
The immortal Jove's dead clamours counterfeit,
Farewell! Othello's occupation's gone! (III,iii, 351-60)

EMILIA
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They are all but stomachs, and we all but food;
To eat us hungerly, and when they are full,
They belch us. (III,iv, 105-7)

Then let them use us well: else let them know,
The ills we do, their ills instruct us so. (IV,iii, 101-2)

Coriolanus

(Enter a company of mutinous Citizens, with staves, clubs, and other 
weapons)
FIRST CITIZEN
Before we proceed any further, hear me speak.
ALL
Speak, speak.
FIRST CITIZEN
You are all resolved rather to die than to famish?
ALL
Resolved. resolved.
FIRST CITIZEN
First, you know Caius Marcius is chief enemy to the people.
ALL
We know't, we know't.
FIRST CITIZEN
Let us kill him, and we'll have corn at our own price.
Is't a verdict?
ALL
No more talking on't; let it be done: away, away!(1-12)

(Enter VOLUMNIA and VIRGILIA they set them down on two low 
stools, and sew)
VOLUMNIA
I pray you, daughter, sing; or express yourself in a more comfortable
sort:  if  my son  were my husband,  I  should  freelier  rejoice  in  that
absence wherein he won honour than in the embracements of his bed
where he would show most love. When yet he was but tender-bodied
and the only son of my womb, when youth with comeliness plucked
all gaze his way, when for a day of kings' entreaties a mother should
not sell him an hour from her beholding, I, considering how honour
would become such a person. that it was no better than picture-like to
hang by the wall, if renown made it not stir, was pleased to let him
seek danger where he was like to find fame. To a cruel war I sent him;
from  whence  he  returned,  his  brows  bound  with  oak.  I  tell  thee,
daughter, I sprang not more in joy at first hearing he was a man-child
than now in first seeing he had proved himself a man.
VIRGILIA
But had he died in the business, madam; how then?
VOLUMNIA
Then his good report should have been my son; I
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therein would have found issue. Hear me profess
sincerely: had I a dozen sons, each in my love
alike and none less dear than thine and my good
Marcius, I had rather had eleven die nobly for their
country than one voluptuously surfeit out of action.
(Enter a Gentlewoman)
GENTLEWOMAN
Madam, the Lady Valeria is come to visit you.
VIRGILIA
Beseech you, give me leave to retire myself.
VOLUMNIA
Indeed, you shall not. 
Methinks I hear hither your husband's drum,
See him pluck Aufidius down by th' hair,
As children from a bear, the Volsces shunning him:
Methinks I see him stamp thus, and call thus:
'Come on, you cowards! you were got in fear, 
Though you were born in Rome:' his bloody brow
With his mail'd hand then wiping, forth he goes,
Like to a harvest-man that's task'd to mow
Or all or lose his hire.
VIRGILIA
His bloody brow! O Jupiter, no blood!
VOLUMNIA
Away, you fool! it more becomes a man
Than gilt his trophy: the breasts of Hecuba,
When she did suckle Hector, look'd not lovelier
Than Hector's forehead when it spit forth blood
At Grecian sword, contemning. Tell Valeria,
We are fit to bid her welcome.
(Exit Gentlewoman)
VIRGILIA
Heavens bless my lord from fell Aufidius!
VOLUMNIA
He'll beat Aufidius 'head below his knee
And tread upon his neck.
(Enter VALERIA, with an Usher and Gentlewoman)
VALERIA
My ladies both, good day to you.
VOLUMNIA
Sweet madam.
VIRGILIA
I am glad to see your ladyship.
VALERIA
How do you both? you are manifest house-keepers. What are you
sewing here? A fine spot, in good faith. How does your little son?
VIRGILIA
I thank your ladyship; well, good madam.
VOLUMNIA
He had rather see the swords, and hear a drum, than
look upon his school-master.
VALERIA
O' my word, the father's son: I'll  swear,'tis a very pretty boy. O' my
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troth,  I  looked upon him o'  Wednesday half  an hour together:  has
such a confirmed countenance. I saw him run after a gilded butterfly:
and when he caught it, he let it go again; and after it again; and over
and over he comes, and again; catched it again; or whether his fall
enraged him, or how 'twas, he did so set his teeth and tear it; O, I
warrant it, how he mammocked it!
VOLUMNIA
One on 's father's moods.
VALERIA
Indeed, la, 'tis a noble child.
VIRGILIA
A crack, madam.
VALERIA
Come, lay aside your stitchery; I must have you play
the idle husewife with me this afternoon.
VIRGILIA
No, good madam; I will not out of doors.
VALERIA
Not out of doors!
VOLUMNIA
She shall, she shall.
VIRGILIA
Indeed, no, by your patience; I'll  not over the threshold till  my lord
return from the wars.
VALERIA
Fie, you confine yourself most unreasonably: come,you must go visit
the good lady that lies in.
VIRGILIA
I will wish her speedy strength, and visit her with my prayers; but I
cannot go thither.
VOLUMNIA
Why, I pray you?
VIRGILIA
'Tis not to save labour, nor that I want love.
VALERIA
You would be another Penelope: yet, they say, all the yarn she spun
in Ulysses' absence did but fill  Ithaca full  of moths. Come; I would
your  cambric  were  sensible  as  your  finger,  that  you  might  leave
pricking it for pity. Come, you shall go with us.
VIRGILIA
No, good madam, pardon me; indeed, I will not forth.
VALERIA
In truth, la, go with me; and I'll tell you
excellent news of your husband.
VIRGILIA
O, good madam, there can be none yet.
VALERIA
Verily, I do not jest with you; there came news from
him last night.
VIRGILIA
Indeed, madam?
VALERIA
In earnest, it's true; I heard a senator speak it. Thus it is: the Volsces
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have an army forth; against whom Cominius the general is gone, with
one part  of  our Roman power:  your  lord and Titus Lartius are set
down before their  city Corioli;  they nothing doubt  prevailing and to
make it brief wars. This is true, on mine honour; and so, I pray, go
with us.
VIRGILIA
Give me excuse, good madam; I will obey you in everything hereafter.
VOLUMNIA
Let her alone, lady: as she is now, she will but
disease our better mirth.
VALERIA
In troth, I think she would. Fare you well,  then. Come, good sweet
lady. Prithee, Virgilia, turn thy solemness out o' door. and go along
with us.
VIRGILIA
No, at a word, madam; indeed, I must not. I wish you much mirth.
VALERIA
Well, then, farewell.
(Exeunt)

CORIOLANUS
I muse my mother 
Does not approve me further, who was wont
To call them woollen vassals, things created
To buy and sell with groats, to show bare heads(III,ii, 8-11)

VOLUMNIA
At thy choice, then:
To beg of thee, it is my more dishonour
Than thou of them. Come all to ruin; let
Thy mother rather feel thy pride than fear
Thy dangerous stoutness, for I mock at death
With as big heart as thou. Do as thou list
Thy valiantness was mine, thou suck'dst it from me,
But owe thy pride thyself.(III,ii, 123-9)

CORIOLANUS
My wife comes foremost; then the honour'd mould
Wherein this trunk was framed, and in her hand
The grandchild to her blood. (V,iii, 22-4)

VOLUMNIA
These wars determine: if I cannot persuade thee
Rather to show a noble grace to both parts
Than seek the end of one, thou shalt no sooner
March to assault thy country than to tread--
Trust to't, thou shalt not--on thy mother's womb,
That brought thee to this world.
VIRGILIA
Ay, and mine,
That brought you forth this boy, to keep your name
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Living to time.
YOUNG MARCIUS
A' shall not tread on me;
I'll run away till I am bigger, but then I'll fight.
CORIOLANUS
Not of a woman's tenderness to be,
Requires nor child nor woman's face to see.
I have sat too long.(V,iii, 120-132)
(Rising)

Ladies, you deserve
To have a temple built you: all the swords
In Italy, and her confederate arms,
Could not have made this peace.
(Exeunt)(V,iii, 211-14)

SENATOR
Unshout the noise that banish'd Marcius,
Repeal him with the welcome of his mother; (V,v, 4-5)

Titus Andronicus

TITUS ANDRONICUS
Lucius, what book is that she tosseth so?
YOUNG LUCIUS
Grandsire, 'tis Ovid's Metamorphosis;
My mother gave it me.
MARCUS ANDRONICUS
For love of her that's gone,
Perhaps she cull'd it from among the rest.
TITUS ANDRONICUS
Soft! see how busily she turns the leaves!
(Helps her)
What would she find? Lavinia, shall I read?
This is the tragic tale of Philomel,
And treats of Tereus' treason and his rape:
And rape, I fear, was root of thine annoy.
MARCUS ANDRONICUS
See, brother, see; note how she quotes the leaves.
TITUS ANDRONICUS
Lavinia, wert thou thus surprised, sweet girl,
Ravish'd and wrong'd, as Philomela was,
Forced in the ruthless, vast, and gloomy woods? 
(Lavinia nods) See, see!
Ay, such a place there is, where we did hunt--
O, had we never, never hunted there!--
Pattern'd by that the poet here describes,
By nature made for murders and for rapes.
MARCUS ANDRONICUS
O, why should nature build so foul a den,
Unless the gods delight in tragedies?
TITUS ANDRONICUS



212

Give signs, sweet girl - for here are none but friends - 
What Roman lord it was durst do the deed:
Or slunk not Saturnine, as Tarquin erst,
That left the camp to sin in Lucrece' bed?
MARCUS ANDRONICUS
Sit down, sweet niece: brother, sit down by me.
Apollo, Pallas, Jove, or Mercury,
Inspire me, that I may this treason find!
My lord, look here: look here, Lavinia.
(He writes his name with his staff,
and guides it with feet and mouth)
This sandy plot is plain; guide, if thou canst
This after me, when I have writ my name
Without the help of any hand at all.
Cursed be that heart that forced us to this shift!
Write thou good niece; and here display, at last,
What God will have discover'd for revenge;
Heaven guide thy pen to print thy sorrows plain,
That we may know the traitors and the truth!
(She takes the staff in her mouth,
and guides it with her stumps, and writes)
TITUS ANDRONICUS
O, do ye read, my lord, what she hath writ?
'Stuprum. Chiron. Demetrius.'
MARCUS ANDRONICUS
What, what! the lustful sons of Tamora
Performers of this heinous, bloody deed?
TITUS ANDRONICUS
Magni Dominator poli,
Tam lentus audis scelera? tam lentus vides?(IV,i, 41-82)

Patient yourself, madam, and pardon me.
These are their brethren, whom your Goths beheld
Alive and dead; and for their brethren slain
Religiously they ask a sacrifice.
To this your son is mark'd, and die he must
T' appease their groaning shadows that are gone.(I,i,124-9)

MARCUS ANDRONICUS
O let me teach you how to knit again 
This scattered corn into one mutual sheaf,
These broken limbs again into one body (V,iii, 69-71)

TAMORA (kneeling)
Stay, Roman brethren! Gracious conqueror,
Victorious Titus, rue the tears I shed,
A mother's tears in passion for her son:
And if thy sons were ever dear to thee,
O, think my son to be as dear to me!
Sufficeth not that we are brought to Rome,
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To beautify thy triumphs and return,
Captive to thee and to thy Roman yoke,
But must my sons be slaughter'd in the streets,
For valiant doings in their country's cause?
O, if to fight for king and commonweal
Were piety in thine, it is in these.
Andronicus, stain not thy tomb with blood:
Wilt thou draw near the nature of the gods?
Draw near them then in being merciful:
Sweet mercy is nobility's true badge:
Thrice noble Titus, spare my first-born son. (107-23)

TAMORA
What begg'st thou, then? fond woman, let me go.
LAVINIA
'Tis present death I beg; and one thing more
That womanhood denies my tongue to tell:
O, keep me from their worse than killing lust,
And tumble me into some loathsome pit,
Where never man's eye may behold my body:
Do this, and be a charitable murderer.
TAMORA
So should I rob my sweet sons of their fee:
No, let them satisfy their lust on thee.
DEMETRIUS
Away! for thou hast stay'd us here too long.
LAVINIA
No grace? no womanhood? Ah, beastly creature!
The blot and enemy to our general name!
Confusion fall--
CHIRON
Nay, then I'll stop your mouth. Bring thou her husband:
This is the hole where Aaron bid us hide him.
(DEMETRIUS throws the body of BASSIANUS into the pit; then 
exeunt DEMETRIUS and CHIRON, dragging off LAVINIA)
TAMORA
Farewell, my sons: see that you make her sure.
Ne'er let my heart know merry cheer indeed,
Till all the Andronici be made away.
Now will I hence to seek my lovely Moor,
And let my spleenful sons this trull deflow'r.(II,ii, 172-191)
(Exit)

Troilus and Cressida

THERSITES
Here  is  such  patchery,  such  juggling  and  such  knavery!  all  the
argument is a cuckold and a whore; a good quarrel to draw emulous
factions  and  bleed  to  death  upon.  Now,  the  dry  serpigo  on  the
subject, and war and lechery confound all!(II,iii, 70-4)
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PANDARUS
Mark him; note him. O brave Troilus! Look well upon him, niece: look
you  how his  sword  is  bloodied,  and  his  helm  more  hacked  than
Hector's, and how he looks, and how he goes! O admirable youth! he
ne'er saw three and twenty. Go thy way, Troilus, go thy way! Had I a
sister  were a grace,  or  a daughter a goddess,  he should take his
choice. O admirable man! Paris? Paris is dirt to him; and, I warrant,
Helen, to change, would give an eye to boot.(I,ii, 225-233)

The Merchant of Venice

(Enter LORENZO and JESSICA)
LORENZO
The moon shines bright: in such a night as this,
When the sweet wind did gently kiss the trees
And they did make no noise, in such a night
Troilus methinks mounted the Troyan walls
And sigh'd his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night.(V,i, 1-6)

Troilus and Cressida

CRESSIDA
to defend all these: and at all these wards I lie, at a
thousand watches.(I,i, 256-7)

ULYSSES
It were no match, your nail against his horn.
May I, sweet lady, beg a kiss of you?
CRESSIDA
You may.
ULYSSES
I do desire it.
CRESSIDA
Why, beg, then.
ULYSSES
Why then for Venus' sake, give me a kiss,
When Helen is a maid again, and his.
CRESSIDA
I am your debtor, claim it when 'tis due.
ULYSSES
Never's my day, and then a kiss of you.
DIOMEDES
Lady, a word: I'll bring you to your father.
(Exit with CRESSIDA)
NESTOR
A woman of quick sense.
ULYSSES
Fie, fie upon her!
There's language in her eye, her cheek, her lip,
Nay, her foot speaks; her wanton spirits look out
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At every joint and motive of her body.
O, these encounterers, so glib of tongue,
That give accosting welcome ere it comes,
And wide unclasp the tables of their thoughts
To every ticklish reader! set them down
For sluttish spoils of opportunity
And daughters of the game. (IV,v, 48-64)

I HENRY VI
I,II
BASTARD OF ORLEANS
Methinks your looks are sad, your cheer appall'd:
Hath the late overthrow wrought this offence?
Be not dismay'd, for succor is at hand:
A holy maid hither with me I bring,
Which by a vision sent to her from heaven
Ordained is to raise this tedious siege
And drive the English forth the bounds of France.
The spirit of deep prophecy she hath,
Exceeding the nine sibyls of old Rome:
What's past and what's to come she can descry.
Speak, shall I call her in? Believe my words,
For they are certain and unfallible. 
CHARLES
Go, call her in.(I,ii, 48-60)

JOAN LA PUCELLE
Dauphin, I am by birth a shepherd's daughter,
My wit untrain'd in any kind of art.
Heaven and our Lady gracious hath it pleased
To shine on my contemptible estate:
Lo, whilst I waited on my tender lambs,
And to sun's parching heat display'd my cheeks,
God's mother deigned to appear to me
And in a vision full of majesty
Will'd me to leave my base vocation
And free my country from calamity:
Her aid she promised and assured success:
In complete glory she reveal'd herself;
And, whereas I was black and swart before,
With those clear rays which she infused on me
That beauty am I bless'd with which you see.
Ask me what question thou canst possible,
And I will answer unpremeditated:
My courage try by combat, if thou darest,
And thou shalt find that I exceed my sex.
Resolve on this, thou shalt be fortunate,
If thou receive me for thy warlike mate.(I,ii, 72-92)

JOAN LA PUCELLE
Glory is like a circle in the water,
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Which never ceaseth to enlarge itself
Till by broad spreading it disperse to nought.
With Henry's death the English circle ends;
Dispersed are the glories it included.
Now am I like that proud insulting ship
Which Caesar and his fortune bare at once.(i,ii,133-9)

TALBOT
(Puzel approaches him)
Here, here she comes. I'll have a bout with thee;
Devil or devil's dam, I'll conjure thee:
Blood will I draw on thee, thou art a witch,
And straightway give thy soul to him thou servest.
JOAN LA PUCELLE
Come, come, 'tis only I that must disgrace thee.
(Here they fight)
TALBOT
Heavens, can you suffer hell so to prevail?
My breast I'll burst with straining of my courage
And from my shoulders crack my arms asunder.
But I will chastise this high-minded strumpet.
(They fight again)
JOAN LA PUCELLE
Talbot, farewell; thy hour is not yet come:
I must go victual Orleans forthwith.
(A short alarum; then Charles passes over the stage and
enters the town with soldiers)
O'ertake me, if thou canst; I scorn thy strength.
Go, go, cheer up thy hungry-starved men;
Help Salisbury to make his testament:
This day is ours, as many more shall be.(I, v, 4-18)

CHARLES
No longer on Saint Denis will we cry,
But Joan la Pucelle shall be France's saint. (I,vi, 29-30)

Iv,vii
JOAN LA PUCELLE
Him that thou magnifiest with all these titles
Stinking and fly-blown lies here at our feet.(IV, vii, 187-8)
V,iv
YORK
Break thou in pieces and consume to ashes,
Thou foul accursed minister of hell! (V,iii, 92-3)

SUFFOLK 
Say, gentle princess, would you not suppose  
Your bondage happy, to be made a queen?

MARGARET 
To be a queen in bondage is more vile
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Than is a slave in base servility;
For princes should be free. (V. iii. 110-14)

3 Henry VI
(Enter QUEEN MARGARET and PRINCE EDWARD)
EXETER 
Here comes the queen, whose looks bewray her anger:
I'll steal away.
KING HENRY VI 
Exeter, so will I.
QUEEN MARGARET 
Nay, go not from me; I will follow thee.
KING HENRY VI 
Be patient, gentle queen, and I will stay.
QUEEN MARGARET 
Who can be patient in such extremes?
Ah, wretched man! Would I had died a maid
And never seen thee, never borne thee son,
Seeing thou hast proved so unnatural a father!
Hath he deserved to lose his birthright thus?
Hadst thou but loved him half so well as I,
Or felt that pain which I did for him once,
Or nourish'd him as I did with my blood,
Thou wouldst have left thy dearest heart-blood there,
Rather than have that savage duke thine heir
And disinherited thine only son.

PRINCE EDWARD 
Father, you cannot disinherit me:
If you be king, why should not I succeed?
KING HENRY VI 
Pardon me, MARGARET; pardon me, sweet son:
The Earl of Warwick and the duke enforced me.
QUEEN MARGARET 
Enforced thee! Art thou king, and wilt be forced?
I shame to hear thee speak. Ah, timorous wretch!
Thou hast undone thyself, thy son and me,
And given unto the house of York such head
As thou shalt reign but by their sufferance.
To entail him and his heirs unto the crown,
What is it, but to make thy sepulchre
And creep into it far before thy time?
Warwick is chancellor and the Lord of Calais;
Stern Falconbridge commands the narrow seas;
The duke is made protector of the realm;
And yet shalt thou be safe? such safety finds
The trembling lamb environed with wolves.
Had I been there, which am a silly woman,
The soldiers should have toss'd me on their pikes
Before I would have granted to that act.
But thou preferr'st thy life before thine honour:
And seeing thou dost, I here divorce myself
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Both from thy table, Henry, and thy bed,
Until that act of parliament be repeal'd
Whereby my son is disinherited.
The northern lords that have forsworn thy colours
Will follow mine, if once they see them spread;
And spread they shall be, to thy foul disgrace
And utter ruin of the house of York.
Thus do I leave thee. Come, son, let's away;
Our army is ready; come, we'll after them.
KING HENRY VI 
Stay, gentle MARGARET, and hear me speak.
QUEEN MARGARET 
Thou hast spoke too much already: get thee gone.
KING HENRY VI 
Gentle son Edward, thou wilt stay with me?
QUEEN MARGARET 
Ay, to be murder'd by his enemies.
PRINCE EDWARD 
When I return with victory from the field
I'll see your grace: till then I'll follow her.
QUEEN MARGARET 
Come, son, away; we may not linger thus.(I. I, 218-70)
(Exeunt QUEEN MARGARET and PRINCE EDWARD) 

QUEEN MARGARET 
O Ned, sweet Ned! speak to thy mother, boy!
Canst thou not speak? O traitors! Murderers!
They that stabb'd Caesar shed no blood at all,
Did not offend, nor were not worthy blame,
If this foul deed were by to equal it:
He was a man; this, in respect, a child:
And men ne'er spend their fury on a child.
What's worse than murderer, that I may name it?
No, no, my heart will burst, and if I speak:
And I will speak, that so my heart may burst.
Butchers and villains! Bloody cannibals!
How sweet a plant have you untimely cropp'd!
You have no children, butchers! If you had,
The thought of them would have stirr'd up remorse:
But if you ever chance to have a child,
Look in his youth to have him so cut off
As, deathsmen, you have rid this sweet young prince! (V,v, 49-65)

YORK
She-wolf of France, but worse than wolves of France (I,iv,111)

RICHARD III

QUEEN ELIZABETH 
As little joy, my lord, as you suppose
You should enjoy, were you this country's king,
As little joy may you suppose in me.
That I enjoy, being the queen thereof.
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QUEEN MARGARET (Aside)
A little joy enjoys the queen thereof,
For I am she, and altogether joyless.
I can no longer hold me patient.
(Advancing)
Hear me, you wrangling pirates, that fall out
In sharing that which you have pill'd from me!
Which of you trembles not that looks on me?
If not, that I being queen, you bow like subjects,
Yet that, by you deposed, you quake like rebels?
Ah, gentle villain, do not turn away!
GLOUCESTER 
Foul wrinkled witch, what makest thou in my sight?
QUEEN MARGARET 
But repetition of what thou hast marred;
That will I make before I let thee go.
GLOUCESTER 
Wert thou not banishèd on pain of death?
QUEEN MARGARET 
I was; but I do find more pain in banishment
Than death can yield me here by my abode.
A husband and a son thou owest to me;
And thou a kingdom; all of you allegiance.
This sorrow that I have, by right is yours,
And all the pleasures you usurp are mine.  
GLOUCESTER 
The curse my noble father laid on thee
When thou didst crown his warlike brows with paper
And with thy scorns drew'st rivers from his eyes,
And then, to dry them, gavest the duke a clout
Steep'd in the faultless blood of pretty Rutland -
His curses, then from bitterness of soul
Denounced against thee, are all fall'n upon thee;
And God, not we, hath plagued thy bloody deed.
QUEEN ELIZABETH 
So just is God, to right the innocent. (I, iii.151-82)

QUEEN MARGARET 
What, dost thou scorn me for my gentle counsel?
And soothe the devil that I warn thee from?
O, but remember this another day,
When he shall split thy very heart with sorrow,
And say poor MARGARET was a prophetess!
Live each of you the subjects to his hate,
And he to yours, and all of you to God's!
(Exit)
HASTINGS 
My hair doth stand on end to hear her curses.
RIVERS 
And so doth mine; I muse why she's at liberty. (I, iii.297-305)

QUEEN ELIZABETH 



220

O, thou didst prophesy the time would come
That I should wish for thee to help me curse
That bottled spider, that foul bunch-back'd toad!
QUEEN MARGARET 
I call'd thee then vain flourish of my fortune;
I call'd thee then poor shadow, painted queen;
The presentation of but what I was;
(...)
Thou didst usurp my place, and dost thou not
Usurp the just proportion of my sorrow?
(...)
QUEEN ELIZABETH 
O thou well skill'd in curses, stay awhile,
And teach me how to curse mine enemies!
QUEEN MARGARET 
Forbear to sleep the nights, and fast the days;
Compare dead happiness with living woe;
Think that thy babes were sweeter than they were,
And he that slew them fouler than he is:
Bett'ring thy loss makes the bad causer worse:
Revolving this will teach thee how to curse.
QUEEN ELIZABETH 
My words are dull; Oh, quicken them with thine!
QUEEN MARGARET 
Thy woes will make them sharp, and pierce like mine.
(Exit)
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