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Resumo 

“Thy name is woman”:  
a (re)construção das identidades femininas em adaptações narrativas de 

Hamlet 
Leonardo Bérenger Alves Carneiro 

Orientador: Professora Doutora Marlene Soares dos Santos 

  

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-
graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor 
em Linguística Aplicada.  
 

O volume de adaptações de Hamlet, de William Shakespeare, para os mais 
diversos meios culturais é incalculável. No campo da prosa ficcional, a tragédia 
vem sendo objeto do trabalho de adaptadores desde o século XIX. Tomando-se 
por base a teoria da adaptação, conforme compreendida por Linda Hutcheon e 
Julie Sanders, a presente tese tem por objetivo analisar a (re)construção das 
identidades das personagens Gertrudes e Ofélia em adaptações narrativas de 
Hamlet. Nesse sentido, articulam-se à teoria da adaptação estudos de identidade 
e teoria narrativa, com foco na construção de personagem. Partiu disso a 
necessidade de compreensão das configurações de Gertrudes e Ofélia nos três 
textos da tragédia, além do estabelecimento de um panorama de suas recepções 
na crítica. A (re)construção da Rainha foi analisada em três obras: Gertrude of 
Denmark: An Interpretative Romance, de Lillie Buffum Chace Wyman, o conto 
“Gertrude Talks Back”, de Margaret Atwood, e Gertrudes e Cláudio, de John 
Updike. Em relação à Ofélia, a (re)construção de sua identidade, em narrativas 
do século XIX, tomou por base o conto “Hamlet”, de Mary e Charles Lamb, 
publicado em Contos de Shakespeare, e o de Edith Nesbit, “Hamlet”, que integra 
sua obra 10 peças de Shakespeare, além da novela “Ophelia, the Rose of 
Elsinore”, de Mary Cowden Clarke, em The Girlhood of Shakespeare’s Heroines 
in a Series of Fifteen Tales. No contexto da ficção contemporânea, foram objetos 
deste estudo os romances Dating Hamlet: Ophelia’s Story, de Lisa Fiedler, 
Ophelia’s Revenge, de Rebecca Reisert, Hamlet II, Ophelia’s Revenge, de David 
Bergantino e Ophelia, de Lisa Klein. 

 

Palavras-chave: adaptações de Hamlet – Gertrudes e Ofélia – crítica - 
identidade – narrativa 

Rio de Janeiro 

Julho de 2014 
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Abstract 

“Thy name is woman”: 
The (Re)construction of Feminine Identities in Narrative Adaptations of Hamlet 

 
Leonardo Bérenger Alves Carneiro 

Doctoral advisor: Marlene Soares dos Santos 

 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-
graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor 
em Linguística Aplicada.  
 

The number of adaptations of Hamlet, by William Shakespeare, for the most 
diverse media is incalculable. In the field of prose fiction, the tragedy has been 
the object of the work of adapters since the nineteenth century. Taking as a basis 
the theory of adaptation, as understood by Linda Hutcheon and Julie Sanders, 
this thesis aims at analyzing the identity (re)construction of the characters 
Gertrude and Ophelia in narrative adaptations of Hamlet. For that purpose, the 
theory of adaptation is articulated with identity studies and narrative theory, 
focusing on character construction. Departed from this the need to understand 
the configurations of Gertrude and Ophelia in the three texts of the tragedy, as 
well as to establish an overview of their critical receptions. The (re)construction 
of the Queen was analyzed in three works: Gertrude of Denmark: An 
Interpretative Romance, by Lillie Buffum Chace Wyman, the short story "Gertrude 
Talks Back", by Margaret Atwood, and Gertrude and Claudius, by John Updike. 
Regarding Ophelia, the (re) construction of her identity in nineteenth century 
narratives was based on the tale “Hamlet”, by Mary and Charles Lamb, published 
in Tales from Shakespeare, Edith Nesbit’s "Hamlet", which integrates her work 
The Children’s Shakespeare, and the novella "Ophelia, the Rose of Elsinore" by 
Mary Cowden Clarke, in The Girlhood of Shakespeare's Heroines in a Series of 
Fifteen Tales. In the context of contemporary fiction, this study brings analyses 
of the novels Dating Hamlet: Ophelia's Story, by Lisa Fiedler, Ophelia's Revenge, 
by Rebecca Reisert, Hamlet II, Ophelia's Revenge, by David Bergantino and 
Ophelia, by Lisa Klein. 

 

Keywords: adaptations of Hamlet - Gertrude and Ophelia – criticism - identity - 
narrative  
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“And keep you in the rear of your affection, 

Out of the shot and danger of desire.” 

(Hamlet. I, iii, 34 – 35) 
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Introdução 

 
“And in this harsh world draw upon thy breath in pain 

To tell my story.”1 
(Hamlet. V, ii, 327 - 328) 

 

 O pedido de Hamlet a Horácio no ato final da tragédia que leva seu nome, 

nos mostra um Príncipe que parece estar preocupado em resgatar a sua 

reputação na posteridade, sem ter idéia da tarefa gigantesca que estava 

delegando ao grande amigo. Mais além, as palavras de Hamlet estabelecem um 

diálogo não apenas com Horácio, mas também com Cássio, um dos 

conspiradores junto a Brutus, em Júlio César (1599), visto que na tragédia 

romana, seguido ao assassinato de César, Cássio vaticina: “Quantos séculos, 

ainda,/ Esta cena será representada/ Em países ainda não-nascidos, em idiomas 

desconhecidos”2. Escritas com uma distância temporal de talvez pouco mais de 

um ano, se tomarmos a cronologia conjectural das obras dramáticas de William 

Shakespeare (1564 – 1616) como referencial, as falas de ambas as personagens 

podem nos levar a acreditar que o dramaturgo, através de referências 

metalinguísticas, foi capaz de antever o destino de sua obra: suas peças são 

amplamente encenadas em palcos de todo o mundo, em incontáveis idiomas, 

ultrapassando exponencialmente os limites poligonais3 do seu The Globe. A 

história de Hamlet (1600 – 1601), por sua vez, nunca deixará de ser narrada.  

 Em realidade, as imbricações entre a obra teatral shakespeariana e a 

narrativa remontam à composição de suas peças, na medida em que, não sendo 

na noção de originalidade onde jaz a genialidade do Bardo (idéia que discutimos 

no segundo capítulo), Shakespeare fez uso extensivo não apenas de fontes 

dramáticas e poéticas às quais teve acesso, como foi, também, um exímio 

                                                           
1 Esta epígrafe, bem como todas as demais nesta tese, foi retirada de Hamlet, Prince of Denmark. Ed.  
Philip Edwards.  New Cambridge Shakespeare. 
2 “How many ages hence/ shall this our lofty scene be acted over/ In states unborn and accents yet 
unknown!” (III, i, 111 – 113).  
3 Andrew Gurr acredita que o prédio do The Globe era formado por um polígono de vinte lados. GURR 
(1999) 170.  
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adaptador de narrativas que circulavam pela Inglaterra elisabetana e jaimesca, 

como atestado por Geoffrey Bullough, em sua monumental obra em oito 

volumes, Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare. Devido aos currículos 

escolares com sólidos pilares latinos, os jovens eram demandados à leitura de 

autores como Plauto (230 a.C. – 180 a. C.), Terêncio (195 a. C. – 159 a. C.), 

Sêneca (4 a. C. – 65 d. C.), Virgílio (70 a. C. – 19 a. C.) e, principalmente, Ovídio 

(46 a.C. – 18 d. C.). Pela via da tradução, difundiram-se os textos, dentre tantos 

outros, de Boccaccio (1313 – 1375), Bandello (1480 – 1562) e Luigi da Porto 

(1485 – 1529). Ademais, a prosa vernacular de historiadores – como Raphael 

Holinshed (1525 – 1580) – também serviu de fonte textual a Shakespeare, além 

da poesia lírica e épica de autores ingleses populares a seu tempo, como Sir 

Philip Sidney (1554 – 1586) e Edmund Spencer (1552 – 1590)4. 

No caso específico de Hamlet, é sabido que Shakespeare recorreu a 

fontes estrangeiras e inglesas. A maioria dos elementos lendários utilizados por 

Shakespeare foram retirados de Vita Amleth, obra integrante de Historiae 

Danicae, de autoria de Saxo Grammatius (1150 – 1220), e serão, como veremos, 

retomados por John Updike como uma das fontes que o autor norte-americano 

utilizou na composição de seu romance de adaptação da tragédia de 

Shakespeare, Gertrudes e Cláudio (2000). Datada do século XIII, a obra de 

Grammaticus, publicada em solo inglês no século XVI e largamente estudada à 

época de Shakespeare, foi escrita em latim e reflete o conceito clássico romano 

acerca da virtude e do heroísmo. No entanto, adverte-nos Barbara Heliodora 

que:  

as origens da história podem ser traçadas até possivelmente o 
século VI, pois quando ela é incluída na Edda em prosa, no 
século XII, e o personagem passa a se chamar Amlotha, 
aparecem traços conhecidos nos vestígios dos poetas originais.5 

 

É, portanto, na Historiae Danicae, que o nome da personagem principal 

se altera de Amlotha para Amleth. Dentre os principais paralelos que podemos 

traçar entre o enredo de Vita Amleth e a tragédia Hamlet, situamos o casamento 

apressado da mãe do protagonista, Gerutha, e seu tio usurpador, Feng, que 

                                                           
4 SPENCER (1968) p. 7 – 31. 
5 HELIODORA (2004) p. 148. 
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assassinou o próprio irmão, Horwendil, primeiro marido de Gerutha, e que é 

acusado de maltratar a esposa. Outro ponto de contato interessante entre a obra 

de Grammaticus e a de Shakespeare é a loucura fingida do protagonista. Assim, 

temendo ser igualmente assassinado, Amleth finge-se de louco, mas tem 

momentos suspeitos de lucidez, como quando forja ganchos de madeira e 

pregos, que afirma se tratar de armas que usará para vingar o pai assassinado. 

Além disso, espionado em uma conversa na qual recrimina a mãe pelo 

casamento precipitado com Feng, o Príncipe acaba matando o espião que, 

escondido, buscava entreouvir a conversa entre os dois, episódio que 

imediatamente nos remete à morte de Polônio na chamada “closet scene”, na 

tragédia de Shakespeare.  Finalmente, em viagem de exílio à Inglaterra, Amleth 

se esquivará da morte a partir da adulteração do teor da carta do Rei Feng, que 

dava instruções ao rei inglês de aniquilar Amleth, fazendo com que os dois 

cortesãos que o escoltavam morressem em seu lugar.  

Uma versão razoavelmente fiel da história de Saxo Grammaticus foi 

traduzida na França em 1570 por François de Belleforest (1530 – 1583), no 

conhecido Histoires Tragiques, e que chegou ao número de dez edições, 

tamanha a sua popularidade6. Belleforest, em seu trabalho de tradução 

adaptada, embelezou a obra do autor nórdico, além de duplicar a extensão do 

texto e introduzir um elemento que, com certeza, Shakespeare usaria 

posteriormente: a melancolia do herói. Mais além, Gerutha, a rainha, é uma 

adúltera incestuosa, de quem membros da corte suspeitam, inclusive, de ter 

participado do assassinato do marido, Horwendil. 

Contudo, uma teoria bastante difundida entre os estudiosos aponta para 

a possibilidade de que a principal fonte de Shakespeare na composição de 

Hamlet tenha sido uma peça - hoje perdida - conhecida como Ur-Hamlet. Tendo 

como mais provável autor o dramaturgo Thomas Kyd (1558 – 1594), Ur-Hamlet 

já era conhecida do público inglês por volta do ano de 15877 e é a primeira versão 

conhecida da história que incorpora uma personagem fantasma. Visto que cópia 

alguma de Ur-Hamlet não nos tenha chegado, não é possível que se compare 

seu estilo e linguagem com as obras conhecidas de qualquer autor elisabetano. 

                                                           
6 HELIODORA (2004) p. 151.  
7 HELIODORA (2004) p. 152. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Belleforest
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ur-Hamlet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kyd
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Consequentemente, não há evidências de que Kyd a escreveu, tampouco as há 

de que a obra não possa ter sido uma primeira versão de Hamlet do próprio 

Shakespeare.  

O rico teatro inglês de seu tempo também se configura como grande 

influência sobre o dramaturgo para que ele compusesse o seu Hamlet. The 

Spanish Tragedy (A tragédia espanhola), esta seguramente escrita por Thomas 

Kyd entre os anos de 1587 – 1588, inaugura na história do teatro de língua 

inglesa um gênero que se deflagrará como altamente popular no período 

elisabetano e ao qual Shakespeare se filiará ao escrever Hamlet, inaugurando 

um período clímax em sua carreira: a “tragédia de vingança”. Do modo como Kyd 

elaborou sua A tragédia espanhola, era fundamental que houvesse um crime 

que justificasse a atitude vingativa do herói, além da demanda da vingança, que 

geralmente partia de uma figura sobrenatural, como um fantasma. A partir dessa 

demanda, o vingador, sempre o protagonista da peça, aderiria ao compromisso 

de execução da tarefa, mas não sem alguma hesitação, que resultaria em um 

estado de loucura, real ou fingida. O crime e, principalmente, a vingança que 

dele decorria deveriam ser, neste gênero específico, os verdadeiros condutores 

da trama. Voltando-se ao caso de A tragédia espanhola, matriz fundante do 

gênero (como já apontado), tamanho foi seu sucesso de público, que a peça “se 

torna um clássico ao seu próprio tempo”8, “o modelo e a progenitora de todas as 

peças que a seguiram”9.  

A popularidade alcançada por uma obra teatral, como foi o caso da 

tragédia de Kyd e das peças de tantos outros dramaturgos ingleses, não era um 

fato raro na Inglaterra do início da Era Moderna. Em realidade, o teatro que 

convencionamos chamar elisabetano, mas que se estende para além da 

ascensão do rei Jaime I (1603), até o ano de 1613, se tomamos como referencial 

a data em que Shakespeare se retira à sua cidade natal, Stratford-on-Avon, ou 

até 1616, se compreendemos o ano de sua morte como o fim desta época, foi 

uma “explosão teatral ímpar”10, como acredita Marlene Soares dos Santos, e de 

inigualável apelo popular, no sentido mais abrangente que pudermos dar à 

                                                           
8 GURR (2009) p. vii.  
9 Idem. 
10 SANTOS (1994) p. 70.  
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palavra “popular”. Frequentadas por nobres, comerciantes, estudantes, e até 

mesmo por prostitutas e arruaceiros11, as casas de espetáculos londrinas 

exibiam em seus palcos peças que a própria rainha Elisabete I (1533 – 1603) 

levava a seus palácios para apresentações perante a corte.  

Sendo tão afeita a encenações dramáticas12, e patrona de uma 

companhia teatral, a The Queen’s Men (Os Servos da Rainha), foi Elisabete, 

então, quem teria dado ensejo a que alguns nobres se tornassem patronos das 

primeiras companhias teatrais inglesas, mantidas para a sua própria diversão, 

com apresentações em palácios e mansões do reino. Os atores, considerados 

masterless men (homens sem mestre), necessitavam da proteção nobiliárquica, 

visto que, por não estarem ligados a uma guilda nem ocuparem posições servis 

ou outras regulamentadas, corriam o risco de serem compreendidos e 

apreendidos como vagabundos.  

No entanto, apesar de estarem de alguma forma ligados à nobreza, a vida 

dos profissionais de teatro não era nada fácil. Além dos puritanos 

administradores da cidade de Londres13, que viam no teatro um nicho de 

depravação moral, as companhias teatrais, que sobreviviam essencialmente de 

suas bilheterias, apesar do patrocínio dos nobres, tinham que contornar as 

recorrentes epidemias de peste, que implicavam o fechamento dos teatros pelas 

autoridades sanitárias locais. Mais além, os rigores do inverno britânico 

comumente impossibilitavam a apresentação de espetáculos nos teatros 

públicos durante o inverno, já que eram construídos a céu aberto.  

                                                           
11 Sobre o alcance de público dos teatros elisabetanos, Guy Boquet, em seu livro Teatro e Sociedade: 
Shakespeare, nos traz uma passagem de Viagens à Inglaterra (1599), de Thomas Platter. Afirma Platter 
que “entre inúmeras distrações. Os ingleses passam seu tempo informando-se no teatro o que acontece 
no estrangeiro; é mesmo todo um povo de homens e mulheres que vai a esses lugares sem escrúpulos, 
pois os ingleses em sua maioria não viajam muito, mas preferem informar-se sobre as coisas estrangeiras 
e gozar seus prazeres em casa”. BOQUET (2012) p. 100.  
12 De acordo com Roberto Ferreira da Rocha, “Elisabete possuiu, como poucos indivíduos poderosos do 
início do período moderno, agudo senso da importância do espetáculo para a política. ROCHA (2008). p. 
60.  
13 Impedidos de se estabeleceram dentro dos limites da cidade (the city), os teatros ocupavam uma área 
conhecida como Liberties (Liberdades), onde os administradores puritanos não tinham jurisdição. Nessas 
áreas, localizava-se tudo o que a cidade rejeitava: seus bordéis, tavernas, hospícios, cadeias, 
enforcamentos e espetáculos violentos como brigas de galo, lutas entre ursos e cães (bear baiting) e entre 
touros e cães (bull baiting). Vale aqui notar a posição ambígua do teatro na sociedade elisabetana: embora 
com proteção da nobreza, os atores ocupavam uma posição ainda marginal, sendo rotulados como 
vagabundos ou delinquentes, muitas vezes. 
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Em face a tais adversidades, as companhias se viam obrigadas a partir 

em itinerância pelo interior da Inglaterra, fazendo apresentações nas próprias 

carroças usadas para a viagem, ou em pranchas sobre barris. Em contato com 

a cultura campesina, o teatro se enriquecia de elementos da tradição oral das 

comunidades rurais, da mesma forma com que estabelecia contato com os 

valores e as tradições da nobreza e da plebe de Londres – no caso especial de 

Shakespeare, vale lembrar, o campo e a cidade já se encontravam reunidos na 

personalidade do dramaturgo, devido às suas origens provincianas. Transitando, 

portanto, pelo mundo e pelo submundo da cidade, pelos salões da aristocracia 

e pelas tradições populares do campo, o teatro elisabetano vai absorvendo 

aspectos culturais múltiplos, e desta “encruzilhada onde se chocam e 

mutuamente se assimilam a tradição rural e a cultura cortês, surge o que 

podemos chamar de cultura popular, resultante das duas, e pertencente à classe 

urbana, já direcionada para o capital”14. 

De acordo com Paul Prescott, se nos voltarmos ao conceito de 

“carnavalização”, como postulado por Mikhail Bakhtin, “muitos críticos 

argumentam que o espírito de carnaval permeia o drama shakespeariano”15. 

Para o filósofo russo, este “espírito do carnaval” se caracteriza por uma inversão 

na hierarquia social: homens vestidos de mulheres, plebeus fantasiados de reis, 

um menino que se apresenta como um alto cardeal. As trocas culturais entre os 

baixos e altos estratos sociais nos indicam “uma forma especial de contato livre 

e familiar entre indivíduos normalmente separados na vida cotidiana pelas 

barreiras intransponíveis da sua condição, sua fortuna, seu emprego, idade e 

situação familiar”16. O teatro elisabetano em geral, e o shakespeariano em 

particular, está cheio de cenas em que as inversões sociais carnavalescas, que 

caracterizam a noção de cultura popular, se fazem presentes. A própria 

convenção teatral de gênero no palco elisabetano onde jovens atores (os boy 

actors) desempenhavam papéis femininos, já nos revela uma inversão da 

hierarquia patriarcal, visto que indivíduos do sexo masculino assumiam a 

performance de um gênero discursivamente construído como inferior na 

                                                           
14 RESENDE (2010) p. 25. 
15 PRESCOTT (2010) p. 275. “many critics have argued that the spirit of carnaval suffuses Shakespearean 
drama”.  
16 BAKHTIN (2008) p. 9.  
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herarquia social. Discurso tão marcantemente constitutivo do contexto da 

sociedade inglesa, e européia como um todo, o patriarcado é considerado por 

Kate Milliett “uma ideologia sem igual”, já que é provável que ”nenhum outro 

sistema tenha alguma vez exercido tamanho controle sobre seus indivíduos”17. 

Mais além, segundo a teórica, a ideologia patriarcal se sustenta sobre dois 

pilares: o controle sobre a mulher, e o controle do homem mais velho sobre o 

mais novo18   

Assim, esse contexto híbrido de um fluxo de troca cultural constante entre 

os altos e os baixos estratos sociais, onde inversões hierárquicas se faziam ver 

e ouvir nos palcos, Shakespeare “rapidamente se tornou entre os mais populares 

dos dramaturgos, e assim permaneceu por toda a sua carreira”19. Quatrocentos 

anos atrás, a obra shakespeariana oferecia entretenimento e, talvez, instrução,  

[...] para alguns milhares de pessoas principalmente localizadas 
na capital de uma pequena ilha na Europa ocidental; hoje, 
Shakespeare é um fenômeno global, agradando, entediando ou 
deixando indiferentes milhões de leitores e espectadores pelo 

planeta.20 

 

 A quase onipresença da obra de Shakespeare na cultura contemporânea 

se dá em uma dinâmica que se assemelha ao processo de encontro entre a “alta” 

e a “baixa” cultura que o dramaturgo testemunhou ao seu tempo, enquanto 

homem de teatro. Retratado em camisetas, com trechos de suas peças 

impressos em canecas, e parte de sua biografia romanceada ganhadora do 

prêmio máximo do cinema norte-americano21, o Bardo vem sendo consumido 

por indivíduos que o encontram nos mais diversos meios de comunicação, por 

todo o mundo, nas mais diversas línguas, como profetizou Cássio, em Júlio 

César.  

                                                           
17 MILLETT (1993) p. 32 – 33. “patriarchy is a governing ideology without peer; it is probable that no other 
system has ever exercised such a complete control over its subjects”.  
18 MILLETT (1993) p. 25.  
19 HENDERSON (2007) p. 17. “[...] quickly became among the most popular playwrights, and remained so 
throughout his career”.  
20 PRESCOTT (2010) p. 276. “[...] to a few thousand people mainly located in the capital city of a small 
island in western Europe; now, Shakespeare is a global phenomenon, pleasing, boring, or leaving 
indifferent millions of readers and viewers across the planet”.  
21 O filme Shakespeare in Love (Shakespeare Apaixonado) com direção de John Madden, foi vencedor de 
7 Oscars, incluindo o de “melhor filme”, em 1998.  
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 Nessa difusão global do teatro de Shakespeare, vem se configurando 

como cada vez mais decisivo o trabalho de seus adaptadores. Ressignificando 

suas fontes textuais e criando novos sentidos, adaptações da dramaturgia 

shakespeariana acabaram por se tornar difusoras da obra do Bardo, inserindo-a 

em novos contextos culturais, e originando produtos artísticos que se 

concretizam a partir de seus contextos sócio-históricos.  

O volume de adaptações das peças de Shakespeare para a prosa de 

ficção é monumental, como tudo que se refere a ele. No âmbito da literatura 

brasileira, muito recentemente, já neste ano de 2014, Lycia Barros, Janaina 

Vieira e Laura Conrado lançaram uma coletânea de três novelas, sob o título de 

Shakespeare e elas: clássicos do grande bardo reescrito por elas, na qual as 

autoras apresentam adaptações narrativas de Otelo (1603 – 1604), Sonho de 

uma noite de verão (1595 – 1596) e Romeu e Julieta (1595 – 1596). Com “o 

objetivo de aproximar o grande bardo do leitor comum e do público jovem”22, as 

adaptadoras anunciam no prefácio ao livro que o que pretendem é “trazer para 

a modernidade e para o tempo atual algumas das tramas que, graças a sua 

genialidade, foram tão maravilhosamente escritas”23 por Shakespeare. Assim, a 

partir de uma perspectiva claramente “domesticadora” dos textos-fontes, as 

autoras (re)criam os enredos das três peças em ambientes tipicamente 

brasileiros, que têm por cenário a cidade do Rio de Janeiro, em uma adaptação 

de Otelo, a região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, a partir de um diálogo 

intertextual com Sonho de uma noite de verão, e Pouso Alto, uma cidade 

provinciana do interior de Minas Gerais, na qual duas famílias bastante 

tradicionais pelejam pelo poder político local, revivendo os episódios de Romeo 

e Julieta, a partir da história de amor entre os jovens Renan e Juliana. O produto 

da adaptação das três prosadoras brasileiras revela aquilo que podemos chamar 

de “transhistoricidade” do teatro de Shakespeare, que acreditamos ser uma das 

características mais marcantes de sua obra, o que talvez explique, ainda que 

parcialmente, o fato de ter sido tão frequentemente adaptada, para meios os 

mais plurais, em contextos culturais que vão além de limites geográficos e 

linguísticos. 

                                                           
22 BARROS et alii (2014) p. 7. 
23 Idem.  



18 
 

 Voltando-se a pensar especificamente no caso de Hamlet, salta-nos aos 

olhos o volume de adaptações oriundas da peça, e que resultaram na sua 

penetração na cultura popular. Dos palcos à música clássica, a tragédia vem 

sendo reconstruída nas artes plásticas, na ópera, na literatura em prosa ou 

poética. O cinema, grande propagador da obra de Shakespeare, e que muito se 

beneficiou do status cultural do dramaturgo para alçar à categoria de “a sétima 

arte”, sempre foi generoso em produções da tragédia da Dinamarca. Desde a 

produção em 1900, com apenas cinco minutos de duração, na qual Sarah 

Bernhardt (1844 – 1923) atuou como o Príncipe, a peça vem sendo projetada 

em telas do mundo inteiro.  Versões mudas foram realizadas em 1907, 1908, 

1910, 1913 e em 1917. Em 1920, Asta Nielsen (1881 – 1972) atuou no papel 

título, como uma mulher que passa a sua vida disfarçada de homem. O 

Hamlet (1948), de Laurence Olivier (1907 – 1989), ganhou o Oscar de melhor 

fotografia e de melhor ator. A produção russa, de 1964, dirigida por Grigory 

Kozintzev, baseada na tradução de Boris Pasternak (1890 – 1970) e 

estrelada por Innokenty Smoktunovsky (1925 – 1994) no papel do herói, ganhou 

elogios de Olivier, John Gielgud (1904 – 2000) e Michael Pennington24.  Mais 

recentemente, atores como Kenneth Branagh e Mel Gibson também dirigiram 

e/ou atuaram em adaptações cinematográficas de Hamlet. Branagh adaptou, 

dirigiu e estrelou uma extensa versão em 1996, que continha todas as falas da 

peça shakespeariana, combinando o material dos textos do Quarto de 1604 e do 

Fólio de 1623, resultando em um filme de quatro horas de duração. Em 

2000, Michael Almereyda adaptou a história ao tempo contemporâneo, situando 

a trama em Manhattan, no contexto do mundo das grandes corporações, e com 

Ethan Hawke representando um Hamlet estudante de Cinema. 

 O romance e a narrativa curta, enquanto gêneros literários, também 

erigiram um gigantesco legado de adaptações da tragédia dinamarquesa para a 

prosa ficcional. Até mesmo renomados acadêmicos shakespearianos se 

aventuraram no papel de Horácio e se propuseram a narrar a história de Hamlet, 

como no caso de Graham Holderness, que publicou na Grã-Bretanha, em 2001, 

após longa e profícua carreira ensaística, sua primeira obra ficcional – The Prince 

                                                           
24 PENNINGTON (2000) p. 16. “talvez o melhor Hamlet que eu já vi, embora confinado a um meio 
adaptado, o cinema”. “perhaps the best Hamlet I ever saw, albeit confined to an adapted medium, the 
cinema”.  
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Hamlet_(1948)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laurence_Olivier
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_fotografia
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of Denmark. Em seu romance, Holderness situa o enredo da peça em uma 

Escandinávia do século XI, oferecendo ao leitor, além das angústias do herói em 

face à tarefa de vingar a morte do pai, um Fortimbrás, personagem que, ao 

assumir uma personalidade bem mais belicosa do que a que Shakespeare lhe 

deu, em muito se avoluma na adaptação de Holderness, na medida em que tenta 

invadir a Dinamarca por mais de uma vez no decorrer da narrativa. 

 Em salas de aula de inglês como língua estrangeira, adaptações 

narrativas de Hamlet também se fazem comumente presentes. A quantidade de 

breves romances adaptados, voltados a todos os níveis de ensino do idioma, por 

si só, já nos indicaria a posição de destaque que a tragédia ocupa como um dos 

símbolos do que podemos denominar “cultura anglófila”. Publicado pela série 

“Simply Shakespeare”, Hamlet (1992), de Jennifer Bassett, (re)constrói os 

eventos da peça a partir da modernização do seu enredo. Na adaptação, Hamlet 

é um jovem rico, belo e inteligente. Dirigindo seu carro esportivo de último 

modelo, ele á altamente popular com as mulheres e promissor de um futuro 

brilhante à frente da fábrica que herdou de seu pai. No entanto, todo o clima de 

excitação de uma juventude privilegiada é interrompido pela aparição do 

fantasma paterno, em um dos galpões da fábrica. Seguindo os eventos da 

tragédia shakespeariana, Bassett recria a trajetória trágica do herói, em um 

contexto contemporâneo, “mantendo os nomes das personagens de 

Shakespeare como um ponto de contato com a peça”25. Hamlet, por um processo 

de “simplificação”, como o título da série indica (“Simply Shakespeare”), de 

modernização, de atualização do contexto, também se presta à ferramenta 

pedagógica, à veiculação da cultura anglo-saxônica - Hamlet é exportado, e 

sistematicamente adaptado. 

 No entanto, apesar de todo o interesse que a tragédia suscita nas artes e 

na crítica globais, grande parte da permanência de Hamlet na cultura moderna 

se dá, conforme nos indica Marjorie Garber, pela via de uma onda crescente de 

análise da personalidade do Príncipe, e que se intensifica a partir do início do 

século XX. Ao longo de séculos de herança crítica da tragédia, Hamlet, ou 

melhor, o seu mundo interior, tem sido uma estrela quase que única dentro de 

                                                           
25 BASSETT (1992) p. 72. “keeping the names of Shakespeare’s characters as a point of contact with the 
actual play”. 
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toda a constelação da obra, resultando naquilo que Garber chama de “efeito 

Hamlet” (“Hamlet effect”), isto é, o fato de que: 

muito da crítica da peça mantém o espelho voltado para a 
natureza e encontra o crítico refletido ali. Leitores, acadêmicos, 
e atores têm ao longo dos anos de forma consistente se 
identificado com o caráter de Hamlet, encontrando em suas 
fraquezas uma imagem de si mesmos.26 

 

 A percepção de Garber subscreve uma proposição que permeia toda esta 

tese e que, em um posicionamento ideológico diverso do “efeito Hamlet”, 

buscamos desconstruir: o silenciamento a que foram remetidas as personagens 

femininas da tragédia – Gertrudes e Ofélia. No entanto, esta noção de 

“silenciamento” ou “invisibilidade”, no que se refere à Ofélia, especificamente, 

precisou, ao longo da pesquisa, passar por um processo de relativização, visto 

que inúmeros foram os exemplos de representação da personagem encontrados 

no momento em que buscávamos o recorte acadêmico de que a pesquisa 

necessita. Assim, tomamos por objeto principal a representação das 

personagens na prosa de ficção, priorizando contos e romances nos quais elas 

figurassem enquanto protagonistas em narrativas anglófilas.  

 A idéia principal que se configurou foi a forma como adaptadores lidaram 

com ambiguidades que são inerentes às próprias personagens e que sempre 

foram objeto de especulação de críticos, diretores, leitores e espectadores de 

Hamlet. Em relação à Gertrudes, a personagem foi (re)construída como uma 

adúltera ou como uma esposa fiel ao rei Hamlet? Se adúltera, teria sido a Rainha 

partícipe do assassinato do primeiro marido, em conluio com o rei Cláudio? Em 

relação ao filho, seria Gertrudes tão zelosa em seu amor ao Príncipe quanto 

alega ser? Ela teria um temperamento frágil ou assertivo? No que se refere à 

Ofélia, como adaptadores lidaram com a sua tão debatida sexualidade? Teria 

Ofélia, em adaptações da peça, sido representada como uma moça virgem? Ou 

os adaptadores deram a ela uma ou várias noites de amor com o Príncipe? Sua 

morte adviria de um suicídio? Ou foi acidental? Será que Ofélia não morre em 

alguma das adaptações em que se configura como protagonista? Mais 

                                                           
26 GARBER (2008) p. 201. “much criticism of the play holds the mirror up to nature and finds the critic 
reflected there. Readers, scholars, and actors have over the years consistently identified with the 
character of Hamlet, finding in his foibles an image of themselves”.  



21 
 

importante: o momento de produção dessas adaptações revelaria diferentes 

facetas das personagens? Ofélia e Gertrudes, (re)construídas em adaptações 

em língua inglesa do século XIX ou do início do século XX, por exemplo, seriam 

muito diferentes das representadas em um romance do século XXI, pós-

moderno, portanto?  

 Nesse sentido, e a partir do que buscamos sintetizar em uma única 

pergunta mais abrangente - “como essas duas personagens foram 

(re)construídas por adaptadores romanescos de Hamlet?” - uma série de leituras 

se fizeram necessárias e foram levantando toda uma plêiade de novos 

questionamentos: a partir de que momento adaptações com foco nas 

personagens femininas da peça começaram a ser produzidas? Por qual motivo 

a crítica hamletiana só começou a dar voz à Gertrudes e Ofélia nas últimas 

décadas do século XX? O que essas adaptações, que têm na (re)construção da 

identidade dessas personagens o seu foco, refletem do contexto cultural em que 

foram produzidas? O que é identidade? O que é uma adaptação, afinal? Existem 

diferenças nas representações de Gertrudes e Ofélia entre os três textos da peça 

– o Quarto de 1603, o Quarto de 1604, e o Fólio de 1623? Tais perguntas 

nortearam a elaboração da pesquisa e buscamos tocá-las, ainda que sem 

repostas fechadas, mas em uma busca de construção de sentido para elas.  

  A princípio pensada como pilar único da construção teórica que 

sustentaria a análise do corpus, a chamada “teoria da adaptação” se articula com 

outras teorias – teoria sobre personagem ficcional e teoria de identidade de 

gênero - no capítulo I, no qual expomos o arcabouço teórico da pesquisa. A teoria 

da adaptação vem ganhando cada vez mais espaço acadêmico, sobretudo a 

partir da publicação de Adaptation and Appropriation, de Julie Sanders, 

publicado em 2006, e A Theory of Adaptation, de Linda Hutcheon, com uma 

primeira publicação igualmente em 2006. O trabalho das teóricas, que partem do 

estabelecimento do conceito de adaptação, busca problematizar questões de 

originalidade e fidelidade aos textos-fontes, além de analisarem um sem número 

de obras adaptadas para os mais diversos meios culturais. Apoiados na leitura 

de Sanders e Hutcheon, e buscando o cruzamento de seus estudos com o de 

outros acadêmicos que vêm se debruçando sobre o tema, tentamos estabelecer 

no primeiro capítulo desta tese o conceito de adaptação e sua relevância para 
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os estudos shakespearianos. Pautados na noção de que todo trabalho de 

adaptação não se dá em um vácuo, mas em um momento histórico-social 

específico, defendemos a idéia de que uma adaptação é também um trabalho 

de interpretação do texto-fonte, que se apresentará em uma outra mídia ou 

gênero literário, com configurações próprias, e refletindo o caldo de cultura no 

qual a adaptação, enquanto processo, se deu. 

 Buscando compreender a (re)construção, das identidades de Gertrudes e 

Ofélia em adaptações narrativas de Hamlet, apresentou-se a necessidade de 

serem articulados outros enquadramentos teóricos, além da teoria de adaptação. 

Sendo o corpus da tese adaptações para a prosa, era necessário transitar pela 

teoria da narrativa, com foco particular na (re)construção da personagem literária 

em romances. Assim, pautados nos estudos de Antonio Candido e Décio de 

Almeida Prado, sobretudo, tentamos compreender e apresentar as 

particularidades e as distinções entre a personagem teatral e a personagem da 

narrativa em prosa, a importância da figura do narrador e a sua virtual ausência 

no gênero dramático. Ainda no capítulo teórico, estabeleceu-se uma discussão 

do conceito de identidade, reforçando o seu caráter instável e histórico, além de 

sua construção via formação discursiva. As leituras sobre identidade de gênero 

nos guiaram, então, à teoria de performatividade, conforme compreendida pela 

teórica Judith Butler. Em sua obra Questões de gênero, publicada originalmente 

em 1990, ela partilha de certos referenciais foucaultianos e se pergunta se o 

“sexo” teria uma história ou se é uma estrutura dada, isenta de questionamentos 

em vista de sua indiscutível materialidade. A noção de gênero enquanto 

performance é de fundamental interesse nesta análise de personagens, na 

medida em que se busca demonstrar que a idéia de “feminino”, que tanto 

Gertrudes quanto Ofélia epitomizam, sendo elas as únicas mulheres no universo 

da tragédia, não apresenta uma configuração estanque, mas essencialmente 

instável, sendo construída e (re)construída por práticas sociais, que estão 

inexoravelmente circunscritas a contextos culturais específicos. Somente a partir 

de tal noção é que nos foi possível a compreensão da (re)construção do sentido 

de “feminino” em cada uma das obras analisadas. 

 No capítulo II, partindo da premissa que o título desta tese já indica, isto 

é, de que as identidades de gênero das personagens foram construídas no texto 
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shakespeariano e (re)construídas nas adaptações que dele se originaram, são 

discutidas as configurações de Gertrudes e Ofélia no texto-fonte, em Hamlet, 

portanto. Adveio de uma análise inicial, contudo, a necessidade de nos 

debruçarmos sobre os três textos da tragédia: o Quarto de 1603, o Quarto de 

1604 e o Fólio de 1623. Em uma perspectiva de que as três versões da peça 

clamam por legitimidade autoral, objetivamos apontar diferenças e aproximações 

na construção das identidades das “personagens-foco”, conforme suas 

representações nas três fontes. Como já debatido pela crítica, as discrepâncias 

mais significativas se dão em relação à personagem de Gertrudes, conforme 

discutido no capítulo dedicado aos textos da tragédia.  

 É apresentado, no capítulo III, um panorama da crítica hamletiana em 

geral, e das personagens femininas da peça, em particular. Amparada por uma 

massa crítica exponencial, a obra dramática de Shakespeare vem sendo alvo de 

debates ao longo dos últimos quatro séculos. A partir do século XVIII, com o 

advento da denominada era das “grandes edições” das obras de Shakespeare, 

intelectuais do quilate de Samuel Johnson (1709 – 1784), por exemplo, se 

dedicaram a prefaciar e analisar suas peças, sob os mais diferentes aspectos. 

Assim, estabelecemos ao longo do capítulo um panorama da herança crítica de 

Hamlet, tentando compreender como as personagens femininas da peça se 

configuraram entre seus críticos.  

Dentro do contexto especificamente hamletiano, nomes como o de 

Sigmund Freud (1856 – 1939) e A. C. Bradley (1851 – 1935), pela marca 

indelével que deixaram na história crítica da peça, foram lidos como os pilares 

daquilo que os especialistas chamam de “crítica tradicional”27. Em verdade, o 

trabalho de Bradley, em seu A tragédia shakespeariana (1904), gerou um 

impacto imediato entre os estudiosos do Bardo, bem como na crítica literária de 

língua inglesa como um todo, a ponto de ser considerado o pai da “crítica 

profissional”28. Com foco quase que exclusivo no mundo interior das 

personagens, Bradley acreditava que o maior interesse que a tragédia de 

Shakespeare desperta advém do “ato que provém do caráter, ou no caráter que 

                                                           
27 SHAUGHNESSY (2011) p. 365.  
28 Idem.  
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se manifesta no ato”29. O modelo dialético da formulação é importante: o peso 

igualmente atribuído à "ação" e ao "caráter" das personagens reflete os 

componentes psicológicos do que ele chama a "substância" das tragédias de 

Shakespeare. Desta premissa, Bradley formula um postulado que norteia toda a 

sua análise crítica: a noção de que os “personagens trágicos [de Shakespeare] 

são feitos da matéria que encontramos em nós mesmos e nas pessoas que os 

cercam”30. Apresentando os heróis shakespearianos como indivíduos como “nós 

mesmos”, comuns, leitores ou espectadores das peças, o professor de Oxford 

encoraja seu leitor a se identificar e simpatizar com esses heróis, como se 

fossem personagens de um romance realista do século XIX. O legado de 

Bradley, em articulação com a breve, mas absolutamente revolucionária análise 

psicanalítica de Hamlet por Freud, que nos convidou a olhar para o Príncipe 

como uma pessoa real, burguesa e contemporânea, cuja personalidade seria 

marcada por neuroses, desejos reprimidos e conflitos entre a consciência e a 

inconsciência, foi absolutamente decisiva na constituição do “efeito Hamlet”, 

conforme descrito por Marjorie Garber – toda uma herança crítica que, ao longo 

do século XX, buscou na imagem do Príncipe dinamarquês um reflexo do 

indivíduo “comum”, “real”, “burguês”. 

Na busca por representações de Gertrudes e Ofélia na crítica de Hamlet, 

tornou-se necessária uma volta ao século XIX, onde foi possível encontrar um 

conjunto de críticas vitorianas que abordaram as personagens, evidentemente 

pautadas pelos valores de sua época. Apesar de Ofélia não ser muito 

contemplada mesmo por esta crítica de autoria feminina, por tangenciar, talvez, 

uma temática interditada à moral vitoriana, a sexualidade das jovens, Gertrudes, 

no entanto, foi objeto de alguns comentários mais substanciosos, sobretudo a 

partir dos trabalhos de Constance O’ Brien, com seu Shakespeare Talks With 

Uncritical People, Mary Bradford-Whiting, em “Mothers in Shakespeare” e 

Helena Saville Martin, que escreveu On Some of Shakespeare’s Female 

Characters.  

Será, porém, com o advento da crítica feminista, a partir da década de 

1970, que a crítica literária de Hamlet vai perdendo seu foco até então quase 

                                                           
29 BRADLEY (2009) p. 9.  
30 BRADLEY (2009) p. 14.  
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que exclusivo na figura do Príncipe e se desloca a lançar luz à problemática que 

circunda as personagens femininas da tragédia. Ensaios, como o de Rebecca 

Smith, “A Heart Cleft in Twain: The Dilemma of Shakespeare’s Gertrude” (1983), 

que busca trazer à discussão a divisão subjetiva da Rainha entre sua devoção 

ao filho e seu amor a Cláudio, e o de Elaine Showalter “Representing Ophelia: 

women, madness and the responsibilities of feminist criticism” (1994), no qual a 

crítica defende a idéia de que a vida de Ofélia é a vida de sua representação, 

foram de fundamental importância na compreensão das personagens e na 

análise de suas (re)construções nos romances de adaptação.  

No capítulo IV, são analisadas as três adaptações narrativas nas quais 

Gertrudes se configura como protagonista: Gertrude of Denmark: an 

Interpretative Romance (1924), de Lillie Buffum Chace Wyman (1847 – 1929); o 

conto “Gertrude Talks Back” (1992), de Margaret Atwood (1939 -     ); e Gertrudes 

e Cláudio (2000), de John Updike (1932 – 2009). O foco da análise “das 

Gertrudes” das narrativas recaiu na forma como a personagem foi (re)construída 

pelos adaptadores – a maneira pela qual as ambiguidades nas quais o texto 

shakespeariano circunscreve a Rainha (se tomarmos o Quarto 2 e o Fólio como 

parâmetros) são ressignificadas pelos autores. Na crença de que o adaptador é 

um intérprete do texto do qual parte, buscamos compreender como Gertrudes 

foi, então, interpretada; como a sua identidade – de mulher, mãe e esposa – foi 

representada em adaptações que se construíram em contextos culturais 

totalmente diferentes daquele no qual Shakespeare compôs a sua Rainha.  

No capítulo sobre as (re)construções identitárias de Ofélia - o quinto – 

foram analisadas as configurações da personagem em sete narrativas: o 

“Hamlet” de Tales from Shakespeare, publicado em 1807, de Mary (1764 – 1847) 

e Charles Lamb (1775 – 1834); o conto “Hamlet” em The Children’s Shakespeare 

(1897), de Edith Nesbit (1858 – 1924); a novela “Ophelia, the Rose of Elsinore”, 

de Mary Cowden Clarke (1809 – 1898), publicada em The Girlhood Of 

Shakespeare’s Heroines in a Series of Fifteen Tales (1851 – 1852); Dating 

Hamlet: Ophelia’s Story (2002), de Lisa Fiedler; Hamlet II, Ophelia’s Revenge 

(2003), de Rebecca Reisert; Ophelia (2006), de Lisa Klein e Ophelia’s Revenge 

(2003), de David Bergantino. Além de uma busca por compreensão do quanto 

as personagens – as “Ofélias” se afastam ou se aproximam da Ofélia 
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shakespeariana, ao longo do capítulo intencionamos igualmente estabelecer 

paralelos entre as adaptações, de modo a tentar oferecer um panorama de como 

a personagem se (re)construiu no imaginário vitoriano, e da maneira como essa 

(re)construção se deu nas adaptações pós-modernas da tragédia, na crença de 

desvelar algo da ideologia que constituiu o discurso acerca de Ofélia nesses 

contextos sócio-históricos específicos.   

Ao longo de toda esta tese, o posicionamento ideológico foi o mais firme 

que a pesquisa acadêmica pode permitir. Buscamos no próprio Shakespeare a 

remissão daquilo que foi historicamente posto à margem. Se adaptações são 

majoritariamente compreendidas como produtos culturais derivativos e, portanto, 

minimizadas em seu valor literário, tentamos sempre nos remeter à noção, hoje 

amplamente aceita, de que o Bardo, pilar central da literatura canônica, foi ele 

mesmo um grande e talentosíssimo adaptador. Se Gertrudes e Ofélia foram 

pouco ouvidas pelos receptores de Hamlet, não foi porque as personagens 

tenham pouco a dizer, mas por existir uma construção discursiva que resistiu a 

dar-lhes ouvidos. (Re)criador de mulheres absolutamente fascinantes, como a 

guerreira Joana d’Arc e Cleópatra, a Rainha do Egito, o Bardo não foi menos 

generoso com a Rainha e com a jovem dinamarquesas, imprimindo-lhes traços 

tão marcantes que lhes garantiram a permanência, desafiando a sombra do 

Príncipe.    
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Capítulo I: Adaptação, ficção e identidade 

 

“there is method in’t” 
(II, ii, 200) 

 

 Aspecto fundamental no campo dos estudos da dramaturgia de William 

Shakespeare, a recepção de obras adaptadas a partir de suas peças vem sendo 

objeto cada vez mais contemplado pela crítica especializada. 

Contemporaneamente ao tempo de vida do Bardo, suas peças já foram 

retrabalhadas por autores, como John Fletcher (1579 – 1625) em sua comédia 

The Woman’s Prize, or The Tamer Tamed (1611), uma sequência de A megera 

domada (1590-2)31. 

 Na busca por uma definição do termo “adaptação”, a teórica e crítica Linda 

Hutcheon, em sua obra A Theory of Adaptation, estabelece três pontos distintos, 

mas interrelacionados, definidores do conceito de adaptação. Em primeiro lugar, 

ela defende a idéia de que uma adaptação é uma transposição reconhecida e 

reconhecível de um outro ou de vários outros textos precedentes. Como segundo 

aspecto, Hutcheon argumenta que toda adaptação se dá a partir de um ato 

criativo e interpretativo de apropriação. Por último, ela ressalta o fato de que a 

relação entre uma adaptação e seu texto-fonte é uma relação de natureza 

intertextual. Nesses termos, uma adaptação deve ser compreendida a partir de 

uma dupla definição, isto é: como um produto final e, também, como um 

processo (de criação e de recepção), que revela tanto um desejo de repetição, 

quanto de mudança, de alteração32.  

Com relação ao aspecto processual do termo “adaptação”, alguns pontos 

relevantes são abordados por Hutcheon. No pólo da criação, há sempre um 

trabalho interpretativo implícito na empreitada do adaptador, que vai buscar 

sempre transformar o material em algo seu, de sua autoria. No pólo do leitor, 

                                                           
31 MUNRO (2010) p. IX. “A peça de Fletcher é tanto uma continuação quanto uma imitação da de 
Shakespeare, na qual o dramaturgo mais jovem reescreve a narrativa de seu antecessor e interroga seus 
pressupostos”. “Fletcher's play is both a sequel and an imitation of Shakespeare's in which the younger 
dramatist rewrites his predecessor's narrative and interrogates its assumptions”. 
32 HUTCHEON (2011) p. 29-30. 
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espectador ou ouvinte, o trabalho adaptado é, inevitavelmente, um intertexto, 

que vai encontrar ou não eco em seu repertório. 

Como prática transposicional, a adaptação, segundo Julie Sanders33, 

autora de Adaptation and Appropriation, transporta um texto de um gênero ou 

meio específico para outro gênero ou meio diverso. Para ilustrar o processo, a 

adaptação pode ser: transpor romances para filmes; transformar um drama em 

um musical; dramatizar uma prosa narrativa; ou fazer o movimento inverso, de 

alterar o drama para a prosa, embora possa ser, também, um procedimento 

amplificador de adição, expansão, acréscimo e interpolação. Nesse sentido, a 

adaptação está envolvida, frequentemente, em gestos de comentário sobre um 

determinado texto-fonte, o que pode ser alcançado na apresentação de um ponto 

de vista revisionista do “original”, adicionando questões hipotéticas de motivação 

a personagens ou dando voz a identidades discursivamente e historicamente 

marginalizadas ou silenciadas. Indo um pouco mais além, adaptar refere-se 

também às reinterpretações de textos fundadores em novos contextos ou talvez 

com mudanças culturais e/ou temporais de um “original” que pode ou não 

envolver uma alteração de ordem geral e que, amplamente falando, pode ou não 

incorrer na facilitação do novo texto. 

 Ainda de acordo com Sanders, o constante fluxo de adaptações 

shakespearianas levanta questões cruciais sobre autoria, originalidade e direitos 

de propriedade intelectual34. Segundo a teórica, alguns adaptadores são 

acusados de buscar legitimidade artística ao se atrelarem à reputação tão 

elevada de Shakespeare dentro do cânone ocidental. A adaptação 

shakespeariana, de uma certa forma, se revestiria, nesse caso, da aceitação 

consensual de Shakespeare como um nome que garante valor cultural, da 

mesma forma que o adaptador pode produzir alterações na fonte 

shakespeariana, como uma maneira de afirmar sua identidade autoral 

independente35. Outros adaptadores, no entanto, podem ser lidos ou 

compreendidos como opositores a uma teia de valores conservadores, 

imperialistas e patriarcais, muitas vezes tecida em torno da figura e da herança 

                                                           
33 SANDERS (2010) p. 17-25. 
34 SANDERS (2006) p. 46. 
35 FISCHLIN & FORTIER (2000) p. 11. 
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cultural do Bardo. Seja qual for o posicionamento ideológico do adaptador que 

vê na obra shakespeariana uma fonte quase inesgotável de textos a serem 

retrabalhados, Sanders nos lembra que “ [...] Shakespeare foi ele mesmo um 

adaptador e imitador ativo, um apropriador de mitos, contos de fadas, e folclore, 

bem como do trabalho de autores específicos tão variados quanto Ovídio, 

Plutarco e Holinshed”36. No entanto, as palavras de Sanders trazem o que 

acreditamos se tratar de um conflito conceitual que a teórica parece não resolver 

completamente em sua obra. Foi Shakespeare um “adaptador” ou um 

“apropriador”? O título de seu livro, Adaptation and Appropriation, já pressupõe 

que a autora compreende os dois termos em enquadramentos epistemológicos 

diversos. 

Para Sanders, apropriação, embora semelhante à adaptação na sua 

capacidade de retrabalhar textos anteriores, consiste na assimilação de alguns 

aspectos dos textos-fonte, e na conseguinte recontextualização sociocultural de 

tais aspectos. A apropriação apontaria, então, para uma jornada mais distante a 

partir da fonte original, em direção a um produto cultural totalmente novo. Além 

disso, o conceito de apropriação, para a teórica, está fundamentalmente 

relacionado ao que se convencionou chamar de literatura pós-moderna37. 

Sanders estabelece, assim, duas categorias de apropriação: textos 

embutidos (embedded texts) e apropriações contínuas (sustained 

appropriations). Embutidos são aqueles textos que, embora não se definam 

claramente como adaptações, ressignificam um ou mais textos anteriores em 

novos contextos de representação. Um exemplo discutido por Sanders em seu 

livro, e que ilustra a idéia da autora, é o filme Amor sublime amor (West Side 

Story, 1961, de Robert Wise e Jerome Robbins), que embora seja também uma 

adaptação do musical homônimo de Arthur Laurents e Jerome Robbins, se 

apropria do enredo e de imagens de Romeu e Julieta e o reencena em outro 

contexto e com outras estruturas38. Apropriações contínuas39, por outro lado, são 

                                                           
36 Idem.  Grifos meus. “[…] Shakespeare was himself an active adaptor and imitator, an appropriator of 
myth, fairy tale, and folklore, as well as of the works of specific writers as varied as Ovid, Plutarch, and 
Hlinshed.” 
37 SANDERS (2006) p. 26. 
38 SANDERS (2006) p. 27-32. 
39 SANDERS (2006) p. 32-41. 
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aquelas que tornam ainda mais subliminares as referências aos textos utilizados 

na sua composição.  

Ocorre, porém, que em capítulos subsequentes, ao analisar diversas 

adaptações concretamente, a própria Sanders parece não estabelecer 

distinções conceituais entre os termos adaptação e apropriação, e os usa de 

maneira intercambiável. Assim, para um conceito mais claro do objeto de nosso 

estudo, seguimos Linda Hutcheon, que compreende adaptação em uma 

definição mais abrangente, incluindo quase toda alteração feita em obras 

culturais do passado, em um processo de recriação cultural, sem estabelecer 

distinções terminológicas entre adaptação e apropriação. 

 Inocentes, porém, de tais imbricações terminológicas e conceituais que a 

palavra “adaptar” pode suscitar, inúmeros dramaturgos ingleses vão se lançar à 

tarefa de adaptar peças shakespearianas já na segunda metade do século XVII. 

Com a Restauração da Monarquia, em 1660, e a subsequente reabertura dos 

teatros, uma série de inovações vão se fazer presentes nos palcos ingleses: a 

corte de Carlos II (1630 – 1685) voltava ao poder de seu exílio na França 

encantada com o teatro continental, convencida dos “méritos superiores do palco 

italiano”, nas palavras de Hazelton Spencer40. A demanda por textos a serem 

encenados foi imediata, uma vez que, devido ao fechamento dos teatros no 

período (1642 – 1660), novos dramaturgos não haviam aparecido. Este novo 

público, de gosto tão diferente daquele ao qual Shakespeare havia agradado, 

não mais se satisfazia com elencos exclusivamente masculinos em cena, 

queriam ver atrizes atuando; a língua inglesa havia se modificado em relação ao 

inglês elisabetano e jaimesco – um novo contexto cultural exigia alterações nos 

textos de Shakespeare, inaugurando uma prolífica onda de adaptações de suas 

peças.   

Dentre esses trabalhos de adaptação do período da Restauração, 

destaca-se o The History of King Lear (1681), do irlandês Nahum Tate (1652 – 

1715). Apesar de uma carreira literária razoavelmente bem-sucedida, é 

justamente The History of King Lear que vai garantir a Tate a presença de sua 

obra nos palcos ingleses por praticamente cento e cinquenta anos. A adaptação 

                                                           
40 SPENCER (1963) p. 3. “the superior merits of the picture-stage”. 



31 
 

que Tate faz de O Rei Lear (1605) encerra características que o crítico 

Christopher Spencer compreende como típicas das adaptações da Restauração: 

“cortes substanciais de cenas, falas e indicação das falas; muita alteração da 

linguagem; e pelo menos um e, geralmente, várias adições importantes (ou 

duração das cenas)”41.  

Em The History of King Lear, portanto, Tate encurta o texto de 

Shakespeare, removendo a figura do Bobo por completo, cuja linguagem poderia 

ser difícil e indecorosa ao público da Restauração; moderniza o uso da língua 

em muitos aspectos e, em termos de enredo, introduz uma história de amor, 

cortando a personagem do rei da França e fazendo com que Cordélia e Edgar 

vivam um romance com final feliz. Mais além, com o objetivo de concluir a história 

como “um sucesso para as pessoas inocentes”42, Tate opta por preservar as 

vidas de Lear, Kent e Gloucester, que encontram a paz na maturidade. O 

processo de adaptação promovida por Nahum Tate, isto é, adaptar uma tragédia 

para uma história com um final feliz, passa a ser conhecida como “tatification” 

(“tatificação”). A prevalência da adaptação de Tate nos palcos ingleses foi de tal 

ordem, que somente em 1834 William Macready (1793 – 1873) conseguiu 

restabelecer o final trágico, e trazer de volta, quatro anos depois, a figura do 

Bobo às performances de Lear, como apontado por Jay Halio na sua introdução 

à peça, em edição da The New Cambridge Shakespeare43.  

Ainda durante o período da Restauração, e especificamente tendo-se 

Hamlet em mente, destaca-se o trabalho de Sir William Davenant (1606 – 1668). 

Juntamente com Thomas Killigrew (1612 – 1683), Davenant foi uma das raras 

figuras do teatro inglês cuja carreira estende-se do período carolino ao da 

Restauração, e que se manteve em atividade dramatúrgica antes e depois da 

Guerra Civil inglesa e do chamado Interregnum. Ele conquistou não somente o 

título de Poeta Laureado, como desenvolveu uma sólida carreira teatral. Diretor 

e dramaturgo residente na companhia dos Servos do Duque de York (Duke of 

York’s Men), Davenant produziu temporadas teatrais de grande sucesso no 

Lincoln’s Inn Fields, a partir da reabertura dos teatros em 1660. Dentre suas 

                                                           
41 SPENCER (1965) p. 7. “substantial cuts of scenes, speeches, and speech assignments; much alteration 
of language; and at least one and usually several important (or scene-length) additions”. 
42 TATE (1965) p. 203. “a Success to the innocent Persons”. 
43 HALIO (1992) p. 22. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Killigrew&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_isabelino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_inglesa#Literatura_carolina_e_cromwelliana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_inglesa#Literatura_da_restaura.C3.A7.C3.A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_England
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adaptações mais bem-sucedidas elencam-se algumas peças de Shakespeare, 

como, por exemplo, Macbeth (1664), The Tempest or The Enchanted Island 

(1667) e Hamlet (1661).  

O Hamlet de Davenant foi levado ao palco, com uso de cenário, durante 

o verão de 1661 em Lincoln’s Inn Fields. A adaptação é marcada por fortes 

alterações na linguagem de Shakespeare, tais quais a literalização de metáforas, 

além da atualização da sintaxe e de alterações na métrica, para um texto 

exclusivamente em decassílabos. Em relação às figurações de Getrudes e 

Ofélia, especificamente, o texto de Davenant propõe cortes substanciais nas 

falas de Laertes e Polônio para que Ofélia tenha cuidado com Hamlet (I, iii), e na 

conversa entre o Príncipe e Gertrudes, após o desaparecimento do Fantasma, 

na chamada closet scene (III, iv). Pela natureza forte do diálogo entre mãe e filho 

nessa cena, acreditamos, que os cortes operados por Davenant iam ao encontro 

dos anseios do público da Restauração, que buscava um Shakespeare com uma 

linguagem, nas palavras de Hazelton Spencer, ”menos vigorosa”44.  

Os vitorianos também foram contemplados com adaptações de 

Shakespeare influenciadas, como todo trabalho de adaptação, pelo contexto 

cultural da época.  Assim, no século XIX inglês, uma outra adaptação de Hamlet 

se torna bastante popular, refletindo as preocupações morais e artísticas de 

público e espectadores. Considerado o maior sucesso editorial shakespeariano 

do século, The Family Shakespeare (Shakespeare Familiar) reunia, 

primeiramente, vinte das peças do Bardo e tinha como editores os irmãos 

Henrietta (1750 – 1830) e Thomas Bowdler (1754 – 1825). Trinta anos após a 

sua publicação (1807) em Bath, The Family Shakespeare já havia conquistado 

tamanha popularidade, que o sobrenome de seus editores, tal qual ocorreu com 

o trabalho de Tate e o significante “tatification”, entrou na língua inglesa como 

verbo, “to bowdlerize”, designando o ato de adaptar um texto através de uma 

“purificação moralizante”: cortando referências religiosas, além de palavras e 

cenas inteiras que fossem consideradas agressivas à rígida moral protestante 

da Inglaterra novecentista. O prestígio de The Family Shakespeare foi tanto, que 

                                                           
44 SPENCER (1963) p. 182. “This version contains, nevertheless, numerous literalizations of speech and 
much toning down of especially vigorous language”.  
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a obra chegou a quatro edições e trinta re-impressões até 1914, ano de sua 

última publicação.    

Exemplo clássico da adaptação vitoriana feita pelos irmãos Bowdler se dá 

em relação à Ofélia, a partir da eliminação da possibilidade da personagem ter 

se suicidado por afogamento. Evidentemente pautados pela moral religiosa 

cristã, que entende o suicídio como um pecado inaceitável, Thomas e Henrietta 

Bowdler criam uma Ofélia que, fragilizada pelo assassinato do pai por Hamlet e 

pelo desprezo do Príncipe, sofre um acidente e se afoga ao cair nas águas de 

um córrego.  

Surpreendentemente, a “cena do convento” não é cortada, permanecendo 

todas as insinuações de Hamlet acerca da castidade de Ofélia. Acreditamos, 

porém, que a ambiguidade da palavra “nunnery” (que igualmente significava, ao 

tempo de Shakespeare, “bordel”) em “Get thee to a nunnery” (“Vá para um 

convento/bordel”), não tenha sobrevivido na língua inglesa até o século XIX, 

permanecendo somente o primeiro significado da palavra (convento). Sendo 

inacessível ao leitor e espectador vitoriano o duplo sentido de “nunnery”, a cena 

acaba trazendo a idéia de que uma mulher jovem deveria estar atenta e se 

submeter aos desígnios de seus pais e irmãos (do homem, portanto), correndo 

o risco de acabar solteira e infeliz em um convento, no caso de desobediência. 

The Family Shakespeare, assim, se alinha e reforça a ideologia patriarcal 

vitoriana, ilustrando como a palavra paterna, sinônima de autoridade, deveria ser 

ouvida pelas jovens ainda em formação. 

O trabalho de adaptadores da obra de Shakespeare, do século XVII aos 

nossos dias, é, como já apontamos, sempre revelador da estética e do momento 

cultural no qual a adaptação é produzida. No entanto, é necessário que nos 

questionemos: como abordar tais adaptações? O que podem nos dizer 

adaptações shakespearianas em geral? Refletindo sobre o trabalho de 

adaptadores das últimas quatro décadas do século XVII, como os de Nahum 

Tate e William Davenant, já em 1965, Christopher Spencer defendia a 

independência artística de tais adaptações shakespearianas em relação aos 

seus textos-fontes. Pare ele, a visão então dominante de que elas deveriam ser 

comparadas com os textos de Shakespeare, como método crítico de abordagem, 

buscando ressaltar apenas o que foi mantido do original shakespeariano, deveria 



34 
 

dar lugar a uma análise que concedesse independência artística aos trabalhos 

de adaptação. Na perspectiva de  Spencer, portanto: 

Nós podemos compreender melhor as adaptações se as 
olharmos como peças novas. Reconhecemos que All for Love é 
uma peça menor se posta ao lado de Antony and Cleopatra, mas 
é uma tragédia muito boa quando posta ao lado de tragédias de 
sua própria época.45 

 

 A posição menor a que adaptações foram culturalmente relegadas se 

deve ao fato de que o critério de “originalidade” das obras literárias e teatrais foi 

discursivamente construído como um valor maior, paradoxalmente atribuindo 

originalidade ao processo de criação de Shakespeare, que, sabemos ter sido um 

artista que alinhavou narrativas e textos dramáticos já existentes e circulantes 

na Inglaterra do início da Era Moderna. Mais além, adaptações são muitas vezes 

acusadas de não serem “fiéis” aos textos originais, sejam eles de autoria 

shakespeariana ou de qualquer outro escritor canônico que venha a ser 

adaptado. Decorre, portanto, que destituir a relação existente entre texto-fonte 

(ou texto adaptado) e um trabalho de adaptação de uma escala valorativa é uma 

postura que acreditamos ser bastante vanguardista da parte de Christopher 

Spencer, que escreve nos anos 196046. Se colocarmos ao largo a distorção 

causada pela posição idealizada na qual a obra de Shakespeare foi colocada na 

nossa cultura, perceberemos que não há, necessariamente, uma relação de 

valor entre o original e a adaptação. Tal visão, isto é, a idéia de que uma 

adaptação deve ser compreendida como um trabalho que pode existir 

independentemente ao texto original, é a defendida por teóricos 

contemporâneos, como Linda Hutcheon e Julie Sanders.  

 Como já foi indicado, esse critério de “originalidade”, consequentemente, 

traz consigo uma noção de independência intelectual e cultural onde não é 

                                                           
45 SPENCER (1965) p. 8. “We can best understand the adaptations if we regard them as new plays. We 
recognize that All for Love is thin when placed beside Antony and Cleopatra, but that it is a very good 
play when placed beside the tragedies of its own age”. 
46 Críticos como Hazelton Spencer, que em seu livro Shakespeare Improved, originalmente publicado em 
1927, e cujo título deve ser lido como uma ironia, tomam postura totalmente diversa. Para Spencer, não 
seria exagero “o mal que essas versões [adaptações shakespearianas para o palco da Restauração] 
causaram, não apenas na longa carreira de algumas delas no palco, mas também porque inauguraram a 
moda da adaptação”. “It is, I think, impossible to exaggerate the harm these versions have done, not only 
in the long career of some of them on the stage, but also because they inaugurated the fashion of 
adaptation”. SPENCER (1963) p. 371. 
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possível existir tal “originalidade” - ou onde apenas uma originalidade limitada 

seria possível. Shakespeare, em seu próprio trabalho, não era original do modo 

como esses critérios de originalidade criativa parecem presumir que ele tenha 

sido, e que justificariam, de acordo com alguns, sua posição canônica central na 

nossa herança literária. Um número vastíssimo de conceitos teóricos 

contemporâneos estão preocupados com a atividade de reformulação da matéria 

cultural já existente; na verdade, tais conceitos apontam para o fato de que 

retrabalhar matéria cultural é, em certa medida, a única possibilidade de 

atividade cultural que existe. A partir de tal perspectiva, “originalidade” e 

“fidelidade” se tornaram idéias que dizem muito pouco ou nada ao crítico 

contemporâneo. 

 Em seu A Theory of Adaptation, já em suas primeiras linhas, Linda 

Hutcheon busca nos atentar ao fato de que as adaptações estão presentes em 

diversos tipos midiáticos (romances, teatro, jogos eletrônicos, televisão, parques 

temáticos, internet) e que, embora façam parte da produção cultural do ocidente 

há séculos, geralmente foram tratadas pela crítica como trabalhos secundários, 

derivativos e, portanto, de menor valor e importância. Entretanto, se adaptações 

são criações inferiores intelectual e artisticamente, quais seriam os motivos que 

fazem com que elas persistam em nossa cultura? Para responder a essa 

pergunta, Hutcheon se propõe, então, a estabelecer um traço distintivo mínimo 

acerca do conceito de adaptação: para ela, adaptações são aqueles textos que 

se anunciam, de pronto e abertamente, como sendo, de fato, adaptações, isto é, 

fundam-se numa relação com um outro ou alguns outros textos, sem, 

necessariamente, uma busca por replicar o texto anterior. A adaptação é, 

portanto, “uma entidade ou produto formal, [...] uma transposição anunciada e 

extensiva de uma ou mais obras em particular”47 Neste sentido, defende a 

teórica, adaptações são repetições, mas não são cópias de um pretenso original, 

deixando-se de lado, portanto, o tal ideal de “fidelidade” ao texto-fonte.  

 O conceito de “intertextualidade”, por exemplo, desenvolvido na França 

por Roland Barthes e Julia Kristeva, sugere que toda a escrita, assim como toda 

a produção cultural, é um entrelaçamento de uma matéria cultural já existente, a 

                                                           
47 HUTCHEON, L. (2011) p. 29. Itálicos da autora. 
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noção, portanto, de que “Texto quer dizer Tecido”48. De formas as mais diversas, 

criamos sobre aquilo que veio antes de nós e que existe ao nosso redor em 

formas plurais de expressão cultural. Na visão barthesiana, todo texto é um 

intertexto, na medida em que outros textos estão presentes neste intertexto. A 

intertextualidade é, assim, a condição que constitui um texto como tal, e implica, 

portanto, a noção de que toda criação, toda produção, é sempre uma recriação, 

uma reprodução. Tudo aquilo que pensamos, dizemos ou fazemos encontra 

suas raízes em idéias, palavras e práticas sociais que nos pré-existem49. 

Utilizado por Julia Kristeva em 1969 para explicar o que Mikhail Bakhtin, na 

década de 1920, entendia por dialogismo, o termo “intertextualidade” encerra a 

noção de que um texto não subsiste sem outro, quer como uma forma de atração 

ou de rejeição, permitindo que ocorra um diálogo entre duas ou mais vozes, entre 

dois ou mais discursos. Nas palavras da teórica, o texto “é uma permutação de 

textos, uma intertextualidade; no espaço de um texto, vários enunciados, 

tomados de outros textos, se cruzam e se neutralizam.”50 

 Daniel Fischlin e Mark Fortier, em ensaio introdutório à antologia 

Adaptations of Shakespeare, An Anthology of Plays from the Seventeenth 

Century to the Present, apontam para o fato de que o conceito de 

intertextualidade sugere “empréstimo e reescrita de matéria cultural, mais ou 

menos explícita, deliberada, ou consciente, como origem e limite da atividade 

cultural”51. Para esses críticos, a riqueza dos trabalhos de adaptação jaz 

justamente no fato de que eles tocam no cerne da natureza da produção cultural, 

na medida em que expõem o débito que têm com os empréstimos que operam, 

explicitando, assim, uma das características mais constitutivas de um texto, 

conforme teorizado por Kristeva e Barthes: a intertextualidade. Em artigo hoje 

clássico nos meios acadêmicos – “A morte do autor” – Barthes nos alerta acerca 

das marcas culturais diversas contidas em um texto, visto que ele se produz a 

partir das vozes que se podem ouvir de outros textos: 

Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de 
palavras a produzir um sentido único, de certa maneira teológico 

                                                           
48 BARTHES, R. (2013) p. 74. 
49 BARTHES, R. (2013) p. 13. 
50 KRISTEVA, J. (2012) p. 109. 
51 FISCHLIN, D. & FORTIER, M. (2000) p. 4. “[...] borrowing and rewriting of existing cultural material, 
more or less explicit, deliberate, or conscious, as the origin and limit of cultural activity”.  
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(que seria a mensagem do Autor-Deus), mas um espaço de 
dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escrituras 
variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido de 
citações, oriundas dos mil focos da cultura. [...] o escritor pode 
apenas imitar o gesto sempre anterior, jamais original; seu único 
poder está em mesclar as escrituras, em fazê-las contrariar-se 
umas pelas outras, de modo que nunca se apoie em apenas uma 
delas.52 

 

 Os mil focos da cultura a que o teórico francês se refere nos fazem pensar 

não apenas na carga cultural que trazem os textos que se entrelaçam na 

tessitura de um novo texto, como também nas circunstâncias culturais do 

momento de produção de uma adaptação, no seu contexto, portanto. A segunda 

edição do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1986) traz, como 

segunda definição para o vocábulo “adaptado” o seguinte: “acomodado, 

amoldado, ajustado”53. Uma adaptação é, portanto, um texto “acomodado” a uma 

diferente moldura cultural. Perpassa, inexoravelmente, o trabalho do adaptador 

um processo de recontextualização cultural do texto-fonte, de reconstrução de 

seus “sistemas de significação ou simbólicos”54, como nos aponta o teórico 

Raymond Williams. 

Exemplo bastante típico de adaptação hamletiana, na qual aspectos 

culturais foram retrabalhados em um sistema simbólico totalmente diverso 

daquele que compreendemos como hegemônico na Inglaterra ao tempo de 

Shakespeare, se deu a partir da experiência antropológica da norte-americana 

Laura Bohannan, cujo relato foi publicado com o título de “Shakespeare in the 

Bush”55. Ao visitar uma tribo Tiv, na África, Bohannan é convidada a contar aos 

anciãos da aldeia uma história de sua cultura. Nesse momento, ela vê uma 

chance de narrar a história de Hamlet, por acreditar que a peça levanta questões 

que seriam de compreensão universal. Uma vez iniciada a narrativa, fica claro à 

antropóloga que os Tiv tinham uma maneira completamente diferente de 

compreender a tragédia, evidentemente pautados em seus códigos culturais, em 

seus sistemas simbólicos. 

                                                           
52 BARTHES, R. (2012) p. 62. 
53 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1986).  
54 WILLIAMS, R. (2007) p. 122. Itálicos do autor. 
55 BOHANNAN (1995). 
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Não existindo no léxico da língua Tiv vocábulo correspondente a “rei”, 

Bohannan busca um equivalente que julga mais adequado: “chefe”. Tentando 

explicar que o "chefe" estava morto, e que seu fantasma pede ao filho que se 

vingue do irmão assassino, a antopóloga se vê obrigada a contornar mais um 

obstáculo cultural: para o povo Tiv não existe tal coisa como um fantasma, o que 

faz com que leiam a aparição do Rei Hamlet como um mau presságio. 

Superada a dificuldade inicial, Bohannan se dá conta de que um 

dos elementos principais da trama estaria completamente afastado de 

consideração para aquele povo: para eles, é natural que o irmão se case 

com a cunhada, pois não é o filho quem, necessariamente, sucede ao 

pai. O público parecia, portanto, convencido de que Cláudio e Gertrudes 

haviam se comportado perfeitamente dentro da normalidade, pois Cláudio 

teria toda a razão de desposar a viúva do irmão, principalmente por ter o 

falecido rei Hamlet apenas uma única mulher, comportamento alienígena 

aos Tiv, que estranhavam o fato de um líder não ter mais de uma esposa. A 

“closet scene” lhes pareceu um absurdo, posto que os jovens não poderiam 

criticar o comportamento dos mais velhos de modo algum. O fato de Ofélia 

terminar a relação com Hamlet, foi, para os nativos, absolutamente 

compreensível, visto que Hamlet não a teria presenteado suficientemente. 

Esperançosa de que os ouvintes desaprovariam o fratricídio, Bohannan lembrou-

os do que o próprio pai de Hamlet informou o filho de seu assassinato e da culpa 

do irmão Cláudio, mas um dos anciãos respondeu, enfaticamente, que 

presságios não falam.  

A narrativa de Bohannan pode ser vista como uma parábola bastante 

ilustrativa de que a recepção de adaptações de Shakespeare, e as diversas 

leituras culturais específicas a que suas peças estão sujeitas, fazem-nos 

constatar que a obra do Bardo está aberta a processos de acomodação a 

diferentes molduras culturais e simbólicas. Nas palavras do crítico Pierre Bayard: 

Assim sendo, não é a história de Hamlet que eles ouvem, mas 
o que, nesta história, está conforme com suas representações 
da família e do status dos mortos e pode servir para confortá-
los. E sempre que não houver conformidade entre o livro e suas 
expectativas, as passagens perigosas não serão levadas em 
conta ou sofrerão uma transformação para permitir a maior 
coincidência possível entre seu livro interior e Hamlet, ou, antes, 
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a imagem que lhes está sendo proposta, através de um prisma, 
da peça de Shakespeare.56 

 

  As representações simbólicas dos Tiv levaram os ouvintes da 

antropóloga, portanto, a uma interpretação de Hamlet totalmente diversa da que 

a antropóloga inicialmente imaginava que eles teriam. As “transformações” no 

texto, a que se refere Bayard, foram necessárias para que a obra recebesse um 

novo enquadramento cultural, para que se tornasse compatível às 

representações simbólicas da tribo africana. A experiência de Bohannan acaba 

por se tornar uma alegoria de que todo e qualquer texto, seja ele uma adaptação 

ou não, está sempre inserido em um contexto, “um tempo e um espaço, uma 

sociedade e uma cultura”57, como nos lembra Linda Hutcheon. O processo e a 

recepção de adaptações não se dão em um vácuo, mas em um espaço 

permeado por valores políticos, históricos e culturais que são determinantes das 

motivações, do processo e da recepção de qualquer trabalho de adaptação.  

O chamado processo de globalização cultural, de acordo com Hutcheon, 

vem chamando atenção à adaptação transcultural, isto é, de um contexto cultural 

para outro. Mesmo dentro de uma mesma cultura nacional, tomemos por 

exemplo a cultura britânica, as mudanças podem ser tão drásticas, de um 

momento histórico e político para outro, como já foi apontado, que podem ser 

consideradas transculturais. Nesse tipo de adaptação, não raramente aspectos 

relacionados às políticas raciais e à identidade de gênero ganham força, o que 

explicaria, por exemplo, a pluralidade de adaptações da comédia A megera 

domada (1590 -1591), de Shakespeare, ao longo do século XX, pelo eco que 

encontra nos movimentos de afirmação da subjetividade feminina, que tomaram 

vulto nas últimas décadas58, idéia essa defendida por Hutcheon: 

As adaptações transculturais geralmente implicam 
mudanças nas políticas raciais ou de gênero. Em alguns 
casos, os adaptadores livram-se dos elementos de um 
texto anterior, que determinadas culturas, naquele tempo 
e lugar, podem achar problemáticos ou controversos; em 
outros, a adaptação “desreprime” o aspecto político do 
texto adaptado [...]. Mesmo dentro de uma única cultura, 
as mudanças podem ser tão grandes que talvez devam, de 

                                                           
56 BAYARD (2007) p. 106. 
57 HUTCHEON. (2011) p. 192. 
58 HUTCHEON. (2011) p. 199. 
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fato, ser consideradas transculturais num nível local. 
Numa mesma sociedade, as questões políticas podem 
mudar com o tempo, como vimos no exemplo da nova 
versão de David Henry Hwang do musical Flower Drum 
Song, de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. Não é de 
surpreender que a A megera domada, de Shakespeare, 
tenha sido adaptada diversas vezes para o cinema e para 
a televisão – e sempre de forma diferente - das sufragistas 
do início do século XX até a reação ao feminismo dos anos 
1980.59 

 

Acreditamos, assim, que todo adaptador é, em certa medida, intérprete da 

obra que adapta. Especificamente no caso de Hamlet, veremos que os 

adaptadores que centraram suas narrativas em torno de Gertrudes ou de Ofélia 

vão sempre buscar preencher as lacunas e as ambiguidades inerentes ao texto 

de Shakespeare, fazendo da adaptação um processo não só de apropriação, 

recriação, mas também de hermenêutica. Este preenchimento das lacunas do 

texto irá, contudo, estar submetido ao contexto cultural do momento da 

adaptação enquanto processo, influenciado, portanto, pelos sistemas simbólicos 

ao alcance do adaptador. Shakespeare, acreditamos, da forma como ele vem 

sendo adaptado a partir de algumas leituras, é usado, consequentemente, para 

produzir uma vasta gama de posicionamentos ideológicos diferentes. A 

adaptação, seja ela através de romances, filmes, encenações ou qualquer outro 

gênero ou meio, se apropria da posição culturalmente dominante de 

Shakespeare para suscitar ou demarcar uma atitude ideológica diante da 

sociedade.  

Adaptar pode ser também, e muitas vezes o é, posicionar-se politica e 

ideologicamente, compreendendo-se posicionamento ideológico como um 

movimento que será inerente a qualquer adaptador, sendo ele um enunciador; 

ou, como nos explica José Luiz Fiorin, posicionar-se ideologicamente significa 

aderir ao “ponto de vista de uma classe social a respeito da realidade, a maneira 

como uma classe ordena, justifica e explica a ordem social”60. Embora de sólida 

formação marxista, Fiorin não limita a compreensão de “classe” à divisão típica 

das sociedades de modo de produção capitalista – burguesia e proletariado – 

                                                           
59 HUTCHEON (2011) p. 198-9. 
60 FIORIN (2007) p. 29. 
 



41 
 

mas a todo grupo social que possa estar em posição de hegemonia ou de 

subjugo, como na relação entre homens e mulheres, em sociedades 

hegemonicamente patriarcais, por exemplo. 

O posicionamento ideológico de um adaptador, e a adaptação como 

um todo, evidentemente, serão apreendidas pelo seu público a partir de 

diferentes “modos de engajamento”. Hutcheon compreende como “modos 

de engajamento” a maneira através da qual o público se envolve com a 

adaptação. Seguindo seus passos, somos levados a pensar as 

adaptações (tanto como processos, quanto como produtos) a partir de três 

diferentes categorias através das quais há o engajamento do público. O 

primeiro deles, o “modo contar”, encontra expressão em meios como a 

narrativa de ficção. O segundo modo, o “modo mostrar”, requer a 

observância de vários sentidos (visual e auditivo, principalmente), 

encontrando forte expressão em meios como o cinema e o teatro. O 

terceiro e último, “o modo participativo”, pede um envolvimento corporal 

do público, como se vê, por exemplo, em meios como os jogos eletrônicos 

e os ambientes digitais61.  

* 

No “modo contar”, na narrativa, objeto de principal interesse desta tese, 

por exemplo, o envolvimento com a adaptação é altamente dependente da 

imaginação, que é controlada pelas palavras, conduzida através do texto, 

liberada dos “limites impostos pelo auditivo ou visual”62. De forma diversa, no 

“modo mostrar”, como em um espetáculo teatral, saímos do império absoluto da 

imaginação e entramos no da percepção direta, onde a linguagem verbal não é 

mais a única forma de expressar significado e de se relacionar com o texto-fonte 

e demais textos que tramam a sua tessitura (como nos ensinaram Kristeva e 

Barthes). A linguagem não-verbal, como a música, por exemplo, pode evocar 

estados de espírito das personagens e levantar reações sentimentais no público. 

A linguagem corporal de um ator, bem como todo e qualquer outro recurso visual 

utilizado em uma apresentação teatral ou fílmica, podem reforçar aspectos 

                                                           
61 HUTCHEON (2011) p. 47-8. 
62 HUTCHEON (2011) p. 48. 
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textuais, ou mesmo contradizê-los. Uma personagem, a quem o texto ou roteiro 

endereça os adjetivos “sério” e “respeitável”, pode entrar no palco cambaleante 

e trôpega, com o ator interpretando uma colossal bebedeira. 

Por outro lado, uma adaptação no “modo mostrar” não apresenta 

uma série de recursos que tem uma adaptação no “modo contar”. Narrar 

uma história, seja no registro oral, seja no registro escrito, suscita um jogo 

verbal complicado, no qual os gêneros descritivo, narrativo, 

argumentativo, podem ser explorados em sua potencialidade. Concluímos 

com Hutcheon, portanto, na crença de que não há “modo de 

engajamento”, ou gênero literário, mais completo ou adequado para que 

se desenvolva o trabalho de um adaptador, mas tanto o “modo contar” 

quanto o “modo mostrar” têm à disposição diferentes meios de expressão:  

A análise das diferenças entre os modos contar e mostrar, 
contudo, sugere [que] cada modo, assim como cada mídia, 
tem sua própria especificidade, se não sua própria 
essência. Em outras palavras, nenhum modo é 
inerentemente bom para uma coisa e não para outra63. 

 

A presença de Hamlet em narrativas de ficção remonta 

praticamente ao momento do surgimento do romance burguês enquanto 

gênero literário. Personagens literários estabelecem contatos com Hamlet 

como espectadores ou leitores da peça, envolvidos em discussões sobre 

ela, ou fazendo alusões à tragédia da Dinamarca.  

Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister (1793 – 179564), de 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832), obra fundamental no 

desenvolvimento do romantismo alemão, em particular, e europeu, como 

um todo, já traz diversas alusões ao Hamlet de Shakespeare. Entusiasta 

e defensor da obra do Bardo, Goethe cria um herói que, após a morte do 

pai, se junta a uma companhia teatral, com a condição de que fosse 

montada uma peça na qual Wilhelm desempenhasse o papel de Hamlet. 

Um ator que só aparece na noite da estréia faz o papel do Fantasma, e a 

                                                           
63 HUTCHEON (2011) p. 49. 
64 O período de composição da obra oscila, variando de crítico para crítico. Sigo as datas apontadas por 
Pedro Sussekind (vide Referências Bibliográficas).  
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voz do companheiro de palco ineditamente faz Wilhelm se lembrar da voz 

de seu próprio pai, recentemente falecido, e desencadeia na mente do 

protagonista uma série de reflexões sobre a figura paterna.  

Considerado pela crítica um típico Bildungsroman, o romance 

descreve o percurso do herói, desde a sua juventude, marcada pela 

imaturidade e por avassaladoras paixões, passando pela realização 

artística nos palcos, até o momento de uma convivência mais apaziguada 

com outros indivíduos igualmente amadurecidos. Assim, o herói ganha 

mais aprendizado de si mesmo e da sua relação com o próprio pai ao 

passar pela experiência de leitura e interpretação da tragédia da 

Dinamarca.  

Mais além, como nos aponta Pedro Sussekind, a relação de Wilhelm 

com o teatro constitui um dos temas mais importantes do romance. Os 

debates das personagens acerca da tragédia de Hamlet e da montagem 

na qual o protagonista atua como o Príncipe fazem referência a um 

episódio histórico no desenvolvimento do teatro germânico. A encenação 

de Hamlet em 1776, na cidade de Hamburgo, foi decisiva para a fundação 

do teatro nacional na Alemanha e Goethe parece ter sido altamente 

impactado por ela, pouco antes de redigir a primeira versão do romance. 

Como nos aponta Otto Maria Carpeaux, em A Literatura Alemã: 

A representação de Hamlet em Hamburgo, em 20 de 
setembro de 1776, é a maior data na história do teatro 
alemão. Em breve será Shakespeare o dramaturgo mais 
representado nos palcos alemães. No alto intelectualismo 
e profundo sentimentalismo e na indecisão e incapacidade 
de agir de Hamlet, os jovens gênios alemães 
reconhecerão, como num espelho65, seu retrato e seu 
destino.66 

 

Em solo inglês, ainda no século XVIII, lembram-nos Ann Thompson 

e Neil Taylor67, Henry Fielding (1707 – 1754) oferece a seu protagonista 

Tom Jones, em romance que leva seu nome, uma ida ao teatro na 

                                                           
65 Curioso perceber que Carpeaux, tal qual Ofélia em III, i, atribui a Hamlet a metáfora do “espelho”: 
“The glass of fashion and the mold of form”.  
66 CARPEAUX (1994) p. 66. 
67 THOMPSON & TAYLOR (2007) p. 123. 
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companhia de seu amigo Mr. Partridge. A conversa entre os dois gira em 

torno da interpretação do ator que desempenhou o papel do Príncipe, que, 

no entender do simplório Mr. Partridge, deu-se de maneira desleixada, por 

demais naturalista, visto que a personagem de Fielding parece preferir um 

estilo mais artificial, impostado, de atuação. 

Mais de um século depois, Charles Dickens (1812 – 1870) recria 

cena semelhante, em seu Grandes Esperanças (1860 – 1861). Seu 

protagonista Pip vai igualmente ao teatro assistir a Hamlet, na companhia 

de seu amigo Herbert Pocket. No romance, o papel do Príncipe é 

desempenhado pelo ambicioso ator Wopsle. Dickens usa a passagem 

para ridicularizar encenações vitorianas da tragédia, nas quais a 

personagem aparecia em cena em vestes e gestos meticulosamente 

cuidados, a despeito da descrição que Ofélia faz do herói ser totalmente 

oposta, visto que Hamlet se encontrava: 

Ofélia 
[...] mal trajado, 
Sem chapéu, tendo as meias enroladas 
Pelas pernas, sem ligas, branco e pálido 
Como o linho, os joelhos tremulantes, 
Com o olhar de tão fúnebre expressão 
Como se nos viesse dos infernos 
Falar de horrores [...].68  
 

O episódio retratado por Dickens, a assimetria entre a imagem de 

Hamlet no palco, bem trajado, e a fala de Ofélia, que o descreve em vestes 

descuidadas, ilustra a potencialidade que o “modo mostrar” tem de 

contradizer o texto que lhe serve de estrutura, no caso de uma montagem 

teatral, a partir de opções diretoriais e da criação da personagem por parte 

do próprio ator. Em realidade, quando pensamos nas diferenças 

existentes entre os dois modos – “contar” e “mostrar” – somos levados a 

concluir que tal preocupação não se restringe aos teóricos 

contemporâneos da adaptação, mas aparece no horizonte do pensamento 

ocidental desde os clássicos. 

                                                           
68 “[...] with his doublet all unbraced, / No hat upon his head, his stockings fouled, / Ungartered and down-
gyved to his ankle, / Pale as his shirt, his knees knocking each other, / And with a look so piteous in purport 
/ As if he had been loosed out of hell / To speak of horrors […]. (Ato II, i, 75 – 81) 
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* 

A divisão clássica dos gêneros literários se dá, desde a Antiguidade, em 

três grupos: narrativo ou épico, lírico e dramático. Essas três classificações 

básicas, que encontram suas raízes no pensamento de Platão (428/427 – 

348/347 a. C.) e Aristóteles (348 – 322 a. C.), fixadas pela tradição, englobam 

inúmeras categorias menores, comumente denominadas subgêneros, tais quais 

o romance, a novela, o conto, a crônica, se pensarmos somente em termos de 

narrativa. Segundo Helena Parente Cunha: 

A problemática dos gêneros [...] empenha ainda hoje o interesse 
dos estudiosos, que perseveram na busca de uma conceituação. 
Entre divergências e oscilações, o assunto atravessa toda a 
história da literatura e da crítica, ora assumindo acomodações 
de fidelidade a preceitos estáticos, ora desencadeando 
inovações, com investidas aguerridas e alvoroçadas.69 

 

Para Tzvetan Todorov (1939 -     ), a narrativa literária é marcada por seu 

duplo aspecto: “história” e “discurso”. Como “história”, evoca acontecimentos que 

ocorrem a uma personagem, que potencialmente se confundiria com um 

indivíduo da chamada “vida real”. Como “discurso”, a narrativa é marcada pela 

figura de um narrador que, ciente da existência de um leitor, narra da maneira 

pela qual ele nos quer fazer conhecer tal história. Assim, estabelece o teórico 

que: 

Ao nível mais geral, a obra literária (assim como qualquer 
narrativa) tem dois aspectos: ela é ao mesmo tempo uma história 
e um discurso. Ela é história, no sentido em que evoca uma certa 
realidade, acontecimentos que teriam ocorrido, personagens 
que, deste ponto de vista, se confundem com os da vida real. 
Esta mesma história poderia ter-nos sido relatada por outros 
meios; por um filme, por exemplo; ou poder-se-ia tê-la ouvido 
pela narrativa oral de uma testemunha, sem que fosse expressa 
em um livro. Mas, a obra é ao mesmo tempo discurso: existe um 
narrador que relata a história; há diante dele um leitor que a 
percebe. Neste nível, não são os acontecimentos relatados que 
contam, mas a maneira pela qual o narrador nos fez conhecê-
los.70  

                                                           
69 CUNHA (1976) p. 93. Embora estejamos cientes de que a questão merece uma reflexão bem mais 
meticulosa, acreditamos que a teoria dos “modos de engajamento”, conforme desenvolvida por Linda 
Hutcheon, parece ser uma das “inovações” ou “investidas” a que se refere Helena Parente Cunha.  
70 TODOROV (1973) p.211. sItálicos meu. In: “As categorias da narrativa literária” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_narrativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_%C3%A9pica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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A relevância decisiva dada por Todorov às figuras do narrador e 

personagem, fundamentais em cada um dos aspectos que ele levanta 

como centrais na narrativa literária, aponta-nos neste momento para a 

necessidade de uma tentativa de compreensão das diferenças existentes 

entre as figurações de personagens romanescas e personagens 

dramáticas, na medida em que elas se apresentam ao público, seja ele 

leitor ou espectador, como os indicadores mais manifestos do fenômeno 

ficcional71. Ademais, é em torno da personagem que a imaginação do 

leitor ou espectador orbita, ou, como pontua Anatol Rosenfeld, “é [...] a 

personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e através dela 

a camada imaginária se adensa e se cristaliza”72, ou ainda como defende 

Jean-Pierre Ryngaert, “parece que a ficção teatral tem necessidade da 

personagem na escrita, como uma marca unificadora dos procedimentos 

de enunciação, como um vetor essencial da ação, como uma encruzilhada 

do sentido”.73  

A personagem teatral, ao dirigir-se ao público, dispensa um narrador 

como mediador74. A história, quando encenada, não nos é contada mas 

mostrada, por meio de uma comunicação direta das personagens entre si e com 

os receptores do texto. O texto teatral apresenta certas características e 

especificidades que lhe imputam propriedades únicas, tais quais uma estrutura 

essencialmente forjada a partir de diálogos, além da presença de rubricas (ou 

didascálias), indicações cênicas que apontam a marcação de uma personagem 

em determinada cena, além da não necessidade da figura do narrador, como já 

mencionamos. Ao contrário do que acontece em textos narrativos (romances, 

contos e novelas), nos quais o narrador tem presença fundamental, 

apresentando, por intermédio de si mesmo, as personagens, expondo suas vidas 

                                                           
71 ROSENFELD (2009) p. 23. 
72 ROSENFELD (2009) p. 21. 
73 RYNGAERT (1996) p. 129. 
74 Embora saibamos que haja textos teatrais nos quais há a figura de um narrador, sendo o exemplo mais 
citado na crítica o caso de The Glass Menagerie (1945), do dramaturgo norte-americano Tennessee 
Williams (1911 – 1983), acreditamos, junto a Décio de Almeida Prado, que “a personagem teatral, 
portanto, para dirigir-se ao público, dispensa a mediação do narrador”. (PRADO (2009) p. 85). 
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e o interior de seus pensamentos, no texto teatral a personagem dispensa o 

narrador, fazendo-se presente por ela mesma, dialogando com outras 

personagens, à vista do público, constituindo, assim, praticamente a totalidade 

da obra. 

A caracterização da personagem teatral se dá, segundo Décio de Almeida 

Prado, por três principais vias: “o que a personagem revela sobre si mesma, o 

que faz, e o que os outros dizem a seu respeito”75. O que uma personagem 

dramática diz de si própria vem a público por diferentes técnicas. Diferentemente 

da personagem do romance, de quem podemos acessar a mente pela via do 

narrador, ou através de técnicas típicas do romance moderno, como o fluxo de 

consciência ou o monólogo interior, por exemplo, a personagem de teatro precisa 

comunicar na forma de diálogo seus sentimentos, pensamentos e reflexões.  

Esse trabalho de desvelamento do mundo interior de uma personagem 

teatral se dá, no mais das vezes, segundo a tradição assim teorizou, pela figura 

do confidente, que no caso de Hamlet, tem como exemplo vívido a personagem 

de Horácio; o aparte, que faz a nós, espectadores, confidentes da personagem 

e que, por convenção, só é ouvido pelo público; e o monólogo ou solilóquio, 

durante o qual a personagem está efetivamente sozinha em cena, em conversa 

consigo mesma. De profunda beleza retórica, 

[...] os monólogos de Shakespeare, um dos quais, “To be or not 
to be”, gravou-se mesmo na imaginação popular como o 
exemplo mais perfeito da reflexão poética sobre o homem. O 
monólogo, em tais momentos privilegiados, ultrapassa de muito 
o quadro psicológico que lhe deu origem, sabendo os autores 
clássicos, sem que ninguém o tivesse estabelecido, que o 
verdadeiro interlocutor no teatro é o público.76 

 

Os mecanismos de revelação da natureza interior da personagem 

dramática, conforme elencados por Almeida Prado, e estabelecidos pela crítica 

tradicional, no entanto, não deveriam deixar de lado a força da ação, em um 

entendimento de que aquilo que a personagem faz, a maneira como ela age, é 

tão ou mais reveladora de sua personalidade do que podem ser o solilóquio, o 

aparte, ou aquilo que ela diz de si mesma. Cabe ressaltar que ação não deve 

                                                           
75 PRADO (2009) p. 88. 
76 PRADO (2009) p. 91. 
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ser confundida aqui com movimento. A inação77, o silêncio, a omissão, têm 

função altamente dramática. Para a análise da personagem teatral, deve o crítico 

ou espectador buscar “os episódios significativos, os incidentes característicos, 

que fixem objetivamente a psicologia da personagem”78, visto que “essa análise 

permite escapar aos entrelaçamentos dos comentários e dos pontos de vista, 

considerando-se apenas o que é estritamente a participação da personagem na 

ação”.79 Martin Esslin, grande diretor e crítico teatral húngaro, estabelecido na 

Inglaterra e principal teórico do “Teatro do Absurdo”, termo que foi, inclusive, por 

ele cunhado, igualmente defende a centralidade da “ação” no fenômeno 

dramático e na caracterização das personagens, por conseguinte. Postulando 

que no teatro a linguagem muitas vezes é a ação, Esslin crê que devemos, 

enquanto espectadores e críticos, nos preocupar “não apenas com o que o 

personagem diz – com o significado puramente semântico de suas palavras – 

mas também o que ele faz com elas”.80 

Porém, comentários da personagem sobre si mesma, de outras 

personagens sobre ela, pontos de vista de personagens sobre outras 

personagens, não devem ser ignorados para uma análise atenta da persona 

teatral, já que nos é fundamental reconhecer oposições e semelhanças entre 

aquilo que a personagem diz de si, o que o vetor de sua ação indica acerca de 

sua personalidade e, também, o que as outras personagens dizem dela. Essa 

trama a partir da qual se tece a personagem do teatro é o que faz dela, de acordo 

com Ryngaert, “uma identidade fictícia por vezes apenas esboçada e sob a qual 

se reúnem discursos”81.  

 É também uma teia discursiva, embora forjada de maneira diversa, que 

constitui, tal qual a personagem dramática, a personagem do romance. Segundo 

o crítico brasileiro Antonio Candido, três são os elementos que compõem o eixo 

de uma narrativa: o enredo, a maneira como uma história será desenvolvida; a 

personagem, que viverá esse enredo; e as ideias, os valores que são 

                                                           
77 Embora discordemos completamente, não podemos nos furtar de pontuar que grande parte da crítica 
tradicional, sobretudo os românticos do século XIX, vê em Hamlet um “herói da inação”.  
78 PRADO (2009) p. 92. 
79 RYNGAERT (1996) p. 136. 
80 ESSLIN (1978) p. 45. Itálicos do autor. 
81 RYNGAERT (1996) p. 138. 
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transmitidos ao leitor por essas personagens. A personagem está sempre aberta 

a uma possibilidade de identificação entre ela e o leitor, fazendo com que ele 

aceite a sua noção de verdade, por “mecanismos de identificações, projeção e 

transferência”82. 

Ao conhecermos alguém do chamado mundo real, tomamos conhecimento 

de sua unidade física, seu corpo, porém não podemos tomar conhecimento de 

seu mundo interior, de suas idéias, salvo quando expressas. O conhecimento do 

universo interior de uma pessoa só pode se dar de forma fragmentada, “por uma 

conversa, um ato, uma sequência de atos, uma afirmação, uma informação”83. 

No romance, esta visão fragmentária da personagem é controlada pelo narrador, 

seja ele em primeira pessoa, terceira pessoa – do tipo “testemunha” - ou 

onisciente, delimitando o acesso do leitor à vivência da personagem, controlando 

aquilo que ele sabe acerca dela. Esse controle do narrador daquilo que o leitor 

apreende da experiência da personagem romanesca, daquilo que será mostrado 

ao leitor, e da forma como será mostrado, pela caracterização, torna a 

compreensão de um romance muito mais lógica do que a existência humana. O 

ser fictício torna-se mais lógico que o ser vivo, embora não mais simples84, visto 

que traça uma trajetória mais ordenada e controlada. 

O romancista pode tomar como modelo para a construção da personagem 

a realidade que lhe circunda, mas, segundo Candido, a personagem do romance 

sempre passará por uma modificação do autor, seja por acréscimo, seja por 

deformação, isto é, pela sua interpretação do real. Porém, na medida em que 

“quiser ser igual à realidade, o romance será um fracasso”85, visto que o 

romancista deve “criar um mundo próprio, acima e além da ilusão da 

fidelidade”86. 

* 

Em romances que se originam de trabalhos de adaptação, evidentemente, 

a capacidade criadora do autor não está apenas remetida ao que Antonio 

                                                           
82 CANDIDO (2009) p. 54. 
83 CANDIDO (2009) p. 56. 
84 CANDIDO (2009) p. 59. 
85 CANDIDO (1996) p. 67. 
86 Idem 
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Candido chama de “real” ou à interpretação que possa ser dada ao real, mas 

também ao texto-fonte, que passa a ser a matéria-prima a partir da qual o 

romancista tecerá a narrativa. Assim, quando pensamos especificamente na 

construção ou na (re)construção das figurações identitárias de personagens, fica 

o autor de romances de adaptação remetido a um cruzamento discursivo 

complexo, estabelecido em um tripé formado pelo mundo real, a construção 

ficcional desse real a partir de seus processos interpretativos, segundo Candido, 

e o texto-fonte, do qual deseja se apropriar, subvertendo-o ou contestando-o. 

Retomando o segundo aspecto apontado por Tzvetan Todorov como 

constituinte da narrativa literária, o nível discursivo87, e tendo-se por foco a 

(re)construção das identidades de gênero de Gertrudes e Ofélia em adaptações 

narrativas de Hamlet, sentimos a necessidade de investigarmos o conceito de 

identidade e sua construção discursiva, tal qual compreendida por teóricos 

contemporâneos, que a entendem como múltipla, sujeita a modificações através 

do tempo e, igualmente, inserida dentro dos espaços sociais em que atua. Tal 

perspectiva, de modelo não essencialista, está em posição diametralmente 

oposta à visão essencialista de identidade, que vê o ser humano como um 

herdeiro de um sistema de valores e idéias sobre o mundo, o qual nortearia suas 

práticas sociais e culturais por toda a sua existência. 

Como nos ensina Katryn Woodward, a identidade é um fenômeno 

relacional, uma vez que a sua construção se dá a partir de um afastamento, uma 

negação daquilo que não se quer ser, e de uma aceitação, de uma aproximação 

da que se quer ser88. Deriva disso, a noção de que identidades não são estáticas, 

mas altamente dinâmicas, em constante modificação, absorvendo e se 

apropriando de alguns traços característicos e rejeitando, afastando-se, de 

outros. Essa identidade, sempre marcada pela diferença, tem símbolos 

concretos que ajudam a identificar nas relações sociais em que gênero um 

indivíduo de insere (se masculino ou feminino). Dessa maneira, marcas naturais 

                                                           
87 Entendemos discurso como ”as combinações de elementos linguísticos (frases ou conjuntos 
constituídos de muitas frases), usadas pelos falantes com o propósito de exprimir seus pensamentos, de 
falar do mundo exterior ou de seu mundo interior, de agir sobre o mundo” FIORIN (2007) p. 11. As relações 
entre discurso e identidade são essenciais, posto que “o discurso contribui para construir as relações 
sociais entre as pessoas”. FAIRCLOUGH (2001) p. 91. 
88 WOODWARD (1997) p. 9. 
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– de masculino e feminino, por exemplo – passam a se configurar enquanto 

construtos sociais, que incluem o sujeito em relações de poder historicamente 

construídas. Assim, a construção da identidade de gênero é tanto simbólica 

quanto social e estará submetida à uma ideologia que lhe constitui, destinando 

à mulher uma posição de subordinação. 

Tal visão de que gênero compreende um conjunto de características e 

práticas culturais estabelecidas social e historicamente nos aponta para a 

natureza instável de gênero enquanto identidade social, “o que quer dizer que 

quando vamos investigá-las as identidades não estão prontas e fixas mas sim 

situadas nos processos discursivos de suas construções”89. A visão essencialista 

da identidade não é capaz de oferecer uma perspectiva ampla sobre a relação 

dos gêneros, na medida em que compreende gênero não como uma construção, 

com seu caráter instável, mas como uma entidade fixa, dentro da qual 

estaríamos inscritos por um determinismo, sem a possibilidade de agência do 

indivíduo, que estaria condenado a se comportar e a se apresentar ao mundo 

seguindo um código prescritivo do que seja ser homem ou mulher. 

A possibilidade de agência do indivíduo sobre o mundo e sobre si mesmo 

só é possível por serem as identidades sociais construídas nas práticas 

discursivas, nas interações sociais e por terem, portanto, uma base sócio-

histórica e cultural. Há de se ter em mente, porém, que as imagens que a nossa 

identidade reflete, nossa agência no contexto que nos cerca, são de escolha 

limitada. Embora influenciado por forças biológicas e sociais, o sujeito pode e 

deve se implicar na formação e na transformação de sua identidade, refletindo 

as escolhas que lhe foram possíveis fazer. 

A principal via de constituição da identidade seja, talvez, a discursiva. As 

teorias correntes que buscam desestabilizar as noções hegemônicas e binárias 

de sexo e gênero devem muito ao trabalho genealógico de Michel Foucault (1926 

– 1984). Em A história da sexualidade, por exemplo, o filósofo francês estabelece 

a maneira pela qual, através da história, conceitos compreendidos como estáveis 

e naturais (feminino e masculino, heterossexualidade, monogamia, entre outros) 

foram tecidos em meio à teia de discursos socialmente circulantes. Esta 

                                                           
89 MOITA LOPES (2003) p. 24. 
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desessencialização de tais conceitos permeia toda a teoria socioconstrucionista, 

que ganha vulto acadêmico a partir da segunda metade do século XX. No 

entanto, Moita Lopes nos lembra que: 

 [...] é a teorização de Judith Butler (1990/2003) no livro 
Problemas de Gênero (assim como em outros que se seguiram 
em 1993, 1997, 2004) que vai apresentar uma explicação para 
os gêneros e as sexualidades como performances para além de 
um sujeito que age para se transformar em homem ou mulher, 
sendo a causa de tal ação.90 

 

Segundo Deborah Schiffrin, a obra How to Do Things with Words (1962), 

cujas origens estão em uma série de palestras dadas por John Langshaw Austin 

em 1955, é basilar da teoria dos atos de fala91. A partir da distinção entre atos 

performativos e constatativos, Austin nos alerta acerca do fato de que há no uso 

das palavras uma esfera que implica agir sobre o mundo.  Aquilo que Austin nos 

apresenta é uma visão performativa da linguagem, isto é, o uso da linguagem é, 

na realidade, uma ação na vida social, uma produção de sentidos e de efeitos. 

 Partindo dos postulados de Austin, Pennycook assevera que a linguagem 

é o lugar privilegiado de definição e de contestação da ordem social, além de ser 

também o lugar de construção de subjetividades92. Mais além, a noção de 

performatividade, isto é, o processo de emergência subjetiva, tem se tornado 

cara a todo e qualquer estudo que se preste a visões anti-fundamentalistas das 

noções de gênero, sexualidade e identidade, na medida em que avaliza a idéia 

de construção de sentidos na linguagem e pela linguagem, e seus 

desdobramentos nas práticas sociais, produzindo efeitos semânticos que são 

regulados pelas estruturas de poder. 

 Assim, estando a performance relacionada à ingerência do indivíduo nas 

práticas discursivas e sociais, não podemos perder de vista o seu caráter de 

situacionalidade. Conforme aponta Richard Bauman, a performance, como toda 

atividade humana, é um ato situado: seu sentido e suas funções não podem ser 

compreendidos fora dos contextos culturais que a definem93. Isto posto, a visão 

                                                           
90 MOITA LOPES (2008) p. 15 
91 SCHIFFRIN (2008) p. 50. 
92 PENNYCOOK (2007) p. 61. 
93 BAUMAN (1986) p. 3. 
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performativa da linguagem implica a noção de que as palavras podem operar 

mudanças na condição existencial do indivíduo, podem subverter estruturas de 

poder, como a patriarcal, podem agir sobre a ordem social, portanto. 

 Com o objetivo de dessacralizar e desafiar noções cristalizadas de sexo, 

gênero e sexualidade, a filósofa pós-estruturalista norte-americana Judith Butler 

revisita o conceito de performatividade para desenvolver a sua teoria. Para ela, 

gêneros e sexualidades são performativamente produzidos por meio de 

performances continuamente repetidas e reguladas, produzindo efeitos de 

sentido. Assim, quando afirmamos que um indivíduo é do sexo masculino ou 

feminino, estamos, em realidade, praticando a performance de um ato, isto é, 

nomeando uma forma de existir.  

 Para Butler, a teoria feminista que defende a identidade atrelada ao 

gênero e não ao sexo se configura como uma visão ainda essencializadora da 

questão. Segundo a teórica, aceitar o sexo como um dado natural e o gênero 

como determinado culturalmente seria aceitar também que o gênero expressaria 

uma essência do sujeito.  

Nessa tentativa de "desnaturalizar" o gênero, Butler propunha libertá-lo 

daquilo que ela chama - em uma referência a Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) 

- de metafísica da substância, uma vez que, segundo ela, nas teorias feministas 

correntes, o sexo é aceito como substância, como aquilo que é idêntico a si 

mesmo, em uma proposição metafísica. Para Butler, a posição feminista 

humanista entende gênero como "atributo" de pessoa, "caracterizada 

essencialmente como uma substância ou um núcleo de gênero preestabelecido, 

denominado pessoa.”94 O que ela argumenta é que, ao contrário do que 

defendem as teóricas feministas, o gênero seria um fenômeno inconstante e 

contextual, que não denotaria um ser substantivo, "mas um ponto relativo de 

convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente 

convergentes."95 Aquilo que Butler propõe é a idéia de um gênero como efeito 

no lugar de um sujeito identitariamente estável. Nas palavras de Butler: "a 

presunção aqui é que o 'ser' um gênero é um efeito.”96 Aceitar esse caráter de 

                                                           
94 BUTLER, J. (2003) p. 29. 
95 Idem. 
96 BUTLER, J. (2003) p. 58. 
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efeito seria aceitar que a identidade ou a essência são performativas, e não um 

sentido em si do sujeito.  

A noção de gênero enquanto construção discursiva e histórica é o que 

permite explicar as diferentes configurações que personagens – como Gertrudes 

e Ofélia – receberam em diferentes momentos e contextos culturais, com 

variações que vão do alinhamento aos anseios patriarcais à implosão desses 

anseios e valores, que são igualmente construídos pela cultura e pela linguagem. 

As práticas sociais, a moldura cultural na qual adaptadores de Hamlet estão 

inseridos, portanto, darão formato a diferentes Gertrudes e Ofélias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Capítulo II: Figurações de Gertrudes e Ofélia nos três textos de Hamlet 

 

“Have you heard the argument?” 
(III, ii, 213) 

  

A ausência de manuscritos shakespearianos faz com que tenhamos que 

recorrer às primeiras edições que nos chegaram de seus textos impressos, que, 

segundo Graham Holderness e Bryan Loughrey, existiram de formas plurais97, 

para que possamos lançar mão de uma série de inferências acerca do trabalho 

de composição de suas peças. Em relação especificamente a Hamlet, o primeiro 

registro que temos da peça consta de uma entrada no Stationers’ Register98, em 

26 de julho de 1602, por James Roberts, um impressor londrino. O registro 

descreve “A booke called the Revenge of Hamlett Prince Denmarke”, uma peça 

que teria sido recentemente encenada pelos Servos do Camarista da Corte (Lord 

Chamberlain’s Men), companhia na qual Shakespeare foi ator, acionista e 

dramaturgo residente.   

 No ano seguinte, 1603, Nicholas Ling e John Trundle publicaram uma 

peça como sendo de autoria de William Shakespeare, com o título de The 

Tragicall Historie of Hamlet Prince of Denmarke, reconhecida pela crítica 

especializada como o Primeiro Quarto99 de Hamlet. Ao longo de toda a formação 

do cânone shakespeariano, esse “primeiro Hamlet” foi relegado ao status de 

edição espúria, feita a partir da lembrança (supostamente com lacunas) de 

atores, das primeiras apresentações em 1600 ou 1601. Nas últimas décadas, no 

entanto, instaurou-se um processo de reabilitação desse texto, por ser mais 

“encenável”, com maior dinamismo de sua progressão dramática. De acordo com 

sua folha de rosto, a peça havia sido encenada inúmeras vezes pelos Servos do 

Rei (The King’s Men), novo nome da companhia teatral da qual Shakespeare 

fazia parte. Esta, com a ascensão de Jaime VI da Escócia (1566 – 1625) ao trono 

                                                           
97 HOLDERNESS, G. & LOUGHREY, B. (1992) p. 2. 
98 Livro de registro mantido pela Stationers’ Company of London. Mediante o pagamento de uma taxa de 
4 a 6 pence, um livreiro poderia registrar neste livro seu direito de publicar um trabalho qualquer. 
99 Apesar de termos conhecimento de que a tradução do termo “Quarto” para o português já esteja 
consagrada (in-quarto), optamos por manter a designação em língua inglesa nesta tese. O mesmo critério 
aplicamos a “in-folio”, que será designado como “Fólio”. Edições subsequentes ao Primeiro Fólio serão 
designadas pelo numeral ordinal.  



56 
 

inglês, inaugurando a dinastia Stuart (1603 – 1642) com o título de Jaime I, teve 

na figura do monarca o seu patrono. 

 Nicholas Ling, no entanto, contrata o impressor James Roberts para, em 

1604, publicar uma nova edição da peça acentuadamente diferente daquela de 

1603, usando, porém, o mesmo título – The Tragicall Historie of Hamlet, Prince 

of Denmarke – e igualmente atribui a autoria ao dramaturgo William 

Shakespeare. Essa edição, conhecida como o Segundo Quarto de Hamlet, 

apresenta algumas cópias datadas de 1604 e outras de 1605, mas as duas datas 

não indicam edições separadas, como nos apontam Ann Thompson a Neill 

Taylor100. De acordo com os editores da terceira série da edição Arden de 

Hamlet, no período elisabetano, era comum que impressores fizessem correções 

no texto sem descartar páginas incorretas, gerando, assim, um sem número de 

pequenas variantes de uma mesma edição de um livro. 

 Ainda de acordo com Ann Thompson e Neill Taylor, poucos são os pontos 

em comum entre os dois Quartos da peça: o nome e a designação da 

personagem principal (Hamlet), a autoria (William Shakespeare), e o fato de que 

ambos os textos são obras teatrais. Assim, inúmeras são as questões que se 

levantam em torno da história textual de Hamlet, sendo muito poucas as 

respostas que o pesquisador poderá assumir como seguras: seria The Revenge 

of Hamlett Prince of Denmark, registrada em 1602, a mesma peça  – The 

Tragicall Historie of Hamlet Prince of Denmarke – que Ling e Trundle publicaram 

em 1603? Ou seria esta obra de 1602 o texto que foi publicado em 1604? Se a 

resposta for afirmativa, por qual motivo os editores esperaram dois anos para a 

publicação do texto?  

 Seja qual tenha sido a razão de Ling e Trundle em publicar dois textos (o 

Quarto 1 e o Quarto 2) tão diferentes entre si, mas do mesmo autor e com o 

mesmo título, em espaço de tempo tão curto, o fato é que tudo indica que seus 

direitos de publicação sobre a tragédia se encerram em 1607, transferindo-os 

para John Smethwick, que irá reeditar o texto de 1604 em um terceiro Quarto, 

em 1611; um quarto, em 1621; e um quinto, em 1637. Quarto 3, Quarto 4 e 

Quarto 5 apresentam variantes consideradas mínimas pelos especialistas e são 

                                                           
100 THOMPSON & TAYLOR (2006) p. 76. 
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evidentes reimpressões de Quarto 2. Ainda no século XVII e no início do século 

XVIII, já no período da Restauração, portanto, outras edições da peça surgirão 

– 1676, 1683, 1695 e 1703 – e serão conhecidas como “Players’ Quartos”, 

apresentando textos adaptados ao gosto do teatro da época e com os cortes e 

alterações feitos pela Companhia do Duque (Duke’s Company), para 

apresentação nos teatros Dorset Garden e Drury Lane. 

 As complicações para o estudioso de Hamlet, no entanto, ainda não se 

encerram com as diferenças e semelhanças entre os textos de 1603 e 1604, mas 

se avolumam com a publicação, em 1623, do Fólio101 - Mr. William Shakespeares 

Comedies, Histories & Tragedies. Published acccording to the True Originall 

Copies - a primeira edição das obras completas de William Shakespeare, 

organizada por dois atores, colegas de sua companhia teatral, John Heminges 

(1556 – 1630) e Henry Condell (? – 1627). Com o título de The Tragedie of 

Hamlet, Prince of Denmark, a peça aparece no índice logo após Macbeth (1606) 

e seguida de King Lear (1605), e seu texto difere dos textos de 1603 e de 1604. 

Composto por 27.602 palavras, ele é 73 por cento mais longo do que o texto do 

Quarto 1 (15.983 palavras) e 4 por cento mais curto do que o texto do Quarto 2 

(28.628 palavras). Mais além, 1.914 palavras do Fólio não estão presentes no 

texto de 1604, enquanto 2.887 palavras do Quarto 2 não integram o Fólio de 

1623102. Evidentemente, tais discrepâncias sempre foram motivo de 

especulações e levantamento de hipóteses as mais variadas entre os críticos 

hamletianos de todo o mundo.  

 Quando pensamos especificamente nas aproximações e nos 

afastamentos existentes entre Quarto 1 e Quarto 2, constatamos que as relações 

entre os textos de 1603 e 1604 são muito imbricadas. Grande parte da linguagem 

e do estilo são bastante diferentes, o Quarto 2 sendo 79 por cento mais extenso 

do que o Quarto 1103. Essas diferenças de estilo e de extensão entre os textos 

                                                           
101 A publicação do Primeiro Fólio se mostrou de imediato um sucesso editorial, seguido de uma 
reimpressão em 1632, com algumas alterações em relação à edição de 1623. Em 1663, uma terceira 
edição aparece e inclui seis novas peças ao cânone shakespeariano, que hoje são compreendidas como 
apócrifas: The London Prodigall, Locrine, The Yorkshire Tragedy, Sir John Oldcastle, The Puritan, e Thomas 
Lord Cromwell. Estas peças serão aceitas como de autoria de William Shakespeare novamente no Quarto 
Fólio de 1685. 
102 Números fornecidos por Ann Thompson e Neill Taylor. THOMPSON & TAYLOR (2006) p. 80. 
103 THOMPSON & TAYLOR (2006) p. 82. 



58 
 

vêm dando margem, ao longo da história da recepção de Hamlet, a uma série 

de teorias que buscam apontar razões para tais diferenciações. 

 De um lado, agrupam-se hipóteses que buscam elevar o texto de 1604 a 

um status superior ao de 1603. Nesta trilha, há aqueles que defendem a idéia de 

que o Quarto 1 seria uma adaptação feita por Shakespeare de um texto anterior, 

o chamado Ur-Hamlet, de provável autoria de Thomas Kyd (1558 – 1594), como 

discutido no capítulo I, ou mesmo um rascunho, uma primeira “tentativa”, que ele 

desenvolveu em um trabalho mais longo e de qualidade poética superior: o 

Quarto 2. Em vertente diversa, alguns estudiosos alegam que a edição de 1603 

não é de autoria shakespeariana, mas uma cópia pirateada e vendida aos 

responsáveis pela publicação, provavelmente, uma reconstrução de memória de 

algum ator que desempenhou o papel de uma das personagens em 

apresentações da tragédia nos palcos de Londres. 

 Em um terceiro grupo de teóricos, com uma visão revisionista do texto de 

1603, estão aqueles que defendem a hipótese de que o Quarto 1 seria uma 

deliberada adaptação teatral, voltada para a performance, do texto de 1604, 

buscando tornar a encenação mais enxuta em seu tempo de duração e, portanto, 

mais ágil. Como nos informa o professor e tradutor brasileiro José Roberto O’ 

Shea, sob a ótica revisionista: 

[...] seja qual for a origem de Q1, e mesmo que resulte de uma 
reconstituição feita de memória, o texto constitui a versão 
resumida de uma peça bastante extensa, uma versão destinada 
a ser levada à cena por uma trupe menor, em que a presença 
de músicos, por exemplo, não se faz necessária no palco; 
portanto, trata-se de um texto cujas qualidades dramáticas são 
marcantes e, sendo assim, merecem atenção.104 

 

 O’ Shea subscreve a crítica Kathleen O. Irace, editora do texto de 1603 

para a coleção The New Cambridge Shakespeare, The Early Quartos. Para 

Irace, o Quarto 1 pode ter sido composto para um público que não o londrino. 

Nesta linha de raciocínio, a companhia de Shakespeare, quando em viagem pelo 

interior da Inglaterra, poderia ter sido solicitada a oferecer uma apresentação de 

Hamlet, forçando os atores itinerantes a reconstruírem a integralidade do texto a 

                                                           
104 O’ SHEA, J. R. (2010) p. 12-3. 



59 
 

partir de suas memórias, visto que o script não estaria acessível a eles. Nesses 

termos, para Irace, o Quarto 1 pode, também, ser compreendido como um texto 

não apenas reconstruído, como também adaptado: 

Mas se o Q1 foi reconstruído e adaptado, eu acredito que a 
versão mais curta possa ter sido elaborada para uma plateia de 
fora de Londres, talvez em resposta a um pedido inesperado. Na 
cidade, os atores poderiam ter respondido a um pedido especial 
por uma peça, como o de Hamlet por O Assassinato de Gonzago 
– como sabemos que eles fizeram em 1601 quando os 
seguidores de Essex pediram aos Servos do Camarista da Corte 
uma apresentação de Ricardo II. Se estivessem em Londres, 
eles teriam tido acesso aos seus textos: não haveria 
necessidade de reconstruírem texto algum. No entanto, visto 
que o padrão de correspondência entre o Q1 e o F de Hamlet 
aponta para uma reconstrução de memória, os atores parecem 
estar em viagem quando da composição de Q1, com o usual 
script de Hamlet indisponível por alguma razão.105 

 

Assim, a noção tão prevalecente por décadas de que Quarto 1 não seria 

de autoria de Shakespeare vem sendo cada vez mais combatida e encontra eco 

nos meios acadêmicos e teatrais de todo o mundo. Já em 1962, o professor 

Albert B. Weiner parece estar convencido de que o texto de 1603, 

frequentemente adjetivado como “espúrio”, seria, em realidade, de autoria 

shakespeariana, embora ainda carente de comprovação: 

Eu comecei por demonstrar somente que o Q1 de Hamlet não 
era provavelmente nem pirateado nem reconstruído. Ainda que 
eu tenha alcançado esse objetivo, minha suposição ainda deve 
ser comprovada. Para tal, há a necessidade de documentação 
nova e ainda não descoberta.106 

 

                                                           
105 IRACE, K. (1998) p. 19. “But if Q1 was reconstructed as well as adapted, I believe that the short version 
may have been designed for an audience outside London, perhaps in response to an unexpected request. 
In the city, the players might also have responded to a special request for a play, like Hamlet’s for The 
Murder of Gonzago – as we know they did in 1601 when Essex’s followers asked the Chamberlain’s Men 
to perform Richard II. If they were in London they would have had access to all of their scripts: there would 
be no need to reconstruct any play. However, because the pattern of correspondence between Q1 and F 
Hamlet points to memorial reconstruction, the players seem to have been on tour when Q1 was arranged, 
with the usual script of Hamlet unavailable for some reason.  
106 WEINER (1962) p. 45. I set out to show only that Q1 Hamlet was probably neither pirated nor reported. 
Even if I have succeded in this, my supposition still remains to be proved. To do so will require fresh, and 
yet undiscovered, documents.  
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Parece-nos, assim, que tamanho interesse que a crítica nutre pelas 

primeiras edições dos textos shakespearianos encontra suas razões no 

reconhecimento das potencialidades cênicas dessas peças. Thompson e Taylor, 

em introdução à terceira série da edição Arden da peça, que aliás, ao publicar 

os três textos (1603, 1604 e 1623)107 na coleção subscreve que todos têm 

legitimidade ao clamar pela autoria shakespeariana, apontam que o Quarto 1 

apresenta cortes em relação ao Quarto 2 muito coerentes e que as produções 

recentes para palco do texto de 1603 demonstram que, de fato, ele não só é 

mais factível em termos de extensão, como apresenta aspectos de grande 

teatralidade em sua estrutura. Dentre esses aspectos, além de marcações de 

cena muito mais abundantes e detalhadas108, destaca-se o posicionamento do 

famoso solilóquio “Ser ou não ser” em momento mais inicial da peça no Quarto 

1 (cena 7), o que corresponde à segunda cena do segundo ato nos dois textos 

mais longos. Para alguns críticos, a antecipação do solilóquio seria 

dramaticamente mais coerente, posto que abalado pela aparição do fantasma 

de seu pai, seria natural que o Príncipe cogitasse o suicídio em tal momento da 

ação dramática. 

A história da recepção, quando experimentada no palco, de The Tragicall 

Historie of Hamlet Prince of Denmarke (o Quarto 1) subscreve a visão de alguns 

críticos acerca de seu alto potencial teatral. Em uma produção virtualmente 

amadora de 1881, o grande ator e diretor shakespeariano, que se dedicou a 

transformar a maneira pela qual as peças de Shakespeare eram representadas, 

William Poel (1852 – 1934), desempenhando o papel de Hamlet, já defendia a 

teatralidade do texto de 1603, com suas rubricas mais plurais e cortes 

pertinentes, em relação às versões de 1604 e 1623. Embora tenha sido recebida 

desfavoravelmente pela crítica vitoriana, a montagem de Poel será decisiva para 

encorajar Sam Walters, diretor artístico do Orange Tree Theatre, em Richmond, 

a produzir a peça, em 1985, visto que ele havia lido sobre a montagem de Poel 

para o palco do século XIX, e se entusiasmado com a idéia de uma nova 

                                                           
107 A edição Arden dividiu os três textos em dois volumes. Em Hamlet, temos o texto do Quarto 2; em 
Hamlet: The Texts of 1603 and 1623, temos os textos do Quarto 1 e o do Fólio de 1623. Confrontar 
“Referências bliográficas” desta tese. 
108 Por exemplo: na cena do duelo entre Hamlet e Laertes, o Quarto 1 marca: “Um pega o florete do 
outro”. 
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produção do texto de 1603. Nicholas Shrimpton, em artigo para a Shakespeare 

Survey, elogia a produção de Walters como muito bem sucedida no palco, 

apesar de o crítico ainda se referir ao Quarto 1 como um texto menor.109 

Já na década de 1990, Michael Muller produz o texto de 1603 para o 

evento “Shakespeare in the Park”, em Fort Worth, no Texas, Estados Unidos. O 

espetáculo, por ser encenado ao ar livre, talvez remontasse às condições de 

produção experimentadas por uma trupe itinerante de atores do início de século 

XVII inglês. A montagem foi bem recebida pela crítica especializada e a 

linguagem do Quarto 1 foi assim descrita por Perry Stewart: “[...] a aspereza da 

poesia permite que mais atenção seja dada ao humor da peça. Um humor negro, 

irônico, muitas vezes cruel”.110 

 As relações entre o Quarto 2 e o Fólio são, no entanto, menos 

problemáticas do que aquelas entre Quarto 1 e as duas outras versões mais 

longas da peça. O texto de 1623 apresenta um em torno de 230 linhas a menos 

do que o texto de 1604, enquanto que este último tem 70 linhas a menos que o 

Fólio111. Harold Jenkins, ardente defensor da chamada “bibliografia científica”112, 

isto é, da noção de que o estudo detalhado dos três textos de Hamlet poderia 

nos levar a um único texto legitimamente shakespeariano, através de um 

trabalho editorial que buscava amalgamar Quarto 1, Quarto 2 e Fólio em uma 

única peça, em sua famosa introdução à segunda série da edição Arden de 

Hamlet, busca estabelecer traços distintivos entre Quarto 2 e Fólio. De acordo 

com Jenkins, o texto de 1623 traz rubricas mais longas e mais sistemáticas, 

assim como algumas variantes de diálogos presentes em Quarto 2, e adiciona 

algumas linhas que estão ausentes do texto de 1604.113 Tais discrepâncias, de 

acordo com Jenkins, devem-se sobretudo ao fato de que o Fólio se baseia, ao 

menos parcialmente, em uma cópia anotada de Quarto 2, que reflete uma série 

                                                           
109 HOLDERNESS & LOUGHREY (1992) p. 18-9. 
110 Apud IRACE, K. (1998) p. 26. “[… ] the roughness of the poetry allows more attention to be given the 
play's humor. Dark, wry, often cruel humor. ” 
111 THOMPSON & TAYLOR (2006) p. 82. 
112 Foi Edmund Malone (1741 – 1812) quem inicia a tradição, pautada em um idealismo platônico, de 
reconstruir, a partir dos textos que chegaram até nós, um texto “genuinamente” shakespeariano. O 
trabalho do editor passaria, então, a tentar estabelecer um padrão textual que teria sido produzido pela 
pena de William Shakespeare.  
113 JENKINS, H. (2001) p. 62-5. 
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de modificações teatrais deliberadas e acidentais, uma certa sofisticação literária 

e algum tipo de modernização do texto de 1604.114 

 Igualmente discutindo a relação entre Quarto 2 e o Fólio, Stanley Wells e 

Gary Taylor, em The Oxford Shakespeare: The Complete Works, defendem a 

posição, igualmente subscrita por Philip Edwards115 na edição de Hamlet, Prince 

of Denmark para a The New Cambridge Shakespeare, de que o Fólio vem a 

representar uma versão revista pelo próprio Shakespeare do texto de 1604 

(Quarto 2) que, por sua vez, foi impresso a partir dos próprios manuscritos do 

dramaturgo116. Mais além, para os editores de The Oxford Shakespeare, a 

versão de 1603 (Quarto 1) não passaria de um texto resumido e imperfeito, 

construído a partir do trabalho final de revisão impetrado por Shakespeare. 

Sendo assim, para Wells e Taylor, o Quarto 1 faria jus ao epíteto de “Quarto 

ruim” (“bad Quarto”) que lhe foi designado, e pelo qual vem sendo até hoje 

reconhecido por uma parcela de críticos em todo o mundo.  

 Toda essa problemática textual em que se inserem questões 

indelevelmente importantes de autoria e legitimação das três diferentes versões 

da tragédia vem encontrando cada vez mais, conforme apontamos 

anteriormente neste mesmo capítulo, toda uma plêiade de críticos que apontam 

para a possibilidade, defendida com argumentos bastante sólidos, de que tanto 

Quarto 1, Quarto 2 e Fólio são produtos da pena de Shakespeare e legítimos, 

portanto, em seu clamor autoral. Ao longo de grande parte da história da 

recepção da peça, críticos se viram obrigados a fazer uma escolha por qual texto 

contemplar em suas análises, gerando uma ideia próxima da existência de um 

texto ideal (geralmente baseadas em uma colagem do Quarto “bom” e do Fólio, 

                                                           
114 JENKINS, H. (1982) p. 64. “F é, então, um texto muito misturado. Difere do Q2 em parte por preservar 

o que Q2 omite ou corrompe, mas adiciona mais através de modificações teatrais tão deliberadas quanto 

acidentais, através de sofisticação literária e modernização, e através de corrupções incidentais 

inevitáveis  aos processos de transcrição e impressão.” 

[F is then a very mixed text. It differs from Q2 partly by preserving what Q2 omits or misrenders, but more 

through theatrical modifications both deliberate and accidental, through literary sophistication and 

modernization, and through the inevitable corruptions incident to the processes of transcription and 

printing.] 

115 EDWARDS, P. (2008) p. 30-31. 
116 WELLS, S. & TAYLOR, G. (2005) p. 681. 
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com as explicações dos editores sobre as suas opções)117, que deveria se 

encerrar em si mesmo, negando a existência dos outros dois. A partir da 

publicação, em 2006, dos dois Quartos e do Fólio pela Arden Shakespeare, uma 

das mais consagradas editoras das peças do Bardo, acreditamos que não se 

pode mais pensar em um texto de Hamlet, mas em textos de Hamlet. Nessa 

perspectiva, iniciamos uma análise de Gertrudes e Ofélia, a partir de suas 

configurações nos três textos de Hamlet, e levando em consideração aspectos 

que julgamos os mais relevantes em suas respectivas caracterizações, sem, no 

entanto, esgotarmos possibilidades interpretativas a que as personagens estão 

abertas. 

 Uma óbvia mudança estrutural em relação ao Quarto 2 e ao Fólio, e 

absolutamente decisiva para a caraterização de Gertrudes no Quarto 1, 

nomeada Gertred nesse texto, é a adição de uma cena (15) com 35 linhas de 

extensão e que representa um diálogo entre a Rainha e Horácio. A crítica e 

editora da peça Kathleen O. Irace, em sua introdução à edição do Quarto 1 para 

a New Cambridge, diz-nos que118: 

[...] quando Horácio depois a informa do retorno de Hamlet na 
cena 14, ela reconhece a traição do rei e repete sua promessa 
de ajudar seu filho, mas diz a Horácio que ela ainda deve 
‘confortar e agradar o rei' por um tempo '(14.12). As principais 
diferenças entre Gertred e Gertrude, como alguns têm notado, 
fazem da rainha do primeiro Quarto uma personagem mais 
agradável, tramando com seu filho e seu amigo contra o rei.119 

  

 A cena, que se passa no castelo de Elsinore, mostra Horácio informando 

a Rainha de como Hamlet escapou à trama do rei Cláudio de aniquilá-lo em seu 

exílio na Inglaterra. Ao lhe ser exposto por Horácio o fato de que Hamlet escapou 

                                                           
117 SANTOS, M. (2008) p. 198. 
118 Em âmbito brasileiro, José Roberto O’ Shea igualmente nos alerta para a importância da cena 15: “[...] 
entre todos os “in-quartos curtos” das peças shakespearianas, somente o Q1 de Hamlet contém uma cena 
que não consta das versões mais extensas, uma cena que compacta dados de três cenas existentes nas 
versões mais longas e inexistentes em Q1. Depois que Ofélia enlouquece, Horácio informa à Rainha que 
Hamlet está a salvo e de volta à Dinamarca, tendo revertido a trama do Rei”. O’ SHEA, J. (2010) p. 16 
119 IRACE, K. (1998) p. 15. “But when Horatio later informs her of Hamlet’s return in Scene 14, she 

acknowledges the king’s treachery and repeats her pledge to aid her son, though she tells Horatio that 

she still must ‘soothe and please’ the king ‘for a time’ (14.12). Key differences between Gertred and 

Gertrude, as some have noticed, make the first quarto’s queen a more sympathetic character, plotting 

with her son and his friend against the king.  
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“à traição pelo Rei arquitetada”120, visto que havia encontrado “a petição ao Rei 

inglês,/ Na qual se viu traído e condenado;”121, Gertred revela ter percebido, 

então, que havia traição no olhar do marido, “que parecia adoçar sua 

maldade.”122. Mais além, a própria Rainha admite o perigo que corre o filho, à 

mercê de mentes homicidas. 

 Ciente de que Horácio iria ao encontro do Príncipe na manhã seguinte, 

Gertred pede ao amigo que transmita seus conselhos ao filho: que ele lhe fale 

do seu zelo, do seu amor materno, portanto; que ele “incógnito prossiga”123; e 

que não falhe “naquilo que intenta”124. Esta fala da Rainha mostra não só uma 

mãe zelosa, mas, talvez mais importante ainda, uma aliada de Hamlet, que 

estimula o filho na execução de sua vingança, isto é, no assassinato de Cláudio, 

visto que ele não deve falhar, talvez mesmo hesitar, “naquilo que intenta”. Ao fim 

da cena, a Rainha abençoa o filho: “Agradeço ao céu as bênçãos ao Príncipe./ 

Horácio, novamente, me despeço,/ Mil vezes o meu filho abençoando.”125. 

 A aliança entre mãe e filho que essa cena, exclusiva ao texto de 1603, 

revela vai de encontro à toda uma tradição essencialmente pautada na leitura 

das versões mais longas da tragédia (Quarto 2 e Fólio). Ao longo de quatro 

séculos de produção crítica sobre a peça, a Rainha vem sendo majoritariamente 

lida como uma personagem enevoada por ambiguidades e que sempre escapa 

à uma opinião mais definitiva acerca de seu posicionamento entre o marido e o 

filho, conforme apontaremos no capítulo desta pesquisa destinado à discussão 

da fortuna crítica de Hamlet (Capítulo III). Igualmente curioso será perceber que 

as obras adaptadas que lidam com Gertrudes como personagem principal, 

analisadas no Capítulo IV desta tese, buscam apresentar leituras unívocas da 

Rainha, sendo os romances de Lillie Buffum Chace Wyman, Gertrude of 

Denmark: An Interpretative Romance, e o de John Updike, Gertrudes e Cláudio, 

aqueles que mais claramente inocentam sua protagonista de uma possível 

aliança com o Rei e marido e, portanto, em posição antagonista a Hamlet. 

                                                           
120 SHAKESPEARE, W. (2010) p. 154. 
121 Idem. 
122 Ibidem.  
123 SHAKESPEARE, W. (2010) p. 155. 
124 Idem. 
125 SHAKESPEARE, W. (2010) p. 156. 
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 Em cena anterior (cena 11), a chamada “closet scene”, tão debatida 

sobretudo pelos críticos de formação psicanalítica (Capítulo III), Gertred revela 

ao filho sua inocência no assassinato do primeiro marido, o rei Hamlet. Mais 

além, a Rainha, ao fim desta mesma cena, jura lealdade a Hamlet e promete 

facilitar os estratagemas do Príncipe: 

Rainha 

Lástima! É fraqueza da tua mente  

Que faz tua língua alardear a tua dor; 

Se eu tenho uma alma, juro pelo céu 

Nada sei desse horrendo assassinato. 

Mas Hamlet, isso é pura fantasia, 

E, se me amas, esquece este delírio.126 

[...] 

Rainha 

Hamlet, eu juro, pela majestade 

Que bem conhece os nossos pensamentos 

E vê dentro dos nossos corações, 

Que escondo, ratifico e facilito 

Qualquer estratagema que criares.127 

 

 Embora com muito menos falas do que nos textos de 1604 e 1623, a 

Rainha do primeiro Quarto mostra-se claramente ao lado do filho, em uma 

postura mais acolhedora, mais dócil, e amável. Mais uma vez, como tão bem nos 

pontua José Roberto O’ Shea: 

Em Q1, Gertred é culpada tão-somente de um casamento 
apressado e, dado o etos contemporâneo, escandaloso. As 
alterações na caracterização da personagem, conforme 
apontado pelos estudiosos, tornam-na mais benevolente; a mãe 
que conspira ao lado do filho e de um amigo deste contra o Rei 
vilão.128 

 

                                                           
126 Tradução de José Roberto O’ Shea. SHAKESPEARE, W. (2010) p. 141. 
127 SHAKESPEARE, W. (2010) p. 142. 
128 O’ SHEA (2010) p. 19. 
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 Outra alteração relevante proposta por Quarto 1 em relação às versões 

mais longas de Hamlet diz respeito a Polônio, nomeado Corambis no texto de 

1603, e que propõe uma leitura diferente da majoritária, acerca de um aspecto 

do posicionamento de Ofélia em relação à autoridade do pai e à sua própria 

submissão, portanto. Chamado frente ao Rei e à Rainha, Corambis, na cena 6, 

lê para os monarcas a carta de amor que a filha recebeu do Príncipe: 

Corambis 

Sim, madame. Senhor, tenho uma filha, 

Enquanto minha for, pois muitas vezes 

Perdemos o que achamos mais seguro. 

Agora, quanto ao Príncipe: senhor, 

Observai esta carta, que mi’a filha, 

Sempre tão obediente, me entregou. 

[...] 

Corambis 

Ouvi, Senhor: 

“Duvida que na Terra há fogo, 

Duvida que o Sol é calor, 

Duvida que a verdade é jogo, 

Mas não duvides do meu amor. 

À formosa Ofélia. 

Teu para sempre, o mais infeliz dos príncipes, 

Hamlet” 

O que pensais de mim, nobre senhor? 

O que pensais que fiz quando vi isto?129 

 

 A exposição pública da vida amorosa de Ofélia remete a personagem à 

condição ainda mais subjugada em relação ao poder do pai. A fala de Corambis 

e a composição da cena como um todo fazem da personagem um indivíduo 

ainda mais fragilizado e oprimido pelo poder patriarcal e falocêntrico, do que nos 

textos de Quarto 2 e Fólio. Esse efeito na configuração de Ofélia se torna ainda 

                                                           
129 SHAKESPEARE, W. (2010) p. 94. 
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mais acentuado se nos lembrarmos que durante o desenrolar da ação a 

personagem está presente no palco, o que a remete, podemos afirmar, a uma 

condição de humilhação perante parte da corte ali reunida. Dramaticamente, a 

cena acaba por servir como intensificador do assujeitamento de Ofélia, como 

aponta Kathleen O. Irace: 

[...] ela tem um efeito significativo sobre a apresentação de 

Ofélia, tornando-a ainda mais fraca e mais vitimada em Q1 do 

que ela aparece nos textos mais longos - especialmente se, 

como em Q1, sua breve troca de palavras com a rainha for 

suprimida nos momentos anteriores a Hamlet entrar.130 

 

 Em Hamlet, portanto, seja em relação ao Quarto 1 (1603) ou aos textos 

de 1604 e 1623, fica-nos claro que a vida privada é matéria pública na Dinamarca 

de Shakespeare, em parte, mas não somente, pela constante vigília a que todos 

estão submetidos. Somado a isso, a família, que todos compreendemos como 

uma instância essencialmente particular do indivíduo, é a instituição pela qual a 

sexualidade e a identidade de gênero da mulher são canalizadas para servir aos 

interesses do Estado. Como muito lucidamente aponta Alan Sinfield, em estudo 

introdutório à edição de Hamlet para a série Penguin Shakespeare, o desejo de 

controle da sexualidade feminina não se encerra na atitude do Príncipe em 

relação à Gertrude, mas permeia toda a peça. A misoginia se faz rotina, reiterada 

e ativa no enredo da tragédia. Nas palavras do próprio Sinfield: “O que está podre 

no estado da Dinamarca? A resposta persistente é: a sexualidade feminina.”131 

Subscrevendo a visão de Irace, acreditamos que a cena torna ainda mais 

pungente a condição existencial de Ofélia, na medida em que, de fato, parece-

nos haver um vetor disparado por Corambis, seu próprio pai, que aponta no 

sentido de destruir a integridade subjetiva da filha, esvaziando-lhe da condição 

de sujeito e remetendo-a à circunstância de objeto. Para Corambis, a exposição 

da intimidade da filha não encontraria qualquer efeito moral e constrangedor em 

                                                           
130 IRACE, K. (1998) p. 13. “[...] it has a significant effect on the presentation of Ophelia, making her even 

weaker and more victimised in Q1 than she appears in the longer texts – especially if, as in Q1, her brief 

exchange with the queen is omitted in the moments before Hamlet enters”.  

131 SINFIELD, A. (2005) p. lv. “What is rotten in the state of Denmark? The persistent answer is: female 
sexuality”. 
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Ofélia, mas serve apenas no seu propósito de bajular o Rei e conquistar uma 

posição de confiança e prestígio na corte, tal qual se dá no Quarto 2 e no Fólio. 

As operações do poder patriarcal são evidentes na família de Corambis / Polônio. 

O desejo de Laertes em retornar à França é avalizado pelo pai (embora 

Corambis mande espionar o filho) e pelo Rei, enquanto que Ofélia deve 

permanecer constantemente vigiada pelos homens que a circundam, 

desvelando-nos uma discrepância muito aguda entre a liberdade que era dada 

a um homem e a imposição da autoridade masculina a uma mulher. 

Somado a isso, a encenação de humilhação a que Ofélia é exposta pode 

ainda abrir uma porta para compreendermos também a condição de Gertred 

(Gertrudes), como mulher. Da mesma forma que nos parece ser razoavelmente 

legítima e aceitável a instrumentalização de Ofélia como mera ferramenta 

política dos interesses do pai, assim poderia ser lida a condição da Rainha, nos 

três textos da peça, perante o marido: um instrumento que lhe foi necessário 

lançar mão para se alçar ao trono dinamarquês. Sob tal ótica, a leitura da carta 

de Hamlet para Ofélia perante a corte, exclusiva ao Quarto 1, é o tipo de recurso 

cênico que produz efeitos de recepção não só da personagem Ofélia, 

acentuando-lhe aspectos de fraqueza e fragilidade, como também nos faz 

compreender a condição feminina como um todo essencialmente subjugada ao 

poder patriarcal em Elsinore. Assim colocado, se nos remetermos novamente à 

cena entre Gertred e Horácio, a Rainha pode ser lida como uma mulher que de 

alguma forma tenta transgredir as limitações impostas ao seu gênero, muito 

possivelmente motivada por seus sentimentos maternais em relação a Hamlet, 

visto que toma atitude desafiadora dos interesses do marido, ao transmitir a 

Horácio a certeza de que se encontra aliada ao filho. 

 Vale ressaltar, porém, que apesar de todos os esforços de Corambis (em 

Quarto 1, assim como de Polônio nos textos mais longos) para convencer 

Cláudio de que a suposta loucura de Hamlet encontra raízes em uma desilusão 

amorosa não convence o Rei. Extremamente astuto, Cláudio, mesmo após 

observar o diálogo entre Hamlet e Ofélia na mesma cena, pressente que 

desilusão amorosa sugerida por Corambis não seria a verdadeira razão do 

comportamento excêntrico do sobrinho: 
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Corambis 

Alegra-me prova-lo. 

Quando vi esta carta, assim falei 

À mi’a menina: Hamlet é um príncipe, 

Além da tua esfera, do teu amor. 

Portanto, mandei que negasse cartas, 

Rejeitasse mimos e se isolasse. 

Ela, filha obediente, obedeceu-me. 

Ele então, vendo o amor repudiado, 

Amor que eu não achava fosse sério, 

Ficou melancólico, inapetente, 

Perturbado, abatido, ensandecido, 

E com a mente cada vez mais fraca, 

Caiu no atual estado de loucura. 

E, se não digo a verdade, podeis 

Separar isto disto. 

Rei 

Crês que é isso?132 

[...] 

Amor? Não, não, a causa não é essa. 

Algo mais grave que isso o atormenta.133 

 

 O caráter “obediente” de Ofélia se expressa igualmente em sua interação 

com o Príncipe. A chamada cena do convento é uma das poucas onde Ofélia é 

o centro das atenções – é uma cena de tensão, tanto no Quarto 1, no Quarto 2 

e no Fólio, na qual Hamlet a ataca severamente com palavras que questionam 

a sua fidelidade e integridade. Na realidade, Ofélia havia sido enviada como 

“isca” para que Polônio e o Rei pudessem espionar Hamlet, numa tentativa de 

descobrir a causa da suposta loucura do Príncipe. Ofélia funciona, então, como 

uma peça-chave, mas acaba sendo o bode expiatório dos ressentimentos de 

Hamlet, uma vez que ele se sente também traído por ela. É nesta cena que 

                                                           
132 SHAKESPEARE, W. (2010) p. 94-5. 
133 SHAKESPEARE, W. (2010) p. 102. 
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Hamlet mais incisivamente a ofende e suspeita de que a beleza de Ofélia seja 

indicativa de uma suposta libertinagem. Tal qual Gertrudes, Ofélia é reduzida a 

tudo o que é frágil (“Frailty, thy name is woman”) e Hamlet cruelmente a manda 

entrar para um convento.134 

Ainda em referência à cena 7 de Quarto 1 (Ato III, cena 1 no Quarto 2 e 

Fólio), logo em seguida à cena do convento, o texto nos abre a possibilidade de 

encontrarmos uma Ofélia bastante sensível à personalidade do amado e, talvez, 

ao futuro da Dinamarca como um todo. A fala de Ofélia, tão mais enxuta em Q1, 

nos desvela a sua percepção do grande homem e monarca que Hamlet poderia 

ser, mas cuja nobreza e força se encontram eclipsadas pela tormenta mental: 

Ofélia 

Deus do céu! Mas que súbita mudança! 

O nobre, o erudito e o guerreiro 

Que existiam nele já se esfacelaram. 

Ah, com que tristeza passo por isto, 

Ver algo assim, após tanto ter visto!135 

 

 As versões de Quarto 2 e Fólio, idênticas, bem mais prolixas do que a do 

texto de 1603, acentuam a lucidez de Ofélia ao trazer, de forma ainda mais 

explícita, as características, agora comprometidas com a sua “loucura”, mas que 

fariam de Hamlet um chefe de Estado bom e seguro. 

Ofélia 

Como está transtornado o nobre espírito! 

O olhar do nobre, do soldado a espada, 

Do letrado as palavras, a esperança, 

A flor deste país, o belo exemplo 

Da elegância, o modelo da etiqueta, 

Alvo de tanto olhar – assim desfeito! 

E eu, a mais infeliz entre as donzelas, 

                                                           
134 Como já exaustivamente comentado pela crítica especializada, a palavra “nunnery” no inglês 
elisabetano apresentava sentido duplo: bordel e convento. 
 
135 SHAKESPEARE, W. (2010), p. 102. 
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Que o mel provei dos seus sonoros votos, 

Ver agora a razão mais alta e nobre, 

Como um sino de notas dissonantes, 

Badalar sem os sons harmoniosos: 

Cortada pela insânia a forma e o viço 

Da juventude! E eu, pobre miserável, 

Tendo visto o que vi, ver o que vejo!136 

 

 Em nota explicativa, Harold Jenkins aponta que a esperança de Ofélia se 

refere ao direito presumido de Hamlet ao trono da Dinamarca. A nobreza do 

caráter e das ações de Hamlet fariam dele, de acordo com a própria Ofélia, não 

apenas um bom marido, mas uma promessa de monarca admirável. Sendo um 

espelho (“glass”) para a própria sociedade que o olha e admira, Hamlet teria tido 

a sua mente e a sua bravura desperdiçadas por causa da sua loucura.  

 O que é verdadeiramente curioso em notar, e que acreditamos que lança 

mais luz à caracterização de Ofélia, é o fato de ela ser a única na peça a deixar 

explícito esse sentimento de desperdício que se faz perceber, evidentemente, 

como sentimento latente em toda a tragédia, que, segundo A. C. Bradley, pode 

ser compreendido como característico da substância da tragédia 

shakespeariana: 

O herói trágico em Shakespeare, portanto, não tem de ser “bom”, 
apesar de em geral ser “bom” e, portanto, inspirar imediata 
compaixão quando em erro. Mas é necessário que demonstre 
tanta grandeza que em seu erro e queda possamos ter viva 
consciência das possibilidades da natureza humana. [...] Esse 
sentimento central é a sensação de desperdício. Em 
Shakespeare, sob qualquer ângulo que se olhe, a piedade e o 
terror suscitados pelo enredo trágico parecem ora se unir a uma 

                                                           
136 Tradução de Anna Amélia Carneiro de Mendonça. “O, what a noble mind is here o’erthrown! / The 

courtier’s, soldier’s, scholar’s, eye, tongue, sword, / Th’expectancy and rose of the fair state, / The glass 

of fashion and the mold of form, / Th’observ’d of all observers, quite, quite down! / And I, of ladies most 

deject and wretched, / That stuck’d the honey of his music vows, / Now see that noble and most sovereign 

reason / Like sweet bells jangled out of tune and harsh, / That unmatch’d form and feature of blown youth 

/ Blasted with ecstay. O woe is me / T’have seen what I have seen, see what I see. (III, I, 152 – 163) 
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profunda sensação de tristeza e mistério, ora fundir-se nessa 
sensação, que se deve ao sentimento de desperdício.137 

 

 A natureza dos sentimentos de Hamlet para com Ofélia configura mais 

uma das inúmeras questões sobre a qual críticos de todas as épocas continuam 

tentando traçar linhas definitivas, e que se constitui como matéria a ser 

repetidamente trabalhada e (re)configurada por romancistas adaptadores da 

tragédia, conforme analisaremos em capítulo a seguir na presente pesquisa. 

Assim, nos três textos da peça, pode-se compreender a forma como Hamlet se 

relaciona com Ofélia de duas maneiras, basicamente: em uma, ele é constante 

em seu amor pela filha de Polônio; em outra, sua atitude em relação à amada 

muda durante o decorrer da trama e, sobretudo, após se convencer de que Ofélia 

está alinhada aos interesses de Cláudio, ele se torna desconfiado e ressentido 

com ela. Fica-nos claro que havia um relacionamento amoroso entre Hamlet e 

Ofélia, devido ao aparecimento anterior da carta de Hamlet e ao se levar em 

conta o teor dos diálogos de Ofélia com seu irmão e seu pai, além da canção de 

São Valentino, que a jovem entoa na chamada cena da loucura (IV, v). No 

entanto, é a devolução dos presentes a Hamlet que nos faz admitir que foi Ofélia 

quem rompeu com a relação, dando ao Príncipe mais uma razão para repudiá-

la. 

 Grande parte desse debate, porém, encontra origem na cena do enterro 

de Ofélia, quando Hamlet entra em discussão com Laerte e diz, não escreve, 

pela primeira vez na peça, que amava Ofélia. A fala do Príncipe, que é 

coincidente no Quarto 2 e no Fólio, se localiza no Ato V, cena 1 nessas versões 

mais longas: 

 

Hamlet 

Amei Ofélia. 

Quarenta mil irmãos, por mais que amassem, 

Não somariam mais que o meu amor. 

Que queres tu fazer então por ela? 

[...] 

                                                           
137 BRADLEY, A. C. (2009) p. 16. 
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Pelas chagas de Cristo, que pretendes? 

Chorar? Lutar? Jejuar? Despedaçar-te 

Beber fel? Engolir um crocodilo? 

Eu o farei; vieste para queixar-te? 

Desafiar-me, saltando em sua cova? 

Enterra-te com ela e eu o farei. 

Se falas de montanhas, que nos cubram 

Jogando sobre nós milhões de acres, 

Até que a nossa tumba, chamuscada 

No topo por tocar as zonas tórridas, 

Faça do Ossa um botão! Se o que pretendes 

É atroar os ares, eu te sigo 

E clamarei tão alto como tu.138 

 

A verborragia com que Hamlet expressa seu amor por Ofélia não tem no 

texto de Quarto 1 uma equivalência, como mencionado anteriormente. No texto 

de 1603, não só as imagens de Hamlet são bem menos intensas do que as 

empregadas nas versões mais longas, como a expressão numérica com que ele 

compara seu amor ao amor fraternal de Laertes por Ofélia é sensivelmente 

menor. Enquanto Hamlet equivale seu amor ao de mais de quarenta mil irmãos 

no Quarto 2 e no Fólio, o número fica reduzido a vinte no Quarto 1:  

Hamlet 

Tu não rezas! 

Peço-te, tira as mãos da mi’a garganta, 

Pois existe em mim algo perigoso, 

Que a ti convém temer. Tira essa mão! 

Amei Ofélia igual a vinte irmãos. 

Mostra-me o que farás por tua irmã. 

                                                           
138 “I loved Ophelia – forty Thousand Brothers / Could not with all their quantity of love / Make up my 
sum. What wilt thou do for her/ […] ‘Swounds, show me what thou’lt do. / Woul’t weep, woul’t fight, 
woul’t fast, woul’t tear thyself, / Woul’t drink up easel, eat a crocodile? / I’ll do’t. Dost come here to whine, 
/ To outface me with leaping in her grave? / Be buried quick with her, and so will I. / And if thou prate of 
mountains let them throw / Millions of acres on us till our ground, / Singering his pate against the burning 
zone, / Make Ossa like a wart. Nay, an thou’lt mouth, / I’ll rant as well as thou.” (V, i, 258 – 273) 
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Lutarás? Jejuarás? Tu vais rezar? 

Beber vinagre? Comer crocodilo? 

Eu o farei. Tu vens choramingar? 

E, se queres ser vivo sepultado, 

Fiquemos aqui, que sobre nós joguem 

Montes de terra, até que o grande Ossa! 

Pareça uma verruga.139 

 

O cotejo dos dois fragmentos nos mostra um Hamlet envolvido menos 

intensamente com Ofélia no Quarto 1, do que nos textos de 1604 e 1623. Esta 

mesma diferença na intensidade do amor do Príncipe por ela se fará sentir nos 

romances que a têm como protagonista e que serão discutidos nesta tese.  

O que pretendemos demonstrar é o fato de que diferentes figurações das 

personagens Gertrudes e Ofélia não só já se fazem visíveis ao estudioso da peça 

ao se confrontar com os três textos de Hamlet, como essas mesmas diferenças 

vão se materializar nas narrativas que da tragédia se originaram a partir do 

trabalho de seus adaptadores, ora mais remetidas ao Quarto 1, de 1603, ora 

mais próximas dos textos de 1604 e 1623, o segundo Quarto 2 e o Fólio, 

respectivamente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 SHAKESPEARE (2010) p. 168-9 
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Capítulo III: A fortuna crítica de Hamlet 

 

“God hath given you one face and you make youselves another” 
(III, i, 137 – 138) 

 

Quando pensamos na fortuna crítica shakespeariana, Hamlet, sem 

dúvida, ocupa posição de centralidade. Calcula-se que sobre a tragédia já se 

escreveram, entre livros, dissertações e teses, cerca de 80.000 títulos, além de 

incontáveis artigos acadêmicos: muitos deles, certamente, obras de grandes 

nomes que foram influenciados pela tragédia de Shakespeare, considerada por 

muitos críticos e artistas de todo o planeta como uma obra aberta e universal. 

Desde o século XVIII, com o início da chamada era das “grandes edições” 

das obras completas de Shakespeare, que abarca nomes como Dr. Samuel 

Johnson (1709 – 1784) e seus famosos “Prefácios”, por exemplo, a crítica 

shakespeariana vem ganhando autonomia em relação à crítica literária em geral, 

e se tornando um campo de estudo independente, de atividade intelectual 

extremamente ativa e profícua, atingindo números exponenciais, segundo 

estudo recente que aponta que o único assunto que produziu maior massa crítica 

que o teatro de Shakespeare foi Jesus Cristo140. Dentre as 39 peças do Bardo, 

seus 2 longos poemas narrativos e seus 154 sonetos, é, entretanto, a tragédia 

Hamlet aquela que, sem dúvida alguma, vem recebendo maior atenção da crítica 

especializada em geral, chegando-se o ponto de ser afirmado pela estudiosa 

Susanne Wofford que “escrever uma história crítica de Hamlet é, de alguma 

maneira, escrever uma história cultural dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha 

nos últimos quatro séculos.”141 

Este sentido de que Shakespeare extrapola e, de alguma forma, 

transcende os limites de qualquer momento histórico é, talvez, a característica 

mais determinante que os receptores de sua obra identificaram ao longo dos 

diferentes períodos nos quais ele tem predominado culturalmente. Todos 

reconhecem que existem certos aspectos nas peças que são distintivamente 

                                                           
140 Disponível em: http://wiki.answers.com. Acessado em dezembro de 2013.  
141 WOFFORD (1994) p. 183. “To write a critical history of Hamlet is in many ways to write a cultural history 
of Britain and the United States in the last four centuries”. 

http://wiki.answers.com/
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elisabetanos ou jaimescos, mas, ainda assim, leitores, críticos e públicos teatrais 

tendem a acreditar que elas estão acima destas topicalidades e que refletem 

seus próprios contextos culturais. Encontramos nas peças shakespearianas um 

caráter transhistórico e transcultural: seus temas atravessam não apenas 

diferentes momentos históricos, mas também limites de nacionalidade. 

Se o Dr. Samuel Johnson, em 1765, elogia Hamlet, a personagem, por 

sua “variedade”, um crítico contemporâneo próximo ao Dr. Johnson, Francis 

Gentleman (1728 – 1784), em 1770, aprecia também a variedade da 

personagem, mas lamenta muitíssimo a sua “incoerência”142. No mesmo 

período, em resposta a uma performance de Hamlet dirigida por Thomas 

Sheridan (1719 – 1788), o escocês James Boswell (1740 -1795) comenta que 

Hamlet aparece “irresoluto” e carente de “força mental”, mas que, junto com esta 

irresolução, viria uma personalidade frágil, oriunda de seus “sentimentos 

bons”143. Assim, ao debutar na chamada “Age of Sensibility”, a crítica vai 

encontrar na “extrema sensibilidade da mente” de Hamlet o princípio unificador 

da peça, conforme nos aponta Henry Mackenzie (1745 – 1831), em 1780144. 

Como foi apontado no capítulo I este Hamlet frágil e sensível vai ganhar as 

páginas do mundo quando, em 1795, na Alemanha, Goethe publica o seu 

romance de formação Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, no qual a 

personagem principal, profundamente tomada pela “questão hamletiana”, 

compreende o herói de Shakespeare como um homem determinado a uma 

grande ação, mas com uma alma incapaz de realizá-la; uma alma pura, delicada 

e nobre, porém sem a firmeza que a alma de um herói precisa ter. 

A introdução de Hamlet no mundo literário e cultural alemão foi decisiva 

para o estabelecimento da crítica sobre a peça no contexto europeu em geral e 

no inglês, em particular. Em suas Palestras sobre Arte Dramática e Literatura, 

de 1808, Friedrich Schlegel (1772 – 1829) afirma que a tendência de Hamlet em 

filosofar e meditar excessivamente faz dele uma personagem incapaz de agir145. 

As idéias de Schlegel parecem ter influenciado o poeta e crítico inglês Samuel 

Taylor Coleridge (1772 – 1834) que, por sua vez, será a base da crítica 

                                                           
142 WOFFORD (1994) p. 185. 
143 WOFFORD (1994) p. 185. 
144 WOFFORD (1994) p. 187.  
145 BATE (1992) p. 309. 
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shakespeariana por todo o século XIX, até o trabalho inovador do Professor A. 

C. Bradley (1851 – 1935), A tragédia shakespeariana, em 1904. Como Schlegel, 

Coleridge dará ênfase, na tentativa de explicar o caráter da personagem, não à 

sensibilidade de Hamlet, mas ao seu intelecto. As qualidades filosóficas e 

especulativas da personagem passam a ser admiradas por inspirarem os leitores 

a ponderar, junto com Hamlet, sobre as grandes questões da existência 

humana146. Hamlet se torna de uma só vez uma figura que generaliza a sua 

própria tragédia e um indivíduo cuja experiência e pensamentos eram divididos 

com leitores e espectadores. Assim, William Hazlitt (1778 – 1830), tal qual 

Coleridge, passa a se identificar com Hamlet: em 1817, ele afirma que tudo o 

que acontece à personagem é aplicável a nós mesmos, pois os pensamentos e 

as falas de Hamlet são “tão reais quanto os nossos próprios pensamentos... 

somos nós quem somos Hamlet”147. 

Ocorre, porém, que grande parte daquilo que se disse e se escreveu sobre 

a tragédia do príncipe da Dinamarca, até então, tem foco quase que exclusivo 

no protagonista, passando ao largo de personagens que acabaram por ter suas 

importâncias minimizadas frente ao fascínio que Hamlet suscita em plateias e 

leitores em todo o mundo. A recepção de Gertrudes e Ofélia sempre foi 

razoavelmente imbricada dentro da herança crítica da peça, como sintetiza o 

Professor Harold C. Goddard, em seu ensaio sobre a tragédia, já nos anos 1950: 

“o tratamento que Hamlet dispensa à Ofélia está profundamente afetado por sua 

postura em relação à sua mãe”148. Embora percebidas como elementos de um 

mesmo importante binômio, sintético da relação entre o príncipe e o feminino, 

Gertrudes e Ofélia não tinham espaço dentro da crítica hamletiana, salvo 

trabalhos isolados durante o século XIX e a primeira metade do século XX. 

Assim, será somente a partir do momento em que os movimentos sociais de 

afirmação da identidade feminina, que passam a se fazer presentes nas 

discussões sociais e acadêmicas com o fim da Segunda Grande Guerra, e com 

o advento da crítica feminista, a partir dos anos 1970, leituras da peça com foco 

                                                           
146 BATE (1992) p. 317. 
147 HAZLITT (2011) p. 63.  
148 GODDARD (1967) v. 1 p. 358. “Hamlet’s treatment of Ophelia is profoundly affected by his attitude 
towards his mother”. 
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nas personagens de Gertrudes e Ofélia começaram a ganhar vulto em meio à 

vasta massa crítica hamletiana.  

Assim sendo, poderíamos, portanto, nos perguntar: o que diziam e 

pensavam as mulheres sobre Hamlet? O que diziam e pensavam os críticos 

(homens e mulheres) sobre as personagens femininas (Gertrudes e Ofélia) da 

peça? Existia, no século XIX, uma crítica feminina sobre a tragédia da 

Dinamarca? Sim, existia. Quando examinamos as análises novecentistas de 

Hamlet, defrontamo-nos, evidentemente, com um universo majoritariamente 

masculino, mas não exclusivamente. A visão feminina da peça vai ganhando 

forma na proporção em que a própria crítica vai se tornando uma atividade de 

escrita profissional, circulando em periódicos, sendo consumida por um público 

leitor que crescia em número, na medida em que se estabelecia uma classe 

média ávida por cultura. Uma crítica feminina na segunda metade do século XIX 

será o embrião de uma crítica feminista, na segunda metade do século XX, no 

momemto em que abre uma porta e estabelece um caminho, a ser trilhado por 

gerações de outras mulheres que vão recusar leituras sexistas das peças de 

Shakespeare e que, mais uma vez, vão provar a atualidade do Bardo.  

Considerada por muitos como sendo uma das primeiras mulheres a fazer 

da crítica shakespeariana uma profissão, Mary Cowden Clarke (1809-1898) 

publicou extensivamente sobre o Bardo: edições comentadas, artigos e estudos 

críticos. Foi, no entanto, o seu The Girlhood of Shakespeare’s Heroines in a 

Series of Fifteen Tales, publicado em dois volumes entre 1851 e 1852, o mais 

popular dos seus trabalhos. O projeto do livro, conforme explicado pela própria 

Cowden Clarke em seu prefácio, era traçar os prováveis antecedentes na história 

de algumas das mulheres de Shakespeare ao imaginar a vida infantil das 

personagens. De fato, os contos de Clarke acabam por se tornar subtextos às 

peças de Shakespeare e às suas personagens femininas, buscando explicar 

suas caracterizações e motivações, a partir de episódios imaginados ocorridos 

em suas infâncias e adolescências. Tomando-se por exemplo seu conto 

“Ophelia: the Rose of Elsinore”, cuja protagonista tem sua (re)construção na 

adaptação analisada no “capítulo V” desta tese, vemos que Clarke busca traçar, 

no âmbito da ficção, explicações para o comportamento da jovem Ofélia: sua 

orfandade materna, as relações com suas amigas e com sua aia, que lhe embala 
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o sono com velhas canções dinamarquesas (as mesmas que Ofélia repete ao 

enlouquecer na peça), bem como sua antiga submissão aos desígnios de seu 

pai Polônius e aos de seu irmão Laertes. 

Embora ficcional, o trabalho de Mary Cowden Clarke abre caminho para 

que outras mulheres vitorianas escrevam crítica shakespeariana. Já em 1879, 

pouco mais de 1 quarto de século após a publicação de The Girlhood of 

Shakespeare’s Heroines, Constance O’ Brien  (1876 – 1912) começa a publicar, 

em capítulos separados, o seu Shakspeare Talks With Uncritical People, na 

revista literária inglesa The Monthly Packet. Como indicado no título, este 

trabalho objetivava atingir o público não especialista em Shakespeare. O’ Brien 

sugere que a melhor maneira para o leitor desfrutar das obras do Bardo deveria 

ser destituindo-se da imensa quantidade de teorias, críticas e informações sobre 

as peças, e buscar deleite ao transformar as personagens em pessoas reais e 

vivas. Em seu capítulo destinado a analisar a personagem Hamlet, Constance 

O’ Brien toma uma postura bem pouco imparcial, alegando que a posição do 

príncipe é “verdadeiramente intolerável” e que a pior coisa que lhe poderia ter 

acontecido é o casamento de sua mãe. Nas palavras da crítica:  

A agonia de vergonha e dor que o casamento da mãe causa em 
Hamlet ultrapassa em muito a sua tristeza e decepção 
anteriores. Parece enegrecer não apenas o seu futuro, mas até 
mesmo o seu passado, as suas memórias puras são 
envenenadas, a mãe que ele parecia conhecer desaparece 
completamente, nunca na verdade existiu...149.  

 

A postura de O’ Brien em relação a Gertrudes reflete, evidentemente, uma 

moral vitoriana que não aceita a experiência erótica e o desejo de uma viúva, se 

nos lembrarmos que a rainha Vitória (1819 – 1901) morreu em 1901, após 

quarenta anos de luto pela morte do seu príncipe Alberto (1819 – 1861). Símbolo 

da cultura de uma época, a contrição de Vitória ao lidar com a sua viuvez nos 

sugere o comportamento que seria esperado de uma mulher viúva na Inglaterra 

do século XIX. 

                                                           
149 THOMPSON & ROBERTS (1997) p. 148. “The agony of shame and grief which this causes him far 
outweighs his previous sorrow and disappointment, it seems to blacken not only his future, but even his 
past, his pure memories are poisoned, the mother he seemed to know has utterly disappeared, she never 
has been at all…”.  



80 
 

A maternidade que a rainha Gertrudes vem a corporificar na peça foi 

também objeto de crítica da muito cristã Mary Bradford-Whiting (1889 – 1932). 

Pouco sabemos a vida dela, a não ser pelas suas publicações, em grande 

maioria de natureza religiosa. Autora de um romance (The Torchbearers, de 

1904), contos e histórias infantis, Whiting publicou um artigo, intitulado “Mothers 

in Shakespeare”, em julho de 1898, na revista The Gentleman’s Magazine, muito 

voltada para um público leitor oriundo das classes mais elevadas da sociedade 

vitoriana. 

Concentrada basicamente na análise de duas figuras maternas na obra 

de Shakespeare: Volumnia, em Coriolanus (1608), e Gertrudes em Hamlet, 

Whiting afirma que falta na dramaturgia shakespeariana uma personagem 

fundamental – a boa mãe:  

[...] de sua galeria de retratos ele [Shakespeare] omitiu uma 
figura, a ausência que não parece ter sido muito percebida por 
seus críticos: a mãe ideal, carinhosa, constante, e verdadeira, 
solidária com os filhos tanto na prosperidade, quanto na 
adversidade150.  

 

Especificamente em relação a Hamlet, Bradford-Whiting sugere que o 

herói tem uma mãe que acentua o seu sofrimento, ao invés de provê-lo com 

acolhida e conforto, a ponto de concordar com o príncipe, quando ele diz, na 

segunda cena do primeiro ato, que “frailty, thy name is woman”. Evidentemente, 

tal qual ocorre com Constance O’ Brien, o vitorianismo de Mary Bradford-Whiting 

não poderia ver com bons olhos uma figura materna como Gertrudes, que, a 

despeito de toda a sua ambigüidade, deixa unívoco um aspecto de sua 

personalidade: não se enquadra na posição de viúva enlutada e não a aceita 

para si, nem mesmo por pouco tempo, se nos lembrarmos que ela se casa com 

Claudius transcorridos dois meses da morte do rei Hamlet. 

A intolerância da crítica feminina do século XIX à figura da viúva erotizada, 

que Gertrudes vem a representar, encontra voz mais condescendente na escrita 

de Helena Saville Martin (1817 – 1898), mais conhecida como Lady Faucit, que 

                                                           
150 THOMPSON & ROBERTS (1997) p. 250. “[…] from his gallery of portraits he [Shakespeare] has omitted 
one figure, the absence of which does not seem to have been generally noticed by his critics: the ideal 
mother, tender, constant, and true, sympathetic alike in the prosperity and adversity of her children”.  
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publica, em 1891, seu grandioso estudo On Some of Shakespeare’s Female 

Characters. Embora não muito lembrada hoje em dia, Helena Faucit foi uma das 

maiores atrizes inglesas de seu tempo. Casada com o escritor Theodore Martin, 

Lady Faucit vai se tornar amiga pessoal da rainha Vitória e é a ela que dedica o 

seu volume de crítica shakespeariana, originalmente escrito na forma de cartas 

a suas amigas, em uma troca intelectual de opiniões, impressões e experiências 

de palco que a performance de personagens de Shakespeare lhe trouxe em seus 

tempos de atriz.  

Assim, ao contrário da visão de suas contemporâneas, Lady Helena 

Faucit não via em Gertrudes a síntese da mãe traidora e inimiga do filho. Ao 

contrário, chega a afirmar que lhe é muito claro que a rainha não sabia do 

envolvimento de Claudius na morte do rei Hamlet, na medida em que o próprio 

Fantasma pede ao filho que não aja contra sua mãe. Nas palavras da própria 

crítica: “Eu não posso acreditar que Gertrudes soubesse do assassinato de seu 

marido. Seu espectro nem mesmo insinua que ela soubesse disso; se ela 

soubesse, poderia ele ter falado de forma tão carinhosa como o faz?”151  

O médico vienense Sigmund Freud (1856 – 1939), considerado o pai da 

psicanálise, nunca deixou de reconhecer sua dívida com a literatura152, cuja 

importância foi de tal forma vital no desenvolvimento de suas teorias, que há os 

que defendam que a sua formação como leitor foi mais decisiva para o 

nascimento da ciência psicanalítica do que a sua formação médico-científica153. 

Ávido leitor, debruçando-se sobre as obras de Émile Zola, Gustave Flaubert, 

além de autores de língua alemã como Goethe e Stefan Zweig, foi Shakespeare, 

no entanto, aquele que definitivamente o influenciou, visto que, no acervo de 

mais de dois mil livros de sua biblioteca, eram as obras do Bardo que “tinha[m] 

                                                           
151 MARTIN (2011) p. 11. “I cannot believe that Gertrude knew of the murder of her husband. His spirit 
does not even hint that she was privy to it; if she had been, could he have spoken of her so tenderly as 
he does?”.  
152 PONTALIS & MANGO (2013) p. 9. 
153 Freud ingressa na Universidade de Viena aos 17 anos. Planejava estudar Direito mas, ao invés disso, 
entra para a Faculdade de Medicina Universidade. Gradua-se em 1881 e inicia sua carreira médica, como 
neurologista, na própria Viena. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Viena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
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o maior quinhão: edições inglesas e alemãs”154: Freud referiu-se a Shakespeare 

ao longo de toda a sua vida155.  

Na aurora do século XX, Freud (1856 – 1939) publica o seu revolucionário 

A interpretação dos sonhos (1900), livro que marca uma ruptura total com a sua 

formação médica e positivista da Faculdade de Medicina de Viena. Até então, 

Freud construíra uma psicopatologia à procura de uma linguagem neurológica 

para se expressar. Ao publicar A interpretação dos sonhos, ele inicia a 

construção de todo um modelo simbólico de representação da mente humana, 

que vai desenvolver até a sua morte em Londres. Ao longo da obra, Freud 

aborda os chamados “sonhos típicos”, dentre os quais se destacam os “sonhos 

sobre a morte de pessoas queridas”, momento no qual volta a abordar Édipo, o 

rei de Tebas e Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Sobre o Oedipus Rex de 

Sófocles (497 a. C. – 405 d. C.), Freud tece observações que adjetivaríamos 

como uma crítica de cunho literário, ao colocar, em primeiro plano, a eficácia 

estética da tragédia de Édipo, no sentido de captação e desenvolvimento de 

processos psíquicos. Freud diz que, para além do plano trágico, no sentido de 

ser uma tragédia do destino, ou seja, da consecução determinista dos desígnios 

dos deuses em detrimento da vontade do protagonista, temos na tragédia de 

Sófocles a existência de um desígnio, uma compulsão, universal na experiência 

humana. Tal compulsão, no dizer de Freud, "é o destino de todos nós, talvez, 

dirigir nosso primeiro impulso sexual no sentido de nossa mãe e o nosso primeiro 

ódio e nosso primeiro desejo assassino contra nosso pai"156. Sendo assim, a 

saga de Édipo, assassinando seu pai e casando-se com sua mãe, é a realização 

dos desejos humanos infantis, que foram recalcados157. 

                                                           
154 MANGO & PONTALIS (2013) p. 268. 
155 Figura em algumas biografias de Freud, sendo a de Peter Gay indubitavelmente a mais consagrada, o 
fato de que a presença de Shakespeare na vida do pai da psicanálise transbordou de seus estudos e 
artigos, e irrigou sua vida privada desde a juventude. Ainda durante o namoro com sua futura esposa, 
Martha Bernays, a quem chamava por Cordélia, Freud lia trechos de peças shakespearianas para ela, em 
tradução para o alemão, pontuando a leitura com explicações, para que a moça, muito menos afeita à 
literatura do que o jovem Sigmund, pudesse apreciar as passagens de Shakespeare que ele selecionava 
para ela. 
156 FREUD (1996) p. 291 
157 Vale aqui ressaltar que a leitura psicanalítica da peça ganha força na segunda metade do século XX 
com a publicação de um fragmento de um seminário de Jacques Lacan (1901 – 1981), de 1958, com o 
título de Hamlet por Lacan. 
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Enquanto Édipo realiza o parricídio e o incesto, ainda que em obediência 

a um desígnio imposto pelos deuses, em Hamlet os impulsos se encontram 

recalcados, como nos neuróticos ou nas pessoas normais158. Segundo o 

diagnóstico de Freud, Hamlet seria, então, um histérico, e isso se evidenciaria 

em "sua alienação sexual, no diálogo com Ofélia"159. Este diálogo, o qual não é 

explicitamente indicado por Freud, pensamos ser aquele localizado no Ato III, 

cena I, no qual Hamlet confronta Ofélia e indica o “convento” como o lugar de 

destino ideal a ela. Tais características – a interdição ao tabu do incesto e a 

histeria – seriam, portanto, na visão freudiana, estruturantes e constitutivas da 

personalidade do príncipe e, mais além, explicariam a sua conduta durante a 

peça160.  

Considerado por diversos estudiosos o primeiro sujeito essencialmente 

moderno da literatura, Hamlet aguçou o interesse da psicanálise já 

concomitantemente ao seu nascimento, fazendo com que o seu caráter fosse 

amplamente, ou quase que exclusivamente, discutido em uma moldura edipiana, 

reforçando a idéia de que a tragédia como um todo se restringiria apenas às 

relações entre o jovem príncipe, sua mãe e seu padrasto, o que, a nosso ver, 

acaba por se tornar uma leitura empobrecedora da peça, na medida em que 

questões políticas são deixadas de lado, bem como a riqueza crítica de outras 

personagens.161 Evidentemente, tal visão (essencialmente edipiana), hoje muito 

combatida por críticos contemporâneos, tem as suas limitações, na medida em 

que negligencia aspectos importantes da obra, mas traz à reflexão a forma com 

a qual Hamlet se relaciona com as personagens femininas e com o “feminino”, 

em um sentido mais amplo162. 

O capítulo sobre Hamlet de A. C. Bradley, em seu livro Shakespearean 

Tragedy (1904), desenvolve sua análise da personagem tomando por base o 

caráter hesitante de Hamlet, questão já bastante debatida pelos críticos 

                                                           
158 Em uma leitura psicanalítica somos todos neuropatas, o que não nos faz psicopatas. 
159 FREUD (1996) p. 292. 
160 A partir da publicação de Hamlet e o complexo de Édipo (1949), de Ernest Jones (1879 – 1958), discípulo 
e amigo pessoal de Sigmund Freud, a visão edipiana de Hamlet vai se tornando amplamente popular, 
influenciando novos críticos, montagens e produções cinematográficas da peça. 
161 JONES, E. (1970). 
162 Acreditamos ser curioso o fato de que Freud via em Hamlet um caso de histeria masculina, o que ele 
mesmo acreditava ser pouco comum. Vale aqui lembrar que o desenvolvimento da psicanálise se fez a 
partir dos estudos sobre histeria, que acometia principalmente as mulheres durante o século XIX europeu. 
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românticos e vitorianos. Neste sentido, o trabalho de Bradley se tornou 

extremamente influente tanto por sintetizar o pensamento de estudiosos 

anteriores a ele, quanto por ter definido a crítica shakespeariana que se 

desenvolveria ao longo do século XX, na maioria das vezes por oposição, como 

no caso das críticas feministas, que se ressentiram de serem poucas as linhas 

em seu livro destinadas às personagens mulheres. 

Na perspectiva de Bradley, a estrutura psíquica de Hamlet deve ser 

compreendida como a de um homem “como outro qualquer”, cabendo ao crítico 

reconstruir o estado de espírito da personagem, antes mesmo do início da peça, 

ainda antes da morte do rei Hamlet. De acordo com Bradley, que acaba por 

demonstrar forte influência dos críticos românticos, Hamlet, a partir da morte de 

seu pai, estaria sofrendo de uma melancolia mórbida, que, embora lhe seja 

inconsciente, permeia toda a sua sensibilidade. Essa doença mental a que o 

príncipe da Dinamarca estaria sujeito encontraria suas origens na corrupção 

moral a que sua mãe se submeteu ao se envolver amorosamente com Cláudio. 

A ideia de um Hamlet dividido entre um estado de consciência total e um estado 

de melancolia inconsciente abre, sem dúvida alguma, expande ainda mais o 

caminho para a leitura freudiana da tragédia acerca das pulsões edípicas.  

Quando buscamos, no entanto, na crítica de Bradley, palavras que 

possam dar conta da personalidade de Gertrudes ou de Ofélia, somos obrigados 

a admitir que o crítico é bastante lacônico. De acordo com ele, elas se encerram 

dentro do grupo das personagens secundárias da peça, importando apenas 

naquilo que têm a dizer acerca do príncipe: “todos os personagens de Hamlet 

exceto o herói são secundários, e não alcançam o nível trágico”, informa-nos o 

crítico163. Em relação especificamente à Ofélia, Bradley lhe destina uma pequena 

seção em seu livro, mas sintetiza: “no amor e no destino da própria Ofélia foi 

inserido um elemento, não de profunda tragédia mas de patética beleza, que faz 

a análise de seu personagem parecer quase uma profanação”164. Mais além, 

para o professor de Oxford, a personagem não poderia se desenvolver ao nível 

                                                           
163 BRADLEY (2009) p. 117. 
164 BRADLEY (2009) p. 118. 
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de outras heroínas shakespearianas, pois a história de amor vivenciada entre 

ela e Hamlet não poderia ofuscar a trajetória trágica do próprio herói.  

O estudo crítico da tragédia (“Hamlet”, 1919) feito pelo poeta T. S. Eliot 

(1888 – 1965) traz para a discussão a personagem da rainha Gertrudes. 

Baseado em sua teoria do “correlato objetivo”, Eliot considera a peça um 

fracasso estético (“the play is most certainly an artistic failure”165) por não 

identificar um objetivo correlativo para as emoções do príncipe166. Nesse sentido, 

o estado emocional de Hamlet seria excessivo, desmedido em relação a seus 

sentimentos pela mãe. Embora Eliot traga a figura da rainha para a crítica, fica-

nos claro que seu foco principal, herdeiro da tradição de Bradley, está na 

compreensão das motivações individuais do protagonista. 

A partir da década de 1930, críticos literários e shakespearianos, em 

particular, vão se afastando da noção única de personagem e caracterização, 

tão valorizada no século XIX, influenciada por Freud, e avalizada por Bradley, e 

começam a se preocupar em tecer uma análise que contemplasse mais a ordem 

simbólica das peças do Bardo, como um todo. Tal alternância de visão crítica 

pode ser sintetizada no trabalho de G. Wilson Knight (1897 – 1985), publicado 

em 1930, e no qual encontramos seu artigo seminal “The Embassy of Death: an 

Essay on Hamlet”167. Nesse artigo, Knight está menos preocupado com uma 

análise psicológica do protagonista e levanta questões ligadas à análise de 

metáforas e imagens que a tragédia tece. Assim, deflacionando a atenção quase 

que exclusiva que Hamlet recebeu de seus críticos predecessores, Knight vê o 

herói como um anunciador da morte, como alguém que nega qualquer paixão à 

vida, capturado pela ideia da finitude, em uma tragédia que tem na mortalidade 

seu tema estruturante. O que nos parece ainda mais interessante na análise de 

Knight é o fato de que, ao alargar seu ângulo de visão para além da vida interior 

do herói, ele traz à cena questões que envolvem personagens, como Gertrudes 

                                                           
165 ELIOT (1932) p. 123. 
166 A noção de “correlato objetivo” vem sendo discutida por leitores da crítica eliotiana. Eliot não deixa 
propriamente claro aquilo que ele mesmo entendia da expressão, mas parece-nos que o crítico 
compreendia o sofrimento do herói trágico como sendo proporcional à realidade que o circundava. Assim, 
Hamlet é um fracasso estético por não respeitar esta lei de proporcionalidade: o sofrimento do príncipe 
seria, então, desproporcional, exageradamente maior do que os acontecimentos que o afetaram 
objetivamente. 
167 KNIGHT (2002). 
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e Ofélia, antes consideradas desimportantes por críticos como Bradley. Deste 

modo, alerta-nos o crítico de que são as personagens femininas, mormente 

Ofélia, aquelas com quem Hamlet mais genuinamente se descontrola e a quem 

demonstra mais vividamente sua morbidez: “a dor de Hamlet é um complexo de 

diferentes temas de sofrimento. Mas a perda de controle absoluta só é aparente 

quando ele lida com Ofélia”168. 

Durante o século XX, críticos feministas abriram novas abordagens 

acerca da peça, sobretudo, evidentemente, trazendo ao campo de discussões 

as personagens Gertrudes e Ofélia169. Tal crítica verte seu foco para o papel 

social de gênero da Inglaterra no início da Idade Moderna. Em suas peças, 

sobretudo, Shakespeare manipula as informações encontradas em suas fontes 

(contos, novelas, crônicas, poemas), adaptando-as livremente, introduzindo uma 

série de modificações, inserções e inversões, que se constituem em um rico 

subtexto. Assim, a crítica feminista shakespeariana, mormente aquela de cunho 

materialista cultural, argumenta que suas tragédias ostentam uma forte 

dimensão política através da inclusão no texto de indícios que viriam a permitir 

diversas leituras, muitas vezes diametralmente opostas – ou seja, a idealização 

e a desmitificação e/ou subversão de formas específicas de poder, em especial 

o patriarcado.  

Em seu ensaio “Hamlet’s Mother” (1990), Carolyn Heilbrun defende 

Gertrudes da acusação de ter participado como cúmplice no assassinato de seu 

primeiro marido e argumenta que o texto da peça nunca afirmou que a rainha 

soubesse do envenenamento do rei Hamlet por parte de Cláudio. Subscrevendo 

sua idéia inicial de que a rainha não havia, até então, recebido a atenção 

necessária que merecia170 da crítica especializada, Heilbrun diz que os homens, 

há séculos, têm seguido a visão do príncipe a respeito de sua mãe, ao invés de 

                                                           
168 KNIGHT (2002) p. 23. “Hamlet’s pain is a complex of diferente themes of grief. But absolute loss of 
control is apparent only in his dealings with Ophelia”.  
169 No entanto, certo silêncio ainda foi imposto às personagens já nas últimas décadas do século XX. Harold 
Jenkins, na introdução à edição Arden (Second Series) de Hamlet que editou (1982), afirma, acerca de 
Ofélia, que “o essencial de sua história é que ela é a mulher com quem Hamlet poderia ter se casado e 
não se casou”. “The essential of her story is that she is the woman Hamlet might have married and did 
not”. JENKINS (1982) p. 149.  
170 “A personagem da mãe de Hamlet não recebeu a atenção crítica específica que merece”. “The 
character of Hamlet’s mother has not received the specific critical attention it deserves”. HEILBRUN (1990) 
p. 9. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social_de_g%C3%AAnero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social_de_g%C3%AAnero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_moderna
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entenderem os motivos dados pela própria rainha. Desse modo, não há 

evidências de que Gertrudes praticou adultério: ela meramente teve que se 

adaptar às circunstâncias diante da morte de seu esposo para o bem de todo o 

reino171.  

Ainda em relação à recepção crítica da Rainha Gertrudes, em artigo 

intitulado “A Heart Cleft in Twain: The Dilemma of Shakespeare’s Gertrude”172, a 

estudiosa Rebecca Smith busca contestar todo o imaginário sexual que a crítica 

tradicional construiu a partir da personagem da Rainha: segundo Smith, este foi 

em grande parte reforçado pelas montagens teatrais e produções fílmicas de 

Hamlet, ao optarem pelo retrato de uma Gertrudes voluptuosa, de desejos 

irrefreáveis, decalcada na imagem que o príncipe Hamlet mostra ter dela, 

possivelmente a partir de seu casamento com Cláudio e da conversa com o 

fantasma de seu pai. Em perspectiva oposta, porém, Smith, em lúcida análise 

das falas de Gertrudes no texto da peça, objetiva convencer seu leitor de que a 

personagem é, na verdade, uma mulher cindida entre dois homens que estão 

situados em lados opostos, mas aos quais ela ama e deve lealdade: Claudius, 

rei e marido; e Hamlet, príncipe e filho. Nesse sentido, pela sua leitura, vemos 

que a Rainha, nas 157 linhas que lhe são destinadas no texto da peça, se 

tomarmos por base a edição de 1604 (Quarto 2), não se expressa de forma 

conotativamente sexual, tampouco está tendenciosamente ao lado de 

Claudius173. Antes, o que vemos é uma mulher que se coloca, ao longo de toda 

a ação, como mãe zelosa e esposa afetuosa, e cuja morte pode ser, inclusive, 

interpretada simbolicamente como que causada por essa desarmonia entre 

lealdades conflitantes, ao marido e ao filho. 

Buscando ainda tratar da identidade de gênero da rainha Gertrudes, Janet 

Adelman, em seu livro Suffocating Mothers: Fantasies of Maternal Origin in 

Shakespeare’s Plays, Hamlet to The Tempest, dedica um capítulo inteiro à 

análise da personagem. Ela argumenta, claramente remetida a leituras 

                                                           
171 HEILBRUN (1990) p. 16. 
172 SMITH, R. (1983).  
173 Conforme discutido no “capítulo II”, cabe aqui ressaltar que estamos, neste momento, tomando por 
referência textual o chamado Quarto de 1604. Se pensarmos no texto de 1603, o Quarto 1, nossa 
proposição não se sustenta, posto que nesta versão da peça a rainha se coloca indubitavelmente ao lado 
do filho, dissipando-se ambiguidades presentes nos textos de 1604 e 1623. 
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psicanalíticas da obra, que a tensão em Hamlet gira em torno da evidência do 

desejo sexual de Gertrudes em seu novo casamento com Cláudio. Apesar da 

aceitação do comando do Fantasma de vingança de sua morte, o verdadeiro 

objetivo de Hamlet parece ser o de restabelecer a legitimidade de sua própria 

paternidade que foi desafiada pelo segundo casamento de sua mãe, 

especificamente por sua pronta aceitação de Cláudio como um substituto para o 

rei Hamlet. A impossibilidade de Gertrudes em diferenciar o pai de Hamlet e seu 

tio ameaça fundir as duas figuras paternas representadas na peça em uma única, 

criando uma figura paterna indistinta ou talvez espectral que complica a herança 

da identidade do Rei Hamlet pelo Príncipe. Por meio da escolha de Cláudio como 

marido, e podemos inferir, como amante, Gertrudes não consegue reter para 

Hamlet qualquer vestígio da imagem ideal de seu pai, pois ela cria um falso pai 

para o filho, que desloca a memória estável de seu verdadeiro pai como fonte de 

identificação. O Príncipe, porém, não pode abrir mão da figura de seu pai 

verdadeiro. Tal movimento de transferência da figura paterna para o tio seria, 

para o príncipe, a perda de sua identidade masculina174, decalcada e assegurada 

na figura de seu verdadeiro pai, o rei Hamlet. A tarefa para Hamlet, então, seria 

a de assexuar sua mãe, para forçá-la de forma eficaz a manter viva a memória 

de seu falecido pai, aquele que emitiu o comando “Remember me” (I, v, 91), bem 

como o comando de vingança. Hamlet só pode realizar seu objetivo, fazendo 

Gertrudes abster-se de relações sexuais com Cláudio175. 

Ainda no âmbito de leituras feministas de Hamlet, o trabalho da crítica 

norte-americana Elaine Showalter, retomado no capítulo V deste trabalho e 

norteador da leitura de Ofélia, torna-se basilar, com especial atenção à 

construção da identidade feminina da personagem, negligenciada pela crítica 

pré-feminista, como já mencionado anteriormente neste capítulo. O principal 

argumento de Showalter é o de que a verdadeira história de Ofélia é a história 

de sua representação, isto é, a história das várias representações, teatrais e não 

teatrais, que Ofélia vem sofrendo, desde seu aparecimento nos palcos 

                                                           
174 ADELMAN (1992) p. 28 
175 Adelman, assim como grande parte dos críticos feministas, tende a concordar com o fato de que há na 
peça um movimento de apropriação masculina da sexualidade feminina. Embora não seja objeto do 
estudo de Adelman, cremos que o mesmo é aplicável à condição de Ofélia: sua sexualidade é alvo do 
controle de seu pai, de seu irmão, e do próprio Hamlet. 
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elisabetanos (quando sua melancolia, ao contrário da de Hamlet, era 

profundamente associada a questões sexuais, e não intelectuais), até a 

contemporaneidade. Showalter pontua seu ensaio com a análise de ilustrações 

e pinturas inspiradas em Ofélia, um verdadeiro manual sobre a loucura feminina. 

Alguns quadros, mostrando seu afogamento, enfatizam o tema da água, símbolo 

da fluidez do feminino, segundo estudo clássico do francês Gaston Bachelard 

(1884 – 1962). Será, no entanto, de acordo com Showalter, somente no século 

XIX, quando mulheres começam a escrever sobre Ofélia, que a crítica começará 

a apontar uma representação que mostra uma subjetividade intimidada pelos 

homens que a cercam. Nesse sentido, Ofélia passa a ser vista como uma mulher 

cujo self se desestrutura pelo conflito de forças, representadas pelas vozes de 

seu pai, de seu irmão, e do próprio Hamlet, que operam por entre sua mente e 

corpo, levando-a à desintegração mental – à loucura – e à morte, em última 

análise. 

Essa fragmentação da mente de Ofélia se dá, de acordo com Margreta 

De Grazia (2008), pelo fato de que a própria peça não permite que a personagem 

tenha pensamentos próprios, sendo sempre dominada pelos preceitos de seu 

pai e de seu irmão176. Essa noção de que Ofélia é uma personagem que se 

apresenta aos espectadores e leitores de forma predominantemente mediada, 

conforme desenvolvemos no capítulo V, é fundamental para a nossa análise da 

(re)construção de sua identidade nas adaptações discutidas. Assim, as 

recomendações de Polônio e Laertes tornam-se os próprios pensamentos de 

Ofélia, esvaziando, segundo De Grazia, a personagem de uma subjetividade 

mais consistente, o que complementa a idéia fundante de Showalter de que a 

história de Ofélia é, na verdade, a história de sua representação.  

Leituras de Ofélia, como a de Showalter, bem como outras que se 

estabeleceram a partir do trabalho da crítica norte-americana, contrariam a visão 

que a crítica tradicional tinha da personagem, que privilegiava apenas aquilo que  

ela tem a dizer sobre o Príncipe, silenciando-a e remetendo-a à condição de 

figura relacional apenas, isto é, sua existência somente ganharia justificativa em 

relação à existência de outra: a de Hamlet, como acreditavam Bradley e Jenkins. 

                                                           
176 DE GRAZIA (2008) p. 112-3 
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Ainda que voltemos nossos olhos a críticas feitas por mulheres, influenciadas 

pelo “efeito Hamlet”, conforme a compreensão de Marjorie Garber, constatamos 

a posição marginalizada de Ofélia em algumas delas, como no curioso caso da 

crítica Lily Bess Campbell, que em seu livro Shakespeare´s Tragic Heroes: 

Slaves of Passion177, publicado em 1930, nem mesmo cita, uma única vez que 

seja, o nome de Ofélia no capítulo dedicado à peça Hamlet. Assim, não seria 

exagero pensarmos que a misoginia por tantas vezes atribuída a Hamlet, em 

muito calcada na sua fala ao qual o título desta tese remete (“Frailty, thy name 

is woman”) parece contagiar os críticos da peça, ganhando cores exageradas, 

como no trabalho de George William Gerwig, Shakespeare´s Ideals of 

Womanhood178 (1929), no qual o crítico lamenta profundamente a possibilidade 

de Ofélia ter perdido a sua virgindade com o príncipe, na medida em que tal 

experiência da sexualidade a afastaria dos ideais norte-americanos de 

feminilidade179. 

Subscrevendo a análise que Elaine Showalter faz de Ofélia, encontra-se, 

em âmbito brasileiro, o livro Hamlet: leituras contemporâneas (2008), da 

professora Solange Ribeiro de Oliveira. Para ela, a loucura de Ofélia contrasta 

com a suposta loucura de Hamlet180, pois está essencialmente ligada à posição 

da mulher na sociedade patriarcal181, podendo ser, inclusive, lida como uma 

atitude transgressora, na medida em que funciona como um grito de protesto 

contra a marginalização de uma subjetividade silenciada.  

No que se refere à Gertrudes, Solange de Oliveira traz para a cena de 

discussão questões pertinentes sobre a construção da identidade da Rainha. Em 

                                                           
177 CAMPBELL (2009) 
178 GERWIG (2009) 
179 Tal opinião moralizante do crítico é retomada no capítulo V, ao analisarmos a (re)construção de Ofélia 
a partir da adaptação de Lisa Fiedler.  
180 Em relação à sanidade mental de Hamlet, concordamos com o Professor J. Dover Wilson (1996), na 
medida em que não compreendemos o herói como alguém que esteja “louco”, mas emocionalmente 
instável e, sem dúvida alguma, aproximando-se do limite da razão em algumas cenas, mas sem extrapolar 
esta fronteira. A “loucura”, como um estado de alienação do real, de deformação das condições objetivas 
circundantes, não se aplica a Hamlet em momento algum da ação da peça, posto que o protagonista 
demonstra absoluta consciência da sua condição existencial e do lugar (de perigo) que ocupa na corte 
dinamarquesa. 
181 OLIVEIRA (2008) p. 48. “Sua loucura [de Ofélia] contrasta com a de Hamlet, que se prende a questões 
metafísicas, à loucura. A insanidade de Ofélia é a da natureza, apanágio da mulher na sociedade 
patriarcal”. Ao contrário de J. Dover Wilson, Solange Oliveira parece inferir que o Príncipe de fato 
enlouquece.  
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sua análise, a crítica reforça o caráter ambíguo da personagem, advertindo-nos 

de que não há no texto elementos comprobatórios de seu envolvimento no 

assassinato do Rei Hamlet, concordando com a idéia de Rebecca Smith, de que 

Gertrudes seria na verdade “presa de lealdades conflitantes”182, ao filho e ao 

marido. Lembra-nos, também, que na censura feita por Hamlet à sua mãe pela 

pressa do segundo casamento, a questão central passa a ser o horror à 

sexualidade feminina, típico das sociedades patriarcais. 

Em livro recentemente publicado (2012), The Afetrlife of Ophelia, Kaara L. 

Peterson e Deanne Williams defendem, em seu ensaio introdutório, a idéia de 

que a importância de Ofélia enquanto um corpo cultural e crítico, formado por 

diversos textos que a contemplaram, não está restrita somente ao fato da 

personagem ser um sintoma ou efeito de uma cultura ou da ideologia que a 

representa, conforme acredita Showalter183. Para as críticas, Ofélia é uma 

personagem que promove mudanças culturais, a partir de suas representações, 

isto é, não é meramente um reflexo das preocupações e dos valores de dado 

momento histórico, o que reforça a noção de “transhistoricidade” da obra 

shakespeariana, apontada ao início deste capítulo, mas pode gerar mudanças 

ideológicas, ideia que subscrevemos no quinto capítulo, através de suas 

representações diversas. Para subscrever esta proposição, Peterson e Williams 

trazem à luz o exemplo das múltiplas representações pictóricas de Ofélia, o que 

Showalter já havia feito em seu artigo de 1985, sobretudo na Inglaterra do século 

XIX, que foram capazes de gerar toda uma nova forma de representação do 

corpo feminino nas artes imagéticas. 

A recepção crítica das personagens femininas de Hamlet desvela todo um 

entendimento sobre identidade feminina, ao reforçar a visão de teóricos que 

                                                           
182 OLIVEIRA (2008) p. 43. “Acusada de inconstância, Gertrudes é na verdade presa de lealdades 
conflitantes. ‘Partiste meu coração em dois’ (thou hast cleft my heart in twain), diz ela ao filho em 3.4. 
Mostra-se igualmente dedicada a Hamlet e aos dois maridos”. Aqui, somos obrigados a descordar de 
Solange Oliveira – sabemos que a Rainha é uma mulher dedicada a Cláudio, mas não podemos, a partir 
do texto shakespeariano, inferir se foi uma esposa dedicada ao rei Hamlet. Hamlet nos diz,em I. ii, que 
“Ela se reclinava/ sobre ele [o Rei Hamlet] qual se a força do apetite/ Lhe viesse do alimento”. No entanto, 
se tomadas como verdades unívocas, as palavras do Príncipe acerca da mãe, sobretudo na “closet scene”, 
leitores e espectadores também são levados a vê-la como uma adúltera. Tais “lealdades conflitantes” se 
prestam a uma definição da Rainha tal qual configurada nos textos do Quarto 2 e do Fólio. No Quarto 1, 
conforme discutido no capítulo anterior, Gertrudes se mostra claramente ao lado de Hamlet.   
183 PETERSON & WILLIAMS (2012) p. 5 



92 
 

optam por uma concepção “não essencialista” do conceito de identidade, como 

Katryn Woodward, como apresentado no capítulo I, que compreende a 

construção identitária como um fenômeno relacional. Sob essa ótica, o 

“feminino” que Gertrudes e Ofélia evocam se compõe e se decompõe ao longo 

de existência – ou não existência – dentro da crítica, como em um caleidoscópio 

que expõe posições ideológicas que se aproximam ou se afastam de um 

discurso hegemonicamente patriarcal sobre elas.  
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Capítulo IV: (Re)construções de Gertrudes em adaptações de Hamlet 

 

“Oh Hamlet, thou hast cleft my heart in twain” 
(III, iv, 157) 

 

Grande parte dos trabalhos de crítica e adaptação de que Hamlet tem sido 

objeto, ao longo dos últimos quatro séculos, vem tentando dar conta de algumas 

questões levantadas pela tragédia de Shakespeare. Como já foi apontado, uma 

das mais importantes se refere à Gertrudes: poderia a Rainha ter estado 

totalmente ignorante dos planos de seu então cunhado e futuro marido, Cláudio, 

de assassinato do irmão, o rei Hamlet, e de tomada do trono para si? Mais 

especificamente, seria Gertrudes uma adúltera? Participou, ainda que 

intelectualmente, dos planos de Cláudio? Respostas a tais perguntas vêm sendo 

apresentadas e discutidas calorosamente por críticos literários, ficcionistas, 

diretores de teatro e de cinema e dramaturgos, sobretudo a partir do período da 

Restauração na Inglaterra, em fins do século XVII, já com a controversa 

adaptação da tragédia por Sir William Davenant para o palco do Lincoln’s Inn 

Fields, na década de 1660, como parte do repertório de sua companhia, 

conforme apontado no capítulo I. 

Ao longo do século XIX, as ambiguidades deixadas pelos textos de Hamlet 

de 1604 – o Quarto 2 - e de 1623 – o Fólio - acerca de um possível envolvimento 

de Gertrudes na morte do rei Hamlet provocaram uma onda de investigações 

que culminaram com a publicação, por autor desconhecido, de um trabalho não-

ficcional intitulado Hamlet: An Essay on the Murder of the King (1856), com o 

subtítulo “An Attempt to Ascertain whether the Queen were an Accessory, before 

the Fact, in the Murder of her First Husband”184. Ao longo do texto, o autor, ou a 

autora, defende Gertrudes da acusação de participação no assassinato de seu 

primeiro marido, usando como argumento, sobretudo, as falas da personagem 

no texto de 1603 (Quarto 1, cena 15), mas acaba confirmando a hipótese de seu 

adultério.  

                                                           
184 THOMPSON & TAYLOR (2007) p. 131. “ Um ensaio sobre o assassinato do Rei: uma tentativa de 
determinar se a Rainha foi uma cúmplice, frente ao fato, no assassinato de seu primeiro marido”.  
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No campo da ficção, no entanto, será apenas durante o século XX que 

prosadores e romancistas começarão a trabalhar com adaptações que 

contemplam a rainha como personagem principal. Durante este século, 

constatamos que a (re)construção da rainha Gertrudes para a prosa conta com 

três obras nas quais ela é a protagonista: Gertrude of Denmark: an Interpretative 

Romance185 (1924), de Lillie Buffum Chace Wyman (1847 – 1929); o conto curto 

“Gertrudes Talks Back” (1992), de Magaret Atwood (1939 - ); e Gertrudes e 

Cláudio (2000), de John Updike (1932 – 2009). Tanto Atwood como Updike são 

escritores consagrados, o que acrescenta maior importância ao seu olhar para 

Gertrudes.  

 Segundo Martha Tuck Rozett, Gertrude of Denmark pode ser considerado 

uma revisão crítica de Hamlet e de toda uma história de sua recepção que se 

centrou, quase que essencialmente, na figura do Príncipe186. De fato, o trabalho 

de Wyman, em um gênero que se assemelha a The Girlhood of Shakespeare’s 

Heroines, de Cowden Clarke, deve ser compreendido como uma obra de “crítica 

ficcional”, o que liga a autora à tradição do século XIX, quando a crítica literária 

ainda não estava nas mãos de especialistas e acadêmicos, sendo uma atividade 

a ser desenvolvida por indivíduos com as mais diversas pretensões intelectuais. 

 A obra busca reconstruir a tragédia shakespeariana a partir da exploração 

do imaginário novecentista, que cultuava a figura da mãe devotada e abnegada. 

A narrativa se estabelece pelo foco de um narrador em terceira pessoa, 

onisciente, com diálogos criados por Wyman, intercalados com algumas falas do 

texto shakespeariano, que identificamos se tratar da edição de 1604 (Quarto 2). 

É em grande parte pela voz desse narrador que Gertrudes será definida a partir 

do seu papel de mãe, sendo este o traço identitário que lhe será mais marcante, 

ao longo de todo o romance: 

A maternidade trouxe para Gertrudes o seu desenvolvimento 
completo. Ela não tinha sequer dezesseis anos quando Hamlet 
nasceu. Ela se tornou uma Madona de uma só vez. Houve dois 
ou três filhos depois, mas nenhum deles viveu por muitas horas. 
Ela ainda não tinha saído de seu abismo de dor materna, antes 
de cada uma dessas crianças ter se transformado na memória 

                                                           
185 Vide anexo I. 
186 ROZETT (1993) p. 70 
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de uma esperança frustrada. Era Hamlet, portanto, sempre com 
ela - Hamlet primeiro e último, e o tempo inteiro. 187 
 

 A imagem da mãe serena, totalmente dedicada às necessidades do filho, 

é verbalizada pelo rei Hamlet, ao associá-la à Virgem Maria, um ícone bastante 

presente nos discursos constitutivos da identidade feminina no contexto 

vitoriano: “’Ela se parece com Nossa Senhora188’, dizia o Rei. ‘Eu acho que vou 

doá-la à igreja daqui para que fique no lugar da imagem deles da Mãe em 

madeira’”189. Tal associação já se coloca antes mesmo de iniciada a narrativa, 

posto que a edição de 1924 traz, como frontispício, um desenho que remete os 

leitores à figura da Madona: uma mulher de olhar sereno, vestida em véus, com 

seu filho ao colo190.  

 A maternidade em Gertrudes, porém, da forma como Wyman a 

(re)constrói, extrapola a relação com o filho Hamlet, e se estende a outras 

personagens do romance, na medida em que a narrativa se desenvolve: à Ofélia, 

Laertes e até mesmo a Osric. A todos, Gertrudes trata com postura maternal, de 

forma acolhedora e amorosa. Apesar de em momento posterior da história, o 

narrador – impessoal e onisciente - informar seu leitor do fato de que, após ter 

enviuvado de seu primeiro marido, Gertrudes optou pelo casamento com 

Cláudio, a ênfase no construto “maternidade”, como constitutivo da identidade 

de Gertrudes na adaptação, não perde a sua força. A visão vitoriana do sujeito 

feminino como essencialmente identificado com o seu papel de mãe, e a 

idealização a que este mesmo papel estava propenso, se estabelece uma 

relação quase que de sinonímia entre o significante “mulher” e o significante 

“mãe”. Assim, quando Hamlet anuncia que pretende retornar a Wittenberg, a 

Rainha é invadida pela lembrança dos tempos em que seu filho era ainda um 

                                                           
187 WYMAN (1924) p. 10. “Motherhood brought to Gertrude her fullest development. She was not quite 
sixteen when Hamlet was born. She became a Madonna at once. There were two or three children 
afterwards, but not one of them lived many hours. She had not quite come out of her gulf of maternal 
pain, before each of those children had turned itself into the memory of a thwarted hope. It was Hamlet 
therefore always with her – Hamlet first and last and all the time”.   
188 As repetidas associações de Gertrudes à figura da Virgem Maria nos fazem especular acerca do credo 
religioso de Wyman. Em uma cultura majoritariamente protestante, como é o caso da anglo-saxônica, 
seria a autora de Gertrude of Denmark católica, visto ser o mito mariano parte da ideologia da Igreja de 
Roma? 
189 WYMAN (1924) p. 10. 
190 Vide anexo II. 
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bebê e recostava a cabeça no seu ombro191. A dificuldade que Gertrudes 

demonstra em abandonar lembranças do passado, em aceitar a atual 

independência do filho em relação aos seus cuidados, indica-nos o vazio em que 

o estereótipo da mãe perfeita poderia cair, em muito calcado no ideal cristão de 

abnegação materna, no momento em que os filhos passavam a se constituir 

como sujeitos plenos, fora do abrigo de proteção que a mãe representava. 

 O arquétipo da mãe devotada vem, na Gertrudes de Wyman, associado à 

figura da mulher cuja existência se constitui em articulação a uma figura 

masculina. Sabemos pela narrativa que, quando da morte do Rei Hamlet, 

Gertrudes já ocupava a posição de rainha por trinta anos, sem ter aprendido a 

ser outra coisa que não uma mulher ligada a um rei ou a um príncipe, a um 

indivíduo do sexo masculino, portanto.   

Ela tinha sido uma rainha por trinta anos. Ela não sabia ser 
qualquer outra coisa, que não uma rainha com um príncipe como 
filho, - ambos se mantiveram em seu postos graças a um rei. 
Seu espírito suave se sentia ferido pela idéia de ser qualquer 
outro tipo de personagem, - machucado, como se a própria ideia 
fosse uma nuvem de poeira batendo contra o seu rosto192. 

 

Este binômio – mãe dedicada / mulher fragilizada – é a grande força 

discursiva do imaginário patriarcal do século XIX193, e vai encontrar eco ao longo 

de várias décadas subsequentes, sendo desestabilizado somente pelos 

movimentos de afirmação da subjetividade feminina, durante a segunda metade 

do século XX. Sua viuvez, porém, é menos idealizada do que a sua maternidade, 

visto que à morte de seu primeiro marido, segue-se um apressado casamento 

com seu cunhado, o que, acreditamos, impossibilitou a Gertrudes da adaptação 

de Wyman de desenvolver uma identidade ou existência independente da figura 

masculina. Consequentemente, a protagonista se coloca em uma posição que 

permitirá aos leitores vê-la sob duas óticas: ela é, ao mesmo tempo, uma mãe 

                                                           
191 WYMAN (1924) p. 15 
192 WYMAN (1924) p. 14. “She had been a queen for thirty years. She did not know how to be anything 
but a queen with a prince for a son, - both of them upheld in their station by a king. Her soft spirit felt 
bruised by the idea of being any other kind of personage, - bruised, as though the idea itself were a 
cloud of dust beating against her face”.  
193 A (re)construção de Ofélia em narrativas do século XIX segue o mesmo viés ideológico: a associação 
da identidade feminina com a idéia de “fragilidade”.  
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que perde o objeto de sua devoção (um filho adulto), e uma mulher que recusa 

o papel de viúva, buscando em novo matrimônio a condição de mulher casada, 

que lhe era familiar por uma vida inteira. Um quarto de século à frente de Wyman, 

a romancista e pensadora feminista francesa Simone de Beauvoir (1908 – 1986) 

vai combater esta replicação dos anseios patriarcais no imaginário feminino, e 

que constitui a ideologia reproduzida no discurso da Gertrudes de Wyman:  

As relações conjugais, a vida caseira, a maternidade formam 
assim um conjunto em que todos os momentos se determinam; 
ternamente unida ao marido, a mulher pode assumir com alegria 
os encargos do lar; feliz com os filhos, será indulgente com o 
marido194. 

 

No entanto, a autora não faz com que o segundo casamento de Gertrudes 

interfira no seu amor e na proteção que dispensa a Hamlet. Ao (re)construir uma 

vida para a Rainha anterior aos eventos da peça de Shakespeare, Wyman 

buscará responder a uma pergunta com a qual críticos, leitores e espectadores 

da tragédia se debatem há séculos: sob quais circunstâncias Gertrudes decidiu 

se casar com Cláudio? Assim, quando uma nobre da corte da Dinamarca informa 

à rainha de que o novo rei – Cláudio – deve se casar brevemente, pelo bem do 

próprio reino dinamarquês, Gertrudes se recolhe em seu quarto por dez dias, em 

uma agonizante e lúcida reflexão: “Filho algum de Cláudio vai se sentar no lugar 

do meu Hamlet”195.  

A decisão de se casar com o cunhado para proteger uma futura coroação 

de Hamlet como rei da Dinamarca reforça na protagonista sua identidade de mãe 

protetora, guia mestra da ressignificação de sua identidade, para a qual aponta 

a adaptação de Wyman. No entanto, fica-nos claro, seja pela voz da própria 

personagem, seja pela voz do narrador, que a rainha ignorava completamente o 

fato de que havia sido Cláudio o responsável pela morte do rei Hamlet, a quem, 

faz-se mister apontar, Gertrudes havia sido fiel por todos os trinta anos de 

casamento196. A atitude da personagem, porém, pode ser lida com absoluta 

                                                           
194 BEAUVOIR (2009) p. 697 
195 WYMAN (1924) p. 18. “No son of Claudius shall ever sit in my Hamlet’s place”.  
196 Vale aqui ressaltar o fato de que A. C. Bradley acreditava ser quase certo que Gertrudes havia sido infiel 
ao seu primeiro marido. Em assim sendo, o romance de Wyman se coloca em oposição à visão do 
professor de Oxford, contemporâneo à autora, e cujo trabalho alcançou alta popularidade no início do 
século XX. 
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naturalidade, visto que, na adaptação, a protagonista é uma mulher viúva que, 

pela primeira vez na vida, é confrontada com a possibilidade de ingerência sobre 

seu próprio futuro. Não nos causa surpresa, no romance de Wyman, a opção 

feita pela Rainha: ela age com absoluta coerência, ao buscar proteger os direitos 

do filho à coroa, e voltando à “condição de esposa”, ao se casar com um homem 

que conhecia por toda a sua vida e em quem, evidentemente, confiava. 

Com relação à “closet scene” (III, iv) da peça, Wyman a recria de maneira 

bastante convincente ao seu leitor. Quando confrontada por Hamlet, Gertrudes, 

é invadida por dúvidas que lhe colocam em posição de conflito em relação à 

escolha que fez em se casar novamente; ela também se vê partida em lealdades 

conflitantes - a Gertrudes de Wyman também carrega um “coração partido ao 

meio”197, como anuncia a epígrafe a este capítulo: “Ela tinha, afinal, sido movida 

ao casamento pelo menor desejo indigno? Oh, Deus, tinha ela? Ela tinha, no 

mínimo, querido o trono e realeza para si mesma, e não apenas para 

Hamlet?”198. Os pensamentos de Gertrudes, embora conflituosos e cheios de 

culpa, fazem-na chegar, pela voz do narrador, à conclusão que humaniza 

bastante a personagem e, mais além, consciente da sua posição de sujeito e de 

seu poder de agência sobre a sua própria experiência: 

[...] ela havia sido, em parte, influenciada a se casar com Cláudio 
porque ela queria algo para si mesma. Preferiu a vida à 
estagnação e, constituída e situada como ela estava, tal 
casamento significou vida e oportunidade, - enquanto retirar-se 
para um convento significava monotonia e estagnação.199 

 

A escolha feita pela rainha – “pela vida e pela oportunidade” – vai de 

encontro a muitas leituras correntes da personagem durante o século XIX e as 

primeiras décadas do século XX, que viam nela uma mulher voluptuosa, 

subjugada pela sua sexualidade, isto é, que subscreviam a visão que Hamlet 

                                                           
197 Confrontar a crítica de Rebecca Smith e Solange Oliveira, discutidas no “capítulo III”.  
198 WYMAN (1924) p. 135. “Had she, after all, been moved to that marriage by the slightest unworthy 
desire? Oh, God, had she? Had she in the least, wanted throne and royalty, for herself, and not merely for 
Hamlet?”.  
199 WYMAN (1924) p. 135. “[...] she had been partly influenced to marry Claudius because she wanted 
something for herself. She had preferred life to stagnation and, constituted and situated as she was, such 
a marriage had meant life and opportunity, - while retreat to a convent had meant dreariness and 
stagnation”.  
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tem da mãe na peça. Ciente da força destas interpretações, Wyman oferece, ao 

fim da narrativa, um apêndice a seus leitores no qual busca justificar as 

motivações que deu à sua personagem: “os críticos têm geralmente denunciado 

o segundo casamento de Gertrudes como pecaminoso em sua própria natureza. 

É um pouco absurdo ecoar Hamlet tão completamente quanto a isso”200.  

A Gertrude de Wyman vive em um mundo cuja possibilidade de existência 

sobrevive somente na figura da mãe abnegada, legitimada pela ideologia 

patriarcal vitoriana. Para expiar seu pecado de ter se casado com um homem 

que vai se revelando inescrupuloso e ambicioso, Gertrudes, como na peça, será 

vitimada pelo veneno na taça, a princípio destinada a Hamlet, em uma tentativa 

de salvar o filho da morte e, portanto, reforçando toda a construção da identidade 

da rainha que, ao longo da narrativa, estruturou-se em torno da imagem da mãe 

perfeita, tão próximo do mito mariano cristão.  

Interessante aos olhos do leitor shakespeariano é perceber como a 

personagem de Wyman se afasta das leituras mais correntes do século anterior 

e, principalmente, como dá centralidade a uma personagem silenciada pela 

tradição crítica que lhe precede. Quando publicado, em 1924, Gertrude of 

Denmark traz Gertrudes ao centro da discussão como protagonista, e que só 

será retrabalhada como tal em adaptações de Hamlet a partir da década de 

1990, com a publicação do conto “Gertrude Talks Back”, de Margaret Atwood, 

vencedora do Booker Prize do ano 2000, em uma coletânea de vinte e sete 

contos da autora, sob o título de Good Bones201, publicada em 1993. 

No trabalho da escritora canadense, a voz de Hamlet não é ouvida, mas 

o príncipe está lá. No conto, Gertrudes não produz um discurso contínuo, mas 

uma série de declarações separadas por pausas, anunciando, assim, que se 

trata, de fato, de um diálogo, do qual uma das partes foi deixada de lado. As falas 

elididas corresponderiam às palavras de Hamlet, isto é, ao intertexto que a peça 

de Shakespeare constitui em relação ao conto. Além disso, um olhar mais atento 

para as falas da Rainha nos levará a identificar cada um de seus 

                                                           
200 WYMAN (1924) p. 238. “the critics have generally denounced Gertrude’s second marriage as sinful in 
its very nature. It is rather absurd to echo Hamlet so completely as to this”.  
201 Vide anexo III.  
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pronunciamentos tanto como um movimento desafiador, quanto uma resposta 

às acusações de Hamlet no intertexto, embora ausentes no texto de Atwood. 

A história começa com uma referência ao nome do interlocutor implícito 

no diálogo, Hamlet, que, juntamente com o título da história serve ao propósito 

de colocá-lo em sua posição no conto de interlocutor elíptico, além de situar o 

leitor na identificação do intertexto: 

Eu sempre achei que foi um erro, dar-lhe o nome de Hamlet. 
Quero dizer, que tipo de nome é esse para um menino? Foi idéia 
de seu pai. Nenhum outro serviria, mas você tinha que ter o 
nome dele. Egoísta. As outras crianças na escola costumavam 
zombar de você. Os apelidos! E aquelas piadas terríveis sobre 
carne de porco202.  

Eu queria dar-lhe o nome de George. 

 

 Ao revelar o nome de seu ouvinte, a Gertrudes de Atwood vai, de uma 

certa forma, desmitificar a figura de Hamlet através de um jogo de palavras - "E 

aquelas piadas terríveis sobre carne de porco" - além de recontextualizar a 

tragédia do Príncipe da Dinamarca, e a sua própria. Revelando a sua opção por 

um nome comum para o filho, sobretudo na língua inglesa ("Eu queria dar-lhe o 

nome de George"), Gertrudes ressignifica a herança hamletiana, em uma 

moldura que aproxima a história da experiência quotidiana de seus leitores. As 

primeiras palavras da Rainha no conto de Atwood são, portanto, características 

daquilo que podemos chamar de as três principais “linhas de ataque” desta 

(re)escrita revisionista, como nos apontam Sanders e Hutcheon, da personagem: 

a dessacralização de Hamlet por meio do humor e sua recontextualização no 

cotidiano, a libertação da Rainha de uma suposta culpa enquanto mãe e, não 

com menos força, uma rejeição à sua configuração identitária pelo discurso 

patriarcal e falocêntrico. 

 A primeira dessas estratégias baseia-se na (re)construção alternativa que 

Atwood faz de Hamlet. No conto, ele é apresentado como um jovem que se 

movimenta de maneira desagradável, desajeitado – “Vai ser o terceiro [espelho] 

                                                           
202 ATWOOD (2007) p. 15. “I always thought it was a mistake, calling you Hamlet. I mean what kind of 
name is that for a young boy? It was your father’s idea. Nothing would do but that you had to be called 
after him. Selfish. The other kids at school used to tease the life out of you. The nicknames! And those 
terrible jokes about pork” “I wanted to call you George”. O trocadilho com o nome de Hamlet se faz pela 
partícula “ham”, em inglês, presunto. 
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que você quebra” ("That´ll be the third [mirror] you´ve broken") - além de ser um 

estudante de hábitos desasseados, que vive em um "chiqueiro favelizado" (“slum 

pigpen”) e que não lava a sua roupa com a frequência que deveria. Mesmo suas 

vestimentas sombrias e enlutadas, tão inseparáveis do retrato psicológico do 

Príncipe, são parodiadas por meio de suas meias pretas, que agora podem ser 

lidas simplesmente como uma das muitas formas pouco convencionais com que 

os jovens universitários se vestem na sociedade contemporânea, mas que tanto 

chocaram Ofélia, como foi apontado no capítulo II. Mais importante, talvez, a 

motivação principal de Hamlet na tragédia de Shakespeare - vingar-se de 

Cláudio - é deflacionada em Atwood, e seu antagonismo transformado em uma 

aspereza comum entre um enteado adulto e um padrasto recém-adquirido: “A 

propósito, querido, eu gostaria de que você não chamasse o seu padrasto de rei 

balofo. Ele realmente tem um leve problema de peso, e isso fere os seus 

sentimentos"203. 

 Se este novo Hamlet se torna um jovem contemporâneo como muitos 

outros, ele, no entanto, mantém fidelidade à memória paterna, fato é tão 

marcante na peça de Shakespeare. A desmitificação do filho visa também à 

desmitificação da figura do pai e, logo, de todo um discurso patriarcal e que 

restringe o comportamento feminino, sobretudo ao que tange o controle de sua 

sexualidade. 

Sim, eu já vi essas fotos, muito obrigada.  

Eu sei que seu pai era mais bonito do que Cláudio. Testa alta, 
nariz aquilino e assim por diante, ficava ótimo de uniforme. Mas 
ser bonito não é tudo, especialmente em um homem, e longe de 
mim falar mal dos mortos, mas acho que já é hora de eu lhe dizer 
que seu pai não era lá muito divertido. Nobre, com certeza, com 
isso eu concordo. Mas Cláudio, bem, ele gosta de uma bebida 
de vez em quando. Ele aprecia uma refeição decente. Ele gosta 
de uma risada, sabe o que eu quero dizer? Você nem sempre 
tem que estar pisando em ovos por aí por causa de algum 
princípio mais do que sagrado ou algo parecido204.  

                                                           
203 “By the way, darling, I wish you wouldn´t call your stepdad the bloat king. He does have a slight 
weight-problem, and it hurts his feelings”.  
204 ATWOOD (2007) p. 16-17. “Yes, I´ve seen those pictures, thank you very much./ I know your father was 
handsomer than Claudius. High brow, aquiline nose and so on, looked great in uniform. But handsome 
isn´t everything, especially in a man, and far be it from me to speak ill of the dead, but I think it´s about 
time I pointed out to you that your Dad wasn´t a whole lot of fun. Noble, sure, I grant you. But Claudius, 
well, he likes a drink now and then. He appreciates a decent meal. He enjoys a laugh, know what I mean? 
You don´t always have to be tiptoeing around because of some holier-than-thou principle or something”.  
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Consequentemente, no conto de Atwood, o traço de personalidade de 

Hamlet que mais lhe marca é o seu puritanismo, apesar de aparentar ser um 

jovem cosmopolita com um estilo de vida contemporâneo em uma universidade 

europeia. A acusação de Gertrudes de que seu primeiro marido não seria capaz 

de um desempenho sexual amplamente satisfatório acaba por desafiar a noção 

de que ela, a Rainha, é que seria dotada de uma sexualidade exacerbada e de 

impulsos, portanto, incontroláveis. Este é provavelmente o tour-de-force de 

Atwood em “Gertrude Talks Back”, uma vez que invalida a repetida natureza 

luxuriosa de Gertrudes através de uma reversão eficaz das próprias noções de 

normalidade / anormalidade, fingindo não compreender a metáfora proposta por 

Hamlet no vocábulo “enseamed”:  

O suor sujo do que? Minha cama certamente não é suja, o quer 
que isso signifique. Uma pocilga horrorosa, pois sim! Não que 
isso seja da sua conta, mas eu mudo aqueles lençóis duas vezes 
por semana, o que é mais do que o que você faz, a julgar por 
aquele chiqueiro de favela estudantil em Wittenberg.205 

 

 A escolha de Atwood pela “closet scene” não se dá, evidentemente, por 

mera coincidência. É durante esta cena que vemos mãe e filho em contato mais 

íntimo e que ambientaliza um diálogo tão amplamente debatido por críticos, 

especialmente de formação freudiana, ao longo da história da recepção da peça. 

Além disso, no conto de Atwood, o quarto privado da rainha (seu “closet”) 

metaforiza a sua própria intimidade e sexualidade, sobre a qual ela agora se vê 

em condições de agir, em movimento de afirmação de sua própria subjetividade, 

e deflacionando o controle de Hamlet sobre a sua vida íntima com seu novo 

marido: “E deixe eu te dizer, todo mundo transpira em um momento como esse, 

como você descobriria muito rapidamente, se algum dia se der uma chance 206”. 

A Rainha continua a sua fala fazendo referência à Ofélia e sua instabilidade 

emocional. Gertrudes chega a diagnosticar a personalidade da jovem como 

“borderline” (limítrofe), e incapaz de suportar um mínimo abalo emocional: 

                                                           
205 ATWOOD (2007) p. 16. “The rank sweat of a what? My bed is certainly not enseamed, whatever that 
may be. A nasty sty indeed! Not that it’s any of your business, but I change those sheets twice a week, 
which is more than you do, judging from that student slum pigpen in Wittenberg”.  
206 ATWOOD (2007) p. 17. “And let me tell you, everyone sweats at a time like that, as you´d find out very 
soon if you ever gave it a try”.  
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Uma namorada de verdade lhe faria muito bem. Não como essa 
cara-pastosa-qual-o-seu-nome, toda amarrada como um peru 
de quermesse naqueles seus espartilhos não-me-toque. Se 
você me perguntar, há algo estranho com aquela garota. 
Limítrofe. Qualquer pequeno choque poderia desequilibrá-la 
direto pelo abismo.207  

 

 Em referência à morte do rei Hamlet, Atwood faz de sua Gertrudes a 

assassina. Acreditamos, no entanto, que a confissão não se dá por sentimento 

de culpa ou remorso. Atwood trabalha nas áreas escuras da peça de 

Shakespeare, a fim de (re)inscrever a sua própria Gertrudes em condição 

existencial diferente das interpretações mais correntes que foram dadas à 

tragédia. A personagem passa a ser aquela que assume as responsabilidades 

por suas ações, e que, inequivocamente, afirma o seu direito de escolha. O que 

ela clama para si mesma é o direito de agência sobre a sua própria experiência, 

aquilo de que ela se reapropria é a sua sexualidade. 

 Deve-se notar, entretanto, que Atwood (re)escreve Gertrudes em 

oposição a leituras consagradas da personagem, que geralmente pendulam 

entre a vitimização e a demonização da Rainha. Ao contrário de algumas 

análises feministas, Atwood não busca idealizá-la, reformulando-a como uma 

mulher humilde, delicada e devotada (como o faz a crítica Rebecca Smith, 

discutida no capítulo anterior, ou como a romancista Lillie Wyman). Pelo 

contrário, a escritora canadense estabelece uma leitura não-canônica de leituras 

altamente canônicas e consagradas dentro da massa crítica hamletiana. Ela nos 

obriga a reconsiderar os próprios valores que estão no cerne destas leituras. De 

certa forma, ela está afirmando o direito de Gertrudes em ser lasciva, luxuriosa, 

e nega a Hamlet o poder de julgá-la, fazendo com que ele ocupe o lugar do Outro 

na adaptação. 

São estes mesmos movimentos de afirmação de sua subjetividade, o 

desejo de abandonar a posição do Outro e a possibilidade de agir sobre sua 

existência, que vão estruturar a Gertrudes criada por John Updike, em seu 

                                                           
207 ATWOOD (2007) p. 17. “A real girlfriend would do you a heap of good. Not like that pasty-faced what’s-
her-name, all trussed up like a prize turkey in those touch-me-not corsets of hers. If you ask me, there’s 
something off about that girl. Borderline. Any little shock could push her right over the edge”.  
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romance de adaptação Gertrudes e Cláudio208. Publicado nos Estados Unidos 

no ano 2000209, o romance funciona como um prequel à tragédia de 

Shakespeare (narra fatos que antecedem os acontecimentos da peça), e acaba 

por revelar uma visão da personagem que se insere no moderno contexto 

sociocultural que emoldura a sua produção. 

Voltando-se às fontes shakespearianas – a Historiae Danicae (século XII), 

de Saxus Grammaticus (1150 – 1220), e as Histoires Tragiques (1576), de 

François de Belleforest (1530 – 1583) – apresentadas na introdução a esta tese, 

bem como ao texto de Shakespeare, evidentemente, Updike busca reconstruir 

os acontecimentos na vida de Gertrudes antes do momento em que a tragédia 

criada pelo Bardo se inicia. Assim, a narrativa de Updike é dividida em três 

partes, e cada uma delas se inicia com a mesma frase: “O rei estava 

encolerizado”. Na primeira parte, o rei em questão é Rorik, pai de Gertrudes, na 

segunda trata-se de Horwendil, primeiro marido de Gertrudes, como na narrativa 

de Grammaticus, na terceira é Cláudio, segundo marido de Gertrudes. Ao longo 

de seus três capítulos, sendo o último deles razoavelmente mais curto, o 

narrador em terceira pessoa alterna o nome dos protagonistas entre Gerutha 

(como em Grammaticus)-Geruthe (como em Belleforet)-Gertrudes (como no 

texto shakespeariano) e Feng-Fengon-Cláudio, evocando, desta forma, as 

fontes usadas por Shakespeare na composição da tragédia210. O uso dos três 

nomes para as personagens indica, segundo Sanders, que o Hamlet de 

Shakespeare é uma adaptação que se fez a partir de textos-fontes plurais, e que 

a tragédia shakespeariana é a última em uma linhagem de histórias prévias211, 

em dívida a outros textos, e problematizando, assim, uma noção ainda 

prevalente de “originalidade”, embora combatida por teóricos de adaptação. O 

romance de Updike, ao se anunciar devedor não apenas de Hamlet, mas 

também das fontes de Hamlet, amplia a crença de teóricos como Kristeva, a qual 

nos referimos no primeiro capítulo, de que todo texto é um intertexto, além de 

                                                           
208 Vide anexo IV.  
209 Publicado no Brasil, com tradução de Paulo Henriques Britto, em 2001. Confrontar “Referências 
bibliográficas”.  
210 OSBORNE (2007) p. 126 
211 SANDERS (2010) p. 58.  
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jogar luz sobre o processo de adaptação que o próprio Shakespeare desenvolvia 

na composição de suas peças.  

A narrativa começa quando a princesa adolescente é instada pelo pai a 

se casar com Horwendil, guerreiro sanguinário e irritantemente cheio de si, 

tornando-se o próximo rei da Jutlândia ou Dinamarca, e termina quando o filho 

dela, Hamlet, que interrompeu seus estudos em Wittenberg para comparecer às 

segundas núpcias da mãe, aceita ficar em Elsinore. Ou seja, o romance de 

Updike tem fim ao ter início a tragédia de Shakespeare.  

Várias mudanças sociais importantes estão em andamento na Dinamarca 

de Updike, o que afeta a capacidade das personagens de se relacionarem umas 

com as outras e com o mundo que as cerca. Por exemplo, o conselheiro do rei, 

Polônio, adverte o Rei Hamlet de que Gertrudes possa ter contato com idéias 

perigosas, a partir de sua leitura de novelas gaulesas, sendo a leitura uma 

atividade que faz parte da rotina da Gertrudes de Updike212. Por implicação, ela 

poderia assimilar influências renascentistas do sul da Europa, o que não seria 

aconselhável à postura de uma rainha. Tal preocupação de Polônio, que 

contagia o Rei, revela o caráter ainda medieval do monarca dinamarquês, na 

medida em que ele compreeende as mudanças culturais que se processavam 

em tantas outras partes da Europa – a aurora da Idade Moderna e toda uma 

nova forma de encarar o indivíduo – como perigosas para a manutenção de seu 

poder de régio, no que se refere a questões de Estado, e de marido, na esfera 

doméstica. Essa mentalidade, ainda medieval do rei Hamlet, vem a acentuar 

uma diferenciação fundamental entre ele e o irmão, Cláudio, que, por ter tido 

contato com várias outras culturas de diversos países europeus, em suas 

campanhas militares, anuncia uma visão de mundo e de Estado bem mais 

próxima da modernidade213. Sob a dupla ótica da obra - a do rei e a da rainha -  

o leitor do romance tem uma visão bem menos moralista sobre o amor adúltero 

das personagens, em especial de Gertrudes, cuja identidade passa a ser 

                                                           
212 Vale aqui adiantar que Lisa Klein, em sua (re)criação de Ofélia, também usa a leitura como símbolo 
de libertação feminina.  
213 Esta oposição entre um mundo do Medievo e o nascer de uma Modernidade é considerada por Victor 
Kiernan como um dos temas centrais da peça. A nova concepção de mundo, em oposição à medieval, se 
materializa também na figura de Hamlet, haja vista seus estudos na Universidade de Wittenberg, 
considerada por historiadores da cultura como um dos berços do pensamento moderno. 
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reconstruída em torno da busca do desejo e do desafio às limitações existenciais 

do sujeito feminino, sujeito este vitimizado pela autoridade patriarcal. 

Gerutha, tal qual a Gertrudes de Wyman, tem dezesseis anos quando a 

história começa. Orfã de mãe desde os três anos de idade, ela sente o sangue 

guerreiro que corre em suas veias e que a coloca à margem de todas as outras 

crianças no castelo com quem brinca. Embora muito perspicaz, suas percepções 

e opiniões não podem ser abertamente expressadas, sendo ela mulher e filha de 

um rei, cuja função seria ser manipulada como ferramenta de  alianças 

dinásticas. Seu futuro marido, Horwendil,  provavelmente será o próximo rei, bem 

como o filho dessa união. A inteligência de Gerutha a faz perceber que o 

casamento com Horwendil pode não ser satisfatório a suas demandas afetivas. 

Chega a procurar seu pai, e o próprio Horwendil, para expressar suas angústias 

em relação ao futuro que o casamento lhe reserva, mas a promessa foi feita, o 

compromisso matrimonial selado. Gerutha é uma filha leal e obediente, que sabe 

o seu dever. Ela se submete ao pai e, em seguida,  ao marido. 

Casada, Gerutha torna-se a rainha perfeita. Ela é razoável, graciosa, e se 

esforça para ser útil. Ela dá a Horwendil um filho, Amleth, que nasce com uma 

espécie de intolerância ao leite materno, levantando em Gerutha forte 

sentimento de frustração, de incapacidade de exercer plenamente a 

maternidade, papel que deveria ser estruturante e constitutivo de sua posição de 

mulher, sobretudo rainha, responsável pelo futuro e bem-estar do bebê herdeiro. 

Aliado a este sentimento de culpa por aquilo que entende como uma “falha” no 

seu papel de mulher, a rainha, por razões que o romance não explicita, não pode 

conceber outra criança. Mãe de um filho único e frustrada no seu desejo de 

amamentar seu filho, a jovem Gerutha, em absoluta oposição à Gertrudes de 

Wyman, é uma mulher que não se realizará existencialmente pela experiência 

da maternidade, sobretudo se nós, conhecedores do texto shakespeariano, nos 

lembrarmos de que os conflitos da Rainha com o filho se estenderão até a vida 

adulta do Príncipe. 

O irmão de Horwendil, Feng, retorna de suas viagens, em seu trigésimo 

quinto aniversário. Muito diferente de seu irmão, ele imediatamente chama a 

atenção da rainha, pela emoção e vivacidade de sua fala. Mais além, o que o 

torna mais atraente aos seus olhos é a maneira como ele a escuta, como 
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demonstra se importar com o que ela tem a dizer. Para Feng, ela é Gerutha, não 

a rainha. 

Gerutha, a partir do segundo capítulo nomeada Geruthe, sente o peso dos 

anos que passam, levando uma vida que não a satisfaz, que não a eleva à 

condição de sujeito, mas que a relega à condição de objeto. Fengon retorna, 

desta vez, evidentemente, para ficar. Ela tem quarenta e sete anos, e ele, 

sessenta. Ele declara seu amor a ela, e ela passa a se sentir cada vez mais 

atraída pelo cunhado. Na meia-idade, profundamente frustrada amorosamente, 

sem mais ninguém para amar, o adultério se coloca como uma experiência 

praticamente inevitável.  

Ao ter o marido morto por uma picada de cobra no jardim do castelo de 

Elsinore, Geruthe cai em uma apatia profunda e não consegue sair da cama. Ela 

está aliviada por ele estar morto, mas se sente culpada justamente por sentir 

alívio. Ela sabe que deveria estar lutando para que Hamlet sucedesse a seu pai, 

mas ela quer que o filho permaneça em Wittenberg. Ela tem medo dele, medo 

da acusação em seus olhos, medo de que ele possa prejudicar o tio, medo, 

sobretudo, de que ele destrua uma vida de liberdade, que para ela apenas 

começou. Quando ela finalmente deixa seu quarto, já está tudo resolvido. 

Fengon será o rei Claudius. Eles vão se casar. Ela pode fingir que não havia 

nada entre eles, nenhuma traição.  

No entanto, Claudius é um homem diferente, agora que conquistou o 

trono. Ela se impressiona com a solenidade que o tom de sua voz passa a 

assumir. Ele fala e se comporta como rei mesmo quando estão sozinhos. Ela 

conta a ele sobre Hamlet, suas desconfianças e seu desconforto com a relação 

entre a mãe e o tio, mas ele não lhe dá ouvidos. Isso é algo com o qual ela está 

familiarizada: não ser ouvida. Ela tinha o poder no relacionamento antes, agora 

o poder é dele. Apaixonada, ela faz uma escolha e coloca suas dúvidas e 

suspeitas sobre a morte do Rei e a condição depressiva de Hamlet de lado. 

Quando ele pega em sua mão depois de seu discurso perante a corte, ela sabe 

que ele vai fazer tudo certo, confia seu futuro ao marido, que acredita ter 
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conquistado Hamlet e chega a antever que “tudo daria certo”214, diferentemente 

dos eventos construídos por Shakespeare em sua peça. 

Como no romance de Wyman, a obra de Updike traz um posfácio, no qual 

o autor aponta ao leitor as influências que seu trabalho sofreu mais diretamente. 

Dentre as inúmeras adaptações fílmicas da tragédia de Shakespeare, é a dirigida 

por Kenneth Branagh (1996), aquela com a qual o autor se sente mais 

endividado, por ter-lhe reavivado a “imagem da peça e de certos personagens 

apenas mencionados no texto, como Yorick e o rei Hamlet215”. Em relação à 

crítica hamletiana, Updike aponta os estudos de Salvador de Madariaga (1886 – 

1978) - El Hamlet de Shakespeare216 - e Wilson Knight - The Wheel of Fire: 

Interpretations of Shakespearean Tragedy217 - como decisivos na sua 

interpretação de Hamlet. 

Gertrude e Claudius discute a noção de tempo – as complexidades 

temporais, como aponta Laurie Osborne218 - e a inevitabilidade das mudanças 

que da passagem dele decorrem. Como o fim de século XX em que Updike 

escreveu sua história do trono dinamarquês e o início do século XVII em que 

Shakespeare escreveu Hamlet, a Dinamarca de Updike é uma sociedade em 

transição, em que uma mulher consegue afirmar o seu desejo e almeja ser 

senhora do seu destino.  

Como postula Linda Hutcheon, em seu A Theory of Adaptation219, no polo 

de criação de uma adaptação, há sempre um trabalho interpretativo implícito na 

empreitada do adaptador, que vai buscar transformar o material adaptado em 

algo seu, de sua autoria220. No polo do leitor, espectador ou ouvinte, o trabalho 

adaptado é, inevitavelmente, um intertexto, que vai encontrar ou não eco em seu 

repertório. Nesse sentido, a adaptação está envolvida, frequentemente, em 

gestos de comentário sobre um determinado texto-fonte, o que pode ser 

alcançado na apresentação de um ponto de vista revisional do “original”, 

                                                           
214 UPDIKE (2001) p. 216 
215 UPDIKE (2001) p. 217 
216 MADARIAGA (1955) 
217 A crítica de Knight sobre a peça foi comentada no Capítulo III desta tese. 
218 OSBORNE (2007) p. 127 
219 HUTCHEON (2011) 
220 HUTCHEON (2011) p. 30 
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adicionando questões hipotéticas de motivação ou dando voz aos 

marginalizados ou silenciados. Nas adaptações de Wyman, Atwood e Updike, 

seus autores dissolvem, através de um processo de dialógo com o texto 

shakespeariano, ambiguidades referentes à Gertrudes, e trazem a personagem 

da margem para o centro do palco (das narrativas). Conforme discutimos no 

capítulo teórico desta tese, adaptar refere-se também às (re)interpretações de 

textos fundadores em novos contextos ou talvez com mudanças culturais e/ou 

temporais de um original que pode ou não envolver uma alteração de ordem 

geral e que, amplamente falando, pode ou não incorrer na facilitação do novo 

texto. Os três autores – Wyman, Atwood e Updike - apresentam suas 

(re)criações da identidade de Gertrudes, e oferecem-nos a possibilidade de 

compreendê-la como uma mulher mais próxima de nós, do nosso tempo. 
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Capítulo V: Ofélia (re)construída em adaptações narrativas  

 

“Too much of water hast thou, poor Ophelia, 
And therefore I forbid my tears.” 

(IV, vii, 185 - 186) 

 

 Nas décadas que se seguiram à publicação, em 1985221, do artigo 

absolutamente inovador de Elaine Showalter, “Representing Ophelia: Women, 

Madness, and the Responsibilities of Feminist Criticism”, “a vida representacional 

provavelmente mais famosa – ou notória – de uma personagem de 

Shakespeare”222 tem testemunhado uma expansão ainda maior, mais plural. O 

legado de Ofélia já era bastante volumoso na metade dos anos 1980, e chegava 

a incluir entre seus itens uma coleção de lençóis florais, comercializados nos 

Estudos Unidos pela marca Cannon Mills, com o nome da personagem223.  

Nas artes plásticas, Ofélia foi representada por pintores neoclássicos, 

românticos, vitorianos, expressionistas, surrealistas, simbolistas, cubistas e pós-

modernistas, sendo talvez a mais icônica dessas pinturas a de Sir John Everett 

Millais (1829 – 1896)224, na qual trabalhou entre os anos de 1851 e 1852. Pintor 

e ilustrador inglês, Millais fundou, juntamente com Dante Gabriel Rossetti (1828 

– 1882) e William Holman Hunt (1827 – 1910), em 1848, a Irmandade Pré-

Rafaelita, um grupo artístico que se situou, nas artes inglesas, entre o 

romantismo e as vanguardas do século XX. Ophelia, hoje exposto na Tate 

Gallery de Londres, foi pintado às margens do rio Hogsmill em Surrey, e teve 

como modelo Elizabeth Siddal (1829 – 1862), também pintora e poeta, esposa 

de Gabriel Rossetti. O quadro mostra uma Ofélia cuja pose - os braços abertos 

e o olhar voltado para cima, que não nos permite saber com precisão se ela já 

está morta ou à beira da morte – além de se assemelhar a retratos tradicionais 

de santos e mártires, também tem sido interpretada como algo erótica. A pintura 

também é conhecida por retratar a flora detalhada do rio e de sua margem, onde 

                                                           
221 Já referido no Capítulo IV. 
222 PETERSON, K & WILLIAMS, D (2010) p. 1. “Shakespeare's probably most famous - or notorious - 
character's representational life has witnessed even greater expansion.” 
223 Idem. 
224 Vide Anexo V. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dante_Gabriel_Rossetti
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Holman_Hunt
http://pt.wikipedia.org/wiki/1848
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irmandade_Pr%C3%A9-Rafaelita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irmandade_Pr%C3%A9-Rafaelita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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se vê plantas secas e verdejantes, flores abertas e em botão, enfatizando os 

padrões de vida e morte no mundo natural225.  

 A partir dos últimos anos do século XX e durante este início de século XXI, 

representações imagéticas de Ofélia tomam a forma de metarrepresentações, 

tomando muitas o quadro de Everett Millais como ponto de partida, na medida 

em que a personagem shakespeariana parece ter se tornado a cristalização de 

noções pré-rafaelitas acerca da morte e da beleza feminina. Nesse sentido, tais 

noções estéticas são objeto de reflexão de artistas contemporâneos, que, à 

maneira como fizeram os pré-rafaelitas com a geração artística que lhes 

antecedeu, vão reproduzir, transfigurar ou desconstruir convenções pictóricas 

exploradas por Millais. 

 Ao analisarmos o recente trabalho fotográfico do norte-americano Gregory 

Crewdson, intitulado Untitled (Ophelia) (2001), podemos reconhecer 

imediatamente seu débito para com Millais226. Usando de um cenário 

caracteristicamente doméstico, Crewdson subverte a representação de natureza 

do pintor pré-rafaelita, confinando sua Ofélia, com a modelo repetindo o olhar 

ambíguo, de difícil definição entre a vigília e a morte, já representado pelo pintor 

vitoriano. Evidentemente influenciado por leituras feministas de Ofélia, que lhe 

foram acessíveis como sujeito da contemporaneidade, o fotógrafo revela a sua 

visão da personagem, ao retratar uma mulher afogada na sala de estar de uma 

casa típica da classe média, asfixiada, talvez, pelas pressões deste mesmo lar. 

 Ambas as imagens, a Ofélia de Millais e a Ofélia de Crewdson, nos levam 

de volta ao artigo de Elaine Showalter. Sua tese tem sido tão absolutamente 

significativa a críticos hamletianos justamente por veicular uma verdade 

essencial à compreensão da recepção crítica e artística de Ofélia: não há uma 

história da personagem que não seja, na realidade, a história da sua 

representação. Esta representação, por sua vez, reflete as construções 

                                                           
225 Vários são os críticos que apontam para o fato de que Sir Lawrence Olivier em muito se utilizou da 
imagem de Ofélia, conforme retratada por Millais, para a produção da cena do afogamento da 
personagem, em seu Hamlet de 1948. No filme de Olivier, Ofélia é interpretada por Jean Simmons, 
indicada ao Oscar de atriz coadjuvante naquele ano. As adaptações de Grigori Kozintsev (1964), Franco 
Zeffirelli (1990) e Kenneth Brannagh (1996) também fazem alusões visuais, embora menos diretamente, 
ao quadro de Millais. 
226 Vide Anexo VI. 
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simbólicas (culturais, portanto) características de cada momento histórico-

cultural que dela tenha se apropriado, a partir de uma teia que envolve construtos 

discursivos tais quais papéis sociais compreendidos como femininos, loucura e 

noções de femininidade hegemônica. Ofélia, assim, conforme nós a 

compreendemos, pode ser metaforicamente lida como um “tela”, tal qual a de 

um cinema, na qual determinada cultura projeta suas preocupações, anseios, 

expectativas e interdições ao corpo feminino, e ao feminino como um todo. 

Entendemos, também instigados pelo pensamento de Showalter, que a “tela” 

Ofélia não é apenas um espaço de projeção cultural, mas também uma 

superfície que, dialeticamente, reflete o mesmo sistema de valores que a 

constituiu, na medida em que é lida, assistida (seja no palco ou no cinema), 

visualizada em quadros, ou mesmo na estampa de lençóis.  

 Mais importante, desde a última década do século XX, Ofélia adquiriu 

ainda mais espaço para uma vida sexual emancipada dos textos da tragédia 

shakespeariana. Tanto na produção cinematográfica de 1996 do Kenneth 

Branagh, quanto na do ano 2000, do norte-americano Michael Almereyda227, a 

vida amorosa de Ofélia com Hamlet é mostrada na tela com cenas íntimas 

reveladoras, o que pode nos indicar a sua possibilidade de libertação do quase 

inescapável poder patriarcal do início da Idade Moderna inglesa228. Além disso, 

tais adaptações fílmicas acabam por exercer a função de intérpretes de uma das 

várias ambiguidades com que Shakespeare presenteia seus espectadores e 

leitores: teria Ofélia estabelecido relações sexuais com o Príncipe? Teria a 

personagem cruzado a perigosa fronteira imposta entre a castidade e a 

experiência sexual antes do casamento? 

Analisar a (re)construção de Ofélia e a sua representação em uma 

conjuntura histórica determinada é, portanto, uma estrada para examinar o 

entendimento que cada contexto cultural específico constrói acerca do papel da 

                                                           
227 Na produção de Michael Almereyda, Ofélia é representada por Julia Stiles.  
228 Em relação ao filme de Branagh, Carol Chillington Rutter nos aponta que Ofélia, papel desempenhado 
por Kate Winslet, é uma jovem “sexualmente experiente, e uma mentirosa experiente que, post mortem, 
faz de seu irmão um tolo crédulo que a enterra como uma virgem [...]. Aqui, ‘Fragilidade, teu nome é 
mulher’ é confirmado pela carne contaminada de Ofélia". “sexually practised, and a practised liar who, 
post mortem, makes a credulous ninny of her brother who buries her as a virgin [...]. Here, 'Frailty, thy 
name is woman' is confirmed in Ophelia's polluted flesh." RUTTER (2007) p. 257. 
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identidade feminina, da castidade e da relação entre os gêneros. (Re)construída 

e (re)inventada para cada época, Kara Peterson e Deanne Williams acreditam 

que: 

Ofélia nos diz mais sobre nós mesmos em qualquer instância 
que nos sentimos compelidos a contar a "sua" história. Além 
disso, ela se tornou um símbolo infinitamente adaptável à 
universalidade do feminino e, mais amplamente, à condição 
psíquica humana em qualquer época, em todas as culturas.229 
 

Embora as críticas estejam situadas dentro da abrangência daquilo que 

postula Showalter, é possível discordar, com muito cuidado, de Peterson e 

Williams em um único aspecto: não compreendemos o feminino como uma 

realização universal (“the universality of the feminine”). Muito ao contrário, 

conforme o posicionamento teórico exposto no segundo capítulo desta tese, o 

feminino é visto como uma construção situacional, dinâmica e plástica. No mais, 

advogamos, junto às críticas, a adaptabilidade de Ofélia enquanto símbolo 

cultural, ainda que tenhamos em mente a sua recepção em momentos históricos 

bastante diferentes ou afastados. 

 Se tomamos o artigo de Showalter, porém, como um ponto de partida para 

tentarmos entender o porquê de Ofélia ser tão frequentemente representada ou 

adaptada nos mais diferentes meios culturais, talvez encontremos razões para 

esse fato, ainda que parcialmente, dentro do próprio texto de Shakespeare. No 

texto (ou nos textos) da peça, o conhecimento que temos de Ofélia é, em grande 

parte, mediado por outras personagens. Hamlet decide o que ela deve fazer: ir 

para um convento/bordel; Laertes e seu pai decidem o que ela não deve fazer: 

aproximar-se de Hamlet; Polônio e Cláudio decidem qual será a função de Ofélia 

na corte dinamarquesa: servir de isca ao Príncipe e ser instrumento de manobra 

da ambição do pai por prestígio, a até Gertrudes admite ter pensado nela como 

esposa do filho. Pela própria Ofélia, não sabemos o que ela quer ou não quer 

fazer. A indefinição a que Shakespeare submete a personagem culmina não 

apenas em seu suicídio, mas, dentro da esfera textual, na narrativa de seu 

                                                           
229 PETERSON & WILLIAMS (2012) p. 2. “Ophelia tells us more about ourselves at whatever instance we 

feel compelled to tell “her” story. Moreover, she has become an endlessly adaptable symbol for the 

universality of the feminine and, more broadly, the human psychic condition in any era, across cultures.” 
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suicídio, em que não fica claro, pelas palavras de Gertrudes (IV, vii)230, se sua 

morte foi auto-provocada ou acidental. Registra o texto do Quarto 2:  

 
Onde o salgueiro cresce sobre o arroio, 
E espelha as flores cor de cinza na água: 
Ali, com suas líricas grinaldas 
De urtigas, margaridas e rainúnculos, 
E as longas flores de purpúrea cor 
A que os pastores dão um nome obsceno 
E as virgens chamam “dedos de defunto”, 
Subindo aos galhos para pendurar 
Essas coroas vegetais nos ramos, 
Pérfido, um galho se partiu de súbito, 
Fazendo-a despencar-se e às suas flores 
Dentro do riacho. Suas longas vestes 
Se abriram, flutuando sobre as águas; 
Como sereia assim ficou, cantando 
Velhas canções, apenas uns segundos, 
Inconsciente da própria desventura, 
Ou como um ser nascido e acostumado 
Nesse elemento; mas durou bem pouco 
Até que as suas vestes encharcadas 
A levassem, envolta em melodias, 
A sufocar no lodo.231 
 

Assim, as primeiras representações de Ofélia já estão presentes dentro 

do próprio texto de Hamlet, sobretudo no monólogo de Gertrudes, o qual nos 

“cria um tableau visual e impressiona justamente pela sua qualidade pictórica”232. 

Subsequentes representações de Ofélia funcionam como um sintoma ou efeito 

                                                           
230 Crítico e tradutor de Hamlet para o espanhol, Salvador de Madariaga faz questionamentos pertinentes 

sobre a fala da Rainha: “Por que a Rainha tem que fazer esta digressão quase obscena descrevendo a 

grinalda de Ofélia? Não está claro que Shakespeare insistia para que seu público se desse conta de todo 

esse ambiente sensual circundante à Ofélia até o último momento? Que sentido outro pode ser dado a 

todas estas alusões insistentes de Shakespeare que não aceitarmos isso?” “Por qué ha de hacer la Reina 

esta digresión casi obscena al describir la guirnalda de Ofélia? No queda claro que Shakespeare insistía 

em su auditorio se diese cuenta de todo este ambiente sensual de que rodea a Ofelia hasta el último 

momento? Qué outro sentido cabe dar a todas estas alusiones insistentes de Shakespeare se no 

aceptamos este?” MADARIAGA (1955) p. 137. 

231 Tradução de Anna Amélia Carneiro de Mendonça. “There is a willow grows askant the brook/ That 
shows his hoary leaves in the glassy stream./ Therewith fantastic garlands did she make/ Of crowflowers, 
nettles, daisies and long purples,/ That liberal shepherds give a grosser name/ But our cold maids do dead 
men’s fingers call them./ There on the pendent boughs her crownet weeds/ Clambering to hang, an 
envious sliver broke, / When down her weedy trophies and herself/ Fell in the weeping brook. Her clothes 
spread wide/ And mermaid-like awhile they bore her up,/ Which time she chanted snatches of old lauds/ 
As one incapable of her own distress,/ Or like a creature native and endued/ Unto that element. But long 
it could not be/ Till that garments, heavy with their drink,/ Pulled the poor wretch from her melodious 
lay/ To muddy death.” (IV, vii, 164 – 181). 
232 SMITH (2009) p. 173. 
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desse esvaziamento do “eu” (da vontade) da personagem. Se as artes em geral 

projetam na figura maleável de Ofélia aquilo que produzem, é porque encontram 

uma maleabilidade que foi, em certa medida, forjada por Shakespeare233. Se 

críticos shakespearianos têm buscado tão incessantemente dar voz à 

personagem (como no caso de Carol Neely, que escreveu que “como uma crítica 

feminista, preciso contar a história de Ofélia”234), foi porque Shakespeare, de 

uma certa forma, acaba por silenciá-la, fazendo de Ofélia uma personagem 

muitas vezes representada dentro da própria peça. O texto shakespeariano, 

portanto, antecipa a sua história representacional (nos termos de Showalter) ou 

“adaptacional” (em nossos termos).  

 A importância de Ofélia como um corpo cultural e crítico de textos não 

reside apenas no fato de ela poder ser lida como uma tela de representação ou 

um efeito da cultura que a recebe ou adapta de acordo com o seu momento 

histórico e sua ideologia. Sua importância reside, também, na forma como ela 

pode se tornar um locus de novos significados ou de mudança cultural, e não 

meramente um reflexo contingente de preocupações já existentes em uma 

determinada época. Enquanto Ofélia continua a inspirar novos questionamentos 

sobre o feminino, a luz que a personagem lança na noção de gênero enquanto 

um construto reflete tanto o advento da obra de Judith Butler e da teoria de 

adaptação – discutidas no primeiro capítulo desta tese - enquanto campos de 

conhecimento, quanto a sua extensão para o Zeitgeist cultural235, mais 

amplamente pensando.  

Acreditamos, assim, que Ofélia provoca debates sobre papéis de gênero 

e cultura que parecem se mover um pouco além das preocupações do estudo 

de Elaine Showalter: sua representação não apenas reflete as condições 

culturais e a mentalidade de um momento situado, mas influencia a cultura deste 

mesmo momento cultural. Ofélia está posicionada em um cruzamento de 

impulsos que apontam para diferentes formas de investigação epistemológica: 

artistas plásticos, escritores adaptadores, críticos literários e diretores teatrais e 

cinematográficos se debruçam sobre Ofélia, nela representando aspectos de 

                                                           
233 PETERSON & WILLIAMS (2012).  
234 Apud SHOWALTER (1994) p. 221. 
235 Compreendemos Zeigeist aqui como o clima intelectual e cultural de uma certa época, ou como as 
características genéricas de um determinado período de tempo. 
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suas formações culturais e também construindo sentido e significados a partir 

dela. Elizabeth Siddal, modelo que posou para que Everett Millais pintasse seu 

quadro, em uma performance quase literal, permaneceu submersa por horas 

diárias em uma banheira fria para que o artista pudesse criar a sua 

representação de Ofélia. Uma pneumonia decorrente ao repetido choque térmico 

quase levou Siddal à morte, o que, junto ao fato de que ela, em 1862, 

provavelmente cometeu suicídio por overdose de láudano, reproduz a 

interpretação que muitos têm – o suicídio – sobre o fim prematuro da 

personagem de Shakespeare.  O auto-retrato em uma banheira, feito pela 

fotógrafa Francesca Woodman, nos anos 1970, alguns anos antes de seu 

suicídio, pode ser entendido como uma referência a Siddal, Millais, e Ofélia, em 

um jogo complexo de alusões à arte, à vida real e à performance236. 

Em realidade, a causa da morte de Ofélia não é resolvida definitivamente 

em nenhum dos três textos de Hamlet. “Nem por medo nem por amor Ofélia se 

matou. Ela de fato não se matou”237, aponta-nos Rebecca West, que se insere 

naquele grupo de críticos que defendem a ideia de que a morte da personagem 

foi realmente acidental. Segundo West, o fato de que “Ofélia cometeu o suicídio 

é declarado definitivamente apenas por duas pessoas: os palhaços no cemitério, 

exemplos típicos do populacho idiota empanturrado de falsos rumores que 

parecem tão frequentemente nas peças de Shakespeare”238. Em relação a 

outras personagens, somente o padre declara que “a morte foi suspeita”239, e 

que a dúvida sobre um possível suicídio já seria suficiente para que fossem 

oferecidos ritos mais sumários. Ao lado de Rebecca West, Anne Barton, que 

também se insere na chamada “crítica feminista”, defende a morte acidental de 

Ofélia, como um reflexo, inclusive, da submissão que lhe marcou por toda a vida, 

afirmando que:  

Caracteristicamente, quando Ofélia cai no córrego por acidente, 
ela não tenta gritar por ajuda, ou salvar a si mesma: ela 
simplesmente cede à corrente, como ela sempre fez em sua 

                                                           
236 PETERSON & WILLIAMS (2012) p. 6.  
237 WEST (1992) p. 232. “But neither from fear nor from love did Ophelia kill herself. She did not kill herself 
at all”.  
238 Idem. “For that Ophelia drowned herself is stated definitely only by two people: the clowns in the 
graveyard, typical examples of the idiot groundlings gorged on false rumor who appear so often in 
Shakespeare's plays”. 
239 “Her death was doubtful;” (V, i, 216) 
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vida. É por isso que tanto os Palhaços quanto a Santa Igreja 
suspeitam de suicídio.240  
 
 

 A preocupação com a morte e com a vida de Ofélia, no entanto, extrapola 

as artes plásticas e a crítica especializada e começa a ganhar representação na 

prosa narrativa a partir do século XIX, com a publicação de Tales from 

Shakespeare241, dos irmãos Mary (1764 – 1847) e Charles Lamb (1775 – 1834), 

em 1807. Ano marcante no mercado editorial shakespeariano, 1807 

testemunhou, além do trabalho dos irmãos Lamb, a primeira publicação das 

obras do Bardo nas Américas (Boston, Estados Unidos) e o lançamento de The 

Family Shakespeare, pelos irmãos Henrietta e Thomas Bowdler, que foi discutido 

no capítulo I. A despeito do escândalo pelo qual passava a família Lamb242, a 

coleção de contos, a princípio pensada como uma simplificação dos textos 

shakespearianos para leitura infantil, obteve sucesso imediato, sendo reeditada 

quinze vezes no período entre 1807 e 1873. Somente em 1880, o livro recebeu 

dezesseis reedições, e se configura como altamente popular até hoje, tendo sido 

traduzido para diversos idiomas, inclusive para a língua portuguesa, pelo poeta 

Mário Quintana. O prefácio já explicita a intenção dos adaptadores com a 

publicação: 

O intuito de escrever foi, também, para jovens senhoras, 

principalmente; porque aos meninos sendo geralmente 

permitida a utilização das bibliotecas de seus pais em uma idade 

muito mais jovem do que às meninas, eles freqüentemente têm 

as melhores cenas de Shakespeare de cor, antes de suas irmãs 

terem permissão para olhar para este livro viril; e, portanto, em 

vez de recomendar estes Contos para a leitura de jovens 

cavalheiros que podem lê-los muito melhor nos originais, sua 

gentil assistência é bastante requerida para explicar a suas 

irmãs tais passagens tão mais difíceis para elas 

compreenderem: e quando eles tiverem lhes ajudado a superar 

                                                           
240 BARTON (1980) p. 26. “Characteristically, when Ophelia falls into the stream by accident, she makes 
no attempt to cry out for help, or save herself: she simply yields to the current, as she has always done 
in her life. This is why both the Clowns and holy Church suspect suicide.” 
241 Vide anexo VII. 
242 Em 1796, Mary Lamb esfaqueou e assassinou a própria mãe, em um surto de fúria. Salva da prisão pelo 
irmão Charles, foi-lhe declarada a insanidade mental, o que levou Mary à internação temporária em um 
sanatório para doentes mentais. Ao sair da instituição, ela ainda passou por outros episódios psicóticos e 
foi reinternada diversas vezes. Charles também passou por longos períodos de instabilidade mental. 
Sempre amparados um pelo outro, os irmãos Lamb acabaram desenvolvendo uma relação de mútua 
dependência. Devido às repercussões do caso do assassinato da mãe, a capa da primeira edição de The 
Tales from Shakespeare atribuía a autoria dos trinta e seis contos somente ao irmão Charles. 
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as dificultades, então talvez vão ler para elas (selecionando 

cuidadosamente o que é apropriado para os ouvidos de uma 

jovem irmã) alguma passagem que tenha lhes agradado em uma 

dessas histórias, com palavras da cena da qual foi retirada [...]243  

 

 Salta aos olhos do leitor a distinção feita pelos adaptadores entre seus 

jovens leitores do sexo masculino e do sexo feminino244. Claramente refletindo a 

ideologia hegemonicamente sexista do século XIX, os irmãos Lamb atribuem às 

moças o papel de leitores principais de sua obra, pela simplificação das peças 

de Shakespeare que apresentavam em suas adaptações para a prosa. Essas 

distinções entre os gêneros encontravam suas origens em uma construção 

discursiva que evocava as diferenças biológicas entre os sexos como 

determinantes da superioridade intelectual e moral dos homens em relação às 

mulheres, ou nas palavras de Jack Holland, 

As diferenças naturais entre homens e mulheres justificavam e 

explicavam  diferenças em seus tratamentos e 

responsabilidades. [...] Nesta visão das coisas, a ‘fragilidade 

natural’ das mulheres as fazia impróprias para os rigores de uma 

educação intelectual.245 

 

 A leitura de Shakespeare pelas jovens deveria ser, então, na visão dos 

irmãos Lamb, duplamente mediada: pelos próprios adaptadores, e também pela 

                                                           
243 LAMB (1994) p. vii. Como o prefácio não consta da edição brasileira de Contos de Shakespeare, com 

tradução de Mário Quintana, usamos aqui a edição em língua inglesa (confrontar Referências 

bibliográficas). Demais citações da obra, referem-se à tradução de Quintana (confrontar Referências 

bibliográficas). “For young ladies too, it has been the intention chiefly to write; because boys being 

generally permitted the use of their fathers’ libraries at a much earlier age than girls are, they frequently 

have the best scenes of Shakespeare by heart, before their sisters are permitted to look into this manly 

book; and, therefore, instead of recommending these Tales to the perusal of young gentlemen who can 

read them so much better in the originals, their kind assistance is rather requested in explaining to their 

sisters such parts as are hardest for them to understand: and when they have helped them to get over 

the difficulties, then perhaps they will read to them (carefully selecting what is proper for a young sister’s 

ear) some passage which has pleased them in one of these stories, in the very words of the scene from 

which it is taken […]” 

244 Alerta Douglas Lanier que a obra dos irmãos Lamb foi amplamente utilizada para levar o teatro de 
Shakespeare à classe operária. “Tales from Shakespeare parallels in its assumptions and intent Victorian 
efforts to bring Shakespeare to the working classes”. “Contos de Shakespeare põe em paralelo em seus 
pressupostos e intenções esforços vitorianos para levar Shakespeare para as classes trabalhadoras” 
LANIER (2006) p. 36.  
245 HOLLAND (2006) p. 196. “The natural differences between men and women justified and explained 
differences in their treatment and responsibilities. […] In this view of things, women's 'natural frailty' 
made them unfit for the rigours of an intellectual education”.  
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figura do irmão, ou por outro indivíduo do sexo masculino, que teria o 

discernimento e o intelecto suficientes para explicar às moças as peças, além de 

aplicarem um filtro moral, extirpando passagens que pudessem ameaçar a 

pureza feminina, idealizada na cultura romântica e vitoriana. A crença na 

inferioridade intelectual da mulher era de tal forma impregnada no contexto do 

século XIX, que alcançava a posição de verdades científicas, como nos informa 

o historiador Peter Gay: 

Na verdade, a medicina e a antropologia do século XIX, que 
frequentemente alardeavam preconceitos disfarçados de 
informações fisiológicas, contribuíram para reforçar essa 
ideologia centrada no sexo masculino: os cérebros femininos 
são menores e menos desenvolvidos do que os dos homens; a 
‘moléstia’ mensal feminina [...] as incapacita para as pesadas 
tarefas impostas pelo estudo nas universidades, ou para o 
trabalho independente fora do lar; as glândulas femininas (essa 
foi a contribuição do famoso patologista alemão Rudolf Virchow) 
eram responsáveis não somente por suas curvas mas também 
por seu dom de lealdade e ternura.246 

  

 Era a “fragilidade intelectual” e a “ternura” das jovens leitoras, 

características constitutivas da feminilidade hegemônica vitoriana, que os irmãos 

Lamb buscavam proteger ao adaptarem Shakespeare para uma parte do público 

que consideravam inapta aos textos originais. Assim, ambiguidades que 

enevoam Hamlet, e que sempre desafiaram a crítica especializada, serão 

desfeitas. Especificamente em relação à Ofélia, a personagem será construída 

como uma jovem obediente ao pai e ao irmão, casta e vítima de uma morte 

acidental.  

 O Hamlet dos Lamb não hostiliza ou demonstra crueldade para com 

Ofélia, de modo que a “nunnery scene” é omitida desta adaptação. A cena da 

“peça-dentro-da-peça”, na qual não há qualquer referência à Ofélia, não poderia, 

porém, ser suprimida no conto, por ser um momento crucial da narrativa, quando 

o Príncipe se convence da autoria de Cláudio no assassinato de seu pai. No 

conto dos Lamb, embora devotado à amada, Hamlet parece ter de agir guiado 

                                                           
246 GAY (2002) p. 69. 
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por uma força maior do que seu amor pela jovem: a ordem do pai em vingar sua 

morte; o que reforça, acreditamos, a idéia de obediência dos filhos à voz paterna. 

 Em coerência ao amor incontestável - que não deixa dúvidas ao leitor 

sobre sua sinceridade - que Hamlet tem por Ofélia, os adaptadores criam um 

Príncipe que se arrepende de ter matado Polônio. O muito bondoso herói dos 

Lamb “quando viu que se tratava de Polônio, o pai de Ofélia, aquela a quem tanto 

amava, arredou o cadáver e, com o espírito mais sereno, pôs-se a chorar pelo 

que fizera”247.  No conto, temos, portanto, um Hamlet, muito mais humanizado 

pela devoção à Ofélia, que reage de forma totalmente diversa do Príncipe de 

Shakespeare, que afirma, ao constatar que vitimizou Polônio e não o Rei, na 

quarta cena do terceiro ato: “Adeus mísero tolo, intrometido!/ Tomei-te por 

alguém melhor; a sorte/ Te castigou por seres solícito”248.  

 Abalada pela morte do pai, Ofélia torna-se uma moça distraída e 

melancólica, que vaga pela palácio de Elsinore “distribuindo flores às damas da 

corte e dizendo que eram para o enterro de seu pai. Cantava canções de amor 

e de morte, ou então outras sem sentido nenhum, como se não tivesse 

lembrança do que lhe acontecera”249. Sem a figura paterna, com o irmão 

afastado, Ofélia, transformada numa jovem que perambula sem rumo e sem 

memória, destituída do poder de nortear sua própria vida, será vitimada por um 

acidente, em um momento em que não estava sendo vigiada: 

Ora, havia à margem de um regato um salgueiro, que refletia 
suas folhas na correnteza. Ali chegou ela um dia em que não 
estava sendo vigiada, com as grinaldas que fizera de 
malmequeres e urtigas. Trepou no salgueiro, para nele pendurar 
as grinaldas, mas um galho rompe-se, precipitando n’água a 
linda jovem, com as ervas e flores que colhera.Seu vestido, 
enfunando-se, fez com que ela flutuasse por alguns momentos, 
cantando trechos de velhas canções, como que insensível à 
própria desgraça, ou como criatura para quem a água é 
elemento natural. Mas não tardou para o vestido encharcar-se, 
arrastando-a naquele doce cantar para o fundo lodoso do 
regato.250 

 

                                                           
247 LAMB (2005) p. 316.  
248 “- Thou wretched, rash, intruding fool, farewell:/ I took thee for thy better. Take thy fortune;/ Thou 
find’st to be too busy is some danger.” (III, iv, 29 – 31).  
249 LAMB (2005) p. 317. 
250 Idem. 
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 Percebe-se claramente o uso que o narrador onisciente faz da linguagem 

shakespeariana na descrição da morte de Ofélia pela Rainha, apesar de omitir 

palavras que pudessem ser lidas com alguma conotação sexual (“E as longas 

flores de purpúrea cor/ A que os pastores dão um nome obsceno”, por exemplo). 

A eliminação da cena dos coveiros na adaptação dos Lamb se encarrega de 

apagar do texto qualquer referência ao suicídio da heroína. A obra traz, assim, 

personagens virtuosos, forjados a partir da ideologia cristã, e que deveriam servir 

como modelos de castidade, correção e obediência à hierarquia paterna. 

Amplamente lidos dentro dos lares vitorianos, Tales from Shakespeare 

inauguraram uma voga de adaptações shakespearianas voltadas para o público 

juvenil, e que foram seguidos, na Inglaterra, por The Children’s Shakespeare 

(1897), de Edith Nesbit.  

Em seu prefácio, Nesbit se anuncia claramente endividada com Tales 

from Shakespeare. Em uma viagem à Stratford-upon-Avon, a autora se propõe 

a introduzir seus filhos à obra shakespeariana. Encontrando resistência para que 

as crianças compreendessem, pela leitura dos textos originais, o enredo das 

peças, Nesbit decide, então, recontá-las de uma forma “simplificada”: 

Mesmo com a lembrança dos recontos de Mary Lamb para me 
ajudar, percebi que era difícil contar a história de Sonho de uma 
noite de verão com palavras que os pequenos entendessem. 
Mas não demorei e comecei a contar, e as palavras foram 
surgindo. [...] E para eles essas histórias foram escritas.251   

 

Integrante de uma coletânea de vinte pequenos contos, “Hamlet” narra os 

eventos da corte dinamarquesa com entusiasmo, inserindo curtas citações do 

texto-fonte. A breve narrativa já se abre com uma referência à Ofélia, na medida 

em que o Príncipe “amava profundamente seus pais e sentia-se feliz por ser 

amado por uma bela e delicada moça, chamada Ofélia”252. Em uma segunda 

referência à personagem, Nesbit reforça a idéia de que a jovem amava Hamlet, 

em uma passagem bastante abrandada da “cena do convento”: 

Quando se encontrou novamente com sua noiva Ofélia, que 
tanto o amava, e a quem ele dera presentes, enviara cartas e 
jurara amar também, comportou-se de modo tão ríspido que ela 
não teve dúvidas de que ele havia enlouquecido. Acontece que 

                                                           
251 NESBIT (2012) p. 10.  
252 NESBIT (2012) p. 39.  
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ela o amava tanto que não conseguiria acreditar que ele a 
tratasse tão cruelmente, a não ser que houvesse de fato perdido 
a razão.253  

 

É interessante notar que a Ofélia de Nesbit ama profundamente o 

Príncipe, que “sentia-se feliz por ser amado”, “que jurara amar também”. 

Diferentemente da (re)construção que os irmãos Lamb fazem de Hamlet, sobre 

quem não pairam dúvidas acerca de seu amor por Ofélia, desde o princípio da 

narrativa, o herói de Nesbit só nos será revelado como devoto à amada no 

momento em que sabe da morte da jovem, que como no conto dos Lamb, se deu 

de maneira indubitavelmente acidental, pois, por meio de um narrador 

onisciente, o leitor é informado de que “Certo dia, aproximando-se de um riacho 

à beira do qual cresciam salgueiros, [Ofélia] tentou pendurar uma guirlanda de 

flores num dos galhos e caiu na água, junto com todas as suas flores, morrendo 

afogada”254. Será apenas quando lhe é anunciada a morte de Ofélia que 

sabemos que “Hamlet a amava muito, apesar de sua encenação de loucura tê-

lo obrigado a ocultar seus sentimentos em relação à moça”255. A narrativa segue 

os eventos finais do texto shakespeariano, sem, no entanto, se referir à 

personagem de Fortimbrás, cuja presença ao final do quinto ato acentua o 

caráter político da tragédia.  

A Ofélia de Nesbit subscreve, sem dúvida, o trabalho de adaptação dos 

irmãos Lamb, ao ser representada como uma moça pura, próxima ao ideal 

vitoriano de femininidade. Entretanto, a daptadora imputa à personagem uma 

matriz discretamente mais melancólica, na medida em que subverte menos o 

texto shakespeariano, e mantém, por quase toda a narrativa, a ambiguidade 

acerca da sinceridade do amor do Príncipe pela jovem.  

No contexto da ficção vitoriana, porém, a representação de heroínas 

shakespearianas teve em The Girlhood of Shakespeare’s Heroines in a Series 

of Fifteen Tales256, seu exemplo mais influente para a cultura da época. A autora, 

Mary Cowden Clarke, foi uma shakespeariana exímia, e chegou a passar 

                                                           
253 NESBIT (2012) p. 41. Itálicos meus.  
254 NESBIT (2012) p. 43.  
255 Idem.  
256 Vide anexo VIII. 
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dezesseis anos de sua vida compilando, à mão, o primeiro Complete 

Concordance to Shakespeare, com a colaboração de seu marido, Charles, antes 

de escrever a notória série de contos. Publicado em três volumes entre os anos 

de 1851 e 1852, o conjunto de quinze narrativas de Clarke funciona como 

biografias ficcionalizadas de personagens femininias shakespearianas. Em 

comentário sobre The Girlhood of Shakespeare’s Heroines, Stanley Wells 

acredita que: 

[...] embora o estilo esteja datado, este não é um exemplo 

ingênuo de crítica de personagem, mas uma obra de ficção 
imaginativa - uma série de contos longos - tão intelectualmente 
respeitável como, por exemplo, o romance Falstaff (1976), de 
Robert Nye ou Gertrudes e Claudius (2000), de John Updike. 
Clarke engenhosamente constrói antecipações da peça nos 
contos, e cada um termina com as primeiras palavras ditas pelo 
personagem no texto de Shakespeare.257 

 

 Em muito se aproximando do gênero Bildungsroman, já popular na 

Inglaterra com protagonistas mulheres, desde a publicação, em 1848, de Jane 

Eyre, de Charlotte Bronte (1816 – 1855). O final da narrativa do Bildungsroman 

feminino, diferentemente do gênero tradicional masculino, “resulta sempre ou no 

fracasso ou, quando muito, em um sentido de coerência pessoal que se torna 

possível somente com a não integração da personagem no seu grupo social”258, 

conforme nos aponta Cristina Ferreira Pinto. A personagem de Ofélia, cuja 

narrativa Cowden Clarke encerra de forma abrupta, remetendo o leitor ao final 

trágico da heroína, cumprirá, portanto, a trajetória característica da protagonista 

do romance de formação feminino, a partir da loucura e da morte, que denotam 

a sua “não integração” ao corpo social.    

 Com efeito, as novelas de Clarke buscam, por meio do estabelecimento 

de um virtual passado das heroínas de Shakespeare, explicar seus 

comportamentos, características e falhas trágicas, conforme suas figurações nas 

                                                           
257 WELLS (2003) p. 313. “ […] though the style is dated, this is not a naive specimen of character criticism 
but a work of imaginative fiction - a series of long short stories - as intellectually respectable as for instance 
Robert Nye's novel Falstaff (1976) or John Updike's Gertrude and Claudius (2000). Clarke ingeniously 
builds anticipations of the play into the tales, and each ends with the first words of Shakespeare's text”.  
258 PINTO (1990) p. 27. Itálicos da autora. 
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peças do Bardo. Seu propósito, conforme estabelecido no prefácio a The 

Girlhood of Shakespeare’s Heroines, é, portanto, 

traçar os antecedentes prováveis da história de algumas 
mulheres shakespearianas; imaginar as possíveis 
circunstâncias e influências de cenas, eventos e afins que 
cercam a vida infantil de suas heroínas e que podem ter 
contribuído para criar e desenvolver os traços de caráter 
reconhecidos em sua maturidade.259  

 

 A obra, que de pronto se tornou um sucesso editorial na Grã-Bretanha e 

na América, no entanto, se prestava a uma função pedagógica, alertando as 

jovens leitoras e suas mães a identificar problemas comportamentais e 

psicológicos que poderiam se fazer presentes nos lares burgueses 

novecentistas. A mãe de Lady Macbeth, por exemplo, na novela “The Thane’s 

Daughter”, levanta questões relacionadas à depressão pós-parto. Ofélia, por sua 

vez, em “The Rose of Elsinore”, será representada como um epítome dos perigos 

decorrentes da desatenção dos pais na infância. 

 Na narrativa de Cowden Clarke, Ofélia é educada pela família camponesa 

de sua aia, enquanto seus pais estão na França. A partir do convívio com esta 

família, a protagonista passa a conviver com uma cultura que ela desconhecia 

completamente, e se expõe, portanto, a uma série de códigos culturais estranhos 

a ela, que incluem a linguagem, em uma variante campesina, e canções, nas 

quais se incluem a de São Valentim, que a Ofélia shakespeariana cantará na 

cena da loucura. É também no convívio com esta família, que a personagem vai 

conhecer a flora, se interessando por flores que desconhecia, e cujos nomes vai 

aprender. Com o retorno dos pais, já uma adolescente, Ofélia será apresentada 

à e introduzida na corte da Dinamarca, um universo moralmente corrompido, 

onde conhecerá Hamlet, configurado com a nobreza ideal de um príncipe 

renascentista. 

 A adaptadora cria, então, uma narrativa de tensão para a personagem, 

que se apresenta aos leitores como uma jovem inocente que estabelece contato 

                                                           
259 CLARKE (1887) p. 1. “to trace the probable antecedents in the history of some of Shakespeare’s women; 
to imagine the possible circumstances and influences of scene, event, and associate surrounding the 
infant life of his heroines, which might have conduced to originate and foster those germs of character 
recognised in their maturity”.  



125 
 

com o vício e o pecado na corte. A natureza do mal, no entanto, não está restrita 

às artimanhas cortesãs, mas também às suas amigas Jutha e Thyra, criadas por 

Clarke, e que vão, em seus comportamentos constrastantes com o de Ofélia, se 

opor ao modelo de virtude vitoriana que ela representa. 

 A amizade entre a protagonista e Jutha remonta ao tempo em que Ofélia 

estava sob a proteção da família de sua aia. Moça rústica e sem recursos 

materiais, Jutha se apaixona por um homem de classe bem mais alta do que a 

sua -  o Príncipe Eric - engravida e é acometida por um quadro de depressão 

profunda. Chegado o momento do parto, testemunhado por Ofélia, mãe e filho 

morrem, em uma cena que marcará profundamente a experiência da heroína, e 

que lhe servirá como um alerta aos perigos do sexo antes do casamento, assim 

como às leitoras da novela. Thyra, a outra amiga de Ofélia, pouco tempo 

transcorrido da morte de Jutha, e também se envolve com o mesmo Príncipe 

Eric, que repete seu comportamento anterior, seduzindo e abandonando a 

jovem. Desesperada, Thyra se enforca e tem seu corpo descoberto pela própria 

Ofélia. 

 As histórias de Jutha e Thyra vão, assim, se entrelaçar e complementar a 

narrativa da própria protagonista, na medida em que antecipam a tragicidade da 

Ofélia shakespeariana, pela via da loucura e da morte. A mensagem enviada às 

leitoras é clara no sentido de alertá-las para os perigos a que uma jovem estaria 

exposta, se não resistisse aos apelos do desejo sexual. Mais além, a distância 

dos pais, que estavam na França, remete Ofélia a uma série de experiências nas 

quais a personagem se vê potencialmente vulnerável aos apelos do sexo, 

comungando de uma cultura, a das classes baixas do interior da Dinamarca, na 

qual a sexualidade das jovens do campo era vivenciada de uma forma mais livre. 

Ao introduzir sua heroína nesse cenário narrativo, a mensagem moral de Clarke 

fica, então, explicitada, veiculando a idéia da necessidade de uma jovem estar 

atenta às armadilhas (sexuais, evidentemente) presentes no caminho da virtude 

vitoriana. Ao fim do conto de Clarke, Ofélia é enviada à corte dinamarquesa, mas 

não sem antes passar pela tristeza da morte da mãe, pouco tempo decorrido do 

retorno de seus pais da viagem à França. 

 Considerada de pouca relevância pelos críticos tradicionais novecentistas 

de Hamlet, conforme discutido no terceiro capítulo deste trabalho, Ofélia, por 
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outro lado, se insere no mundo da ficção narrativa como um instrumento 

pedagógico a jovens leitoras. Sua fragilidade, melancolia e beleza não só vão ao 

encontro do ideal romântico de femininidade, como se aliam à virtude e correção 

moral que adaptadores como os irmãos Lamb, Edith Nesbit e Cowden Clarke 

enaltecem na caracterização da personagem. No que se refira a The Girlhood of 

Shakespeare’s Heroines, Mary Cowden Clarke inaugura uma tradição de 

narrativas focadas em personagens femininas de Shakespeare. Especificamente 

em relação a “The Rose of Elsinore”, a obra estabelece um modelo de 

adaptação, no qual Ofélia ocupa a posição de personagem principal, não voltado 

para o público infantil, como no caso de Tales from Shakespeare e  The 

Children’s Shakespeare, mas com foco em jovens leitores (“young adult fiction). 

Esta tradição estabelecida por Clarke vem sendo reavivada nas últimas 

décadas260 com a publicação de Dating Hamlet: Ophelia’s Story (2002), de Lisa 

Fiedler; Hamlet II, Ophelia’s Revenge (2003), de David Bergantino; Ophelia’s 

Revenge (2003), de Rebecca Reisert e Ophelia (2006), de Lisa Klein. 

Autora de diversos romances voltados para o público infanto-juvenil, Lisa 

Fiedler tem, em suas últimas publicações, contemplado a obra do Bardo, 

lançando, em 2006, outra adaptação de uma tragédia shakespeariana: Romeo’s 

Ex: Rosaline’s Story. Em Dating Hamlet: Ophelia’s Story261 uma narrativa dividida 

em dezessete capítulos e que nasceu a partir de um poema que a autora 

escreveu em uma oficina de redação criativa em uma universidade norte-

americana, Fiedler (re)constrói uma Ofélia que se apresenta ao público leitor 

como narradora e protagonista de sua própria história, capaz de alterar o curso 

do seu destino trágico. Mais além, dotada de um espírito assertivo e de uma 

personalidade de líder, a Ofélia de Fiedler será responsável pela (re)construção 

do destino do próprio Hamlet, na medida em que, no romance, temos um príncipe 

que sobrevive à podridão do reino da Dinamarca. 

                                                           
260 “As ‘afterlives’ romanescas de Hamlet, especialmente na enxurrada de romances populares nos 
últimos quinze anos, exploram provocativamente as tensões entre a representação teatral e a narrativa 
em todos os quatro modos: reconstrução ficcional da vida de Shakespeare, a ficção para jovens adultos, 
romances de personagens, e a ficção contextual de Shakespeare”. “Hamlet's novelistic afterlives, 
especially in the flood of popular novels in the last fifteen years, explore provocatively the tensions 
between theatrical and narrative representation in all four modes: fictional reconstruction of 
Shakespeare's life, young adult fiction, character novels, and Shakespearean contextual fiction”. 
OSBORNE (2007) p. 117. 
261 Vide anexo IX. 
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Embora busque manter a estrutura do enredo do texto shakespeariano, o 

romance de Fiedler está pontuado por afastamentos e inversões em relação ao 

texto-fonte. Ofélia, retratada como uma adolescente madura, é a verdadeira 

heroína da narrativa, na qual os acontecimentos se desenrolam, a partir de seu 

olhar de narradora-protagonista. Assim, é a própria Ofélia quem, ao final da 

narrativa vai resumir os acontecimentos que se sucederam em Elsinore à 

Fortimbrás, papel que o príncipe Hamlet destina a Horácio, no texto 

shakespeariano. Fica Fortimbrás sabendo, por Ofélia, não sem espanto, que 

aqueles corpos que ele encontra no salão do palácio (o do rei Cláudio, o da 

rainha Gertrudes, o de Laertes e o de Hamlet) não estão mortos, mas apenas 

sob o efeito de um veneno que leva a um sono profundo, imputando uma imagem 

de morte àqueles que o tomam, mas facilmente revertido com o uso de um 

antídoto, uma imagem que claramente nos remete a Romeu e Julieta e a 

Cimbeline. Tal antídoto é ministrado pelo pai biológico de Ofélia, que, no 

romance, é o coveiro da corte, e não Polônio, que apenas a adotou e lhe deu o 

nome, conforme nos informa o fantasma da mãe de Ofélia em uma aparição feita 

à filha, que, nitidamente, vem a funcionar como um espelho para a experiência 

de Hamlet com o espectro de seu pai assassinado. 

A figura de Laertes também recebe contornos bastante distintos daqueles 

que lhe foram dados por Shakespeare na peça Hamlet. Ao invés de se configurar 

como um dos vários antagonistas que o príncipe tem de enfrentar em sua 

trajetória trágica, o Laertes de Fiedler é um aliado de Hamlet e Ofélia para a 

libertação do reino da Dinamarca da podridão que o rei Cláudio personifica na 

narrativa. Assim, será Laertes que, tendo conquistado a confiança do Rei, coloca 

uma poção dormitiva na ponta da espada e na pérola que serve como prêmio ao 

vencedor do duelo - e não com um veneno letal - plano arquitetado pela própria 

Ofélia.  

No que se refere ao projeto de vingança de Hamlet, Ofélia toma-o como 

seu também, desvelando uma posição equânime entre os parceiros da relação 

amorosa. É no terceiro capítulo que ela deixa claro ao príncipe que o apoia no 

seu plano de vingar-se do rei, sendo também de sua autoria a idéia de fazê-lo 

por envenenamento. Assim, diz a personagem a Hamlet:  
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Por favor não fique tão surpreso, meu senhor. Eu desprezo o 
costume da vingança, sim, mas estou desejosa de lhe apoiar se 
for isso o que busca. É com a sua paz de espírito que estou 
preocupada. Eu sei, bom senhor; a sua alma nobre vai sofrer 
grande tormento se o senhor desistisse de agir contra este mal. 
Eu não vou suportar vê-lo sofrer.262 

 

Fica-nos claro, portanto, pelas palavras de Ofélia, sua atitude em 

participar dos planos do Príncipe, subvertendo uma posição - assujeitada e 

desprezada por Hamlet - que ocupa na peça de Shakespeare. Entretanto, é no 

relacionamento com outras personagens do romance que a posição existencial 

desafiadora de Ofélia ganha mais vulto e força. Em seu trabalho adaptativo, 

Fiedler promove na figura de Barnardo uma interessante inversão. Personagem 

menor no texto de Shakespeare, o guarda do castelo ganha relevo na narrativa 

de Dating Hamlet, muito embora bem menos enobrecido em seu caráter. Ponto 

de convergência interessante entre a narrativa de Cowden Clarke e Fiedler, 

Barnardo, que já havia vitimado Anne, namorada de Horácio, aia e melhor amiga 

de Ofélia, vai também tentar violentar sexualmente a protagonista. 

Demonstrando astúcia, Ofélia livra-se de seu agressor ao perceber que se não 

oferecesse resistência aos desejos de Barnardo, ela teria a chance de envenená-

lo com as ervas dormitivas que guardava em seu bolso. Isso feito, Ofélia parte 

para um confronto físico, no qual Barnardo sai derrotado. Assim, nos diz a 

narradora:  

Usando do calor de meu ódio, cerro meu punho e bato 
fortemente em sua mandíbula. Ele joga o corpo para trás, o vinho 
envenenado se derrama de sua taça. ‘Este é por mim’, eu lhe 
digo. ‘E este’ – com toda a força que possuo, eu direciono o meu 
joelho para o ponto que ele descrevia como sendo a parte sul de 

sua barriga – é por Anne.263 

 

                                                           
262 FIEDLER (2002) p. 42. “Please do not look so amazed, my lord. I despise the custom of vengeance, 
aye, but am willing to support you if you seek it. ‘Tis your peace of mind with which I am concerned. I 
know you, good sir; your noble soul shall suffer great torment if you neglect to act upon this wrong. I 
will not stand by and see thee suffer.” 
263 FIEDLER (2002) p. 91. “Using the heat of all my hatred, I fold a fist and land it hard upon his jaw. He 
staggers backward, the polluted wine sloshing from his cup. “That one is for me,” I tell him. “And this” – 
with every ounce of strength I possess, I direct my knee in the spot he described as south of his stomach 
– “is for Anne!”. 
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A força física e o instinto de autoproteção descritos pela protagonista 

nessa passagem nos fazem pensar Ofélia como uma adolescente dotada de 

poder de revidar ameaças, fisicamente forte, e, mais claramente, cônscia dos 

seus direitos de dispor de seu corpo não como um feudo circunscrito aos poderes 

de um homem, mas como domínio de seu desejo e de sua vontade. Tal 

posicionamento ganha ainda mais clareza na conversa sobre o episódio com sua 

amiga Anne, que não teve a chance de escapar da misoginia violenta de 

Barnardo. As palavras de Anne revelam uma consciência das desigualdades 

entre as classes sociais e, principalmente, dos direitos relegados às mulheres 

dessas diferentes classes. Em tom melancólico, diz a personagem a sua 

interlocutora Ofélia: “Mas ele é um soldado, Lia, e eu sou uma serviçal. [...] Não 

é o mesmo para nós, Lia. Você é uma lady. Uma dama bonita e bem-nascida. 

Você é protegida pelo seu nascimento. Eu acho...”264.  

Simone de Beauvoir, em seu revolucionário livro O segundo sexo, 

apresenta visão semelhante àquela postulada por Anne no romance. De acordo 

com Beauvoir, no Antigo Regime, às mulheres da corte são garantidas muitas 

mais liberdades de costumes e de espírito, assegurando-se a algumas delas, 

inclusive, uma autonomia econômica e um tratamento com deferente admiração 

por parte dos homens265. Sendo assim, tal noção de que a opressão feminina 

ganha força quando pensamos nas integrantes das classes mais baixas da 

pirâmide social denota grande conhecimento por parte das personagens das 

práticas sociais sexistas circulantes.  

É, no entanto, no tratamento de uma questão bastante controversa na 

crítica shakespeariana que reside a grande parte da força afirmativa da 

subjetividade feminina no romance de Lisa Fiedler: a sexualidade da 

protagonista. Em artigo publicado em 2008 (“O lugar da mulher na sociedade 

elisabetana-jaimesca e na criação poética de Shakespeare”), Anna Stegh 

Camati nos adverte de que na tragédia Hamlet, no que se refere à construção 

de Ofélia, fica-nos patente o conflito entre  

                                                           
264 FIEDLER (2002) p. 47-8. “But he is a soldier, Lia, and I am a servant.” […] “It is not the same for us, Lia. 
You are a lady. A well-born, beautiful lady. You are protected by your birth. I think…”.  
265 “Essa licença é também a principal liberdade que se encontra nos séculos seguintes, entre as mulheres 
que, pelo seu lugar na sociedade ou sua fortuna, se libertam da moral comum; esta, em conjunto, 
permanece tão rigorosa como na Idade Média”. BEAUVOIR (2009) p. 156. 
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a máscara exterior, socialmente construída, e o ‘eu’ interior 
reprimido da heroína. A intimidação sexual de Ofélia já se 
evidencia na terceira cena do primeiro ato: vemos como ela é 
sugestionada para submeter-se às regras do patriarcado, 
manipulada por ambos, seu pai e seu irmão, que lhe ordenam a 
não confiar em seus sentimentos e desejos.266  

 

Ofélia, portanto, parece-nos ser representada como um objeto meramente 

estético, a ser adulado pelo ideal de pureza e castidade que inspira. A Ofélia de 

Fiedler, no entanto, não leva em consideração as advertências e ameaças de 

seu suposto pai, Polônio, livrando-se de amarras discursivo-sexuais, que 

poderiam, se reprimidas, remetê-la ao estado agudo de loucura no qual é 

construída a Ofélia shakespeariana. No romance, para o desgosto do crítico 

vitoriano George Gerwig, citado no terceiro capítulo desta tese, Ofélia não 

poderia ser tomada como exemplo de pureza para as adolescentes norte-

americanas, na medida em que a personagem não só se permite relacionar-se 

sexualmente com Hamlet, como chega a romper com papéis estereotipados de 

gênero, sendo ela quem, com voz doce e envolvente, coloca-se no lugar de 

sedutora do parceiro, perguntando ao príncipe:  

Meu senhor, o senhor não admite que, nesta noite, se não me 
possuir logo, você vai de fato enlouquecer? [...] Não sei quantas 
horas se passaram que eu estive em seus braços. Mas uma 
coisa é certa – se Hamlet está louco, não sou eu a culpada.267 

 

Ao construir uma protagonista-narradora que domina toda a ação 

narrativa, Fiedler acaba por também buscar desconstruir vários dos mitos 

existentes em torno da figura de Ofélia, reforçados por adaptações do século 

XIX, com especial relevo àqueles que apontam para leituras da personagem 

como uma figura submissa e submetida, vitimada, portanto, por uma estrutura 

patriarcal asfixiante, tal qual a morte por afogamento. Pois é em situações de 

desafio e de enfrentamento aos valores falocêntricos da sociedade em que está 

                                                           
266 CAMATI (2008) p. 136. 
267 FIEDLER (2002) p. 44. “My lord, did you not this very night admit that if you do not soon have me you 
will indeed go mad? […] I do not know how many hours pass that I am in his arms. But this much is certain 
– if Hamlet is mad, I am not to blame”.  
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inserida, que residem os aspectos mais relevantes da personagem na adaptação 

da escritora norte-americana. 

A narrativa de Fiedler, endereçada ao público jovem a partir já de seu 

título - Dating Hamlet - estabelece, a partir do uso do verbo to date, uma ponte 

expressa com adolescentes americanas contemporâneas, a quem a realidade 

de ir a dates, ter dates, estar dating, é vívida em sua moldura cultural. Nesse 

sentido, retomando-se o texto de Elaine Showalter, isto é, sendo a história de 

Ofélia a história de sua representação, a narrativa de Fiedler constrói uma 

protagonista afirmativa de seu posicionamento no mundo, uma adolescente 

madura, que vive a sua sexualidade sem culpas, apesar das pressões do 

patriarcado, capaz de experimentar seus afetos e seus dates sem pagar o preço 

da perda da sanidade mental e da morte. 

Dating Hamlet, assim como Ophelia’s Revenge268 de Rebecca Reisert, 

são narrativas que podem ser lidas como semelhantes em muitos aspectos. Os 

dois romances apresentam protagonistas que, bem como a de Clarke já no 

século XIX, vão enfrentar uma série de obstáculos em suas trajetórias na direção 

do amadurecimento, reproduzindo aspectos consagrados do Bildungsroman. 

Igualmente, tanto Fiedler, quanto Reisert, buscam reproduzir a linguagem 

shakespeariana e estão bastante remetidas ao texto-fonte em termos de enredo.  

A adaptação de Reisert, no entanto, também traz elementos da narrativa 

fantástica à trama. Deixando a pequena vila ao norte da Dinamarca onde passou 

sua infância e parte da adolescência, Ofélia é levada ao castelo de Elsinore para 

encontrar seu pai, e logo de imediato se vê dividida no amor a dois homens: a 

Hamlet, o príncipe; e a Ragnor, um corsário; este presente na corte por contar 

com prestígio junto ao rei Cláudio. Além disso, a heroína começa a estabelecer 

contato com fantasmas que habitam o palácio, sendo o de Yorick aquele no qual 

ela mais confia.  

Tal qual ocorre na obra de Fiedler, a narrativa se alterna de foco, entre a 

primeira e a terceira pessoas, promovendo uma relação de intimidade entre 

Ofélia e o leitor, permitindo, consequentemente, que este se sinta diretamente 

envolvido nos processos de pensamento da heroína, que resultam em seu ganho 

                                                           
268 Vide anexo X.  
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de maturidade. Em termos de quadro temporal, o enredo se estende para além 

do texto-fonte, fazendo com que Ofélia sobreviva aos acontecimentos finais da 

peça de Shakespeare, além de construir personagens novas, como Ragnor e 

Herbwife, que, curiosamente, toma o nome da profissão que exerce. Será a partir 

de seu relacionamento com Herbwife, uma figura mentora versada na prática de 

manipular ervas e venenos, que Ofélia passa a ter conhecimento sobre 

substâncias as quais podem imitar um efeito de morte, em uma clara alusão, 

como em Dating Hamlet, aos eventos de Romeo e Julieta. Em mais um ponto de 

contato com a adaptação de Fiedler, a Ofélia de Reisert arma um estratagema 

para enganar o Rei, retratado como um pérfido assassino, simulando uma 

rivalidade entre o Príncipe e Laertes, que seria resolvida a partir de um duelo. 

Assim, ela entrega ao irmão uma poção inócua, que deveria ser usada na ponta 

do florete. Enganada, contudo, pelo fantasma de Yorick, que se fazia passar por 

seu leal amigo, a protagonista indevidamente administra veneno verdadeiro para 

ser usado no duelo entre o Príncipe e o irmão, causando a morte de ambos. Ao 

final, Ofélia deixa a Dinamarca com Rangor, grávida do Príncipe, e com o peso 

da responsabilidade pelas mortes na Dinamarca. 

Vale ressaltar, porém, a (re)construção da identidade feminina no 

romance, a partir de subversões propostas por Reisert no texto-fonte. Ao 

contrário da fragilidade emocional da Ofélia de Shakespeare, que culmina com 

a sua loucura, a Ofélia de Reisert exibe qualidades consideradas positivas para 

um heroína convencional de ficção popular, sendo (re)construída no romance 

como uma mulher madura e assertiva. Apesar de suas boas intenções, a Ofélia 

de Reisert é a verdadeira responsável pelas mortes do Príncipe, do irmão, de 

Cláudio e de Gertrudes, graças à administração da substância equivocada, 

indicada pelo fantasma de Yorick, sem se evadir, porém, perante o leitor, da 

responsabilidade de seus atos. 

Ofélia também avalia sua determinação frente à vida como positiva, 

quando comparada à hesitação em agir que caracteriza o Príncipe, ao afirmar 

que "não tinha o apetite de Hamlet para especulações ociosas"269. Assumindo o 

controle da narrativa, Ofélia agora pode responder ao Príncipe as ofensas que 

                                                           
269 REISERT (2003) p. 439. “I lacked Hamlet’s appetite for idle speculations”.  



133 
 

sofreu na tragédia de Shakespeare, criticando Hamlet, em tom calmo e objetivo, 

pelo fato de ele ser um "louco" que se entrega a "especulações ociosas". Mais 

além, a protagonista reconhece que a sua paixão por Hamlet foi um erro que 

resultou de um "[...] coração infantil que ansiava por um herói"270, subvertendo 

não apenas o texto shakespeariano, mas também as adaptações dos irmãos 

Lamb, Edith Nesbit e de Mary Cowden Clarke, além de se afastar da Ofélia de 

Fiedler, que, como foi pontuado anteriormente, jamais pôs em dúvida o seu amor 

pelo Príncipe. 

Um outro aspecto da maturidade da Ofélia (re)construída por Reisert é o 

ganho de consciência da misoginia enfrentada pelas mulheres em seus vários 

contextos sociais. Ao contrário da Ofélia de Shakespeare, que aceita 

passivamente as instruções de Polônio e Laertes para que se afastasse do 

Príncipe (I, iii), a Ofélia de Reisert demonstra ressentimento por ter sido 

submetida ao controle masculino, reconhecendo que Laertes policia sua 

sexualidade271, e que ela própria era manipulada como “uma ferramenta de 

ascensão social para [seu pai], nada mais”272. Embora os homens tentem forçá-

la a um modelo hegemônico e convencional do feminino, a Ofélia de Reisert 

também reconhece a repressão que ela mesma se impôs, por um período da 

vida, de modo a se adequar às expectativas masculinas:  

[...] se eu realmente quisesse conquistar o amor de Hamlet, eu 
teria que sacrificar a pessoa que eu era a fim de me tornar a 
pessoa que ele amasse. [...] eu era barulhenta demais, grande 
demais, cheia de vida demais. Eu comecei a me esforçar a sério 
para alterar-me em alguém [...] delicada e de fala mansa, 
elegante, [...] o tipo de mulher com maneiras refinadas e 
aparência refinada, gentil e feminina.273 

 

Assim, inicialmente, Ofélia muda sua personalidade para ganhar o amor 

e a aceitação não apenas de Hamlet, mas de todo o corpo social representado 

pela corte. Mais tarde, porém, ela entende que o que a sociedade considera 

                                                           
270 Idem. “[...] a childish heart that had craved a hero”. 
271 REISERT (2003) p. 263. 
272 REISERT (2003) p. 331. “I was a tool for advancement to him, nothing more”. 
273 REISERT (2003) p. 182. “[...] if I truly wished to win Hamlet’s love, I’d have to sacrifice the person that 
I was in order to become the person he’d love. […] I was too loud, too big, too full of life. I’d  I’d set to 
work in earnest to alter myself into someone […] soft and soft-spoken, neat […] the kind of woman with 
polished manners and polished edges, gentle and womanly”.  
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pouco feminino, ela compreende como "vida". De acordo com Ofélia, noções 

convencionais e hegemônicas de gênero são "um caminho ao túmulo na infância 

[das mulheres], um lugar em que [se tornam] fantasmas pálidos dos [seus] 

ardentes ‘eus’ de meninas"274. Para leitores, sobretudo do sexo feminino, a 

narrativa de Reisert acaba por mapear as diferentes formas com as quais a sua 

Ofélia negocia com as expectativas de gênero que lhes são impostas em uma 

sociedade de práticas essencialmente patriarcais: ela se ressente, resiste, se 

conforma e, finalmente, as rejeita.  

A maturidade crescente da protagonista se estende às suas atitudes em 

relação à idéia de amor romântico. Parece-nos que as experiências de Ofélia 

podem funcionar como advertência ao leitor, sobretudo a uma virtual jovem 

leitora, destinando-se a uma identificação com o aprendizado pelo qual passa a 

personagem. Inicialmente, a Ofélia de Reisert ama Hamlet, mas depois 

reconhece que a sua "loucura criativa faria dele um rei desastroso"275. Depois da 

morte do Príncipe, Ofélia foge com seu amigo de infância e amante, Rangor, que 

tem uma "nuvem de tempestade de cabelos escuros e olhos negros 

tempestuosos e bochechas rosadas e amor aos mares indomáveis"276. Ao 

contrário de Hamlet, um jovem angustiado e frágil emocionalmente, seu novo 

parceiro romântico "era tão confortável sendo ele mesmo que ele não tinha 

nenhum desejo de ser qualquer outra pessoa"277. Na narrativa, portanto, o amor 

por Rangor reflete uma transição, algo idealizada, para a maturidade, na 

perspectiva de construção de uma relação pautada pela sinceridade e pela 

igualdade entre os parceiros, ideal bastante atual de amor romântico. Assim, a 

Ofélia de Reisert reforça a noção de Showalter, configurando-se como um locus 

de representação dos valores de seu tempo, de um mundo contemporâneo, 

portanto. 

Em Ophelia278, de Lisa Klein, como nas adaptações de Fiedler e de 

Reisert, a protagonista não toma uma posição existencial de passividade ou 

                                                           
274 REISERT (2003) p. 23. “a walking tomb for our childhood, a place in which we became pale ghosts of 
our ardent girl-selves”. 
275 REISERT (2003) p. 407. “creative madness would make him disastrous as a king”.  
276 REISERT (2003) p. 12. “thundercloud of dark hair and stormy black eyes and his rosy cheeks and love 
of the untamed seas”. 
277 REISERT (2003) p. 14. “he was so comfortable being himself that he had no longing to be anyone else”. 
278 Vide anexo XI.  
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submissão. Na narrativa, é ela quem sugere a Hamlet fingir loucura para enganar 

Polônio e o Rei279, admitindo, logo no prólogo ao romance, que ela mesma 

“desempenh[ou] um papel nesta tragédia"280. Após sua morte falsa, mais uma 

vez forjada a partir do uso de ervas dormitivas281, Ofélia grávida escapa para um 

convento na França para esperar por notícias de Hamlet. Este morre no duelo 

com Laertes, mas Horácio vai ao seu encontro após os acontecimentos trágicos 

do quinto ato do texto shakespeariano. Depois de confessar seu amor pela 

jovem, eles rumam juntos à Dinamarca, com o intuito de recuperar o trono real 

para o filho de Hamlet. 

A adaptação de Klein discute a noção de identidade de gênero permitindo 

à protagonista desempenhar papéis considerados tipicamente masculinos em 

contextos hegemonicamente patriarcais. No início da Era Moderna, a escrita era 

de domínio exclusivo ao gênero masculino e "a própria retórica de autoria, com 

seu uso de termos como ‘pai’ e ‘progenitor’, militava contra o reconhecimento da 

autoridade de uma mulher mesmo sobre a escrita que ela de fato produziu"282. 

Em Hamlet, é o homem sempre quem escreve: Hamlet escreve cartas de amor 

para Ofélia (II, i), adapta, a partir da adição de falas, The Murder of Gonzago, 

para a apresentação no palácio (II, ii), adultera as ordens de Cláudio ao rei inglês, 

quando de sua viagem (V, ii), além de escrever a Horácio (IV, vi), a Cláudio e a 

Gertrudes (IV, vii). As mulheres, porém, não teriam autonomia e autoridade, 

como nos aponta Phyllis Rackin, para produzir narrativas. Na adaptação de 

Klein, no entanto, Ofélia tem o poder de escrever a história da tragédia da 

Dinamarca, e o romance, por meio do prólogo, oferece como premissa ao leitor 

a noção de que a obra é um produto literário produzido pelas mãos de Ofélia, 

que se engaja na escrita com o intuito de amenizar a "dor [que] prensa [sua] 

                                                           
279 KLEIN (2006) p. 131. 
280 KLEIN (2006) p. 3. “I, Ophelia, played a part in this tragedy”.  
281 Causa-nos espécie que as três adaptações escritas por mulheres no século XXI usem do mesmo recurso 
narrativo – Ofélia, em algum momento das histórias, faz uso de substâncias dormitivas para fingir um 
estado de morte. Os críticos contemporâneos, que tanto falam da “afterlife” de Ofélia, ficariam 
impressionados, caso desconheçam os romances, com o fato de que ela realmente volta à vida nas 
adaptações. Acreditamos que haja, assim, uma intenção ainda mais aguda de subversão do texto 
shakespeariano, na medida em que Ofélia, sempre tão lida como uma pungente vítima na tragédia, 
sobreviva nessas obras.  
282 RACKIN (2005) p. 45. “the very rhetoric of authorship, with its use of terms like ‘father’ and ‘begetter’, 
militated against the acknowledgment of a woman’s authority even over the writing she actually 
produced”.  



136 
 

alma"283. A Ofélia de Klein conta a sua versão da história de Hamlet não por meio 

da fala, mas por meio da escrita, terminando seu prólogo com: "Então eu pego 

minha caneta e escrevo. Eis a minha história”284. No texto de Shakespeare, é 

Horácio quem é designado a contar a história de Hamlet – a subversão proposta 

por Klein eleva a condição existencial de Ofélia a um sujeito mais livre e, mais 

importante, a situa em posição mais próxima à de Horácio, com quem ela inicia 

uma relação de amor e cumplicidade ao fim da narrativa. 

Em uma outra reconfiguração da noção de identidade feminina, Lisa Klein 

toma emprestado um episódio da comédia Noite de Reis (1600 – 1601), no qual 

a heroína Viola, disfarçada de rapaz, é confundida com o seu irmão gêmeo, 

Sebastian. A Ofélia de Klein, de modo a evitar algum abuso sexual durante a 

viagem que faz sozinha ao convento na França, também se traveste de homem 

e, e quando se vê no espelho, exclama: "[...] eu pareço Laertes, irmão de mim 

mesma!"285. Ofélia, então, percebe “como é delicioso ser homem e livre!"286. A 

experiência da protagonista subverte completamente a noção de identidade de 

gênero como uma construção estática, aproximando-se da teoria de 

performatividade de Judith Butler, que foi tratado no capítulo teórico desta tese. 

Mais além, a sensação de liberdade descrita por Ofélia, ao cruzar as fronteiras 

de gênero, sentindo-se como um rapaz, denuncia a opressão que aprisiona as 

mulheres em um contexto agudamente patriarcal, como é o da corte 

dinamarquesa.  

Porém, esta Ofélia também anseia pela liberdade intelectual, 

caracteristicamente permitida somente aos indivíduos do sexo masculino, assim 

como na peça de Shakespeare. Ao contrário dos homens, as mulheres não 

tinham acesso à educação formal na Dinamarca de Klein. A personagem, então, 

expressa seu desejo de ter nascido homem, de modo a poder frequentar a 

universidade, como Hamlet e Horácio. Os únicos livros aos quais Ofélia pode ter 

acesso são aqueles reconhecidos como apropriados ao decoro e às limitações 

intelectuais atribuídas às mulheres. Apesar de ser grande leitora de romances, 

Ofélia denuncia que essas obras reproduzem o discurso e as práticas sociais 

                                                           
283 KLEIN (2006) p. 3. “pain presses upon my soul”. 
284 KLEIN (2006) p. 3. “So I take up my pen and write. Here is my story”.  
285 KLEIN (2006) p. 229. “[...] I look like a brother to myself and Laertes!”. 
286 Idem. “How delightful it is to be a man and free!”. 
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patriarcais, que incentivariam as mulheres a ocuparem posições de subjugo ao 

homem287. Embora se debruce sobre tratados que abordam o uso de ervas 

medicinais, a protagonista se ressente de não ter acesso aos livros de filosofia 

que Hamlet lê. Em um jogo narrativo bastante interessante, o romance de Klein 

ganha metaficcionalidade, visto que Ofélia chama a atenção para a forma como 

as mulheres têm sido representadas e silenciadas em uma tradição literária 

dominada quase que exclusivamente por homens. Em uma clara referência à 

fala de Hamlet em (I, ii) no texto shakespeariano (“Frailty, thy name is woman"), 

Ofélia se opõe, em seu pensamento, aos “escritores ignorantes que condenaram 

as mulheres como frágeis e carentes de virtudes”288. A partir desta sugestão 

metaficcional, o texto de Klein possivelmente desafia a posição de prestígio que 

Shakespeare ocupa na nossa herança cultural, em um movimento característico 

de trabalhos de adaptação, ao mesmo tempo subvertendo e aproximando-se do 

texto-fonte. 

Significativa, também, é a gravidez de Ofélia, que se delineia ao final das 

narrativas de Reisert e Klein. Em ambas as adaptações, a protagonista espera 

um filho de Hamlet, embora o Príncipe esteja morto. A gravidez permite, portanto, 

que o legado de Hamlet, o pai, sobreviva em um novo contexto, permitindo-nos 

estabelecer uma analogia com o próprio trabalho de adaptação das autoras. 

Ofélia, enquanto personagem que se (re)constrói em diferentes contextos 

culturais, é capaz de trazer à vida narrativas novas, mas remetidas a um texto 

anterior, da mesma forma que a criança está referida ao pai Hamlet. Por meio 

da contribuição da mulher - das autoras – nasce um novo texto, que não apenas 

busca lançar novas luzes sobre o anterior, mas indica o próprio sentido de 

permanência da obra shakespeariana.  

Único adaptador homem no contexto contemporâneo de romances 

centrados em Ofélia, David Bergantino vai (re)criar uma personagem que parece 

ter introjetado o discurso de um feminismo radical, que se exterioriza pela 

aversão à figura do homem. Assim, a Ofélia de David Bergantino, em Hamlet II, 

Ophelia’s Revenge289 é a que mais radicalmente se distancia da posição de 

                                                           
287 KLEIN (2006) p. 50. 
288 KLEIN (2006) p. 38. “ignorant writers who condemned women as frail and lacking in virtue”. 
289 Vide anexo XII. 
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submissão da Ofélia shakespeariana, visto que ela não somente assume a 

narrativa, como fizeram as três outras Ofélias pós-modernas, como assume, 

também, a posição de vingadora, em um jogo de inversão em relação ao 

revanchista Hamlet do texto-fonte. Em grande medida, embora as protagonistas 

das adaptações contemporâneas da peça sejam muito mais fortes do que a 

Ofélia de Shakespeare, a elas ainda são atribuídas características valorizadas 

pelo discurso hegemônico sobre o gênero feminino, como uma certa delicadeza 

e sensibilidade. Na adaptação de Bergantino, no entanto, o poder da mulher é 

levado ao extremo e, ao contrário de uma jovem inocente, cujas experiências de 

vida vão lhe conduzindo ao amadurecimento e ao poder de agência sobre essas 

mesmas circunstâncias, Ofélia é agora uma vingadora ativa e violenta.   

Na sua condição de indivíduo do sexo masculino, Bergantino aparenta 

não simpatizar com um discurso radicalmente feminista, que posiciona o homem 

como inimigo da mulher, visto que, em seu romance, Ofélia é a antagonista, um 

monstro, uma criatura pantanosa que ataca jovens de uma high school para se 

vingar de Hamlet por sua violência contra ela, seu pai e seu irmão. Infelizmente, 

a alma de Hamlet está ligada a Cameron Dean, um astro do futebol americano 

na Universidade Globe290. Após a morte prematura de seu pai, Cameron herda 

um castelo em Elsinore, além de quatro milhões de dólares, que ele usa para 

levar um grande grupo de amigos para a Dinamarca, com o intuito de comemorar 

o seu aniversário. Em sua chegada, no entanto, o espírito de Ofélia é despertado 

pela proximidade do espírito de Hamlet, aprisionado no corpo de Cameron Dean. 

Ao despertar, os primeiros pensamentos de Ofélia são de vingança, uma vez 

que "havia sido para ele que ela havia vivido uma vez. E foi para ele que ela tinha 

morrido. E agora que ela tinha acordado, era a vez dele morrer por ela”291. Seu 

espírito vingativo lhe dá a capacidade de possuir o corpo de outros adolescentes, 

e através deles, sobretudo das jovens, se vingar de rapazes que com elas se 

envolvam, em um efeito semelhante à vampirização, em uma disseminação 

como a que de uma peste. 

                                                           
290 Clara referência ao Teatro Globe, do qual Shakespeare foi acionista. 
291 BERGANTINO (2003) p. 72. “It was for him that she had once lived. And it was for him that she had 
died. And now that she had risen, it was his turn to die for her”.  
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Após a Ofélia de Bergantino ter possuído os corpos de muitos homens e 

mulheres jovens, Sophia, a namorada de Cameron, é também fisicamente 

possuída pelo espírito da monstruosa Ofélia. A criatura pode, então, ouvir os 

pensamentos de Sophia, e as duas mulheres se enfrentam dentro da mente 

desta. O leitor é convidado a assistir a um embate de posicionamentos no qual 

a mulher feminista contemporânea, representada pela consciência de Sophia, 

confronta as atitudes de uma jovem, a Ofélia-monstro, cuja identidade se 

constituiu pelo discurso rigidamente patriarcal do início da Era Moderna. Assim, 

Sophia diz à Ofélia:  

Ei, eu sei que os tempos eram diferentes, mas um mau conselho, 
especialmente de parentes, é um mau conselho, e não há 
necessidade de enlouquecer por causa disso. E esse cara 
Hamlet. Se o seu amor era tão inevitável e eterno, por que ele te 
tratou assim? Para mim ele parece um idiota. E você? Que 
patética! Eu não tenho nenhum respeito por pessoas que não 
conseguem seguir em frente.292 

 

  A opinião franca de Sophia acerca da autoindulgência de Ofélia e do 

egocentrismo de Hamlet reflete a mudança de atitudes contemporâneas no que 

se refere a relacionamentos amorosos e à forma como os adolescentes leem a 

história de Hamlet e Ofélia. A posse física de Sophia permite à Ofélia acesso 

também ao pensamento da jovem, e, por sua vez, a discursos e atitudes 

contemporâneas sobre as relações entre homens e mulheres. É a abordagem 

pragmática de Sophia, que se configura como a verdadeira heroína da 

adaptação, que permitirá à Ofélia superar as amarras do passado e libertar-se do 

seu próprio sentimento de vingança que a aprisiona. Apaziguada com o seu 

passado, a Ofélia de Bergantino desiste dos planos de vingança que alimentou 

por quatro séculos e permite aos jovens que se divirtam no castelo de Cameron 

Dean. 

  A vida representacional, longa e múltipla, de Ofélia em adaptações 

narrativas de Hamlet, assume, como vimos, discursos que vão deslocando a 

personagem da idealização romântica do século XIX ao pragmatismo do século 

                                                           
292 BERGANTINO (2003) p. 236. “Hey, I know times were different, but bad advice, especially from 
relatives, is bad advice, and there’s no need to go crazy over it. And this Hamlet guy. If yours was such an 
inevitable, eternal love, why did he treat you like that? Sounds like a jerk to me. And you? How pathetic! 
I have no respect for people who can’t move on”.  
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XXI. Em um arco temporal de dois séculos, adaptadores tomaram Ofélia tanto 

como um modelo de castidade para as jovens vitorianas, quanto um exemplo de 

oposição a discursos hegemonicamente patriarcais, sempre buscando revestir a 

criação shakespeariana de um sentido contemporâneo ao tempo de produção do 

trabalho de adaptação. Ofélia não está silenciada, e vem lutando, através de 

novas (re)construções, para não ficar submersa no discurso shakespeariano.  
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Considerações finais 

 

“What then? What rests?” 
(III, iii, 64) 

 

 Como tudo que se refere a Shakespeare tem um volume crítico de 

proporções gigantescas, a angústia ao longo deste trabalho foi constante. Ao se 

optar por trabalhar com personagens oriundas do universo de Hamlet, a 

ansiedade só tende a aumentar - herdeira da maior massa crítica dentro da 

shakespeariana, a tragédia da Dinamarca ainda intriga público, leitores, críticos 

e profissionais de teatro.  

Coletando comentários sobre Gertrudes e Ofélia, frente a opiniões que na 

maioria dos casos se opunham, nos confrontamos com as palavras de Bernard 

Shaw (1856 – 1950). O dramaturgo irlandês, com seu mau humor que, dentre 

outras razões, contribuiu para a sua notoriedade, não ofereceu conforto, ao 

afirmar que “toneladas de tinta e papel, e anos do ‘tempo do homem’ [...] ainda 

são desperdiçados, em inúmeros volumes de tolices sobre o sentido de 

Hamlet”293. Apesar do alerta do dramaturgo para que não se produzisse mais 

“tolices” sobre o Príncipe dinamarquês, Shaw mal poderia imaginar que ele havia 

aberto a porta para esta pesquisa – talvez falar de Hamlet não fosse o caminho, 

mas sim falar de Hamlet; ou melhor, falar de outras personagens que habitam 

Hamlet. 

 Envoltas em ambiguidades, Gertrudes e Ofélia têm o poder de capturar a 

atenção de qualquer leitor ou espectador, apesar da posição muitas vezes 

desconfortável à qual estiveram remetidas por grande parte dos mais de 

quatrocentos anos de debates hamletianos. A Rainha, que mobilizou as mais 

diversas críticas, foi tão recebida como uma adúltera cheia de ardil, quanto o foi 

como mãe zelosa; Ofélia transitou entre o desprezo da crítica e a idealização das 

adaptações vitorianas – ambas foram, no entanto, frequentemente usadas como 

bandeiras da crítica feminista shakespeariana nas últimas décadas. Ganharam 

                                                           
293 SHAW (1989) p. 75. “tons of ink and paper and years of ‘man’s time’ [...] are still being wasted, on 
innumerable volumes of nonsense about the meaning of Hamlet”.  
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o mundo, as artes, os círculos acadêmicos: a Dinamarca não foi uma prisão para 

elas. 

 Assim, buscamos pensar nas personagens dentro e fora da peça. A 

indicação, ainda que muito breve, de Ann Thompson e Neil Taylor, na introdução 

à edição do Quarto 2 de Hamlet pelo selo The Arden Shakespeare Third Series 

foi fundamental. Em uma pequena seção intitulada “Hamlet and women 

novelists” os editores apresentam uma pequena coleção de romances de 

adaptação da tragédia escritos por mulheres. Curiosamente, apesar de 

apontarem para casos como o de Gertrudes of Denmark, “Gertrudes Talks Back” 

e Cláudio e Gertrudes, não encontramos na compilação de Thompson e Taylor 

qualquer narrativa na qual a personagem de Ofélia ocupasse a posição de 

protagonista, ou oferecesse uma (re)construção que levantasse discussões 

sobre aspectos importantes que a personagem shakespeariana encerra. No 

entanto, o caminho da pesquisa já estava delineado e apontava para a busca de 

narrativas de adaptação da tragédia em que Gertrudes e Ofélia 

desempenhassem um papel significativo. 

 Ao longo deste estudo, portanto, foram analisadas as (re)construções de 

Gertrudes e Ofélia em adaptações narrativas de Hamlet – esse foi o foco quase 

que exclusivo da tese. Como sujeitos constituídos pelo discurso que somos, um 

posicionamento ideológico foi inevitável. Nossa busca não foi pela 

(re)construção das personagens apenas, mas também pela construção de uma 

teia crítica que buscasse trazer à luz questões de identidade de gênero que as 

personagens levantam no texto shakespeariano, a partir da configuração que 

lhes é imputada por seus adaptadores prosadores. Em Hamlet, aspectos da 

“maternidade”, por exemplo, estão abertos à discussão, a partir da figura da 

Rainha; mas como esse construto “maternidade” foi recebido e ressignificado na 

prosa ficcional de autores separados por um arco temporal significativo, como é 

o caso de Lillie Buffum Chace Wyman, que escreveu a sua adaptação na década 

de 1920, e de Magaret Atwood, uma autora contemporânea que construiu uma 

carreira literária com estreita ligação com as idéias feministas das últimas 

décadas? Foi a esse tipo de questionamento que buscamos responder. 

 Para alcançar tentativas de respostas, esta pesquisa se viu obrigada a 

transitar por campos alheios à crítica shakespeariana, estritamente falando, mas 
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que estabelecem com ela diálogos profícuos. Pensar a noção e o processo de 

adaptação, parece-nos, ao fim desta tese, uma tarefa altamente enriquecedora 

para aquele que vê na obra do Bardo um objeto de especulação. O teatro 

shakespeariano se avoluma na cultura popular, como apontado na introdução a 

este estudo, devido, em grande parte, às incontáveis adaptações que suas peças 

recebem, em meios culturais dos mais tradicionais, como o romance ou o teatro, 

ao mundo digital. Dotada de uma densidade inigualável, a obra de Shakespeare 

oferece ao adaptador tamanha área de manobra, que se tornou um dos textos-

fontes mais retrabalhados em adaptações.  

 Assim, o primeiro capítulo buscou compreender o sentido do conceito e 

do processo de adaptação, reabilitando o trabalho de adaptadores como 

altamente significativos na produção de matéria cultural e crítica. Tal qual 

Shakespeare (re)criou, em histórias encharcadas de seu caldo cultural, 

personagens e enredos que lhe foram acessíveis a seu tempo, seus adaptadores 

buscam novas interpretações, que, igualmente, revelam os lugares de onde 

veem o mundo, seus contextos sócio-histórico-culturais, portanto. Mais além, foi 

objeto do “capítulo I” a teoria de narrativa, em um recorte dos aspectos 

característicos da personagem de ficção, buscando um contraste entre a sua 

existência no texto teatral e no texto em prosa. Mediado pela figura do narrador, 

seja ele ou não uma personagem na narrativa, as personagens de romances e 

contos são sempre um produto dele, narrador, que controla as “vozes” que se 

fazem ouvir na história. Em se tratando de personagens razoavelmente 

silenciadas, como Gertrudes e Ofélia, adaptações contemporâneas procuraram 

frequentemente lhes dar essa “voz” de narradoras, sobretudo se pensarmos nos 

romances de Lisa Fiedler, Rebecca Reisert e Lisa Klein, nos quais Ofélia é a 

narradora de sua história. Ainda no primeiro capítulo, sendo a premissa do 

trabalho a noção de que a identidade das personagens se configura de formas 

diferentes nos romances analisados, apontamos para uma compreensão, ainda 

que breve, do conceito de identidade e de sua construção via discurso e, 

portanto, seu caráter instável e historicamente construído. 

 O segundo capítulo buscou tratar dos três textos da peça, e das 

configurações de Gertrudes e Ofélia em cada um deles. A ambiguidade que 

caracteriza a personalidade da Rainha é claramente mais acentuada no Quarto 
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2 e no Fólio, conforme foi discutido. Mais além, a simplificação da linguagem e o 

encurtamento das falas do Quarto 1 revelam, se assumimos os três textos como 

legitimamente shakespearianos, práticas teatrais ainda mais modernas do que 

geralmente pensamos ter sido as elisabetanas: um teatro atento ao tipo de 

público ao qual o espetáculo se destinava e que, portanto, adaptava-se a si 

próprio. Assim, acreditamos que, talvez, o primeiro adaptador de Shakespeare 

tenha sido ele mesmo.  

 O capítulo III teve como foco apresentar um panorama da crítica 

hamletiana, buscando compreender como as personagens femininas da peça 

foram se inserindo no legado crítico da peça, e como esse mesmo legado revela 

valores sobre o sujeito feminino que lhes são contemporâneos. A princípio 

praticamente invisíveis no contexto crítico, Gertrudes e Ofélia ganham escopo a 

partir, principalmente, da virada feminista do final do século XX. A recepção de 

Ofélia, em especial, foi revolucionada com o trabalho seminal de Elaine 

Showalter, que abriu portas e novas perspectivas sobre a personagem, 

permitindo uma análise de suas representações que revelam não o que Ofélia é, 

mas que aspectos da cultura de uma época específica estão representados nela, 

a partir de suas (re)construções.  

 O objetivo do capítulo IV foi discutir as diferentes configurações da 

representação de Gertrudes nas narrativas analisadas: Gertrude of Denmark: An 

Interpretative Romance, “Gertrude Talks Back” e Cláudio e Gertrudes. No 

romance de Wyman, foi apontado que a personagem foi (re)construída em 

posição muito próxima à figura de uma mãe idealizada. Decalcada na imagem 

do “anjo do lar”, que tanto habitou o ideário vitoriano, a Gertrudes de Wyman 

pauta sua existência na devoção ao amor por Hamlet.  

 Em posição diametralmente oposta, em “Getrudes Talks Back”, Margaret 

Atwood (re)cria uma Rainha que, dialogando com o Príncipe, em um retorno à 

“closet scene” do texto shakespeariano, ponto de maior tensão entre os dois, se 

apresenta ao leitor como uma mulher que, além de se outorgar ao direito do uso 

de sua sexualidade sem a interferência do filho, rebate (“talks back”) o discurso 

virulento de Hamlet de modo irônico e sarcástico, deslocando-se assim da 

posição ambígua a que Shakespeare a remeteu nos textos de 1603 e 1623, 

assumindo a culpa pela morte do primeiro marido e, com isso, se deslocando da 
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posição de vítima da fala misógina do filho. Bem ao contrário da Gertrudes de 

Wyman, a personagem de Atwood não expressa o menor desejo de idealização 

da sua condição materna.  

 No romance de John Updike, Gertrudes é (re)construída como uma 

mulher que busca desafiar as limitações a que o sujeito feminino estava 

circunscrito em seu contexto social. Dividida entre o amor a Cláudio e as 

acusações do filho, a Rainha se aproxima de uma ideia bastante contemporânea 

de indivíduo, a partir de uma existência cindida pelo conflito: de fato, “a heart 

cleft in twain”.     

 No capítulo V, o objeto de análise foram as narrativas de adaptação nas 

quais Ofélia ocupa posição central, ou tenha um papel significativo. Partindo de 

narrativas do XIX, voltadas para o público juvenil, como o conto dos irmãos Lamb 

e o de Edith Nesbit, Ofélia foi lida como uma personagem na qual valores caros 

à mentalidade vitoriana – pureza, castidade e obediência – nela foram 

representados de forma muito semelhante aos “manuais de conduta”, tão 

comuns na educação de jovens – de ambos os sexos – durante o período 

novecentista. Firmando uma matriz de representação da personagem, o trabalho 

da escritora inglesa Mary Cowden Clarke, em “The Rose of Elsinore”, contribuiu 

para a afirmação, junto aos leitores da novela, de um imaginário sobre o 

“feminino” na época e que ajudou a alimentar um discurso sobre a virtude e a 

castidade. Junto à edição das peças pelos irmãos Bowdler, discutida no “capítulo 

I” desta tese, a narrativa de Clarke apresenta uma Ofélia moldada para se 

acomodar ao lar vitoriano, apropriada por um discurso moralizante e alimentando 

esse mesmo discurso. 

 Narrativas contemporâneas em que Ofélia se configura como 

protagonista, os romances de Fiedler (Dating Hamlet, Ophelia’s Story), Reisert 

(Ophelia’s Revenge) e Klein (Ophelia) resgatam a matriz fundada por Clarke e 

(re)constroem a personagem, de maneira muito próxima ao gênero 

Bildungsroman, alheia às amarras morais da castidade vitoriana, mas ainda 

muito presa à construção do ideal de amor romântico, que The Girlhood of 

Shakespeare’s Heroines veicula. Representada como uma tela na qual se 

projetam os valores de uma época, Ofélia é (re)construída, mais uma vez, em 

contornos que subscrevem o discurso sobre o feminino, mas em roupagens 
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contemporâneas. A adaptação de David Bergantino (Hamlet II: Ophelia’s 

Revenge), por sua vez, afasta a protagonista de uma representação romântica, 

a partir de uma caracterização que a aproxima do papel de antagonista no 

romance: uma jovem ressentida e vingativa. Ainda assim, pelas palavras de 

Sophia, a obra remete o leitor a uma construção hegemônica sobre o feminino 

na contemporaneidade: de uma mulher pragmática, que deve buscar na relação 

amorosa a parceria e a reciprocidade que Hamlet não ofereceu à Ofélia, na visão 

de Bergantino. 

 Ao longo desta tese, buscamos mapear, a (re)construção das 

personagens na ficção em prosa. Chegamos ao fim com a absoluta certeza de 

que não foi delineada qualquer resposta definitiva sobre a representação de 

Gertrudes e Ofélia no gênero narrativo. Como tudo o que se refere a Hamlet, 

entender a construção e a reconstrução da tragédia dinamarquesa talvez seja 

uma tarefa inesgotável e sem respostas fechadas. Nesse sentido, retomamos 

aqui as palavras do Rei Cláudio que, na forma de epígrafe, abrem estas 

considerações finais: “What then? What rests?”. Resta muito trabalho a qualquer 

um que queira analisar adaptações hamletianas para a prosa. Antes do começo 

da redação desta tese, foram lidos vários romances e contos de adaptação da 

tragédia. Na tentativa do estabelecimento de um recorte específico, nosso objeto 

de análise recaiu sobre aqueles em que Gertrudes e Ofélia ocupam posição 

central ou significativa. A herança romanesca de Hamlet, no entanto, fornece um 

material de estudo riquíssimo. Além do romance do crítico shakespeariano 

Graham Holderness (The Prince of Denmark), ao qual nos referimos na 

introdução, estudiosos podem contar com todo um vasto corpus já elencado, 

especialmente de adaptações de narrativas detetivescas da peça: Audition for a 

Murder, de P. M. Carlson; Something Rotten, de Jasper Fforde; Sleep of Death, 

de Philip Gooden; Hamlet, Revenge! An Inspector Appleby Mystery, de Michael 

Innes; The Hamlet Murders, de David Rotenberg; Lord Hamlet’s Castle, de 

Hunter Steele e An Antic Disposition: A Medieval Mystery, de Alan Gordon. 

Outras adaptações também avolumam o legado da peça entre prosadores: sobre 

a natureza artística do próprio teatro, há Hamlet Had an Uncle: A Comedy of 

Honor, de James Branch Cabell, além da adaptação de Alethea Hayter, Horatio’s 
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Version, na qual o grande amigo do Príncipe é o protagonista e narrador da 

história.   

 Shakespeare nunca deixou de adaptar narrativas para escrever suas 

peças que, por sua vez, motivaram narrativas outras. Tanto ele quanto os seus 

adaptadores apresentaram suas visões sobre seus textos-fontes, a partir de 

seus contextos culturais. Nesta tese, foi apresentada a minha – situada – sobre 

as (re)construções de Gertrudes e Ofélia na prosa de ficção nos dois últimos 

séculos até hoje. De coadjuvantes, passaram a protagonistas.  
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gertrude of Denmark: An Interpretative Romance, de Lillie Buffum Chace 

Wyman 

Capa da primeira edição, de 1924. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontispício de Gertrude of Denmark: An Interpretative Romance, 

de Lillie Wyman (1924) 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de Good Bones, de Margaret Atwood 

Antologia de contos que inclui “Gertrudes Talks Back”. 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

Gertrudes and Claudius (2000), de John Updike 

Capa da edição norte-americana. 
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ANEXO V 

 

 

“Ophelia” (1851-2), por Sir John Everett Millais 

 

 

 

Detalhe do olhar 
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ANEXO VI 

 

 

“Untitled (Ophelia)” (2001), por Gregory Crewdson 

 

 

Detalhe do olhar 
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ANEXO VII 

 

 

 

Frontispício à primeira edição inglesa de The Tales from Shakespeare (1807), 

por Mary e Charles Lamb. 
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ANEXO VIII 

 

 

 

A segunda capa da edição de 1852 The Girlhood of Shakespeare’s Heroines in 

Series of Fifteen Tales  mostra uma Julieta em uma imagem bem próxima 

daquela que herdamos da Virgem Maria, como no caso da imagem de 

Gertrudes, no frontispício do romance de Wyman. 
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ANEXO IX 

 

 

Capa da edição norte-americana de Dating Hamlet: Ophelia’s Story (2002), de 

Lisa Fiedler. 
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ANEXO X 

 

 

 

 

Ophelia’s Revenge, de Rebecca Reisert – 

“Hamlet as you have never imagined it” 

Capa da edição britânica (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

ANEXO XI 

 

 

 

 

Ophelia (2006), de Lisa Klein. 

Capa da edição norte-americana. 
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ANEXO XII 

 

 

 

 

 

Capa de Hamlet II, Ophelia’s Revenge (2003), de David Bergantino, 

publicado nos Estados. 


