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RESUMO

O presente  trabalho  tem por  objetivo  analisar  dois  perfis  femininos  presentes  nas  tragédias 
shakesperianas  Hamlet  e  Romeu  e  Julieta:  Ofélia  e  Julieta,  respectivamente,  levando  em 
consideração  os  aspectos  sócio-político-religiosos  que  vigoravam  na  época  de  William 
Shakespeare. Para tanto, faz-se necessário traçar um breve histórico da época em que vivia o 
dramaturgo, o Renascimento, e do período que o antecede, a Idade Média. Um dos conceitos – 
presente  nesses  dois  períodos  –  fundamentais  para  entender  a  situação  das  personagens 
supracitadas é o patriarcalismo, uma tradição que condiciona o comportamento das duas jovens e 
que as leva ao final trágico.

Palavras-chave: Shakespeare; mulher; patriarcado; Idade Média; Renascimento.
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ABSTRACT

This research aims to analize two female profiles presented in the shakesperian tragedies Hamlet  
and  Romeo and Juliet:  Ophelia  and Juliet,  respectively,  taking into  consideration  the  social, 
political and religious aspects which were in force in William Shakespeare's time. Therefore, it is 
necessary to outline a brief history of the dramatist's time, the Renaissance and the period before 
it, the Middle Ages. One of the essential concepts – presented in both of these ages – in order to 
understand the characters situation mentioned above, is the patriarchy, which conditions their 
behaviour and leads them into the tragical end.

Keywords: Shakespeare; woman; patriarchy; Middle Ages; Renaissance.
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1  INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO

Um dos fatos mais marcantes sobre os estudos da evolução do papel da mulher nos 

âmbitos social, econômico, político e religioso é a percepção de que alguns conceitos em relação 

ao modo de ver essa mulher mantiveram-se vigentes através dos tempos.  O que se pretende 

mostrar nesta pesquisa são alguns desses conceitos e crenças próprios da Idade Média, período 

que compreende do século V ao XV, e como muitas dessas crenças prevaleceram no período 

posterior, o Renascimento. Entender com clareza e objetividade o contexto no qual vivia a mulher 

medieval e, em seguida, a mulher renascentista é fundamental para o estudo das heroínas de duas 

tragédias shakesperianas,  Hamlet e  Romeu e Julieta.  Dentro desse enfoque, torna-se essencial 

detectar  em  que  medida  Shakespeare  absorveu  e/ou  subverteu  esses  valores  nas  obras  em 

questão.

Assim como em outros períodos da história, uma característica inegável sobre o período 

denominado Idade Média é a grande influência masculina. Há, entretanto, diversos relatos de 

histórias das mulheres dessa época, embora tais registros não sejam provenientes das próprias 

protagonistas.  A maior  parte  dos  documentos  que  descrevem  a  mulher  e  o  papel  que  ela 

representava no período medieval foi produzida pelos clérigos, os poucos que possuíam acesso à 

leitura e à escrita, fato que também pode ter colaborado para o conceito de misoginia em relação 

ao gênero feminino. Sabe-se que na época medieval,  período de forte influência religiosa, os 

modelos de perfis femininos eram basicamente três: Eva, a pecadora; Maria, a Virgem e modelo 

de perfeição, e Maria Madalena, a pecadora arrependida. De acordo com a bíblia, Eva, a primeira 

mulher1, foi formada a partir da costela de Adão, o que justificaria a sua posição de inferioridade 

1Consideramos neste trabalho a  posição defendida por  grande parte  das  referências  bibliográficas  em relação  à  
criação da primeira mulher, Eva, embora haja muitas teses afirmando e esclarecendo uma segunda versão que teria 
sido suprimida da versão da bíblia que conhecemos. De acordo com o mito de Lilith, ela teria sido a primeira mulher 
criada para ser companheira de Adão. Lilith teria sido feita do barro, de forma idêntida à criação de Adão e ao  
mesmo tempo que ele. Por esse motivo ela exigia uma situação de plena igualdade entre ambos. Adão, por outro  
lado, não teria aceitado essa posição e Lilith, sentindo-se extremamente aborrecida com essa situação, teria, de livre  
vontade, abandonado o paraíso. Nesse momento, para que Adão não ficasse sozinho, Eva teria sido criada a partir da  
costela de Adão, seguindo-se a história contida no Gênesis. Assim, como é normal acontecer com muitos mitos, a  
história de Lilith possui diversas versões, algumas dessas versões defendendo-a e outras afirmando que ela teria sido 
o primeiro  demônio  na  Terra.  Contudo,  todas  essas  versões  concordam no ponto  em que afirmam ser  Lilith  a 
primeira  mulher.  Segundo  esse  ponto  de  vista,  podemos  considerar  Eva  como  o  primeiro  modelo  de  mulher 
submissa.

Não temos a intenção, neste trabalho, de defender uma ou outra versão a respeito de quem teria sido a  
primeira mulher da história. Contudo, acreditamos ser interessante comentar as diferentes versões encontradas na 
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e  o  dever  de  submissão  da  mulher  em  relação  ao  seu  parceiro,  além  de  conferir-lhe  a 

característica de ser dominada pelos sentidos e de ser adequada apenas para procriar. Todavia, há 

um ditado proveniente do Talmud2 afirmando que Eva não era inferior a Adão porque não foi 

criada a partir de seus pés, também não era superior a ele porque não foi criada a partir de sua 

cabeça, mas de uma costela dele, para que fosse sua companheira e andasse a seu lado.

Se de um lado está Eva, considerada a grande responsável pela queda da humanidade, do 

outro está Maria, o modelo de perfeição que deveria ser seguido por todas as mulheres, e que 

surgiu para redimir esse gênero considerado inferior e indigno de confiança. Entretanto, nenhuma 

mulher  poderia  ser  igualada à  Virgem, ou seja,  seria  impossível  para qualquer  mulher  tentar 

alcançar esse ideal de pureza e virtude. Nessas circunstâncias, surge a figura de Maria Madalena, 

uma pecadora  que  se  arrepende  e,  através  do  caminho  de  penitência  e  purificação,  torna-se 

merecedora da graça divina. Seria esse, então, um modelo possível de ser imitado pelas mulheres 

em geral. Embora tenha surgido essa figura de redenção que é Maria Madalena, ainda assim ela 

não significaria a reabilitação das mulheres. De modo que, mesmo com um exemplo de pureza 

como Maria e outro de arrependimento como Maria Madalena, as mulheres continuariam a serem 

vistas como pecadoras e não seriam reabilitadas a um estágio de igualdade para com o homem.

Tendo essa breve introdução em mente, é possível analisar, a partir de agora, a situação 

da mulher medieval com mais detalhes. O período que ficou conhecido como Idade Média teve 

início no século V, mais precisamente em 476, após a queda do Império Romano no Ocidente. O 

Império Romano no Oriente, em Constantinopla, ainda perdurou até 1453. O feudalismo, modo 

de organização da sociedade da Idade Média com base fundamentalmente militar, teve entre seus 

povos formadores os germânicos. Sobre os primeiros séculos, a melhor referência em relação às 

tribos germânicas primitivas é  Germânia, de autoria de Tácito, historiador romano do final do 

século I d.C. Em A mulher na Idade Média (1999), José Rivair Macedo disserta sobre a condição 

da  mulher  no  período  medieval  nos  meios  familiar,  profissional,  político,  entre  outros.  Ele 

também comenta sobre a obra de Tácito:

pesquisa, sobretudo o fato de haver suposições a respeito do mito de Lilith ter sido deixado de lado devido à atitude  
tomada por ela ao sentir-se inferiorizada por Adão. O modelo de mulher que ficou registrado no Gênesis, apesar de  
Eva ser também considerada uma pecadora, ainda é o de uma mulher teoricamente inferior ao homem por ter sido 
criada a partir de uma costela desse homem.
2 A palavra Talmud vem do hebraico e significa estudo. Trata-se de um complemento da bíblia para a comunidade 

judaica que contém diversos depoimentos e ditados de grandes rabinos.
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O relato de Tácito refere-se a uma época onde a situação da mulher piorava entre os 
germanos. Parece que antes ela era venerada, como a um ser divinamente inspirado. 
Consideravam-na dotada do poder da adivinhação, capaz de praticar sortilégios. (p. 12).

Segundo a obra de Tácito,  os laços mais importantes dentro dessas tribos são os do 

parentesco e as regras da herança, que favoreciam os homens. Às mulheres cabia cultivar os 

campos, cuidar da casa e dos filhos. Porém, ainda nessa época, elas eram muito valorizadas e até 

veneradas como sacerdotisas ou profetisas. A castidade era fundamental e "as [mulheres] que 

eram apanhadas em adultério eram severamente punidas, flageladas e enterradas vivas." Entre 

esses povos germânicos, havia três tipos de casamento: o casamento por compra (Kaufehe), o 

casamento  por  captura  (Raubehe)  e  o  casamento  por  mútuo  consentimento  (Friedelehe).  Na 

maior parte dos casos, a filha era um bem a ser negociado. (Duby; Perrot, 1990, p. 229-230). 

A Idade Média pode ser dividida em dois períodos: a Alta Idade Média, que compreende 

do  século  V ao  X,  e  a  Baixa  Idade  Média,  do  século  XI  ao  XV.  Nesse  longo  período  de 

aproximadamente  dez  séculos,  ocorreram  muitas  transformações  nas  artes,  no  progresso 

científico e, principalmente, na religião. De fato, a grande responsável pela maior parte dessas 

mudanças foi a Igreja Católica, que exerceu um forte domínio em toda a Europa. É o que explica 

a multiplicação de grandes catedrais dessa época. Em relação à mulher, de uma forma geral, a 

situação sofreu poucas transformações. Como de costume, a mulher deveria sujeitar-se ao pai ou 

ao marido, que detinha o direito de gerir os seus bens. A maior parte das leis favorecia o homem. 

Por exemplo, o homem poderia, se quisesse, manter relações sexuais com suas escravas e até 

reconhecer  os  filhos  dessas  uniões.  Por  outro  lado,  se  uma  mulher  tomasse  uma  atitude 

semelhante, poderia perder as propriedades, a liberdade e até a vida. No caso de um divórcio, o 

homem tinha o direito de obter a separação por diversos motivos, como por exemplo, se sua 

esposa fosse estéril ou se tivesse cometido algum tipo de crime. Mas se ela não estivesse em 

nenhum desses casos e, se mesmo assim, o marido ainda quisesse obter a separação, bastaria 

renunciar  ao  controle  dos  seus  bens.  Contudo,  a  mulher  "deveria  ser  sufocada  na  lama"  se 

tentasse agir do mesmo modo, segundo as leis germânicas. Ela poderia divorciar-se se pudesse 

provar que o marido era culpado de algum crime muito grave, segundo a lei romana, e a lei 

visigótica permitia o divórcio se o marido fosse pederasta, por exemplo. (Duby; Perrot, 1990, p. 
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234-235).

Outro fato que diz  respeito  à influência da Igreja  Católica é  a indissolubilidade dos 

casamentos. Um caso muito famoso do século IX foi a tentativa de divórcio de Lotário II, rei da  

Lotaríngia, de Teuteberga. Após dois anos de casamento, ela ainda não tinha engravidado, por 

isso Lotário decidiu que era melhor separar-se dela e casar-se com sua amante Valdrada, que lhe 

tinha dado um filho. O rei tentou utilizar diversas estratégias: acusou sua esposa de incesto com o 

seu próprio irmão; obrigou-a a declarar que desejava entrar para um convento; provavelmente sob 

tortura,  ela  declarou  que  tinha  cometido  incesto  e  engravidado,  mas  que  abortara  a  criança. 

Finalmente,  ele  forçou-a  a  solicitar  o  divórcio  afirmando  ser  estéril.  Apesar  de  todas  essas 

alegações, Lotário não conseguiu seu intento, pois a Igreja não permitiu a separação e, mesmo 

que permitisse, o rei  não poderia voltar a casar-se. O caso terminou com a morte de Lotário 

quando regressava de Roma, aproximadamente em 869. (Duby; Perrot, 1990, p. 240-241).

No século X, em meio aos conflitos do fim do Império Carolíngio, as famílias nobres 

passaram a centralizar o poder, tornando-se a unidade mais estável. Dentro desse contexto, as 

mulheres saíram beneficiadas social e politicamente. Nesse período, pelo menos teoricamente, as 

mulheres poderiam escolher seu destino e optar pelo mosteiro ou pelo casamento, embora, na 

realidade,  a  maioria  delas  ainda  continuasse  a  ser  prometida  em casamento  na  infância.  Em 

relação às mulheres casadas, elas surgem como proprietárias de castelos e outros bens. (Duby; 

Perrot, 1990, p. 244-247). No que diz respeito às estratégias matrimoniais, entre os séculos X e 

XI, houve uma transformação nas estruturas familiares em relação ao patrimônio. A partir daí, 

apenas o filho primogênito passou a herdar a maior parte dos bens, os filhos mais novos eram 

privados de quase todos os bens e as mulheres foram excluídas da sucessão. O objetivo dessa 

modificação  era  evitar  o  fracionamento  do  patrimônio  familiar.  Quando  a  mulher  se  casava 

passava a pertencer à família do esposo e dessa forma não colocava em risco a riqueza da família  

paterna. Se ela se tornasse viúva, ela também não tinha direito à herança e apenas mantinha os 

bens doados pelo seu pai, além de um contradote recebido do esposo na ocasião do casamento 

(Macedo, 1999, p. 15). 

Estas  estratégias  matrimoniais,  organizadoras  e  sustentadoras  das  relações  sociais 
permitiam a reprodução da ordem social e da ordem política. O casamento era, antes de 
tudo, um pacto entre duas famílias. Nesse ato, a mulher era ao mesmo tempo doada e  
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recebida,  como um ser  passivo.  Sua  principal  virtude,  dentro  e  fora  do  casamento, 
deveria ser a obediência, a submissão. Solteira, era identificada sempre como Filia de,  
Soror de. Casada, passava a ser personificada como Uxor de. Filha, irmã, esposa: servia 
de referência ao homem a que estava sujeita. (Macedo, 1999, p. 15)

Em relação aos mosteiros, é notável a representatividade que eles possuíam em toda a 

Idade Média, pois eram importantes instituições que contribuíam para funções como educação e 

abrigo  para  as  moças  cujos  pais  não  podiam ceder  um dote  para  o  casamento,  ou  que  não 

pudessem se casar por qualquer outro motivo. Dessa maneira, conclui-se que nem sempre as 

mulheres se tornavam reclusas por vocação religiosa, mas sim, por ser a única alternativa que 

lhes restava além do casamento. No caso do matrimônio, o marido tinha a obrigação de prover 

tudo o que fosse necessário para a sobrevivência de sua esposa, além de ter o papel de educá-la e 

de dominá-la. 

O período da Idade Média apresenta uma vasta quantidade de histórias sobre mulheres 

do campo, da cidade,  nobres, religiosas,  casadas e virgens,  todas elas ressaltando a condição 

difícil e, na maior parte das vezes, servil dessas mulheres. Elas eram constantemente ameaçadas e 

punidas  com  castigos  físicos  que  levavam,  em  muitos  casos,  à  morte.  Também  podemos 

mencionar como essas mulheres eram qualificadas, o que não varia muito. Normalmente eram 

chamadas de vários nomes pejorativos que exaltavam sua condição difícil em meio à sociedade 

patriarcal: "ei-la,  à vez,  tentadora, feiticeira, serpente,  peste,  traça, comichão, veneno, chama, 

embriaguez." (Duby; Perrot, 1990, p. 37).

Muito  desse  comportamento  da  sociedade  majoritariamente  patriarcal  se  deve  ao 

conhecimento da medicina na época.  As características físicas e biológicas do sexo feminino 

eram interpretadas de forma a enfatizar a condição frágil e inferior. Características como a menor 

força  física,  por  exemplo,  eram  utilizadas  como  justificativa  para  exaltar  a  superioridade 

masculina e o poder que os parentes masculinos podiam exercer sobre a mulher. "As palavras 

reservadas para definir a mulher servem unicamente para evocar a sua função principal: até a sua 

fraqueza física, garantia de submissão ao homem, favorece a procriação." (Duby; Perrot, 1990, p. 

65). Dessa forma, acreditava-se que a mulher era apenas um instrumento da continuidade da raça 

humana, portanto, para essa sociedade, nada mais natural que ela fosse mais fraca e governada 

pelos instintos, pela carne.

De acordo com os conhecimentos de anatomia da época, acreditava-se que os órgãos 
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femininos eram apenas uma espécie de versão, ou simetria inversa, dos órgãos masculinos: "um 

destes instrumentos é acabado e voltado para o exterior, o outro é diminuído e retido no interior,  

constituindo de certa maneira o inverso do instrumento viril." (Duby; Perrot, 1990, p. 69-70). 

Outra crença difundida na época está relacionada ao ciclo menstrual. Dizia-se que a menstruação 

era a expulsão de resíduos e que, por essa razão, as mulheres podiam ter uma pele lisa e estariam 

livres de hemorróidas. Por outro lado, os homens liberariam esses resíduos na forma de pêlos e 

barba. (Duby; Perrot, 1990, p. 79). Na Idade Média, era comum associar a menstruação com a 

falta de higiene e transmissão de doenças. Mais tarde, a menstruação também estaria relacionada 

com o metabolismo aparentemente mais frio da mulher, o excesso de sangue não poderia ser 

utilizado em exercícios físicos, sendo, então, eliminado. Está bem claro até aqui que todos os 

conhecimentos que os estudiosos da época medieval podiam ter eram direcionados com o fim de 

fundamentar  a  tese  da  inferioridade  feminina.  Portanto,  era  um consenso  comum pensar  na 

mulher como um ser incompleto, passivo. De acordo com o pensamento vigente, a "finalidade da 

Natureza é o ser perfeito, o macho." Entretanto, quando essa perfeição não pode ser atingida, 

surge a matéria feminina, "um macho em potência, cujo devir foi contrariado, um ser falhado, 

incompleto, mutilado." (Duby; Perrot, 1990, p. 82).

Considerando  esses  conceitos,  a  sociedade  medieval  impunha  às  mulheres  alguns 

preceitos sobre o comportamento esperado delas: o caminho da virtude e da salvação. Em geral, 

afirmava-se: "(...) as mulheres são apenas esposas, mães e filhas, o seu papel é apenas o de fazer 

e educar crianças, o seu trabalho é apenas o trabalho doméstico." (Duby; Perrot, 1990, p. 108). 

No caso de rainhas, princesas e damas da aristocracia, mais do qualquer outra mulher, tinham a 

obrigação  de  seguir  as  normas  morais,  pois  eram  um  exemplo  do  que  as  outras  mulheres 

deveriam ser. Dentro desse contexto, a castidade era uma qualidade imprescindível no caso das 

moças ainda solteiras. A virgem não deveria ser virgem apenas no corpo, mas também nos seus 

pensamentos, ou seja, os pensamentos impuros tinham que ser afastados. Sua obrigação era ser 

casta no corpo e na alma. (Duby; Perrot, 1990, p. 112). Sendo assim, as moças não deveriam 

expor-se, pois estariam incentivando o homem a cometer atos pecaminosos. Contudo, falava-se 

sobre  a  tão  conhecida  fraqueza  moral  das  mulheres,  acreditava-se  que  essa  característica  da 

mulher  não  permitia  que  ela  tomasse  conta  de  si  própria,  por  isso  havia  a  necessidade  de 

guardiões, que eram o pai, irmão, marido. Vejamos uma definição do conceito de “custodia”:
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Custodia serve  para  indicar  tudo  aquilo  que  pode  e  deve  ser  feito  para  educar  as 
mulheres  nos  bons  costumes  e  salvar  as  suas  almas:  reprimir,  vigiar,  encerrar,  mas 
também proteger,  preservar,  cuidar.  As mulheres  guardadas são amadas  e  protegidas 
como um bem inestimável,  escondidas  como um tesouro  frágil  e  precioso,  vigiadas 
como um perigo sempre imanente, encerradas como um mal de outro modo não evitável. 
Esta série complexa de intervenções, que vão da repressão mais rígida ao cuidado mais 
amoroso, deve ser praticada desde a infância e portanto acompanhar a mulher, seja ela 
leiga ou religiosa, em todas as fases da sua vida. (Duby; Perrot, 1990, p. 121). 

A mulher não deveria usar roupas suntuosas nem uma maquiagem excessiva. Se assim 

ela  procedesse,  ela  estaria  afrontando  a  vontade  de  Deus  e  estaria  privilegiando  "a  vil 

exteriorização do seu corpo em relação à preciosa interioridade da sua alma" e estaria revelando, 

pelo  uso  de  cosméticos,  "uma soberba  sem limites"  ao  julgar-se  capaz  de  alterar  a  imagem 

recebida por Deus. (Duby; Perrot, 1990, p. 126-127). É possível, neste ponto, lembrar de um 

trecho da tragédia Hamlet, de William Shakespeare. Quando Ofélia é mandada pelo pai e pelo rei 

para conversar com o príncipe objetivando desvendar o mistério da loucura do personagem, ele 

faz  uma  crítica  a  ela  afirmando  que,  ao  usar  pintura  no  rosto,  ela  estaria  arranjando  outra 

aparência  que  não  a  recebida  por  Deus.  Ofélia  estaria,  em  outras  palavras,  acobertando  a 

realidade dos fatos, este exemplo corrobora uma das temáticas que são desenvolvidas em todas as 

peças de Shakespeare, que é a questão da aparência e da realidade. Hamlet critica duramente o 

comportamento da jovem ao afirmar que está cansado desse tipo de atitude:

Tenho ouvido também falar muito de como vos pintais; Deus vos deu uma face e vós 
vos  fabricais  outra;  dançais,  meneais,  ciciais,  arremedando  as  criaturas  de  Deus,  e 
mostrais vosso impudor como se fosse inocência. Vamos, basta: foi isso o que me fez 
louco. (Shakespeare, 1995, p. 92)

Percebe-se, portanto, que havia uma tentativa, mesmo no Renascimento, de manter a 

mulher numa posição que a sociedade julgava ser a mais acertada, a mais correta para ela. Torna-

se importante mencionar que Shakespeare trabalha com os dois modelos de mulher: aquela que 

ainda se submete aos padrões e aquela que subverte francamente as expectativas sociais. Em 

ambos os casos o dramaturgo inglês está  tecendo uma ampla crítica social.  Conforme Duby, 

Perrot  (1990,  p.  138),  esperava-se  que  a  mulher  assumisse  uma posição  de  submissão  e  de 

trabalho: "Castidade, humildade, modéstia, sobriedade, silêncio, trabalho, misericórdia, custódia: 
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as mulheres ouviram repetir estas palavras durante séculos." (Duby; Perrot, 1990, p. 138).

Mais tarde, na Baixa Idade Média, teve início um período de conflitos e inovações, que 

foram mais desenvolvidas no período posterior, o Renascimento. Para as mulheres, aos poucos, 

houve um aumento da mobilidade social, mudanças culturais e religiosas. No período final da 

Idade Média, especialmente na Europa central e ocidental, as mulheres conseguiram conquistar 

alguns direitos.  As mulheres  solteiras  e  viúvas obtiveram uma maior  liberdade de ação e  de 

decisão  em relação  aos  seus  patrimônios,  filhos  menores,  entre  outros  direitos.  As  casadas, 

entretanto, continuavam sob o domínio do marido. Essa relação conjugal tornava-se cada vez 

mais marcante dentro da sociedade. (Duby; Perrot, 1990, p. 357-358). Ainda sobre o casamento, é 

interessante salientar que as alianças entre as famílias continuavam mais importantes do que a 

vontade  das  jovens.  Apenas  nas  camadas  sociais  mais  baixas  as  jovens  possuíam um poder 

decisório um pouco maior.

Durante esse período, era comum que o casamento fosse decidido quando os filhos ainda 

eram crianças e, pouco tempo depois, a noiva era enviada à casa do noivo ou a um convento até a 

aproximação da data do matrimônio. Em relação à submissão que a esposa deveria ter para com o 

seu marido, há um relato muito interessante contando a história de Grisélida, ou Griselda, uma 

jovem que sofre inúmeras humilhações, acredita que seus filhos estão mortos e é posta para fora 

da casa conjugal vestida apenas com uma camisa. Não lhe resta mais nada a não ser retornar à 

casa do pai. O mais fascinante dessa narrativa é o fato de todas essas agruras serem suportadas 

com dignidade, paciência e palavras doces. (Duby; Perrot, 1990, p. 545-547). É, sem dúvida, uma 

história  muito  bonita  sobre  um  determinado  perfil  feminino,  embora  o  que  esteja  sendo 

considerado louvável é o comportamento submisso e dócil da personagem.

Após o longo período que abrangeu a Idade Média,  tem início  uma época que  traz 

consigo uma aura de transformações que já haviam começado a surgir  em diversas  áreas do 

conhecimento no final da chamada “Idade das Trevas”. Essa nova era, que ficou conhecida mais 

tarde como Renascimento ou Renascença, tenta resgatar a tradição clássica. É uma época, que 

compreende aproximadamente os séculos XV a XVII, na qual o mundo estava passando por uma 

transformação em várias áreas do conhecimento, tais como nas artes, ciência, política e religião. 

Alguns nomes que marcaram esse período são: Miguel de Cervantes (1547 - 1616), que publicou 

o romance  Dom Quixote; Luís Vaz de Camões (1525 – 1580), e o clássico  Os Lusíadas; no 
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campo científico Nicolau Copérnico (1473 – 1543) e Galileu Galilei (1564 – 1642) contribuíram 

de forma significativa com a teoria heliocêntrica, entre muitos outros exemplos.

Na transição da Idade Média para a Moderna,  os valores em diversas áreas estavam 

passando por mudanças drásticas,  pois o pensamento medieval não mais correspondia com a 

realidade.  Dessa  forma,  o  Renascimento  traz  novos  interesses  para  sua  época.  Apresenta, 

principalmente,  uma  mudança  da  visão  do  homem no  mundo.  A Idade  Média  é  conhecida, 

especialmente, pela forte crença religiosa, sendo a vida do homem bastante influenciada pelo 

poder  divino.  No  período  posterior,  o  homem passou a  ser  o  centro  do  universo,  não  mais 

dependendo exclusivamente da intervenção divina. A vida poderia, então, ser guiada e modificada 

de acordo com o próprio homem. A cultura humanística faz o homem preocupar-se menos com os 

aspectos  religiosos  e  mais  com os  seus  interesses  pessoais  em diversos  âmbitos,  tais  como 

intelectual, cultural e artístico (Camati, 2008, p. 134).

Especificamente na Inglaterra,  o que certamente chama mais  a  atenção é a Reforma 

Protestante, que abala a hegemonia do cristianismo católico. Durante o reinado de Henrique VIII, 

as relações entre o rei e a Igreja Católica são rompidas quando a anulação de seu casamento com 

Catarina de Aragão foi negada, além dos seus interesses político-religiosos. Como Henrique VIII 

teve apenas uma filha (Maria I) com Catarina de Aragão, sem que tivesse a perspectiva de um 

filho  para  ocupar  o  trono  inglês,  ele  encontrava-se  naturalmente  preocupado  com  a  linha 

sucessória da dinastia Tudor. Este foi um dos motivos que fomentaram a sua decisão de casar-se 

com Ana Bolena, cuja união, obviamente, não foi aprovada pela Igreja Católica: Henrique VIII 

decide fundar, na Inglaterra, a Igreja Anglicana.

Mesmo  considerando  todos  esses  importantes  fatores  sobre  as  transformações  dessa 

época, é conveniente afirmar que esse período não representa necessariamente uma ruptura total 

com a Idade Média. O Renascimento não surgiu para negar o pensamento e as crenças da época 

anterior, pois esse período continuou apresentando muitos dos postulados já vigentes, apesar das 

transformações. Em relação à mulher, de um modo geral, as mudanças não foram tão marcantes 

assim.

Um exemplo desse pressuposto é em relação à anatomia, cujo conhecimento ainda era 

influenciado em sua maior parte pelo pensamento que vigorava na era medieval. Também muito 

se falava sobre a  suposta  temperatura mais  baixa do corpo feminino e  como esse fenômeno 
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causava a ausência de determinadas características. Em The Renaissance Notion of Woman (1992, 

p. 32), Ian Maclean menciona a publicação de um trabalho de embriologia em 1629, de Kaspar 

Hofmann (1574-1648), no qual o autor esclarece as diferenças entre criaturas quentes e frias e a 

razão pela qual a perfeição estaria associada com temperaturas mais elevadas. Segundo Hofmann, 

o sêmen que originaria um macho seria  produzido no testículo direito,  que é  mais quente,  e 

depositado no lado direito do útero, também de temperatura mais alta. De acordo com essa teoria, 

o macho cresce mais rapidamente no útero,  é mais capaz de suportar temperaturas extremas, 

possui veias e artérias mais grossas, é mais robusto, é menos propenso à doenças, possui voz mais 

profunda, alcança a plena maturidade e envelhece mais lentamente do que a mulher, e possui 

características que podem ser atribuídas ao calor, tais como: coragem, força moral e honestidade. 

Essas  qualidades  ditas  masculinas  são  normalmente  as  mais  admiradas  dentro  da  sociedade 

patriarcal, e o estereótipo feminino é tradicionalmente o inverso, o da mulher carinhosa, passiva, 

que não é competitiva, ambiciosa ou independente, afirma Esther R. Greenglass, em A World of  

Difference: Gender Roles in Perspective (1982, p. 11).

Em meio à população renascentista,  era muito comum as anedotas e ditos populares 

sobre  o gênero feminino.  Alguns desses  provérbios  afirmavam que as  mulheres  são um mal 

necessário, são a veia mais frágil, são a aflição do homem, entre inúmeros outros. Outra ideia era 

a de que as mulheres não têm alma. Havia até uma rima: "The Souls of Women are so small, That 

some believe th'have none at all" (As almas das mulheres são tão pequenas, que alguns acreditam 

que elas nem existam). Em contrapartida, também havia vários dizeres defendendo as mulheres, 

como por exemplo, que o trabalho de uma mulher nunca termina: "The Man is the Womans head, 

but the Woman is sometimes the mans brains" (O homem é a cabeça da mulher, mas a mulher é 

às  vezes  o  cérebro  do  homem)3.  Embora  seja  interessante  encontrar  indícios  de  iniciativas 

feministas, situadas num contexto mais abrangente, infelizmente, as mulheres ainda suportavam 

uma vida de sacrifícios numa sociedade na qual só a boa esposa e mãe tinham algum valor.  

Sempre  se  afirmava  que  às  mulheres  não  poderia  faltar  trabalho,  pois  elas  não  deveriam 

permanecer  ociosas.  Conta-se  que  existia  uma anedota  bastante  conhecida  na  qual  a  mulher 

indagava ao marido por que ele lhe batera. "Não fiz nada",  diz ela, e ele lhe responde: "sua 

preguiçosa, é por isso que te bati". (Mendelson; Crawford, 1997, p. 60-64).

3 Tradução de minha autoria.
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Assim como em outras épocas,  a  educação e o tratamento dado às crianças diferem 

quanto ao sexo. Meninos e meninas recebem uma educação distinta baseada na crença de que 

meninos são mais vigorosos e fortes e que meninas são mais frágeis, delicadas e necessitam ser 

protegidas. Os meninos são incentivados, desde muito cedo, a serem mais agressivos, enquanto 

que as mães ensinam suas filhas a serem doces e a obedecer. Além disso, elas devem aprender a 

como se comportarem com seus futuros maridos, sendo submissas e sempre respeitando suas 

opiniões. 

Certamente as  conquistas  masculinas  sempre foram mais  comentadas  e  consideradas 

mais  importantes.  Por  outro lado,  os  feitos  femininos  quase sempre  se  resumiram às  tarefas 

domésticas, ou ainda, elas são lembradas pela beleza ou por serem filhas ou esposas de homens 

importantes.  (Greenglass,  1982,  p.  78-79).  No  entanto,  devemos  lembrar  que  houve  muitas 

conquistas femininas no âmbito político. É fundamental ressaltar que uma das mais importantes 

monarcas da Inglaterra foi uma mulher, Elizabeth I. Superando todas as expectativas, ela realizou 

um reinado longo e bem-sucedido. 

Quando  se  fala  sobre  o  Renascimento  inglês,  é  impossível  não  mencionar  a  rainha 

Elizabeth I, que é uma das personagens históricas mais significativas desse período. Dentre os 

diversos  elementos  que  fizeram dela  uma monarca  de  grande  importância  e  que  recebe  um 

destaque nesta pesquisa é, sem dúvida, o fato de ela ser uma monarca mulher à frente de um país 

durante um período em que as mulheres não tinham voz. Elizabeth I nasceu em 1533, subiu ao 

trono aos 25 anos de idade e reinou até 1603. A dinastia Tudor marca o início da Idade Moderna 

na  Inglaterra.  Esse  período  é  lembrado  principalmente  por  ser  uma  época  de  grandes 

transformações abrangendo as artes, a religião e a filosofia. (Rocha, 2008, p. 36).

A dinastia  Tudor teve início com Henrique VII,  que restaurou a  unidade e  a ordem 

nacional depois da guerra civil,  valorizando o desenvolvimento das atividades econômicas ao 

invés das guerras e objetivando incentivar o crescimento do país. Ele também criou o Conselho 

Privado do Rei (Privy Council), responsável pelos negócios de Estado. Com as suas táticas em 

relação às vendas das terras confiscadas com o fim da Guerra das Rosas, foi possível criar uma 

marinha de guerra e mercante. (Rocha, 2008, p. 39-40). É importante lembrar o quão importante 

foi essa marinha mais tarde, sob o reinado de Elizabeth I, para o crescimento e enriquecimento do 

país, inclusive para derrotar o poderio espanhol no evento conhecido como “A derrota da Armada 
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Espanhola” (1588). 

Quando Elizabeth Tudor, filha de Ana Bolena, foi coroada rainha no dia 15 de janeiro de 

1559 e ela passou a usar título de Governante Supremo da Igreja da Inglaterra, herda um país que 

se encontrava desestabilizado, além de outros aspectos, pelas mudanças frequentes de religião. 

Entretanto,  apesar  de ser Anglicana como o pai,  Elizabeth I  adota uma política tolerante em 

relação  à  religião,  permitindo  um  clima  menos  suscetível  a  grandes  conflitos  religiosos 

(Heliodora,  2009, p.  20).  Sua popularidade aumenta sensivelmente ao escolher  um “caminho 

intermediário que satisfizesse católicos e puritanos, com o estabelecimento de uma Igreja na qual 

não havia  predominância  nem da  autoridade de Roma nem de Genebra,  mas de  sua  própria 

soberania, tendo como resultado um efeito nacionalista” (Vasconcelos, 2007, p. 118). 

O sucesso de Elizabeth como rainha, segundo o historiador Simon Adams, muito deveu 
à  sorte,  bem  como  ao  talento  com  que  ela  soube  combinar  arrogância  e  charme,  
prudência e obstinação, inteligência e preconceito. A competência dos homens fortes de 
seu governo, William Cecil (1520-1598), seu filho, Robert Cecil (1563-1612) e Francis 
Walsingham (1532-1590), todos afinados com o mesmo propósito de defender a rainha a 
qualquer  custo  a  fim  de  assegurar  o  poder  para  os  protestantes,  também contribuiu 
enormemente para a coerência política do reinado de Elizabete I. Três fatos marcaram 
este reinado pela enorme importância histórica e carga dramática: a execução de Maria 
Stuart, a vitória sobre a Armada Espanhola e o golpe frustrado de Roberto Devereux, 
conde de Essex (1566-1601). (Rocha, 2008, p. 55).

Ela  soube,  com muito  talento  e  sabedoria,  projetar  uma  imagem  idealizada  de  um 

governante perfeito para seu povo que precisava tanto sentir  segurança no seu soberano. Em 

Ligações e afiliações: Shakespeare e o contexto elisabetano-jacobino,  Iris  Helena Guedes de 

Vasconcelos afirma que “com o carisma político de Elizabeth, seu reinado caraterizou-se como 

um período de transformações materiais, enriquecimento e desenvolvimento de potencialidades” 

(2007, p. 118).  Além disso,  com a possibilidade de casamento cada vez mais remota,  com o 

passar do tempo, cresceu o mito da rainha virgem: Elizabeth também soube utilizar esse fato a 

seu  favor.  A Inglaterra  renascentista  torna-se,  então,  um  país  próspero  e  seguro  para  seus 

habitantes, tornando-se a famosa "Merry England".

Certamente, apesar de toda essa atmosfera de segurança e felicidade, a "Merry England" 

escondia  alguns  problemas  econômicos,  como  a  crescente  inflação  e  desemprego,  altas  nos 

preços  dos  alimentos,  entre  outros  conflitos.  Mesmo  assim,  a  rainha  conseguia  manter  um 
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equilíbrio e uma atmosfera de paz, exercendo um controle admirável sobre sua nação.

Já no fim do reinado, há uma crescente inquietude acerca de possíveis sucessores do 

trono, já que a rainha não deixava herdeiros. Em 1603 falece Elizabeth I, sendo seu sucessor 

James VI da Escócia, filho de Maria Stuart. Ele assume a coroa da Inglaterra com o título de 

James I. 

2  WILLIAM SHAKESPEARE E SEU TEMPO

Sob o reinado de Elizabeth I, a Inglaterra viveu o auge de um período de florescimento 

das artes e da cultura, e principalmente do teatro, fato que possibilitou o surgimento de um dos 

maiores dramaturgos e poetas da Inglaterra, William Shakespeare.

Em A vida de William Shakespeare (2008, p. 19), Cristiane Busato Smith afirma que “a 

vida de William Shakespeare tem sido objeto de muitos estudos desde 1709, com a breve, porém 

clássica, biografia de Nicholas Rowe (1674-1718), até hoje, no século XXI”. Segundo seu artigo, 

o escritor de Stratford-upon-Avon é uma fonte inesgotável de estudos, e novos fatos sobre sua 

vida e sua obra continuam sendo descobertos. De fato, Shakespeare foi um homem à frente de 

seu tempo, que produziu diversos sonetos e peças, entre comédias, tragédias e peças históricas. 

Suas obras são extremamente abrangentes em relação à condição humana, e essa qualidade as 

fazem  ser  atemporais.  William  Shakespeare  lançou  um  novo  olhar  sobre  o  conceito  de 

humanidade. Devido ao tratamento dado aos seus personagens, homens ou mulheres, e a forma 

como escreveu, os conflitos apresentados em suas peças continuam sendo atuais. Sob a influência 

do  Humanismo,  ele  destacou  a  valorização  do  homem  com  seus  conflitos  e  valores:  o 

teocentrismo  medieval  cedeu  lugar  e  o  homem  passou  a  ocupar  o  centro  do  universo. 

Shakespeare, sendo súdito de uma notável rainha, não pôde deixar de sofrer influência pelo papel 

de  destaque  que  ela  representava.  Em  suas  peças,  o  Bardo  permitiu  que  algumas  de  suas 

personagens pudessem expressar suas opiniões, sentimentos e fraquezas. 

Enquanto alguns críticos argumentam que Shakespeare foi feminista, outros acreditam 
que seria incorreto rotulá-lo como tal,  mas a maioria é unânime em afirmar que seu 
extraordinário  insight a  respeito  da  condição  humana  contribuiu  para  que  retratasse 
homens e mulheres com igual arte e perspicácia, evidenciando a capacidade da mulher 
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de transcender os limites de sua condição dentro do sistema patriarcal. (Camati, 2008, p. 
134-135).

Nas  suas  peças  teatrais,  não  há  uma  definição  da  mulher  por  Shakespeare,  suas 

personagens são inspiradas em mulheres da história e da vida cotidiana. São um reflexo da época 

em que vivem e representam a luta pela igualdade e respeito. Época essa que estava passando por 

transformações e as mulheres "estavam adquirindo uma consciência cada vez maior da liberdade 

crescente que as esperava" (Miranda,  2007, p.  82-83).  Entretanto,  é preciso deixar claro que 

apesar de todas essas modificações comportamentais, o patriarcalismo ainda reinava.

Levando  em consideração  os  pensamentos  e  crenças  vigentes  no  lugar  e  época  de 

Shakespeare,  torna-se  possível  fazer  um  estudo  mais  detalhado  das  personagens  Ofélia,  de 

Hamlet, e Julieta, de Romeu e Julieta.

3  OFÉLIA: UM EXEMPLO DE SUBMISSÃO

Hamlet  é  uma  das  chamadas  grandes  tragédias  de  Shakespeare.  Ela  foi  escrita, 

provavelmente, em 1601 e há três versões diferentes da peça. A primeira delas é o in-quarto (Q1) 

ou “Mau Quarto”, que é a menor versão das três. Naquela época, quando não havia o conceito de 

direitos autorais, costumava-se publicar as peças de acordo com os textos fornecidos pelos atores 

que participavam das encenações. Esses textos eram, muitas vezes, escritos com base na memória 

dos  atores,  ou  seja,  podiam  ser  alterados  conforme  cada  um.  Sendo  assim,  essa  primeira 

publicação contém inúmeros erros. A segunda versão, o Q2 ou “Bom Quarto”, foi publicada em 

1604, alguns anos depois da primeira, e é a que mais possui versos, além de apresentar um texto 

mais correto. O Folio, de 1623, que, apesar de ser menor do que a segunda versão, possui alguns 

versos inéditos. As publicações atuais normalmente contêm todos os versos, ou seja, incluem o 

texto do Q2 na íntegra e também os versos inéditos do  Folio. (Heliodora, 2004, p. 152-155). 

Hamlet é certamente uma das peças que mais originou adaptações para o teatro e cinema, sendo 

amplamente conhecida a imagem em que o personagem que dá nome à peça aparece segurando 

uma caveira. 

Os  acontecimentos  que  envolvem  Hamlet,  o  príncipe  da  Dinamarca,  o  atingem 
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profundamente,  fazendo-o desacreditar  na alma humana,  especialmente,  na alma feminina.  A 

atitude tomada por Gertrudes, sua mãe, ao casar-se com o irmão de seu falecido marido pouco 

tempo após a morte dele faz com que ela lhe pareça profundamente culpada – uma traidora – aos 

olhos do príncipe. O comportamento da mãe faz também com que todas as mulheres lhe pareçam 

indignas de confiança, até mesmo Ofélia. 

A personagem objeto  deste  estudo,  Ofélia,  é  uma  jovem inocente  e  dócil,  filha  de 

Polônio e irmã de Laertes, que recebe uma educação rígida na nobreza da Dinamarca. Na peça, 

não há evidências claras sobre seu passado. Shakespeare nos fornece pouquíssimas informações 

sobre esse aspecto, assim afirma Elaine Showalter, em Representing Ophelia: Women, Madness,  

and the Responsabilities of Feminism Criticism (1991, p. 78). O que podemos apenas imaginar 

sobre ela é que, provavelmente, ela perdeu a mãe ainda cedo, e foi educada para seguir fielmente 

os conselhos do pai e do irmão. A educação que recebeu a condiciona a ser uma filha obediente às 

normas,  a não questionar  e  a  se preocupar  sempre em ser agradável.  Estes  eram alguns dos 

padrões femininos na época renascentista.

Há alguns aspectos interessantes a serem abordados em relação à Ofélia e ao ambiente 

em que vivia. Certamente uma das questões mais relevantes é a estrutura patriarcal que envolve a 

personagem e provoca uma forte pressão no seu comportamento. É preciso lembrar que Ofélia é 

uma personagem que está totalmente submersa nesse tipo de estrutura que negligencia o papel da 

mulher e a coloca num plano secundário, que prioriza as qualidades consideradas femininas como 

a obediência, a docilidade e a discrição. Outro fator fundamental nessa peça, apresentado como 

um elemento indispensável  na caracterização da personagem, é a  castidade,  cuja importância 

exagerada que é dada por Laertes e Polônio, torna-se um dos aspectos que são usados por eles 

para  exercer  uma  pressão  sobre  Ofélia.  Essas  pressões  exercidas  pela  família  são  enormes, 

colocando-a numa posição inferior e não lhe dando possibilidades pessoais de reagir quando se 

tornou necessário.  Com a morte repentina do pai,  a viagem de Hamlet e com a distância do 

irmão,  ela  encontra-se  completamente  sozinha,  desprovida  de  uma  só  vez  da  presença  dos 

homens que exerciam o papel  de protetores,  mesmo que seja de falsos protetores.  A loucura 

provocada  por  todas  essas  pressões  externas  é  inevitável  no  caso  de  uma  jovem com uma 

educação que não a ensinou a ser forte para suportar as perdas que acontecem ao longo da vida.  

Em O lugar da mulher na sociedade elisabetana-jaimesca e na criação poética de Shakespeare  
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(2008), Anna Stegh Camati afirma que: 

Completamente  circunscrita  pelo  poder  patriarcal,  Ofélia  é  obrigada  a  reprimir  não 
apenas a sua sexualidade, mas também a anular a sua identidade, a qual,  tendo sido 
construída  tomando como referência  exclusivamente  a  vontade  dos  outros,  não  teve 
oportunidade de florescer.  As excessivas pressões as quais é submetida culminam na 
perda de seu senso de realidade e sua decorrente loucura (p. 136-137).

Sobre o tema da loucura, é essencial ressaltar que o caso dela é completamente diferente 

da loucura de Hamlet, que é fingida a fim de alcançar um objetivo maior. A loucura de Ofélia é 

puramente causada por fatores alheios a ela própria, sua insanidade não é um pretexto para outros 

fins, mas um efeito provocado por ações externas à sua vontade.

A preocupação em obedecer o que é estabelecido para ela faz com que ela siga, por 

exemplo, as ordens de Polônio para que ele e Cláudio possam tentar descobrir a causa da loucura 

de Hamlet na famosa "nunnery scene". Hamlet percebe a atitude submissa e traidora de Ofélia e, 

como já está enfurecido e decepcionado com as mulheres por causa do comportamento de sua 

mãe, ao notar que Ofélia o está enganando, age de forma agressiva com ela. O que provavelmente 

ele não entende é o motivo pelo qual ela age dessa forma, a sua obediência cega na tentativa de 

ser uma boa filha. Quando Ofélia se afasta de Hamlet, recusando-se a receber suas visitas, ela o 

faz por ordem do pai, não por vontade própria.

É  importante,  neste  ponto,  comentar  sobre  o  livre-arbítrio  dos  personagens  de 

Shakespeare, pois como escritor da Renascença, ele introduz essa característica em suas peças, 

algo inexistente nas obras escritas antes da era elisabetana. Ofélia é um exemplo excelente de um 

caso extremo da sociedade patriarcal,  pois ela é totalmente impedida de exercer sua vontade 

própria, a assumir seus desejos. Em nenhum momento alguém lhe pergunta o que ela deseja, se 

ela quer ajudar o pai e o rei,  se ela quer afastar-se de Hamlet ou se quer continuar a vê-lo. 

Durante toda a peça ela permanece só, não é possível perceber se ela tem alguma amiga, como 

Hamlet tem Horácio. Todos a usam para proveito próprio. O irmão exige que ela se preocupe com 

sua castidade, o pai ordena que se afaste do príncipe, o rei a usa para tentar descobrir a verdade 

sobre Hamlet e, além disso Gertrudes, que é outra mulher na peça e alguém que poderia ter lhe 

dado apoio, troca apenas algumas palavras com ela. Além disso, Hamlet passa por um momento 

que não lhe permite preocupar-se com ela. Aparentemente, Ofélia não possui uma relação afetiva 
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mais  profunda com ninguém.  Ela  é  uma jovem extremamente  solitária.  Entretanto,  tudo  em 

relação à Ofélia é descrito com um ar de carinho e delicadeza. Ela é a "rosa de maio", é a filha e 

irmã  a  ser  protegida  numa  redoma.  Entretanto,  essa  falsa  proteção  não  preenche  as  suas 

verdadeiras necessidades como ser humano.

A cena  na  qual  Ofélia  aparece  pela  primeira  vez  é  a  cena  III  do  Ato  I.  Ela  entra 

conversando com o irmão, que está partindo para Paris. Trata-se de uma cena de despedida em 

que o irmão zeloso dá conselhos à irmã sobre seu comportamento. Aparentemente, é uma cena 

inocente, de um irmão que ama a irmã e teme por ela, no entanto, é possível inferir algumas 

intenções nessas falas: 

Quanto a Hamlet e às suas gentilezas,
Deve tomá-las por brinquedo ou farsa.
Uma flor da primeira juventude,
Ardente, não fiel; doce e não firme,
O perfume e a brandura de um minuto,
Não mais. (Shakespeare, 1995, p. 45)

Laertes  quer  alertá-la  sobre  os  perigos  do  amor,  que  pode  colocar  em  risco  a  sua 

castidade. Ele ainda afirma claramente que Ofélia e Hamlet não poderiam ficar juntos devido à 

posição de Hamlet:

Ele é um nobre e assim sua vontade
Não lhe pertence, antes à sua estirpe:
Ele não pode, qual os sem valia,
Escolher seu destino, dessa escolha
Depende a segurança e o bem do Estado;
Assim o seu desejo se submete
À voz e ao comando desse corpo
Do qual ele é a cabeça. Se ele afirma
Que te ama, cabe a ti acreditar
Somente no que possam permitir
A sua posição e a Dinamarca. (Shakespeare, 1995, p. 45)

As  falas  de  Ofélia  apresentam  sempre  características  de  docilidade.  Após  Laertes 

preveni-la contra Hamlet e enfatizar a importância de sua castidade, ela apenas concorda que esta 

é uma boa lição e pede ao irmão que também faça o mesmo e que seja cuidadoso. Em seguida, 

Polônio entra em cena e também aconselha Ofélia a tomar cuidado e a não acreditar em Hamlet. 
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Não há como saber, a partir das evidências na peça, como o relacionamento dos dois jovens teve 

início e nem se esse amor é verdadeiro. O que se sabe a respeito disso é o que Ofélia diz, quando  

apenas afirma que ele sempre agiu de forma correta com ela. Entretanto, quando questionada pelo 

pai, ela própria não sabe o que pensar: 

OFÉLIA
Ele tem confessado ultimamente
Sua afeição por mim.
POLÔNIO
Sua afeição!
Falas como criança inexperiente,
Ingênua nessa causa perigosa.
Crês nessas confissões, se assim as chama?
OFÉLIA
Eu não sei, meu senhor, o que pensar. (Shakespeare, 1995, p. 47-48)

Quando Polônio ordena que ela pare de falar com Hamlet, ela prontamente responde que 

obedecerá,  sem  mostrar  indicações  de  como  isso  a  afeta.  Ela  é  o  retrato  de  uma  filha 

completamente  moldada  por  uma  estrutura  patriarcal,  inserida  numa  família  aparentemente 

perfeita. Uma filha que segue todas as normas estabelecidas pelo pai e pelo irmão. Nesta primeira 

cena,  é possível observar o quão importante é,  para uma jovem, ser obediente e conservar a 

virgindade, a honra. Segundo Laertes, este é o "tesouro de pureza" (Shakespeare, 1995, p. 45) de 

uma  jovem,  sendo  que  a  castidade  está  vinculada  com  o  respeito,  principalmente,  na  alta 

sociedade. 

Ofélia reaparece na cena I do Ato II, quando relata ao pai sobre a aparência transtornada 

de Hamlet, com as roupas desfeitas, quando ele entrara no quarto dela. Nessa cena ela confirma 

que obedecera as ordens do pai ao recusar as visitas de Hamlet. O príncipe inicia, dessa forma, os 

primeiros passos para que acreditem na sua loucura.

A próxima cena em que Ofélia aparece é a chamada "nunnery scene", na Cena I do Ato 

III. Polônio e o rei Cláudio sugerem que ela fique aparentemente sozinha, com um livro em suas 

mãos e que, por acaso, encontre Hamlet. Essa encenação foi montada para que eles pudessem 

espionar  o  príncipe  quando  ele  conversasse  com ela.  O  curioso  é  que  ninguém faz  alguma 

pergunta ou comentário à Ofélia, e ela também abstém-se de dizer qualquer coisa. Em seguida, 

Hamlet e Ofélia têm o diálogo no qual o príncipe percebe que ela está mentindo para ele e a trata  
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com rispidez:

HAMLET
Entra  para  um  convento:  por  que  desejarias  conceber  pecadores?  Eu  próprio  sou 
passavelmente honesto; mas poderia ainda assim acusar-me a mim mesmo de tais coisas, 
que  seria  melhor  que  minha  mãe  não  me  tivesse  concebido:  sou  muito  orgulhoso,  
vingativo,  ambicioso;  com  mais  erros  ao  meu  alcance  do  que  pensamentos  para 
expressá-los, imaginação para dar-lhes forma ou tempo para cometê-los. O que podem 
fazer sujeitos como eu a arrastar-me entre o céu e a terra? Somos todos uns rematados 
velhacos; não acredito em nenhum de nós. Entra para o convento. Onde está teu pai?
OFÉLIA
Em casa, meu senhor?
HAMLET
Fecha sobre ele as portas, para que não faça papel de bobo senão em sua própria casa.  
Adeus!
OFÉLIA
(À parte) Oh, ajudai-o, céus misericordiosos!
HAMLET
Se casares, dar-te-ei esta praga como dote: sejas casta como o gelo, pura como a neve, 
não escaparás à calúnia. Entra para um convento, vai: adeus. Ou, se tiveres mesmo que 
casar, casa-te com um tolo; pois os homens de juízo sabem muito bem que monstros vós 
fazeis deles. Entra para um convento; e vai depressa. Adeus!
OFÉLIA
(À parte) Oh, poderes celestiais, curai-o!
HAMLET
Tenho ouvido também falar muito de como vos pintais; Deus vos deu uma face e vós vos 
fabricais outra; dançais, meneais, ciciais, arremedando as criaturas de Deus, e mostrais 
vosso impudor como se fosse inocência.  Vamos, basta:  foi isso o que me fez louco.  
Digo-te: não haverá mais casamentos; daqueles que já estão casados, todos, menos um, 
viverão; os restantes ficarão como estão. Para um convento, vai!

Ofélia, após esse diálogo4, expressa o pesar que sente pelo fato de um príncipe tão culto, 

que poderia fazer tanto pelo seu país, estar perdido dessa maneira. É o desperdício de um talento, 

de um “nobre espírito”. 

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,

4 Em inglês, a palavra nunnery pode ter dois significados: convento e bordel, mas nas traduções em português, ela 
acaba perdendo esse duplo sentido, uma vez que não existe uma palavra em português que inclua esses dois  
sentidos simultaneamente. Na peça Hamlet este duplo sentido é extremamente importante: quando Hamlet diz à 
Ofélia que ela deve ir para um convento (“Get thee to a nunnery”), ele afirma, por um lado, que ela, tal como 
uma prostituta, pinta o rosto para dissimular a verdade (tema da aparência e realidade) e, por outro, esta é uma  
insinuação  de  que  os  casamentos  deveriam  ser  proibidos  porque  mulheres  como  Ofélia  são  geradoras  de 
pecadores. 
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Alvo de tanto olhar – assim desfeito!
E eu, a mais infeliz entra as donzelas,
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! (Shakespeare, 1995, p. 92)

O  pesar  que  ela  sente  refere-se  a  um  tema  recorrente  nas  obras  shakesperianas,  a 

sensação de desperdício, que é muito bem exemplificada na peça  Otelo,  quando o personagem 

principal, ao saber da suposta traição de sua esposa Desdêmona e ao decidir que deveria matá-la, 

exclama:  “Isso  é  certo,  mas  que  pena  que  dá,  Iago:  Ah,  Iago,  que  pena  que  dá,  Iago!” 

(Shakespeare, 1999, p. 136).

Ofélia e Hamlet ainda reencontram-se na cena seguinte, quando o príncipe, através da 

peça encenada aos nobres pelos atores, obtém a confirmação de que precisava: a reação brusca do 

rei Cláudio ao sair do recinto demonstra sua culpa por ter assassinado seu irmão, pai de Hamlet. 

Em seguida, ao ser chamado aos aposentos da rainha, Hamlet está certo de que ele e sua mãe 

estão sendo observados pelo rei, escondido atrás de uma tapeçaria, e acerta-o com a espada sem 

saber se realmente era ele. Contudo, quem estava escondido atrás dessa tapeçaria era Polônio, pai 

de Ofélia. A morte de Polônio é considerada, por assim dizer, o estopim para a loucura de Ofélia. 

As cenas em que ela aparece fora de si, aparentemente, dizendo frases sem sentido, são muito 

significativas  devido  ao  fato  de  que  ela  não  está  mais  presa  às  convenções  sociais.  Nesses 

momentos, Ofélia expressa, com total liberdade, as verdades sobre a nobreza dinamarquesa que 

todos fingem não notar. Ao entregar flores a cada uma das pessoas que fazem parte de sua vida, 

ela lhes entrega a flor que melhor simboliza o caráter de cada um. Essa atitude destaca o tema de  

aparência e realidade, que está sempre presente nas obras de Shakespeare. Em sua loucura, ela 

demonstra absoluta lucidez sobre as particularidades dessas pessoas:

Aqui tens rosmaninho, para recordação; ó meu amor, recorda; e aqui, amores perfeitos 
para o pensamento.
(…)
Aqui está funcho para vós, e colombinas; e eis arruda para vós, e um pouco para mim; - 
podemos chamá-la erva da graça aos domingos; - ó, vós deveis usar a arruda por outro 
motivo; - e aqui está uma margarida; eu gostaria de dar-vos algumas violetas, mas todas 
murcharam quando meu pai morreu; - dizem que ele teve um bom fim. (Shakespeare,  
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1995, p. 136)

Essa é a última cena na qual Ofélia aparece, e é quando ela revela ter conhecimento do 

que ocorria  com a família  real,  da hipocrisia  de Cláudio,  da falsidade da rainha e  ainda,  da 

lealdade de seu pai. É como Laertes diz, são “ensinamentos na loucura”. O fato de a verdade ser 

revelada nos momentos de loucura da personagem é outro tema recorrente em Shakespeare, como 

por exemplo, na peça Rei Lear. A morte da Ofélia – o seu suicídio – é anunciada pelas palavras da 

rainha:

Onde um 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. (Shakespeare, 1995, p. 144-145)

Gertrudes oferece ao espectador uma descrição romantizada da morte da jovem dama, 

afirma que foi um acidente. Mas estaria Ofélia realmente “inconsciente da própria desventura”? 

Ao expor a cena da morte apenas na visão da rainha, Shakespeare confere um ar de ambiguidade 

à fala,  pois, à primeira vista, não há como saber o que realmente aconteceu. Essa situação é 

debatida entre os dois coveiros, na Cena I do Ato V, quando eles estão fazendo a cova para o 

enterro da jovem:

1° COVEIRO
Deve ser enterrada em sepultura cristã aquela que buscou voluntariamente a salvação?
2° COVEIRO
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Digo-te que deve; portanto,  abre logo essa cova.  O pontífice informou-se de tudo e 
deliberou que o enterro fosse cristão.
1° COVEIRO
Como pode ser isso, a não ser que ela se afogasse em sua própria defesa?
2° COVEIRO
Ora essa, foi decidido assim.
1° COVEIRO
Deve ter sido “se offendendo”, nem pode ser de outro modo. Pois esse é o ponto: se eu 
me afogo voluntariamente, isso indica ato, e um ato tem três partes, a saber: agir, fazer, e  
consumar: ergum, ela afogou-se voluntariamente.
2° COVEIRO
Não, mas escuta, mestre cavuqueiro,
1° COVEIRO
Com licença. Aqui está a água; bem; aqui está o homem bem; se o homem vai para esta  
água e se afoga, queira ou não queira, é ele que vai; presta atenção: mas se a água vem 
para ele e o afoga, não é ele que se afoga; ergum ele não é o culpado de sua própria 
morte, não encurta a própria vida. (Shakespeare, 1995, p. 147)

A forma poética como a morte de Ofélia é narrada pela rainha e a questão do suicídio 

são  um  tema  bastante  explorado  nas  artes,  assim  afirma  Cristiane  Busato  Smith,  em  A 

esteticização da morte da Ofélia de Shakespeare: um passeio intermidiático entre a literatura e a  

pintura (2009, p. 163-183). Nesse artigo, a autora comenta a respeito de diversas pinturas feitas 

desde  o  século  XVIII  e  especialmente  no  século  XIX  que  retratam  a  personagem  de 

Hamlet,envolta em flores, afogando-se ou já afogada. 

Ofélia pode parecer,  numa primeira leitura,  uma personagem não muito relevante ao 

lado de Hamlet. Mas ela, em sua tragédia, mostra a situação da mulher num contexto em que seus 

anseios  e  pensamentos  verdadeiros  são  sufocados  até  que,  não  suportando  mais  a  pressão 

exercida pelo ambiente que a cercava, busca a morte como instrumento de fuga e liberdade.

4  JULIETA: SUBMISSÃO E REBELDIA

Romeu e Julieta é uma peça shakesperiana que data aproximadamente de 1596. Segundo 

Norrie Epstein (1994, p. 323), a fonte utilizada para essa peça foi o poema de Arthur Brooke, The 

Tragicall Historye of Romeus and Juliet (1562), que por sua vez foi baseada no conto de Romeo 

e  Giulietta (1530),  de  Luigi  da  Porta,  entre  outras  adaptações.  Epstein  ainda  afirma  que 

Shakespeare se apropriou e transformou um enredo romântico com uma forte mensagem moral 

que tencionava mostrar aos jovens como a desobediência poderia trazer consequências graves 
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num  contexto  no  qual  o  controle  excessivo  dos  pais  e  o  ódio  entre  as  famílias  também 

contribuiriam para um final trágico. Há outras referências sobre essa história, como por exemplo, 

Il Novellino  (1476), de Masuccio Salernitano, onde os nomes das personagens são Mariotto e 

Gianozza, uma versão anterior à de Da Porta. La sfortunata morte di dui infelicissimi amanti che  

I'uno  di  veleno  e  l'altro  di  dolore  morirono,  com varii  accidenti  (1554),  escrita  por  Matteo 

Bandello, é uma versão na qual a personagem da ama teria sido criada. Ainda há as obras como a 

de Pierre Boaistuau,  Histoire troisiesme, de deux amans, dont l'un mourut de venin, l'autre de  

tristesse (1559), onde o suicídio de Julieta teria sido enfim concretizado; uma outra adaptação é a 

de William Painter, Rhomeo and Julietta (1567) (Pellissari, 2009).

Essa peça é a única tragédia lírica que Shakespeare escreveu. Ele não mais voltaria a 

produzir uma peça com características de poema. Um exemplo desse lirismo na obra é um trecho 

que é falado por Julieta na famosa cena do balcão, uma belíssima analogia sobre o amor:

Minha afeição é como um mar, sem fim,
Meu amor tão profundo. Mais eu dou
Mais tenho, pois são ambos infinitos. (Shakespeare, 1997, p. 79) 

Outro  exemplo,  provavelmente,  o  mais  significativo,  é  quando  Romeu  e  Julieta  se 

conhecem na festa na casa dos Capuleto. Suas falas formam um soneto:

ROMEU
Se a minha mão profana esse sacrário,
Pagarei docemente o meu pecado:
Meu lábio, peregrino temerário,
O expiara com um beijo delicado.
JULIETA
Bom peregrino, a mão que acusas tanto
Revela-me um respeito delicado;
Juntas, a mão do fiel e a mão do santo
Palma com palma se terão beijado.
ROMEU
Os santos não tem lábios, mãos, sentidos?
JULIETA
Ai, têm lábios apenas para a reza.
ROMEU
Fiquem os lábios, como as mãos, unidos;
Rezem também, que a fé não os despreza.
JULIETA
Imóveis, eles ouvem os que choram.
ROMEU
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Santa, que eu colha o que os meus ais imploram. (Shakespeare, 1997, p. 61-63)

Por ser uma história amplamente conhecida no mundo todo, com inúmeras adaptações 

para o teatro e cinema, entre outros meios, não há necessidade de discorrer sobre o seu enredo, 

embora seja possível destacar alguns pontos interessantes. Um desses aspectos fundamentais é a 

profunda  rivalidade  entre  as  famílias,  que  pode  ser  comprovada  logo  na  primeira  cena  do 

primeiro Ato. Devido a essas brigas constantes entre os Capuletos e Montéquios, o príncipe tenta 

impor a paz em Verona ameaçando, com a pena de morte, aquele que novamente perturbar o 

sossego dos cidadãos. Esse é um dos fatos que mais adiante contribuirão para o desencadeamento 

da tragédia. Outro fator extremamente interessante é o próprio título da peça, que inclui os nomes 

dos dois jovens. Não é apenas o herói que nomeia a obra, como acontece com Hamlet, Rei Lear e 

Macbeth,  por  exemplo.  O nome da heroína também está  presente,  da mesma forma que em 

Antônio e Cleópatra;  esse fator evidencia a relevância que a mulher começava a ter  naquela 

sociedade.

Após  a  primeira  cena  que  apresenta  o  conflito  entre  as  famílias  e  na  qual  nos 

ambientamos com o clima da história, presenciamos na cena II do primeiro Ato, Capuleto, pai de 

Julieta,  conversando com Paris  a  respeito  do  futuro  casamento  dos  jovens.  O pai  de  Julieta 

demonstra seu agrado com esse arranjo, mas quer esperar "mais dois verões" para que esta união 

aconteça (Shakespeare, 1997, p. 35). Ele comenta sobre como a pressa nesses casos pode ser 

prejudicial,  colocando em risco a  vida de moças  com tão pouca idade.  Nessa fala,  Capuleto 

demonstra um tímido carinho pela filha ao dizer que ela é tudo que tem, pois já perdeu outros 

filhos. A seguir, ele aconselha o pretendente a tentar conquistá-la na festa que será realizada mais 

tarde naquele mesmo dia:

Na terra eu enterrei todos os outros,
Ela é tudo o que eu tenho aqui na terra.
Mas, bom Paris, procure conquistá-la,
Meu voto é parte da vontade dela;
E ela concorda que, ao decidir,
Tenha eu direito a voz pra permitir. (Shakespeare, 1997, p. 35)

Nessa fala,  percebemos o quão importante  é a  autoridade paterna na decisão de um 

enlace. Fica claro que Julieta fará o que seu pai considerar melhor para ela quando ele afirma que 
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é ele próprio que deve dar a última palavra sobre o futuro dela. Julieta aparece apenas na cena III 

do primeiro Ato, quando sua mãe lhe fala sobre a festa e o futuro casamento: 

SRA. CAPULETO
Pois casamento é justamente o tema 
Desta conversa. Diga aqui, Julieta;
Como se sente quanto ao casamento?
JULIETA
É honra com que nunca ousei sonhar. (Shakespeare, 1997, p. 45)

Na referência acima, é possível notar que Julieta ainda é uma menina obediente, uma 

típica filha da sociedade patriarcal que,  ao receber  a notícia  de seu casamento,  não se opõe. 

Julieta  está apenas seguindo os padrões pelos quais foi  educada.  Algumas considerações que 

podem ser feitas em relação a esse comportamento é que a filha dos Capuleto era uma menina 

bem-nascida, protegida e com todos os atributos que a tornariam uma jovem e feliz esposa de um 

rapaz bonito, rico e de boa família. Dentro das expectativas, ela seria uma esposa obediente e 

uma  mãe  cuidadosa,  à  imagem de  sua  própria  mãe.  Além disso,  ela  tinha  uma  ama  que  a 

amamentara e que continuaria ao seu lado enquanto vivesse. Entretanto, tudo isso era apenas uma 

possibilidade que não ocorreu. Bastou ela conhecer e se apaixonar por um jovem que, devido às 

circunstâncias, não poderia ser seu noivo, para que todo esse futuro programado se dissolvesse e 

desse lugar a uma aventura, a um mergulho num romance repentino e arrebatador. Quando Julieta 

conhece o amor, ainda com catorze anos incompletos, praticamente uma criança, que ela se torna 

mulher  –  uma  mulher  que  possui  como  características  marcantes  a  impetuosidade  e  a 

determinação  da  juventude.  Ao  ter,  enfim,  encontrado  o  seu  verdadeiro  amor,  ela  não  mais 

suporta a ideia de um casamento arranjado pela família, embora, inicialmente, ela tenha aceitado 

de boa vontade casar-se com Páris. Romeu fê-la sentir  o real ardor de uma paixão e desejar 

verdadeiramente  unir-se  a  ele,  mesmo  após  saber  que  ele  pertencia  à  casa  inimiga.  Em 

Characters of Shakespeare's Plays, William Hazlitt (1939, p. 112) afirma que a paixão de Julieta 

é mais que natural, pois ela é jovem e inexperiente, e ao experimentar o amor, ela prontamente se 

entrega a ele. Na visão renascentista de Shakespeare, o homem tem o poder decisório para definir 

o curso de sua vida, quase tudo depende de suas atitudes5. É o que Julieta faz. Ela recusa as 

5 Shakespeare transparece em suas peças que, além do livre-arbítrio, o homem é influenciado pela providência e 
pelo acaso.
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decisões já tomadas por seu pai e resolve assumir em suas mãos o seu futuro.

Percebe-se,  por  conseguinte,  que  há  muitos  aspectos  interessantes  sobre  essa 

personagem, que, à primeira vista, pode parecer apenas uma menina apaixonada, mas que, na 

realidade, é muito mais que isso. Julieta, em plena juventude, acaba por mostrar-se uma mulher 

destemida, que tem coragem de enfrentar os desafios, arriscando sua vida e fingindo uma farsa – 

no que, diga-se de passagem, os adolescentes são muito bons – com o intuito de viver um amor  

que conheceu há pouquíssimo tempo.

Podemos, neste ponto, abrir um parênteses e traçar um paralelo entre ela e Desdêmona, 

de Otelo, que também apaixona-se e casa-se às escondidas, sabendo que o seu escolhido jamais 

seria aceito pela família. Desdêmona sabia que a união não seria aprovada pelo fato de Otelo 

pertencer à uma outra cultura completamente diferente. Esse choque de culturas é imenso e não 

pode ser ignorado e é o que determina a principal causa do final trágico. Apesar dessa diferença 

de culturas, a personagem escolhe o amor ao invés da submissão ao seu pai, rompendo uma das 

mais fortes tradições do patriarcado. Dessa forma, Desdêmona transgride os padrões ao desafiar o 

pai, mas logo volta à eles, pois ela mesma ressalta que, após o casamento, deve obediência ao 

marido, ou seja, que ela vai submeter-se a ele:

Até aqui fui filha mas, casada,
Tanto respeito quanto a minha mãe
Lhe teve, preterindo assim seu pai,
Ouso afirmar que devo dedicar
Ao Mouro, meu marido. (Shakespeare, 1999, p. 37)

No caso de Julieta, ela age de uma maneira similar, pois no início ela concorda com a 

mãe quando esta fala sobre o possível casamento com Paris, não apresentando nenhuma objeção:

SRA. CAPULETO
Diga: o amor de Paris a agrada?
JULIETA
Sim, se ao olhar sentir-me apaixonada.
Porém mais longe eu nunca hei de ir,
Que o vôo que a senhora consentir. (Shakespeare, 1997, p. 47)

No entanto, ao se deparar com um motivo realmente forte para se rebelar, uma paixão 

violenta, ela desafia os padrões patriarcais e subverte o comportamento esperado de uma jovem 
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da alta sociedade. Ela sabe que não há tempo a perder, pois sua felicidade é ameaçada e deseja 

ardentemente vivenciar essa paixão. Ela propõe a Romeu o casamento dos dois, algo inusitado 

para uma adolescente da época:

Se acaso o seu amor tem forma honrada
E pensa em se casar, mande amanhã
Dizer, por quem buscá-lo no meu nome,
Onde e a que horas tem lugar o rito.
E a seus pés porei tudo o que é meu,
Pra segui-lo, no mundo, meu senhor. (Shakespeare, 1997, p. 79-81)

Dentro dessa estrutura patriarcal,  é importante  verificarmos as relações  estabelecidas 

entre Julieta e seus familiares e conhecidos. Na mesma cena em que Julieta aparece pela primeira 

vez é também possível observar a personagem da ama, certamente uma das personagens mais 

interessantes e divertidas do enredo. Foi ela quem sempre cuidou da educação de Julieta e em 

uma de  suas  primeiras  falas,  sobre  o  nascimento  da  menina,  pode-se  perceber  uma de  suas 

características  mais  aparentes:  a  sua  prolixidade,  ou  seja,  ela  dá  voltas  repetidamente  e  não 

consegue ir direto ao ponto:

Por mais ou menos, neste mesmo ano,
No dia um, de noite, faz catorze.
Susana e ela – Deus nos salve a todos -
Nasceram juntas. Ela foi pro céu.
Eu não a merecia. Como eu disse,
Em agosto ela faz catorze anos.
Isso mesmo, eu me lembro muito bem.
Faz onze anos que tremeu a terra.
E ela desmamou – nunca me esqueço –
Do ano inteiro, bem naquele dia.
Eu passei óleo amargo no meu peito
E sentei, bem no sol, junto ao pombal.
A senhora e o patrão 'stavam em Mantua -
A cachola está boa. Como eu disse,
Quando sentiu no seio o óleo amargo,
A pombinha achou ruim, achou amargo,
Fez cara feia e brigou com meu peito.
O pombal sacudiu! Nem precisei
Repetir a receita.
E desde então passaram-se onze anos.
Juro por Deus que já ficava em pé,
Já andava e corria por aí,
Pois nesse dia bateu com a cabeça;
E então meu marido – Deus o tenha -
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Ele era muito alegre – levantou-a,
Dizendo “Mas se cai assim, de cara?
Quando souber das coisas, cai de costas,
Não é, Julinha?” e, por tudo o que é santo,
A boba ficou quieta e disse “É”.
Vejam só como os chistes aparecem!
Nem que viva mil anos, eu lhes juro,
Eu hei de me esquecer, “Não é, Julinha?”
E a boba, sem chorar, respondeu “É”. (Shakespeare, 1997, p. 43-45)

Essa fala sobre a idade de Julieta é bastante interessante,  também porque estabelece 

claramente a idade da personagem, possibilitando uma relação direta com as atitudes tomadas por 

ela. A ama diz que Julieta fará catorze anos no dia primeiro de agosto. 

A relação da ama com Julieta envolve cuidado, educação, carinho e confidências. A ama 

quer, naturalmente, o melhor para sua menina, fica contente com a perspectiva de vê-la casada 

com Paris, o que podemos chamar de "bom partido". No entanto, o que infelizmente acontece é 

que ela não consegue compreender verdadeiramente o coração de Julieta. De certa maneira, a 

ama mostra-se interesseira pois, ao pensar racionalmente, aconselha Julieta a esquecer o marido 

banido e a casar-se com Paris pois, de acordo com seu ponto de vista, seria o mais conveniente a 

fazer. Aparentemente, Julieta sairia ganhando, pois era, aos olhos de todos, ainda solteira. Ao agir 

dessa forma, a ama perde, sem perceber, a confiança de Julieta, que busca então o auxílio do frei 

Lourenço.  Este  rompimento,  resultado  da  decepção  por  parte  de  Julieta,  irá  afetar  o  enredo 

posteriormente. Existe a hipótese de que o enredo poderia ter sido outro se a atitude da ama fosse 

inversa. Se, ao invés de pensar na solução mais conveniente de acordo com as aparências, ela 

tivesse  refletido  sobre  os  sentimentos  de  Julieta,  é  possível  que  o  destino  dos  jovens  fosse 

diferente. A ama poderia ter se tornado, no clímax do conflito, um apoio e uma confidente de 

Julieta:

JULIETA
Velha maldita! Monstro de maldade!
Peca mais quem me quer assim perjura,
Ou quem ofende assim ao meu senhor,
Com a mesma língua com que tantas vezes
O colocou no céu? Vá, conselheira.
Doravante seguimos dois caminhos. (Shakespeare, 1997, p. 165)

Outro aspecto fundamental da peça é o relacionamento que Julieta tem com sua mãe, 
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bastante diferenciado da relação que ela tinha com a ama e, até mesmo, de um relacionamento 

entre mãe e filha tal qual vivenciamos atualmente. Apesar da Sra. Capuleto tratar a filha com 

respeito  e  carinho,  ela  manifesta  uma afeição  contida  e  tímida.  Quando Julieta  recusa-se  ao 

casamento,  a  Sra.  Capuleto  afirma  que  "lava  as  mãos",  deixando  a  filha  sozinha  com  seu 

sofrimento.  Sabe-se,  entretanto,  que  o  comportamento  da  Sra.  Capuleto  é  fruto  da  visão  de 

mundo da sociedade Renascentista em relação à mulher no papel de mãe:

JULIETA
Não me renegue, minha mãe querida,
Adie a boda um mês, uma semana,
Senão, prepare o leito nupcial
Na tumba escura onde jaz Teobaldo.
SRA. CAPULETO
Não diga nada, porque eu não respondo.
Faça o que bem quiser. Eu lavo as mãos. (Shakespeare, 1997, p. 163)

Talvez,  hoje,  possamos julgar  com certa  reprovação a atitude da Sra.  Capuleto,  mas 

devemos lembrar que na época em que o enredo ocorre, a atitude mais comum e sensata de uma 

mãe era apenas acatar a vontade do marido. Se o desejo do marido fosse o de casar a filha com 

um determinado pretendente, o dever da esposa era o de obedecer e impor à filha o mesmo tipo 

de comportamento. Também podemos acrescentar algumas palavras sobre o relacionamento entre 

pai e filha. Vimos que no início da peça, Capuleto demonstra afeição pela filha obediente, porém, 

ao ser confrontado com a atitude de desagrado da jovem em relação ao casamento, ele torna-se 

profundamente irritado e grosseiro:

Como? Não quer? E não nos agradece?
É orgulhosa? Não vê que é uma bênção,
Tendo tão poucos méritos, que nós
A demos como noiva a um tal homem? (Shakespeare, 1997, p. 159)

Vale a pena destacar as palavras "tendo tão poucos méritos", pois já era de entendimento 

de todos dentro do patriarcado que uma filha não tinha o mesmo valor de um filho. Tal convenção 

fica  bem explícita  nas  palavras  de  Capuleto.  Na  fala,  a  seguir,  ele  insiste  na  realização  do 

casamento:
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É só juntar os ossos pra, na quinta,
Ir com Paris à Igreja de São Pedro,
Ou a arrasto até lá pessoalmente.
Verme anêmico! Lixo, passa fora!
Cara de vela!
(...)
Pois ouça: vai pra igreja quinta-feira
Ou nunca mais verá este meu rosto.
Não fale, não replique, não responda.
A palma 'stá coçando. Nós, mulher,
Julgamos pouca benção a que Deus dera
Com esta filha única; mas hoje
Percebo que essa única é demais.
E que fomos malditos ao gerá-la.
Sai, vagabunda. (Shakespeare, 1997, p. 159-161)

Chega a ser surpreendente o modo com o qual ele trata a filha, uma vez que ele dirige à 

ela palavras extremamente grosseiras. Através dessa figura paterna,  Shakespeare evidencia os 

padrões tradicionais que vigoravam naquela sociedade repressora. Podemos concluir que Julieta 

é, portanto, fruto de uma educação convencional em que as prioridades para uma moça eram 

obedecer a vontade dos pais e se preparar para o casamento, da mesma forma que Ofélia, em 

Hamlet.  Contudo, enquanto Ofélia suicida-se por causa das pressões exercidas ao redor dela, 

Julieta tenta escapar das pressões sociais para alcançar o destino que lhe parece mais justo e feliz.  

Entretanto,  ela  inevitavelmente  encontra  o  mesmo  final  trágico  que  Ofélia.  Percebe-se  dois 

padrões  diferentes,  porém,  complementares:  Ofélia  submete-se  aos  padrões  sociais,  mas 

enlouquece e sucumbe. Julieta, ao contrário, enfrenta as imposições paternas e deseja lutar pelas 

suas próprias prerrogativas6, mas também encontra a morte.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade sempre atribuiu à mulher um papel secundário. Contudo, a visão em relação 

a esse papel foi sendo gradativamente contestada e transformada através dos tempos, permitindo 

a  subversão cada  vez mais  significativa  dos  valores  patriarcais  e  a  consequente evolução da 

6 É interessante notar que no final da peça o príncipe de Verona lamenta a tragédia que acabou afetando ambas as 
famílias, dizendo as seguintes palavras: “Mais triste história nunca aconteceu / Que esta, de Julieta e seu Romeu”  
(Shakespeare, 1997, p. 223). Ao afirmar “Julieta e seu Romeu” e não o contrário, Shakespeare demonstra que,  
realmente, tinha uma visão avançada em relação à mulher, o que o coloca numa posição à frente de seu tempo.
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condição feminina em direção a um posicionamento mais favorável a ela. Um dos principais 

resultados dessa evolução foi o fato de as mulheres assumirem uma escrita própria e de termos 

hoje em dia toda uma obra de autoria feminina de grande importância.  Apesar dos primeiros 

escritos  ainda  reproduzirem os  valores  patriarcais,  como por  exemplo  Jane  Eyre (1847),  de 

Charlotte Brontë,  entre  outros,  a produção literária  de autoria  feminina foi  ganhando força e 

características próprias. Ter conhecimento desse fenômeno nos ajuda a compreender como foi 

importante  o  fato  de  William  Shakespeare  produzir  peças,  nos  séculos  XVI  e  XVII,  que 

mostrassem perfis femininos que já indicavam, ainda que bem timidamente, tentativas de conter o 

domínio patriarcal. Além disso, Elizabeth Tudor, uma das maiores monarcas inglesas, tornou-se 

um grande exemplo para toda uma era, não apenas por ser uma estadista habilidosa, mas também 

por ser uma mulher.

Mesmo vivendo numa época de forte tradição patriarcal, Shakespeare subverteu valores 

que colocavam a mulher num plano secundário, inserindo em suas peças mulheres interessantes, 

fortes e inteligentes que, através das estratégias e artimanhas apresentadas no palco, devem ter 

inspirado muitas mulheres expectadoras das peças do bardo (Camati, 2008, p. 144). De maneira 

geral,  as  personagens  femininas  consideradas  dominadoras  são  reconhecidamente  as  das 

comédias,  como  por  exemplo,  a  Catarina,  de  A Megera  Domada.  No  entanto,  muitas  das 

personagens das tragédias também são exemplos de ousadia e determinação. Apesar de ambas as 

personagens que são objeto de estudo deste trabalho sofrerem imensamente com o patriarcalismo 

que  as  cercam e  Ofélia  só  conseguir  se  libertar  do  ambiente  sufocante  e  opressor  do  reino 

dinamarquês através do suicídio, todos percebem que Julieta, ao tentar escapar da família para 

casar-se às  escondidas,  demonstra  ser  autora  de uma atitude  extremamente  ousada  para uma 

menina de 14 anos. 

Outra mulher que faz parte da obra shakesperiana que possui o privilégio de não dar 

satisfações a ninguém devido à posição que ocupa,  é Cleópatra,  de  Antônio e  Cleópatra. As 

comparações entre a rainha do Egito e Julieta são inevitáveis, a começar pelo título das peças,  

que apresentam os nomes das duas heroínas, revelando, dessa forma, a importância que possuem 

na obra. Mas, enquanto o casal de Verona é extremamente jovem, o outro é mais experiente e, 

além disso, são soberanos de suas nações. Por isso mesmo suas atitudes são tão importantes, pois  

não dizem respeito apenas a si próprios, mas também às suas pátrias. Inevitavelmente, o final 
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trágico alcança, embora de maneiras distintas, tanto os jovens rebeldes que desejam escapar dos 

laços paternos opressores quanto o casal experiente, que tem como protagonista uma rainha que é 

dona de um poder invejável.

Ao apresentar  mulheres  em papéis  relevantes  em várias  de  suas  obras,  Shakespeare 

demonstra ter uma visão bastante diferente da sociedade na qual vivia. Sua postura humanística 

permitia  que  ele  colocasse  em  destaque  o  comportamento  de  diversas  mulheres.  Esse  fato 

demonstra que:

As mulheres das peças de Shakespeare exemplificam tanto o papel tradicional da mulher 
na Idade Média como o papel da mulher em transformação na época elisabetana do 
Renascimento inglês. Esta dualidade de representação reflete a profunda transformação 
que  a  mulher  estava  sofrendo  na  sociedade  shakespeariana.  (…)  Na  realidade,  ele 
encontrou um ponto de equilíbrio, ao inserir em suas peças não só mulheres que tinham 
personalidade, habilidade mental, imaginação, franqueza, ambição e amor, como aquelas 
que ainda estavam submetidas à ordem familiar e social e, portanto, conscientes de seu 
dever de obediência a seus pais e, depois de casadas, a seus maridos. (Miranda, 2007, p. 
82-83).

Portanto,  não é de se admirar que sua vida e suas obras continuem sendo objeto de 

pesquisas através dos tempos. O fato de Shakespeare ter direcionado a problemática de suas obras 

na  forma,  principalmente,  de  conflitos  internos  do  homem,  muito  mais  do  que  puramente 

questões políticas, por exemplo, fez com que as peças se mantivessem sempre atuais. Além disso, 

o modo como ele subverte os valores patriarcais vigentes em seu tempo, expondo a condição de 

mulheres, tanto as mais submissas quanto as mais rebeldes, demonstra sua ampla compreensão, 

não apenas em relação à mulher, mas sobre a condição humana como um todo.
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