
 
 

 
 

RICARDO III: VILÃO MONSTRUOSO OU HUMANO AMBICIOSO? 
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Resumo: O presente artigo tem como finalidade analisar a peça Ricardo III escrita por William 

Shakespeare por volta de 1593, bem como a relevância dos acontecimentos históricos 

relacionados ao enredo, o período da Guerra das Rosas. Esta análise consiste na investigação do 

caráter de Ricardo III e como sua incessante busca pela coroa constrói a narrativa criada pelo 

bardo. Observando os eventos históricos e os personagens criados por Shakespeare, é possível 

contrastar suas inacurácias históricas.  
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1. Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo geral analisar a peça Ricardo III escrita por 

William Shakespeare por volta de 1593, bem como a relevância de seus respectivos 

acontecimentos históricos durante o período da Guerra das Rosas. Esta análise consiste 

na investigação do caráter de Ricardo III e como sua incessante busca pela coroa 

constrói a narrativa criada pelo bardo. A peça em questão relata os acontecimentos que 

ocorreram no final do conflito onde a dinastia York, depois de ter derrubado os 

Lancastrianos, é por sua vez derrotada pela dinastia Tudor. Ricardo III nos é 

apresentado como um vilão fisicamente deformado disposto a matar todos aqueles que 

lhes são empecilhos para alcançar o trono.  

Dessa forma, o corpus desta pesquisa é composto por uma análise histórica dos 

conflitos que ocorreram durante o período da Guerra das Rosas e pela peça 

shakespeariana. Os objetivos específicos são entender a razão de tantas divergências 

entre os eventos históricos e a narrativa escrita pelo bardo em relação ao caráter de 

Ricardo III, e analisar a escrita imaginativa de Shakespeare.  

Constitui o aporte teórico deste trabalho o new historicism, tendo como base o 

pressuposto de que para analisar um texto literário, é preciso compreender o contexto 

histórico no qual ele foi escrito. Ademais, também será utilizada uma palestra de Smith 

(2012), além de textos de Bloom (1998), Carpenter (2002), Parvini (2012), entre outros. 

Quanto à metodologia é importante destacar seu caráter exploratório, uma vez que seus 

procedimentos técnicos baseiam-se em uma análise comparativa.  

                                                             
1 Graduada em Letras-Inglês (UnB); Mestranda em Literatura (UnB). 
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Logo, o presente trabalho torna-se importante àqueles que buscam compreender 

o caráter de Ricardo III a partir de uma análise comparativa entre eventos históricos e a 

peça shakespeariana. De tal maneira, este artigo colabora para o entendimento das peças 

históricas de Shakespeare e como os acontecimentos políticos moldaram sua escrita. 

Ainda, tal pesquisa busca contribuir para a análise das peças escritas pelo bardo através 

de uma perspectiva humana. 

 

2. As Rosas de Shakespeare 

 

A peça Ricardo III foi escrita por William Shakespeare por volta de 1593, sendo 

a última a tratar sobre a Guerra das Rosas
2
. A história real inglesa era muito popular no 

teatro e a carreira de Shakespeare começou com a encenação de suas peças históricas. É 

importante ressaltar que o bardo escrevia para entreter o público e, portanto, veracidade 

histórica não era necessária.  

Antes da fama de Shakespeare começar, os ingleses deleitavam-se com textos de 

outros autores, tais como The Union of the Two Noble and Illustre Families of 

Lancaster and York de Edward Hall, publicado em 1548; Chronicles of England, 

Scotland and Ireland de Raphael Holinshed, publicado ente 1577 e 1587; The Actes and 

Monuments de Jonhn Knox, publicado em 1563, e os textos de Sir Thomas More. Tais 

textos retratam Ricardo III como um vilão monstruoso e deformado devido à lealdade 

de seus autores à dinastia Tudor. Shakespeare seguiu a senda aberta por seus 

contemporâneos sobre a Guerra das Rosas e contribuiu para a propaganda dos Tudors, 

onde os Yorkistas eram os vilões derrotados pelos heroicos Tudors, descendentes dos 

Lancastrianos. 

 

“A leitura da peça oferece uma visão rica dos bastidores políticos (por 

extensão, de todos os tempos e de todas as culturas) naquilo que esses 

bastidores têm de mais corriqueiro: as alianças que se fazem e 

desfazem conforme os interesses mais prementes; as promessas e 

traições políticas; o ser político como um ator que se vale de objetos 

de cena e de personagens coadjuvantes para cativar o seu público; 

tudo isso e muito mais está em Ricardo III. Esse que foi rei da 

                                                             
2 Cronologia das peças de Shakespeare que tratam sobre a Guerra das Rosas: Ricardo II, Henrique IV 

parte 1, Henrique IV parte 2, Henrique V, Henrique VI parte 1, Henrique VI parte 2, Henrique VI parte 

3, Ricardo III. 
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Inglaterra de 1483 a 1485 de fato armou complôs e tramou a morte de 

vários de seus desafetos” (VIÉGAS-FARIA, 2010, p. 14).   
 

A peça Shakespeariana se inicia com um dos solilóquios mais famosos do teatro, 

no qual Ricardo nos fala: “Temos agora o inverno do nosso descontentamento 

transformado em verão glorioso por esse astro rei de York; e todas as nuvens que 

pesaram sobre nossa Casa estão enterradas no fundo do coração do oceano” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 25). 

Ricardo fala conosco e nos conta que agora a casa de York reina em paz após a 

derrota dos Lancastrianos, e em seguida nos revela sobre sua deformidade e condição 

física: 

 

“eu, que fui desertado de belas proporções, roubado de uma forma 

exterior por natureza dissimuladora, foi com deformidades, inacabado 

e antes do tempo que me puseram neste mundo que respira, feito mal-

e-mal pela metade, e esta metade tão imperfeita, informe e tosca que 

os cachorros começam a latir para mim se me paro ao lado deles” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 26). 

 

Mas ele não está satisfeito com a paz, a alegria, a música e as festas do reino. Ele 

deseja nova guerra e nos promete provar-se um vilão que buscará a coroa para si: 

“Portanto, uma vez que não posso e não sei agir como um amante, a fim de me ocupar 

nestes dias de elegância e de eloquência, estou decidido a agir como um canalha e 

detestar os prazeres fáceis de hoje” (SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 26). 

Ricardo nos relata ter colocado seu irmão, Rei Eduardo IV, contra seu outro 

irmão, George, Duque de Clarence, sobre o pretexto da profecia G, que diz que os 

herdeiros do rei serão assassinados por um assassino cujo nome começa com a letra G. 

Logo, o rei acredita ser George este assassino. Mas nós devemos nos ater ao título real 

de Ricardo que também se inicia com a letra G, Duque de Gloucester.  

Desde início, nós leitores/espectadores nos tornamos cúmplices de Ricardo uma 

vez que somos seus confidentes. Nós sabemos seus planos e sentimentos, e acabamos 

sendo convencidos pela sua maldade.  

 

“We deserve our possible beheading, because we have been unable to 

resist Richard's outrageous charm, which has made Machiavels of us 

all. [...] We are there to be entertained by the suffering of others. 

Richard co-opts us as fellow torturers, sharing guilty pleasures with 
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the added frisson that we may join the victims, if the dominant 

hunchback detects any failure in our complicity” (BLOOM, 1998, p. 

71).
3
 

 

Em seguida, vemos a hipocrisia de Ricardo ao fazer uma promessa a George de 

que intercederia por ele diante de Eduardo IV, uma vez que George fora preso. 

Posteriormente, Ricardo planeja se casar com Lady Anne
4
 que está em luto pela morte 

de seu esposo e de seu sogro, e caminha ao lado do corpo do falecido rei Lancastriano. 

Ela acusa Ricardo de tê-los assassinado, enquanto ele a corteja. Depois de várias brigas, 

Anne acaba cedendo aos encantos de Ricardo e se casa com ele: 

 

“Ricardo – Tua beleza foi a causa desse efeito: a beleza que não me 

dava paz nos meus sonhos, pedindo que eu levasse a cabo a morte de 

todo mundo, para que eu pudesse viver uma hora que fosse na doçura 

do teu peito” (SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 37). 
 

Na próxima cena, Elizabeth Woodville teme a doença de Eduardo IV, uma vez 

que Ricardo será Regente caso o rei venha a falecer. Ao ver a discussão, Margaret de 

Anjou entra em cena e amaldiçoa todos aqueles que contribuíram para a derrota dos 

Lancastrianos. Curiosamente, todas as suas maldições acabam se realizando. Ela prevê a 

morte dos herdeiros da rainha, que perderá seu título e morrerá em desgosto, a morte do 

Conde Rivers, Richard Grey e Lorde Hastings, a traição e a morte violenta de Ricardo. 

Margaret poupa Buckingham de suas maldições, uma vez que ele descende da Rosa 

Vermelha.  

Após Margaret se retirar, Ricardo ordena a morte de seu irmão Clarence. Dois 

assassinos se dirigem à prisão e o matam por afogamento em um barril de vinho 

malvasia. Em seguida, Ricardo, Elizabeth e sua família vão de encontro ao rei acamado 

e se reconciliam para o bem do reino. Eduardo IV morre e Elizabeth pranteia, enquanto 

a Duquesa Cecily (mãe do rei, de George e de Ricardo) lamenta a morte dele assim 

como a de Clarence, junto aos filhos órfãos de George.  

                                                             
3 Nós merecemos uma possível decapitação uma vez que somos incapazes de resistir aos maldosos 

encantos de Ricardo, o que nos torna maquiavélicos. [...] Nós somos entretidos pelo sofrimento dos 

outros. Ricardo nos torna seus companheiros torturadores, e divide seus maliciosos prazeres conosco, 

além do receio de que podemos nos tornar a próxima vítima caso o corcunda dominante detecte alguma 

falha em nossa lealdade. 

Obs: Todas as citações estrangeiras contidas neste artigo foram traduzidas livremente pela autora. 
4 Para selar a aliança do Conde de Warwick com Henrique VI, Margaret de Anjou casou seu filho 

Eduardo, Príncipe de Gales, com a filha mais nova de Warwick, Lady Anne. No entanto, Warwick, 

Eduardo e Henrique VI foram mortos após a derrota dos Lancastrianos. 
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Após a morte de Eduardo e George, apenas duas criaturas impedem Ricardo de 

se tornar rei: Eduardo e Ricardo, os dois jovens príncipes filhos do falecido rei. Ricardo 

viaja com Buckingham para adquirir controle sobre o novo rei Eduardo V, e acaba 

prendendo e executando Conde Rivers e Richard Grey. Depois de obter controle do 

jovem Ricardo, ele os aloja na Torre de Londres e prepara o golpe para usurpar a coroa.  

Quando Hastings se recusa a fazer parte do plano de Ricardo, ele acaba sendo 

executado como traidor sobre o pretexto de defender Elizabeth Woodville, que jogou 

um feitiço no braço de Ricardo
5
. Em seguida, Buckingham convence o prefeito e os 

outros lordes de que Eduardo IV era filho ilegítimo de Ricardo, Duque de York e, 

portanto, seus filhos eram bastardos. Sendo assim, o prefeito convida e insiste que 

Ricardo deva assumir o trono e ele acaba se tornado rei Ricardo III.  

Mas o novo rei se sente ameaçado pelos jovens príncipes alojados na Torre e 

paga James Tyrrel, um “cavalheiro insatisfeito” (SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 134), 

para matar as duas crianças, que acabam morrendo sufocadas durante o sono: “Quero os 

dois bastardinhos mortos, e gostaria que isso fosse providenciado com rapidez” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 134).  

No entanto, Ricardo III se recorda de uma antiga profecia realizada por Henrique 

VI na qual dizia que Henrique Tudor, Conde de Richmond, um dia seria rei: “Estou me 

lembrando de que Henrique VI profetizou que Richmond seria Rei; e isso quando 

Richmond não passava de um menino impertinente. Rei... talvez... talvez...” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 138). 

Richmond estava em exílio no País de Gales e agora planeja invadir a Inglaterra 

para tomar a coroa de Ricardo III. Ele promete casar-se com a princesa Elizabeth (filha 

do Rei Eduardo IV e Elizabeth Woodville) para unir a Rosa Vermelha à Rosa Branca e 

trazer paz à Inglaterra. Assim sendo, Ricardo planeja a morte de sua esposa Anne e 

convence Elizabeth Woodville a casar sua filha com ele: 

 

“Rei Ricardo – O que está feito não pode agora ser remediado. Os 

homens às vezes agem impensadamente, coisa que, mais tarde, traz a 

oportunidade de arrependimento. Se tomei o reino de seus filhos, para 

remediar, quero dá-lo à sua filha. Se matei os frutos de seu ventre, 

para aumentar sua prole encarrego-me de gerar uma prole do seu 

sangue, com sua filha” (SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 154). 

                                                             
5 Muitas pessoas acreditavam que Elizabeth Woodville era uma bruxa que havia enfeitiçado o rei Eduardo 

IV para que se casasse com ela.  
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No final da peça, Buckingham arma seu exército contra Ricardo, uma vez que 

ele não cumpre as promessas que fizera ao Duque de lhe dar algumas terras que 

pertenceram a sua família no passado, mas graças a um dilúvio, Buckingham acaba 

morrendo. Vemos também os exércitos e as alianças sendo formadas. Um dia antes da 

batalha, os fantasmas de todos aqueles que foram assassinados
6
 invadem o sono de 

Richmond, encorajando-o e incitando sua vitória, e atormentam Richard ao lhe 

provocarem medo e prevendo a sua derrota. Nesse momento, podemos ver a carnificina 

que Ricardo executara para chegar ao trono.  

Richmond acorda em paz, enquanto Ricardo acorda atormentado. Os exércitos 

lutam no campo de Bosworth, onde Ricardo é derrotado. Assim morre o último rei 

plantageneta e a dinastia Tudor começa: 

 

“Rei Ricardo - Escravo! Apostei minha vida em um lance, então 

aceito o que marcarem os dados. Acho que tem seis Richmonds no 

campo de batalha; cinco deles eu já matei hoje, em vez de ele mesmo. 

Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo!” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 186). 

 

3.  Vilania ou ambição? 

 

Há várias divergências entre a peça Ricardo III e os eventos históricos que se 

sucederam durante a Guerra das Rosas. Um grande contraste é a questão do tempo. Na 

peça shakespeariana, o Duque de Clarence está vivo durante o final do reinado de 

Eduardo IV, quando na verdade sabemos que o rei morrera em 1483 e que Clarence foi 

executado em 1478. Além disso, Henrique VI morrera em 1471, anos antes da morte de 

Clarence e Eduardo IV, mas na peça vemos Lady Anne de luto ao lado de seu corpo, 

pois ele falecera recentemente. Ademais, Ricardo se casou com Lady Anne em 1472, e 

na peça o casamento acontece após a morte do rei Eduardo IV. Outro grande contraste é 

a presença de Margaret de Anjou na peça quando na verdade ela havia voltado para a 

França em 1475 e morrera em 1482 (antes da morte de Eduardo IV e da ascensão de 

                                                             
6 Eduardo (Príncipe de Gales), Henrique VI, Clarence, Conde Rivers, Richard Grey, Vaughan (ajudante 

de Rivers e Grey que também fora morto), Hastings, os jovens príncipes, Anne e Buckingham. 
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Ricardo). Por último, Ricardo reinou a Inglaterra por dois anos, e na peça os eventos se 

sucedem rapidamente.  

Além da questão de tempo, há outras divergências em relação aos eventos 

históricos. O primeiro que nos chama atenção é a descrição física de Ricardo. Em 2012, 

os restos mortais de Ricardo III foram encontrados na Inglaterra através de uma 

escavação arqueológica liderada pela Universidade de Leicester. Ao analisar o corpo, 

evidenciou-se que o último rei plantageneta possuía uma grande curvatura na coluna e 

que ele morrera por meio de um grave golpe na cabeça, além de outros ferimentos. 

Sendo assim, Ricardo III de fato possuía uma certa deformidade física, mas não como 

Shakespeare nos relata. A monstruosidade física de Ricardo elaborada pelo bardo é um 

meio de enfatizar sua maldade, e os sentimentos ruins de Ricardo acabam sendo 

manifestados pela deformidade de seu corpo.  

 

“há que se atentar para o fato de que ao romancear ascensão e queda 

de Ricardo III para o palco, Shakespeare retratou Ricardo, Duque de 

Gloucester, exagerando-lhe as características físicas de feiura e sua 

maldade pessoal. Na verdade, sabe-se que Ricardo agiu de acordo com 

os costumes políticos da época – decapitam-se os inimigos que podem 

vir a trazer dores de cabeça na arena política e, para garantir a coroa 

para si, matam-se os herdeiros à sua frente na linha sucessória.” 

(VIÉGAS-FARIA, 2010, p. 14 e 15). 

 

Quando se trata de outras inacurácias, sabemos que Clarence traiu seu irmão, 

recebeu o perdão real e, mesmo assim, voltou a conspirar contra o rei e acabou sendo 

executado. Na peça, vemos um Clarence inocente que sempre fora fiel a Eduardo IV. 

Sua morte se dá pela traição de Ricardo, responsável pela sua execução. No entanto, 

Clarence e o personagem de Shakespeare têm o mesmo fim, onde são afogados em um 

barril de vinho malvasia.  

Ao ler a peça, sabemos que Lorde Hastings fora preso por ordens de Eduardo 

IV, embora não saibamos o motivo. Mas Hastings nunca fora preso uma vez que sempre 

fora um dos amigos mais íntimos do rei. No entanto, ele realmente fora decapitado por 

ordens de Ricardo que se sentia ameaçado por Hastings, embora sua suposta traição não 

se desse sob a acusação de defender Elizabeth por ter enfeitiçado o braço de Ricardo. 

Em seguida, vemos Lady Anne na corte em luto pela morte de seu marido e de seu 

sogro. Ela discute com Ricardo, enfatiza seu desprezo por ele, o acusa de assassino, mas 

acaba aceitando se casar com ele. Pouco se sabe sobre a vida de Anne Neville, mas é 
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bem provável que ela conhecia Ricardo desde criança, uma vez que a educação do 

Duque de Gloucester era responsabilidade de seu pai, o Conde de Warwick. Além disso, 

seu casamento com o filho de Henrique VI simplesmente acontecera para selar a aliança 

de Warwick com Margaret de Anjou. É pouco provável que ela entrasse em um estado 

de luto tão grande pelas mortes de Eduardo e Henrique VI, uma vez que sua família 

sempre fora aliada dos Yorkistas, seu casamento com Eduardo durou meses, e ela não 

teria tamanho desprezo por Ricardo, tendo aceitado casar-se com ele logo depois de 

ficar viúva.  

Quando se trata do casamento de Ricardo com Anne, não vemos a presença e 

nem sequer menção de seu filho, Eduardo, na peça. Eduardo morrera quando ainda 

criança. Anne permanecera doente por alguns meses antes de morrer devido a causas 

naturais. Na narrativa, Ricardo deseja se livrar dela e Anne acaba morrendo embora não 

saibamos como.  

Outros contrastes que vemos na peça são o casamento da filha de Clarence 

arranjado por Ricardo, sendo que tal casamento fora arranjado posteriormente por 

Henrique VII, uma vez que a filha de Clarence ainda era criança durante o reinado de 

Ricardo; e a cena em que Elizabeth, a Duquesa Cecily e Lady Anne tentam visitar os 

príncipes na Torre, sendo que Elizabeth estava alojada em santuário na Abadia de 

Westminster e Anne apoiava Ricardo.  

Sabemos que Shakespeare seguia a versão de seus contemporâneos e que ele 

contribuiu para a propaganda dos Tudors ao vilanizar os Yorkistas e favorecer o regime 

dos Lancastrianos e Tudors. No entanto, jamais saberemos o que Shakespeare realmente 

pensava sobre Ricardo III. É certo que entender a Guerra das Rosas nos ajuda a 

compreender as peças históricas de Shakespeare, embora haja várias divergências. O 

new historicism nos apresenta uma leitura interessante uma vez que busca analisar o 

contexto cultural que formou o texto literário. Ou seja, para ler Shakespeare, temos que 

entender a Guerra das Rosas.  

 

“Reading Shakespeare in itself is an inextricably historical experience, 

since the plays come to us from the remote past. But they also exist in 

the present. They occupy a strange dual space: they are 

simultaneously products of the distant past and objects within the 

present time that have a history of their own. New historicists and 

cultural materialists have stressed the need to read historically: to 
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study, above all else, the historical moment from which the plays 

came” (PARVINI, 2012, p. 72).
7
 

 

Contudo, como afirma Neema Parvini, o poder de mudar o curso da história está 

nas mãos dos indivíduos e de suas habilidades tais como a imaginação. Shakespeare nos 

dá a oportunidade de explorar a questão humana na história uma vez que ele criou 

conflitos internos e motivos individuais para as ações de cada personagem através de 

uma profunda análise de caráter. O bardo não precisava se ater aos eventos históricos. 

Ele simplesmente escrevia sua narrativa conforme os interesses do seu próprio texto 

dramático.  

 

“And to assume on the strength of his plays that Shakespeare was an 

exceptionally intelligent and imaginatively gifted individual is to 

expect them to be engaged in more than merely upholding or exposing 

Tudor or Stuart propaganda. Accordingly, my aim is to attempt to read 

the history plays on their own terms in order to determine what they 

have to say about history and politics, and whether they are still of 

relevance today” (PARVINI, 2012, p. 80).
8
 

 

De acordo com Emma Smith, Shakespeare poderia ter tido uma maior admiração 

por Ricardo III do que por Richmond (Henrique VII). O título original da peça é The 

Tragedy of King Richard III: His treacherous Plots against his brother Clarence, the 

pittiefull murther of his iunocent nephews, his tyrannicall víurpation with the whole 

course of his defeated life and most defeated death, o que nos mostra que Ricardo é o 

personagem principal da peça, e não Henrique VII. Ao analisarmos tragédias, vemos 

que os personagens mais relevantes morrem no final da peça. Mais uma vez, Richmond 

se torna pouco relevante uma vez que ele sobrevive à batalha. Além disso, ele possui 

poucas falas e aparece no palco somente no final do enredo. Essa sugestão contradiz a 

visão de que Richmond aparece como o salvador e herói do reino e nos mostra uma 

                                                             
7
 Ler Shakespeare é uma experiência histórica inextricável uma vez que as peças chegam até nós de um 

passado remotamente distante. Mas elas também existem no presente. Elas ocupam um espaço 

curiosamente duplo: elas são simultaneamente um produto do passado distante e objeto do tempo presente 

que tem uma história própria. Os estudiosos do new historicism e cultural materialism têm ressaltado a 

necessidade de se ler historicamente: de estudar, acima de tudo, o momento histórico no qual as peças 

foram escritas. 
8 E, diante da magnitude das peças de Shakespeare, acreditar que ele possuía uma inteligência 

excepcional e um dom criativo único é supor que ele tenha feito mais do que simplesmente contribuir 

para a propaganda dos Tudors ou dos Stuarts. Logo, meu objetivo é tentar ler as peças históricas em si 

mesmas para tentar identificar o que elas têm a dizer sobre a história e a política, e se elas podem ter 

alguma relevância no contexto atual. 
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possível preferência por Ricardo III. Ademais, Ricardo estabelece uma conexão com a 

audiência que se encanta e se torna cúmplice dele, o que não acontece com Richmond.  

Essa teoria nos mostra que por mais que Shakespeare possa ter sido influenciado 

pela visão dos seus contemporâneos, ele possuía sua própria genialidade e imaginação. 

Peças históricas eram populares na sua época e o bardo usou pessoas famosas para 

escrever suas próprias histórias e criar seus próprios personagens.  

 

“although he was undoubtedly conditioned by the prevalent ideas of 

his time, Shakespeare had the capacity to write about his subjects in 

ways that had no precedent in those ideas. That is not to suggest that 

his views of these subjects are transculturally, transhistorically true, 

but to stress the fact that they had their origins in the creative genius 

of an extraordinary individual who had engaged with and thought 

deeply about such pertinent issues as the relationship between society 

and the individual, the forces that motivate individuals to make 

decisions and take action, and the forces that determine the shape of 

history” (PARVINI, 2012, p. 80 e 81).
9
 

 

Logo, há muitas interpretações quanto ao caráter de Ricardo III. O personagem 

de Shakespeare é por muitos considerado como um vilão monstruoso disposto a matar 

todos que sejam empecilhos para que ele obtenha a coroa, e sua maldade se exterioriza 

na sua deformidade física. No entanto, muitos historiadores e até mesmo críticos 

literários o considerariam um humano ambicioso. De acordo com Bloom, Shakespeare 

inventou o humano uma vez que criou personagens individuais com características 

próprias, e talvez seja a ambição de Ricardo que o torna humano. Diante de tantas 

divergências entre os historiadores e inacurácias entre Shakespeare e a história, torna-se 

uma tarefa difícil expressar o verdadeiro caráter do último rei plantageneta. Cabe ao 

leitor optar pela versão que mais lhe agrada.  

 

 

 

 

 

                                                             
9 Apesar de ele ter certamente sido influenciado pelas ideias prevalentes de seu tempo, Shakespeare tinha 

uma capacidade de escrever sobre questões relevantes de uma forma que nenhum de seus predecessores 

fizeram. Isso não sugere que seu ponto de vista em tais assuntos seja transcultural ou transhistórico, mas 

enfatiza o fato de que ele teve sua origem na criatividade genial de um indivíduo extraordinário que havia 

se engajado um uma reflexão profunda sobre questões pertinentes, bem como sobre relações entre 

sociedade e indivíduo, sobre as forças que motivam os indivíduos a tomarem decisões e atitudes, e as 

forças que determinam o curso da história. 
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4. Considerações finais 

 

Apesar de as peças históricas de Shakespeare terem sido baseadas em fatos reais, 

elas são um trabalho da sua imaginação. O bardo não tinha intenção de ser fiel à 

história, desejando entreter sua audiência. Por isso, ele muda e omite certos eventos que 

não servem para a narrativa que ele quis criar. O público inglês era bastante 

familiarizado com os eventos que se sucederam no período da Guerra das Rosas e tais 

batalhas eram parte de sua cultura. Além disso, as obras shakespearianas podem ser 

vistas como um meio de utilizar eventos históricos para expressar opiniões e críticas 

políticas da época. Tais peças nos dão uma ideia da sociedade e da política medieval 

através do ponto de vista dos Tudors no qual Ricardo III era representado com uma 

deformidade horripilante tanto física como interior. Curiosamente, é essa representação 

que molda sua fama nos dias de hoje. 

Certamente há muitas divergências entre os fatos históricos e a narrativa 

shakespeariana, e o new historicism nos auxilia a interpretar tais diferenças, uma vez 

que ao entender os eventos que ocorreram durante a Guerra das Rosas, podemos 

compreender o texto do bardo. No entanto, Ricardo III é mais do que um simples 

reflexo do seu contexto histórico e um personagem único que nos proporciona várias 

interpretações e análises quanto sua vilania e ambição.   

Os personagens de Shakespeare são humanos e atuam no mundo. Suas peças não 

são simplesmente um reflexo da propaganda Tudor, e sim um produto da imaginação de 

Shakespeare, já que revelam um pensamento crítico sobre a história e política da Guerra 

das Rosas. Como conclusão, evidencia-se que analisar Shakespeare como um simples 

produto de seu contexto que reflete ideias de sua época é uma leitura limitada, visto que 

Shakespeare nos proporciona um trabalho histórico, cultural e ideológico onde os 

personagens agem individualmente na história. Afinal, não é a história que molda os 

indivíduos, e sim eles que fazem história. Por fim, este trabalho busca contribuir para a 

análise das peças históricas de Shakespeare através de uma perspectiva humana, ou nas 

palavras de Bloom, da “invenção do humano”. 
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