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Introdução

lawrence flores pereira  
e kathrin holzermayr rosenfield

Considerado muitas vezes o ápice da criação dramática de 
Shakespeare, Rei Lear foi para os românticos um exemplo 
maior do sublime na literatura. Bradley viu nessa tragédia 
uma figura monumental como as esculturas de Michelange-
lo, mas duvidou que o excesso de efeitos dramáticos da lou-
cura e do sofrimento pudessem ser representados de fato no 
palco. O tratamento do lado sombrio da natureza humana, 
da traição e da crueldade, da miséria e da abjeção, e a au-
sência de uma redenção consistente, levaram muitos críticos 
modernos a associar seu espetáculo a criações similares do 
pessimismo e do absurdo no teatro e na literatura modernos. 
Marjorie Garber nos lembra que Jan Kott e Maynard Mack 
vislumbraram ali os horrores da consciência do pós-guerra.1 

Nenhuma peça de Shakespeare foi tão longe na combi-
natória de traços grotescos, fantásticos e violentos, nos con-
trastes gritantes do humano, do desumano e do inumano 
evocados em cenas absurdas de efeito estrondoso e de ardis 
improváveis, que envolvem a mente do leitor numa névoa 
poderosa. Lido em ritmo rápido, o drama se parece com 
um emaranhado caótico e terrível. As comparações entre 
Rei Lear e peças do modernismo tardio, como Esperando 
Godot ou ainda Fim de partida, de Beckett, fizeram com 
que muitos a vissem como um precedente para o pessimismo 
existencialista, contudo é mais provável que Beckett tenha 
sido um bom leitor de Shakespeare.2 Esses elos anacrônicos 
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8 rei lear

tecidos pela crítica, interessantes e válidos como novas pers-
pectivas sobre os problemas existenciais de Shakes peare, não 
raro desviaram a atenção e obscureceram o universo simbó-
lico próprio da peça, as referências religiosas e políticas so-
bre as quais ela se assenta. Misto único de conflito familiar 
e história política de divisão de reino, de conto sobre o amor 
e o ódio entre pais e filhos, talvez mesmo o desenvolvimento 
de um fragmento contextual problemático das concepções 
políticas vigentes no início do século xvii inglês, Rei Lear, 
ainda que evoque o niilismo da modernidade, opera com as 
noções do século xvi e das primeiras décadas do xvii.

Shakespeare não foi o primeiro a tratar da temática do 
rei lendário Leir, que data do século xii, da Historia regum 
Britanniae [História dos reis da Bretanha], do monge 
Geoffrey de Monmouth,3 uma história que foi retomada 
inúmeras vezes, em particular pelos coetâneos de Shake-
speare. Raphael Holinshed, na sua obra Chronicle of 
England, Scotland and Ireland [Crônica da Inglaterra, Es-
cócia e Irlanda] (1577-);4 contou também a história de 
Lear, em grande parte baseado em Monmouth. Foi possi-
velmente uma fonte de Shakespeare para a escrita de Rei 
Lear. De modo geral, essas narrativas, pretensamente his-
tóricas, se originaram de contos e lendas antigas de sabor 
folclórico, e Lear não pode ser considerado uma figura his-
tórica. Outro texto que impactou Shakespeare foi um livro 
célebre em sua época, o Mirror for Magistrates [Espelho 
para os magistrados],5 no qual se encontra também uma his-
tória de Cordélia, que aparece ali como um fantasma que 
conta a sua vida e infortúnios.6 Shakespeare também se 
inspirou no livro ii, canto x, do poema épico The Faerie 
Queene [A rainha das fadas] (1590), de Edmund Spenser, 
no qual aparece uma filha mais nova, Cordélia, que se sui-
cida por enforcamento.7 

A história de Lear e suas filhas constitui o centro da peça 
de Shakespeare. No entanto, quando retomamos a história 
dessa criação, não há nada mais impressionante do que a de-

200727_penguin_rei lear_miolo_graf2.indd   8 27/07/20   22:26



introdução 9

cisão de Shakespeare de introduzir em sua peça o segundo 
enredo sobre o destino de Gloucester e de seus dois filhos, 
Edgar e Edmund, para o qual buscou como fonte a Arcadia 
de Philip Sidney.8 Embora tenha seguido de perto a narrativa 
constante na Arcadia sobre o rei da Paflagônia e seus dois fi-
lhos, na caracterização do louco Pobre Tom ele se apropriou 
da linguagem do panfleto satírico, A Declaration of Egregious 
Popish Impostures [Uma apresentação de notórias impostu-
ras papais] (1603), de Samuel Harsnett, que descreve satirica-
mente os exorcismos católicos na Inglaterra.9 Finalmente, por 
certo conheceu a peça The True Chronicle History of King 
Leir and His Three Daughters, Gonorill, Ragan and Cordella 
[A verdadeira crônica histórica do rei Leir e suas três filhas, 
Gonorill, Ragan e Cordella], de autoria desconhecida hoje e 
que teve impacto em muitas cenas de Rei Lear.10

O que Shakespeare desenvolve das lendas e crônicas his-
tóricas em Rei Lear é sobretudo a abertura da divisão do 
reino com nítido sabor folclórico: o velho rei anuncia diante 
da corte e de suas filhas que pretende dividir seu reino em 
três, confiando as partes às suas filhas e aos genros que ele 
declara como “forças mais jovens” e mais aptas a governar, 
enquanto ele mesmo pretende “rastejar rumo à morte”, re-
nunciando às responsabilidades de sua realeza. No ambi-
valente ritual de suposta abdicação, pede provas de afeição 
amorosa às suas filhas como condição para o prêmio da 
formidável herança. Ainda que para um público moderno 
essa retirada e renúncia ao poder se pareçam com decisões 
típicas de um rei ancião, no mundo de Shakespeare o “grave 
intento” de Lear (1.1.36) de dividir o seu reino representava 
um escândalo, e toda a formalidade cerimoniosa do início 
da peça, uma paródia da noção unitária da realeza medie-
val, elisabetana e jacobina. Para entender melhor a tensão 
dramática que Shakespeare conferiu à sua versão, propomos 
um pequeno desvio por algumas das versões anteriores e 
pelo contexto histórico.
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10 rei lear

a divisão do reino

A divisão do reino que dá início à peça é uma alusão velada a 
um momento político de transformação da Inglaterra. O pe-
ríodo entre 1604 e 1607 foi marcado pelas tentativas de James 
vi e i, rei da Escócia e da Inglaterra, de “convencer o Parla-
mento a aprovar a união da Escócia e da Inglaterra em uma 
única nação”.11 É apenas natural que nesse período apareça 
uma insistente exaltação das virtudes da união e uma ideali-
zação de todas as noções e imagens da integridade herdadas 
do feudalismo centralizador dos Plantagenetas e dos Tudor. 

Nesse contexto, a decisão de Lear de fatiar o reino seria 
uma anomalia inquietante, aventura e aposta no acaso que 
um monarca prudente deveria evitar. A peça tem, portanto, 
valor de contraexemplo, encenando ações que um rei não 
deve fazer. James publicara, em 1599, o Basilikon Doron,12 
endereçado ao seu filho, príncipe Henry, com conselhos so-
bre as práticas e os princípios do bem reinar: o maior perigo 
é a “semente da divisão e da discórdia”, a fragmentação, a 
desunião e a ruptura, que devem ser evitadas a todo custo. 
Aconselhava o filho a nunca dividir o reino, mas unificá-lo 
em torno de si ou de seu herdeiro eleito. Aos outros filhos se 
entregariam apenas propriedades. Ao expor sua concepção, 
James recorria à própria tradição bíblica. Abraão não entre-
gara o reino inteiro, unificado, a seu filho Isaac, e não dera 
aos restantes apenas possessões privadas? Quando James 
ascende ao trono da Inglaterra, uma edição da obra é pu-
blicada com adições que lembravam os leitores ingleses “da 
divisão dos reinos na história da Bretanha, divisão que levou 
a séculos de derramamento de sangue e discórdia: tal como 
aconteceu com essa ilha, pela divisão e transferência aos três 
filhos de Bruto, Locrine, Albanact e Camber”.13 

James estava conjurando a concepção oficial de ordem, 
que, numa rede complexa de associações, refletia a visão hie-
rárquica de mundo na doutrinação dos Tudor e dos Stuart. 
Ao evocar a desunião e as lutas “fratricidas” entre as casas 
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introdução 11

de York e Lancaster, lembrava as virtudes da unidade cen-
trada na coroa. Pensava também em termos analógicos. A 
história presente deveria espelhar a história bíblica e divina. 
Em Da união dos reinos da Escócia e Inglaterra, enfatiza a 
continuidade ao vincular Estado e família, sobretudo entre 
rei e patriarca.

Aquilo que Deus ligou, que homem algum o separe. Eu 
sou o esposo e toda a ilha é minha esposa legítima. Eu 
sou a cabeça e ela é meu corpo. Eu sou o pastor e ela, 
meu rebanho. Espero assim que nenhum homem seja 
tão insensato de pensar que eu, que sou um rei cristão 
submetido ao Evangelho, poderia ser um polígamo e o 
marido de duas esposas.14 

A peça de Shakespeare Rei Lear foi encenada diante da 
corte e do rei, tal como nos informa o frontispício da pri-
meira edição in-Quarto, de 1608. 

É fascinante imaginar Rei Lear, esse espetáculo de re-
baixamento do poder monárquico, encenado diante de um 
rei tão sequioso de suas prerrogativas: o entrelaçamento do 
papel paterno e patriarcal com conceitos de governança e 
poder, bem como a convergência inescapável entre noções 
de gens e noções políticas. O contrário estava também im-
plicado: o espetáculo da divisão ou fragmentação do reino 
que resultava da queda das prerrogativas. Encenações de 
quedas monárquicas diante de monarcas eram comuns e, 
pelo menos nominalmente, justificavam-se como exposição 
de contraexemplos lastimáveis, como alertas ao monarca 
e guias sobre as faltas potenciais cujas causas deviam ser 
mostradas para melhor preveni-las. O tema da divisão apa-
receu em encenações na corte elisabetana já desde a década 
de 1560. Gorboduc, or Ferrex and Porrex, peça composta 
por Thomas Sackville e Thomas Norton, encenada diante 
da rainha Elizabeth em 1561, explorava a política real da 
divisão do reino e suas consequências nefastas em guerras 
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12 rei lear

fratricidas. Na peça, a decisão feita pelo rei Gorboduc de 
dividir o reino entre seus dois filhos, Ferrex e Porrex, é cri-
ticada pelos seus conselheiros, do mesmo modo que Kent 
critica Lear por dividir o reino.15

Essa questão está esboçada na primeira cena de Rei 
Lear, que nos coloca frente a frente com a liturgia de uma 
corte aparentemente estável, mas que de chofre cairá na 
precariedade, ameaçando a paz, sempre frágil na tragédia 
shakespeariana. A entrada em cena de Lear segue o parâ-
metro monárquico da cerimonia litúrgica, em que se es-
peram os discursos previsíveis. Lear, entretanto, entrelaça 
nesse protocolo público seus afetos pessoais e pouco régios, 
e sua reação desproporcional à sinceridade de Cordélia 
transforma o ato litúrgico em uma altercação reveladora do 
desequilíbrio do chefe da família real. 

king leir: a lenda racionalizada

Boa parte desses elementos já se encontravam, ainda que 
de modo sintético e lendário, em antigas versões da história 
de Lear. Shakespeare resgatou em parte os traços concisos 
da lenda de Lear constante em Monmouth e em Holinshed, 
na qual momentos similares ao da primeira cena aparecem. 
Mais importante, contudo, para a primeira cena foi a peça 
já mencionada The True Chronicle History of King Leir, 
que foi encenada em 1594, única peça que, antes de Rei Lear, 
adaptava para o teatro londrino a antiga lenda. O autor da-
quela obra, ainda hoje indefinido,16 buscou dar à cena da 
divisão e do teste de amor uma verossimilhança que Shake-
speare dispensou com deliberação, talvez para intensificar o 
caráter enigmático da peça e da natureza humana. Em King 
Leir, a cena do teste e da divisão é precedida por uma cena 
em que Leir discute com seu seguidor Skalliger um truque 
para a divisão do reino que convenceria Cordella a escolher 
o pretendente predileto do rei. O autor de King Leir não 
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13introdução

apresentava, de início, um Leir descontrolado, mas alguém 
relativamente racional e dotado de senso de oportunidade 
política. Leir elabora um plano para dirigir as escolhas de 
suas filhas. 

leir Estou decidido, e agora mesmo a minha mente
Está meditando um súbito estratagema,
Para, num teste, saber qual de minhas filhas me ama mais:
O que, até que eu saiba, não vou descansar.
Isso admitido, quando elas juntas rivalizarem entre elas,
Cada qual tentando exceder-se no amor,
Aí, no momento, eu tomarei Cordella,
E mesmo que ela proteste que me ama mais,
Eu direi, então, filha, satisfaça apenas um pedido meu,
Mostrando que me ama do mesmo modo que suas irmãs,
E aceite um marido que eu mesmo vou cortejar. 
Dito isso, ela não poderá negar minha proposta,
Embora (pobre alma) seus sentidos ficarão mudos:
E então eu vou triunfar em minha ação política,
E a unirei a um rei da Bretanha.17

O plano faz da divisão uma questão sobretudo política, e 
o arrazoado desajeitado, mas sutil, não estava de modo algum 
presente e evidente nas fontes que o autor de King Leir deve ter 
consultado (fontes também de Rei Lear), nas quais o elemento 
arcaico e lendário se deixava ver à clara luz. Tanto a versão me-
dieval de Monmouth como a versão quinhentista de Holinshed 
da história de Lear são curtas se comparadas aos longos e mais 
detalhados relatos sobre a vida de reis medievais, cuja histori-
cidade é indubitável e documentada. Sua brevidade é típica da 
lenda, e não da história. 

Ao adaptar história tão simples para o teatro, o autor de 
King Leir percebeu que tinha de dar alguma consistência psi-
cológica à decisão de Leir de submeter Cordella ao teste de 
amor (love-trial). Era necessário tirar seu sabor folclórico ou 
lendário, ou pelo menos atenuá-lo e dar-lhe certo senso estra-
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14 rei lear

tégico de planejamento político, mais de acordo com as ma-
nhas e artimanhas das novas cortes. Por isso inventou essa 
cena de “portas fechadas” em que Leir consulta seu conse-
lheiro sobre seus planos, em uma espécie de ensaio prévio 
para uma reunião. Por certo há sinais da ansiedade de Leir, 
que diz que “não pode descansar” até que saiba o tamanho 
do amor de suas filhas por ele. A colocação é breve, mas 
tudo parece sob controle. É também um acréscimo sobre o 
material lendário-historiográfico que não dava explicação 
para o teste de amor. 

O que distingue a abertura de Shakespeare é a menção 
explícita no discurso oficial de um “grave intento” — alusão 
dramática que tem algo do lapso freudiano, pois a menção 
de um segredo sombrio inominável é mais que imprópria 
para um discurso régio.18 Funciona no drama como um 
enigma que a peça deve responder — e Shakespeare atende 
esse dever com figuras extremamente sinuosas que resistem 
à interpretação simples e revelam seu sentido com dificul-
dade até mesmo para a análise erudita. Isso é um traço da 
peça de modo geral. Nela, os personagens e os dilemas, cla-
ros à primeira vista, deslizam não raro do compreensível ao 
ininteligível. A deploração de Lear que dominará o centro 
da peça é lamentável, mas é impossível não ver sua dimen-
são ridícula. E, finalmente, a seriedade é sempre quebrada 
pelas interferências sábio-jocosas do fabuloso bobo da cor-
te, ou ainda por cenas cheias de ardil risonho e comovente, 
como a do episódio tragicômico de Pobre Tom e Gloucester 
nos fictícios penhascos de Dover. Shakespeare semeia na 
peça situações anômalas com grande eficácia teatral, po-
rém mesmo assim inverossímeis, desacelerando o avanço da 
ação principal. 

Shakespeare evitou racionalizar demais as razões e estra-
tégias do seu Lear. A autoconsciência de Leir é inexistente 
em Lear, que desde o início traz sinais de perturbação — 
por exemplo, quando usa a fórmula exagerada de “rastejar 
rumo à morte”. Shakespeare intensifica a irracionalidade de 

200727_penguin_rei lear_miolo_graf2.indd   14 27/07/20   22:26



introdução 15

Lear — em particular o seu sentimento de ingratidão e vul-
nerabilidade, sua fraqueza moral e política: afinal, ele busca 
se livrar dos fardos da governança, que é o dever do pa-
triarca e do rei, ele inverte os papéis e se tornará o filho de 
suas filhas, e filho que deve ser cuidado — inversão que leva 
Goneril e Regan a corrigi-lo como a uma criança malcriada. 

O teste de amor de Lear levará a um impasse. Catherine 
Bates postulou que toda a razão do conflito que se instala na 
primeira cena se originaria da quebra do protocolo formal 
pela filha caçula, Cordélia, que Lear pretendia privilegiar 
em troca de amor e carinho.19 A ela, sublinha Bates, falta-
ria o savoir-faire. Goneril e Regan respondem, com efeito, 
em conformidade com o ritual de corte, usando de toda a 
poesia e decoro possíveis, demonstrando seu treinamento 
cortesão através de sua anuência ao pedido de Lear. Apenas 
Cordélia se recusa a atender o ritual — talvez por inabilida-
de. A leitura de Bates, contudo, calcada demais em contex-
tos, traz problemas, pois um evento dessa qualidade exigiria 
que Cordélia jogasse o jogo da corte, o jogo das aparências 
cortesãs; faltaria a ela justamente aquilo que a define: a sin-
ceridade, a justeza e o decoro. No contexto da peça é claro 
que as expressões de amor de Goneril e Regan equivalem à 
eulogia e à adulação do príncipe. Ambas respondem com 
fórmulas comparativas retóricas. O amor de Goneril é mais 
terno do que o espaço, a liberdade, está além daquilo que é 
possível validar, não é menor que a vida. Em prêmio pela sua 
hiperbólica declaração, Lear lhe reserva o “tanto proporcio-
nal” à sua confissão de amor. Goneril não precisa comparar 
seu apreço senão às mais admiráveis virtudes morais, já que 
ela é a primeira a falar. A declaração de Regan, por outro 
lado, apenas faz uma amplificação comparativa àquilo que 
sua irmã declarara ao seu pai. 

regan Do mesmo metal sou feita que a minha irmã,
Tenho o mesmo valor. Na minha pura essência,
Eu a vejo nomear, porém com parcimônia,
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16 rei lear

O meu veraz amor
(i.i.69-72)

Lear ditou esse jogo patético às filhas. Logo depois da 
declaração de Goneril, Cordélia diz num aparte, inaudível 
para os outros personagens:

Tenho o mesmo valor. Na minha pura essência…
(i.i.70-1)

Agora Lear se volta à sua filha predileta, repetindo a per-
gunta:

lear              […] Agora o nosso júbilo,
A mais jovem, mas não menor no nosso amor,
Que as vinhas de França e o leite de Borgonha
Disputam com ardor, o que vais dizer pra ter
Um terço mais opulento que tuas irmãs?
(i.i.82-6)

Mas a resposta traz apenas o nothing, o no thing, nada e 
coisa alguma. Único termo que Cordélia parece conseguir 
pronunciar. 

cordélia Nada, meu senhor.
lear Nada?
cordélia Nada.
lear Mas nada virá de nada. Fala outra vez.
cordélia Infeliz que estou, não consigo trazer aos lábios

O que é do coração. Amo Vossa Majestade
De acordo com meus laços, e nem mais nem menos.

(i.i.87-93)

O nome de Cordélia sugere sua raiz latina, cor, cordis, 
coração, o cerne não apenas do sentimento, mas do que há 
de mais essencial no ser humano. Assim, quando afirma que 
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