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Wil liam Sha kes pea re mor reu há qua se qua tro cen tos anos, 
e ho je é mais fa mo so do que nun ca. Ele es cre veu suas pe ças 
num mun do sem avião, sem te le vi são, sem com pu ta dor. 
Mas os per so na gens que criou e as his tó rias que con tou têm 
pren di do a aten ção das pes soas du ran te to dos es ses sé cu-
los. Suas pe ças são en ce na das em to do o pla ne ta, vi ra ram 
fil mes de Holly wood, de se nhos ani ma dos, his tó rias em 
qua dri nhos, mu si cais e ópe ras. Sha kes pea re vi rou até li te ra-
tu ra de cor del!

To do mun do co nhe ce al gu ma coi sa de le...
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Ser ou 
não Ser...

romeu, romeu! 
Ah! por que éS 

tu romeu?

o mundo é um 
teAtro e oS homenS 

e mulhereS São 
meroS AtoreS.



Mas vo cê sa bia...
•	 que	Sha	kes	pea	re	era	um	de	sas	tre	em	or	to	gra	fia?
•	 que	to	mou	chá	de	su	mi	ço	por	se	te	anos?
•	 que	pe	dia	aos	ami	gos	que	se	ves	ti	ssem	de	mu	lher?

•	 que	uma	vez	rou	bou	um	tea	tro	in	tei	ro?
•	 e	que	há	quem	ache	que	ele	nun	ca	es	cre	veu	uma	só	pe	ça?

Es te li vro vai des ven dar os se gre dos do mais fa mo so es cri-
tor de to dos os tem pos — e pro va vel men te o mais mis te rio so 
tam bém. Por is so, an tes de con ti nuar, é me lhor a gen te pôr 
os pin gos em al guns is. Ao con trá rio do que acon te ce com a 
maio ria dos mor tos de fa ma, nem mes mo os es pe cia lis tas 
sa bem tu do sobre Wil liam Sha kes pea re. Ape sar de um mon-
tão de es tu dio sos e pes qui sa do res fu ça rem por aí há anos e 
anos, mui ta coi sa so bre o Will ain da per ma ne ce en vol ta no 
mais den so mis té rio. Por is so não dei xe de ler os bo xes in ti-
tu la dos “Um ca ra enig má ti co”, por que a his tó ria de Sha kes-
pea re é cheia de enig mas cu ja res pos ta nin guém sa be, e es ses 
bo	xes	vão	fa	zer	vo	cê	sa	ber	o	que	é	ver	da	de	e	o	que	não	é.

Por ou tro la do, tem um mon tão de coi sas so bre o Will 
que se co nhe ce mui tís si mo bem. É só vo cê fo lhear as pá gi-
nas dos Echos d’Albion pa ra fi car sa ben do das no tí cias mais 
quen tes da que le tem po. E vo cê tam bém vai po der dar uma 
xe re ta da no diá rio se cre to do Will (tão se cre to que nem o 
pró prio Sha kes pea re sa bia da exis tên cia de le).

En tão ti re do ar má rio aque la sua go la de ru fos e to me 
seu lu gar na pla teia, que vai su bir ao pal co o maior es cri tor 
de to dos os tem pos!
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que fo foS!



Wil liam Sha kes pea re, o mais fa mo so e co men ta do de to dos 
os es cri to res do mun do, nas ceu no dia 23 de abril de 1564. 
Mais	ou	me	nos.	Quer	di	zer,	po	de	ter	si	do	um	dia	(ou	dois)	
an tes ou de pois.
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Sa	be	mos	a	da	ta	em	que	foi	ba	ti	za	do,	mas	não a da-
ta em que nas ceu. É jun tan do di cas co mo es sa e tra-
tan do de adi vi nhar um pou co que nós va mos com-
ple tar o res to da his tó ria de Sha kes pea re.

mãe do 
Will



Os Sha kes pea re, uma fa mí lia mo der na
O pai do Will se cha ma va John Sha kes pea re. An tes de o 
Will	nas	cer,	John	foi	apren	diz	de	ar	te	são	du	ran	te	se	te	anos,	
pa ra po der exer cer o ofí cio de cou rei ro e lu vei ro. Cou rei ro 
era o ar te são que tra ba lha va com cou ro e lu vei ro era o que 
fa	zia...	adi	vi	nha	o	quê?!?	John	tam	bém	tra	ba	lhou	com	lã,	
ce	reais	e,	de	vez	em	quan	do,	
da va uma de agio ta (o ca ra 
que em pres ta di nhei ro, coi sa 
ile gal na épo ca).

Ser ar te são lhe da va um 
bom sta tus na so cie da de, 
mas John ti nha ou tras ideias 
em men te. Ha via jun ta do 
gra na su fi cien te pa ra com-
prar uma ca sa e não de mo-
rou mui to pa ra su bir na es-
ca la so cial de Strat ford. Uma das suas me lho res jo ga das foi 
se	ca	sar	com	Mary	Ar	den	—	na	da	a	ver	com	a	Eli	za	beth	
Ar den, dos cre mi nhos e ba tons da sua mãe (ou da sua avó).

Mary era a fi lha pre di le ta de um res pei tá vel ca va lhei ro 
cha ma do Ri chard Ar den. Aliás, ela era a ca çu la das oi to fi lhas 
de Ri chard (ima gi ne só a fi la pa ra o ba nhei ro na ca sa de le!). 
A fa mí lia cos tu ma va se ga bar de que era pos sí vel re cons ti tuir 
sua ár vo re ge nea ló gi ca até os tem pos de Gui lher me, o Con-
quis ta dor, aque le du que nor man do que in va diu a In gla ter ra 
e foi o rei do pe da ço de 1066 a 1087. Mary her dou as ter ras 
e o di nhei ro do pai — a me lhor is ca pa ra pes car ma ri do.

John e Mary ti ve ram duas fi lhas an tes do Will, mas elas 
mor re ram ain da pe que nas. Dá pra ima gi nar en tão co mo os 
Sha kes pea re ba ba ram quan do o mo le que nas ceu — e olhe 
que ain da não da va pa ra sa ber que o fi lho era um gê nio. 
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pSiu! quer cinquentinhA 
empreStAdoS?



O pri mei ro fa to com pro va do so bre Will é que ele foi ba-
ti	za	do	 na	 quar	ta-fei	ra	 26	 de	 abril	 de	 1564,	 na	 igre	ja	 da	
San tís si ma Trin da de, em Strat ford-upon-Avon (o que quer 
di	zer:	Strat	ford	à	bei	ra	do	rio	Avon).	Na	épo	ca,	as	crian	ças	
eram	ba	ti	za	das	quan	do	ti	nham	uns	três	dias,	de	mo	do	que	
o Will de ve ter su bi do ao pal co do mun do (em gran de es-
ti lo) no dia 23 de abril, dia de são Jor ge.

Will nas ceu na rua Hen ley, nu ma da que las bo ni tas ca si-
nhas com vi gas de ma dei ra es cu ra à vis ta.

A ca sa ti nha um ves tí bu lo com uma gran de la rei ra, uma 
sa la com ou tra la rei ra e um cô mo do sem la rei ra (brrr!) que 
ser	via	de	ate	liê	pa	ra	John	fa	zer	suas	lu	vas	e	on	de	ele	tam	bém	
es to ca va a lã que ven dia. No an dar de ci ma, ha via mais três 
cô mo dos que pro va vel men te eram usa dos co mo quar tos.

Lar, do ce lar
Quan do o Will nas ceu, Strat ford-upon-Avon era uma ci da-
de	zi	nha	pa	ca	ta,	com	uma	fei	ra	con	cor	ri	da	e	uma	po	pu	la	ção	
de me nos de 2 mil ha bi tan tes. Era to da ro dea da pe los be los 
cam pos in gle ses, mas não fi ca va tão lon ge das ci da des de 
Ox ford e de Conventry.

Nos tem pos do Will, Strat ford-upon-Avon era mais ou 
me nos as sim...
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Shakespeare entra em cena...

cA SA do Will
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rua henley - onde 
Shakespeare nasceu. 
hoje sua casa é um 

museu.

Casa de 
Mary arden, 
mãe do Will, 
a uns 3 km 

daqui.

feira de 
gado

rua ely - 
antes cha mada 
rua dos Suínos, 
onde era a feira 

de porcos.

rua doS CarneiroS 
- onde era a feira 

de carneiros.
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eStrada para londreS 
(fa ma & fortuna).

CaSa nova - um baita 
casarão que Will 

comprou mais tarde, com 
a grana que ganhou no 
teatro (você vai saber 

mais sobre ela na p. 89).

nova eSCola real 
- onde o Will 

estudou quando  
era criança.

viela doS 
eStudanteS

igreja da 
SantíSSiMa 
trindade -  

onde o Will foi 
batizado e (bem 
depois) enterrado. 

hoje existe na 
igreja um 

monumento em 
homenagem a ele.

CaSa de anne hathaWay - a 
casa da fa mília da anne, com 

quem o Will se casou (você vai 
saber mais sobre ela na p. 28).

rio avon



Mui tas des sas an ti gas cons tru ções ain da es tão de pé. Al-
gu mas, co mo a ca sa em que o Will nas ceu, es tão aber tas à 
vi si ta ção pú bli ca e atraem mi lhões de tu ris tas to dos os anos.

Strat ford ti nha fei ras re gu la res on de se ven diam ani mais 
e um pou co de tu do. Ti nha tam bém al gu mas lo jas, en tre 
elas uma al faia ta ria, uma sa pa ta ria, uma car pin ta ria, uma 
ofi ci na de fer rei ro e mer cea rias. Vá rias es tra das pas sa vam 
por lá, de mo do que sem pre ha via via jan tes pre ci san do 
com prar al gu ma coi sa — co mo um be lo par de lu vas no vas 
fei tas pe lo pai do Will.

Até o Will fi car fa mo so pe las coi sas que es cre via, Strat-
ford-upon-Avon era mais co nhe ci da pe lo se guin te:
•	 a	mal	ta	gem	—	pro	ces	so	de	tor	rar	e	moer	os	ce	reais	pa	ra	

pro	du	zir	cer	ve	ja.
•	 a	ve	ge	ta	ção	abun	dan	te	—	em	1582,	um	de	so	cu	pa	do	com	

tem po de so bra re sol veu con tar quan tos ol mos ha via na 
ci da de e che gou a mais de mil!

•	 as	fei	ras	—	as	fei	ras	não	eram	co	mo	as	nos	sas:	po	diam	
du	rar	 até	 dezesseis	 dias	 se	gui	dos,	 se	 as	 ven	das	 fos	sem	
boas. (Na cer ta, eram um acon te ci men to mui to aguar da-
do em Strat ford, on de a vi da de via ser tão cha ta que, 
pa ra se di ver tir, ti nha gen te que saía con tan do ár vo res.)
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hic! Aque le ol mo Ali é um Só ou é doiS?



Strat ford-fe de
Nos tem pos do Will, mui ta gen te mor ria ce do. Só uma em 
ca da três crian ças che ga va à ida de adul ta, e um ho mem de 
quarenta anos era con si de ra do um ve lho ca qué ti co. Ve ja 
al	gu	mas	ra	zões	dis	so...

Em bo ra a ci da de fos se pe que na pa ra os nos sos pa drões, 
2 mil pes soas mo ran do aglo me ra das cau sa vam sé rios e fe-
do ren tos pro ble mas. Pa ra iní cio de con ver sa, não exis tiam 
pri va das com des car ga nem pa pel hi giê ni co per fu ma do. As 
pes	soas	fa	ziam	as	suas	ne	ces	si	da	des	num	bal	de,	que	de	pois	
es	va	zia	vam	de	qual	quer	jei	to	—	mui	tas	ve	zes,	sim	ples	men-
te	jo	ga	vam	seu	con	teú	do	pe	la	ja	ne	la.	Azar	de	quem	pas	sas-
se na ho ra!

Com	2	mil	pes	soas	fa	zen	do	suas	
ne ces si da des to do dia (pa ra não fa-
lar dos ani mais à ven da nas fei ras), 
as ruas lo go fi ca vam chei ro sís si mas, 
co mo vo cê po de ima gi nar. Era por 
is so que em tor no da ci da de ha via 
uma por ção de “mon tu ros”. Um 
“mon tu ro” era um mon te de... bem, 
vo cê po de adi vi nhar de quê.

Quem não le va va seus mon ti nhos de co cô pa ra os mon-
tu ros era mul ta do. Foi o que acon te ceu com um tal de John 
Sha kes pea re (ele mes mo, o pai do Will), que foi fla gra do 
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pe lo chei ro, já 
Sei o que é...



fa	zen	do	o	 seu	mon	tu	ro	ao	 la	do	da	 ca	sa	de	le,	que	por	ca-
lhão!,	em	vez	de	usar	o	mon	tu	ro	ofi	cial	no	fim	da	rua.	John	
nem li gou — pro va vel men te por que acha va que a rua era 
mes mo uma es ter quei ra a céu aber to.

A pes te (ou “Aaaaarrrrrg”)
O Will era bem sor tu do, tan to que con se guiu com ple tar um 
ano de ida de. Mui ta sor te mes mo, por que, pou cos me ses de-
pois de ele nas cer, a chei ro sa Strat ford foi as so la da pe la pes te 
bu bô ni ca. A doen ça se es pa lhou rá pi do e de vas tou a ci da de, 
ma	tan	do	tre	zen	tas	pes	soas,	quer	di	zer,	uma	em	ca	da	se	te!

Quan	do	um	aza	ra	do	pe	ga	va	a	pes	te,	acon	te	cia	o	se	guin	te:

Os	mé	di	cos	não	con	se	guiam	fa	zer	na	da.	Os	dou	to	res	da	
épo ca acre di ta vam que o cor po hu ma no era fei to de qua tro 
ele men tos: san gue, fleu ma, bi le ne gra e bi le ama re la. Acha-
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1. A vítimA Se Sente quente 
e febril. o corpo todo 

começA A doer.

2. A vítimA toSSe A noite 
inteirA e SuA em bicAS.

3. A vítimA AcordA com o 
corpo coberto de bolhAS 

(chAmAdAS buboS).

4. A vítimA bAte AS botAS.

AAi!



vam que san gue de mais cau sa va doen ças, de mo do que um 
tra ta men to mui to co mum era san grar o pa cien te — is so 
mes	mo,	 ti	rar	 san	gue	 do	 coi	ta	do.	 Sa	be	 co	mo	 fa	ziam?	Ou	
sim ples men te cor ta vam uma veia, ou usa vam san gues su gas, 
ver mes chu pa do res de san gue.

Mas ha via ou tros “tra ta men tos”. Por exem plo, es fre gar 
uma ga li nha mor ta na ca be ça do pa cien te. Ou tros es per ta-
lhões ven diam — ca rís si mo! — um na co de chi fre de uni-
cór nio em pó. Co mo vo cê po de ima gi nar, na da dis so fun-
cio na va. Aliás, uni cór nio é um bi cho que nem exis te...

Não é de es pan tar que es ses dou to res su pers ti cio sos não 
ati nas sem com a cau sa da doen ça, que só veio a ser des co-
ber ta mui to mais tar de. O ma ta dor era uma bac té ria trans-
mi ti da pe la mor di da da pul ga de ra to. Es sas pul gas as sas si-
nas vi viam na po pu la ção lo cal de ra tos-pre tos (ra tos, não 
ga tos!). Quan do os ra tos mor riam em mas sa, as pul gas, 
pa ra não pas sa rem fo me, iam lan char nas pes soas, in fec tan-
do-as com a bac té ria cha ma da Yer si nia pes tis.

Por tan to, co mo não so bra vam mui tos ra tos quan do a 
pes te co me ça va a ma tar as pes soas, eles não le va ram a cul-
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vítimA vítimA trAnSmiSSor

o verdAdeiro 
mAtAdor -

Yersinia 
pestis



pa. (O que foi óti mo pa ra os ra tos, mas nem tan to pa ra os 
mé di cos, que que riam com ba ter a epi de mia.) As pul gas 
po diam vi ver nos co ber to res e nas rou pas da ví ti ma mui to 
tem	po	de	pois	de	ela	ter	vi	ra	do	pre	sun	to.	Por	is	so,	or	ga	ni	zar	
fu ne rais era mui to pe ri go so. 

A pes te foi uma tra gé dia co mum nos tem pos do Will. A 
pul ga do ra to-pre to nun ca o pe gou, mas atra pa lhou um 
bo ca do a sua vi da quan do ele já era adul to, co mo vo cê vai 
ver da qui a pou co.

O rei da lu vi nha pre ta
O pai do Will co me çou a se en cher de gra na. Suas lu vas 
eram mui to pro cu ra das, prin ci pal men te nos in ver nos ge la-
dos, e, além dis so, o bi co que ele ar ru mou co mo ven de dor 
de lã tam bém es ta va lhe tri co tan do uma pe que na for tu na.

John es ta va su bin do na es ca la so cial de Strat ford. Pri mei-
ro,	foi	elei	to	ve	rea	dor,	um	dos	catorze	da	ci	da	de,	e	em	ou-
tu bro de 1568 tor nou-se bai lio. Se vo cê acha que a fun ção 
de	le	era	or	ga	ni	zar	os	bai	li	nhos	e	as	ba	la	das	de	Strat	ford,	
er rou! O bai lio era o per so na gem mais im por tan te da ci da-
de, uma es pé cie de pre fei to.
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pArece legAl! Só preciSAmoS 
AchAr Alguém que SAibA ler 

prA dizer o que é!




