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“É essa a extensão, reflete Felix, de meu reino         

insular. Meu lugar de exílio. Minha penitência.       

Meu teatro.” 

(Margaret Atwood, Semente de Bruxa) 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o romance Semente de Bruxa, da autora canadense              
Margaret Atwood, a partir de uma comparação com a peça A Tempestade, de William              
Shakespeare, obra na qual o romance se baseia. Em primeiro lugar, foi feita uma análise dos                
espaços presentes no romance e na peça, com um foco maior na prisão em que se passa a                  
história de Atwood e, posteriormente, na ilha em que a maior parte da trama d’A Tempestade                
acontece. Após os espaços, tratamos dos personagens de cada uma das obras, comparando-os             
e analisando as escolhas feitas pela autora no momento de trazer para seu romance as               
alegorias criadas por Shakespeare em sua peça. Por fim, tratamos das representações do teatro              
presentes nas obras analisadas, por considerarmos que A Tempestade é uma peça que fala              
sobre o teatro e a ação de fazer teatro. Essa análise é feita a partir de um estudo da linguagem                    
do romance em comparação com a linguagem de Shakespeare, e de observações sobre a              
maneira como a autora trouxe metáforas presentes na peça para a narrativa. Um fio condutor               
da pesquisa é a tentativa de entender as escolhas de Atwood em sua adaptação e seu projeto                 
em relação à peça de Shakespeare: consideramos que ela, através de seu texto, consegue tirar               
Calibã da posição de monstro marginalizado, humanizar Próspero – que, no romance, se             
chama Felix – e aproximar a obra do dramaturgo inglês do público do século XXI, visto que,                 
com o passar dos anos, ele fora colocado em um pedestal pelos críticos e estudiosos, algo que                 
não condiz com sua obra, que era direcionada para o público de maneira geral. Também               
consideramos importante a presença da imaginação nas obras, e que ela tem um papel              
significativo na leitura da peça, principalmente. A imaginação é, inclusive, o que aproxima o              
público do texto, incluindo-o na narrativa e na ação. 
 
Palavras-chave: Shakespeare. Teatro. Adaptação.  
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ABSTRACT 

 
This research aims to analyze the novel Hag-Seed, by Margaret Atwood, by comparing it to               
The Tempest, William Shakespeare’s play on which the novel is based. In the first place, we                
analyzed the spaces in the novel and the play, focusing mainly in the prison in which                
Atwood’s story is set and, after that, in the island in which most of the plot of The Tempest                   
happens. After the spaces, we dealt with the characters of each work, comparing them and               
analyzing the choices made by the author when she was bringing to her novel the allegories                
created by Shakespeare in his play. Finally, we worked on the representations of theater in               
each of the two works, because we consider that The Tempest is a play about theater and the                  
act of doing theater. This analysis is done through a study of the language of the novel in                  
comparison to Shakespeare’s language, and from observations on the way that the author             
brought metaphors which are present in the play into her narrative. A guiding line for this                
research is the attempt to understand Atwood’s choices in her adaptation and her project              
regarding Shakespeare’s play: we consider that she, through her text, is able to remove Calibã               
from the position of the marginalized monster, to humanize Próspero – who, in the novel, is                
called Felix – and to bring the work of the British playwright closer to the public of the 21st                   
century, as, through the years, he has been placed in a pedestal by critics and scholars, which                 
does not correspond to his works, as he wrote for the public in general, not just a small parcel                   
of it. We also think that the presence of imagination in the works is very important, and that it                   
plays a significant role in the reading of the play, mostly. Imagination is, actually, what brings                
the public closer to the text, putting it in the narrative and the action. 
 
Keywords: Shakespeare. Theater. Adaptation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Por que reescrever um clássico? Autores como H. K. Jones e Sarah Denman afirmam              

que “[u]ma verdadeira obra de arte é inesgotável. […] Shakespeare é divinamente iluminado.             

Tem um dialeto próprio. Ele delineia [o sentido do Teatro] e ao mesmo tempo mostra aquilo                

que está em nossas almas” (1875, p. 296, tradução livre) . Por conta disso, em 2016, ano em                 1

que a morte de Shakespeare completou quatrocentos anos, a Hogarth Press, editora fundada             

por Virginia Woolf e seu marido, lançou o projeto Hogarth Shakespeare. Nele, diversos             

autores contemporâneos foram convidados para revisitarem obras do dramaturgo e trazê-las           

para a prosa.  

Nesse projeto, Margaret Atwood reescreveu A Tempestade. Ela declarou ao jornal The            

Guardian que escolheu essa peça por acreditar que “contém diversas perguntas não            

respondidas e personagens complexos, e o desafio de responder essas perguntas e trazer à tona               

essa complexidade eram parte do atrativo” (2016, s.p., tradução livre). Dessa parceria da             2

autora com a editora, surgiu Semente de bruxa, romance que será analisado nesta dissertação.  

A escolha dela foi interessante ao passo que A Tempestade, como a última peça que               

Shakespeare escreveu sozinho, é classificada como um Romance – junto com as outras três              

últimas peças (DOWDEN, 1881). Elas não são consideradas comédias ou tragédias, por            

serem pouco realistas e terem características dos dois gêneros, acabaram por serem            

classificadas dessa forma. Uma peça interessante só poderia dar origem a uma adaptação tão              

interessante quanto ou até mais. 

A narrativa conta a história de Felix, um diretor teatral que se vê traído por seu                

assistente quando estava prestes a estrear uma peça que seria a redenção de todos os seus                

projetos falidos anteriores; uma adaptação de A Tempestade, obviamente. Depois de morar em             

reclusão por alguns anos, Felix é contratado como professor de teatro em uma prisão, onde vê                

a chance de retomar o projeto que fora roubado por seu arqui-inimigo.  

1 No texto em inglês: “A true work of art is inexhaustible. […] Shakespeare is divinely illuminated. He has a                    
dialect of his own. He is drawing out (the meaning of Drama) and presenting that which is in our own souls.”  
2 No texto em inglês: “It contains a great many unanswered questions as well as several very complex characters,                   
and the challenge of trying to answer the questions and tease out the complexities was part of the attraction.”  
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É comum pensarmos em adaptações de romances, peças, ou até poemas para o cinema              

ou teatro. Mas a transposição de uma peça teatral para um romance não é um caminho muito                 

comum, embora Linda Hutcheon diga que “[o] teatro e o romance são geralmente             

considerados como formas em que o humano é o assunto central” (2006, p. 11, tradução livre)               

. 3

Um aspecto comum nas adaptações é a “presença” do texto original:  

 
Como as paródias, adaptações tem uma relação definida e aberta com seus textos             
anteriores, geralmente chamados, reveladoramente, de “fontes”. Diferentemente das        
paródias, porém, adaptações geralmente anunciam essa relação abertamente. […] Se          
conhecemos o texto anterior, sempre sentimos sua presença sobre o que estamos            
experimentando diretamente. Quando chamamos uma obra de adaptação,        
abertamente anunciamos sua relação com outra ou outras. […] Por isso estudos de             
adaptação são frequentemente estudos comparativos. […] Interpretar uma adaptação         
como uma adaptação é, de certo modo, tratá-la como Roland Barthes chamou, não             
de “trabalho”, mas um “texto”, uma “estereofonia de ecos, citações, referências”           
plural (1977: 160). Embora adaptações sejam objetos estéticos em si mesmas, só            
como obras inerentemente dupla ou multilaminadas é que elas podem ser teorizadas            
como adaptações. (HUTCHEON, 2006, p. 3-6, tradução livre)  4

 
Essa característica certamente se faz muito presente em todo o texto de Semente de              

bruxa, já que a narrativa trata a todo tempo de um diretor remontando A Tempestade. Temos                

no romance, portanto, a presença literal do texto no qual a adaptação foi baseada – Linda                

Hutcheon, em seu livro, fala sobre uma presença que fica mais subentendida.  

Outro ponto interessante no romance de Atwood é a tentativa de reaproximar a obra              

shakespeariana do público – já que, ao longo dos anos, Shakespeare foi elevado a um patamar                

erudito e pouco acessível por teóricos e estudiosos. A autora parece tentar inserir na obra do                

bardo aspectos da cultura pop e lidar com a temática de maneira leve e simples, o que é                  

condizente com o autor em questão, já que, em seu tempo, Shakespeare era popular tanto               

entre os eruditos e quanto aqueles que nem sequer sabiam ler.  

3 No texto em inglês: “The theater and the novel are usually considered the forms in which the human subject is                     
central.” 
4 No texto em inglês: “Like parodies, adaptations have an overt and defining relationship to prior texts, usually                  
revealingly called ‘sources.’ Unlike parodies, however, adaptations usually openly announce this relationship.            
[…] If we know that prior text, we always feel its presence shadowing the one we are experiencing directly.                   
When we call a work an adaptation, we openly announce its overt relationship to another work or works. […]                   
This is why adaptation studies are so often comparative studies. […] To interpret an adaptation as an adaptation                  
is, in a sense, to treat it as what Roland Barthes called, not a ‘work’, but a ‘text’, a plural ‘stereophony of echoes,                       
citations, references’ (1977: 160). Although adaptations are also aesthetic objects in their own right, it is only as                  
inherently double- or multilaminated works that they can be theorized as adaptations.” 
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Por ser um livro lançado em 2016, ainda há muito poucos estudos realizados sobre ele,               

o que dificultou um pouco o trabalho de pesquisa, apesar de não faltarem estudos sobre               

Shakespeare ou trabalhos de adaptação. Meu objetivo com esta pesquisa é comparar as duas              

obras, analisando como Atwood trouxe o texto de Shakespeare para sua narrativa, e também              

entender o projeto da autora ao fazer sua adaptação. 

A análise do romance em comparação com a peça de Shakespeare foi feita da seguinte               

maneira: no primeiro capítulo, analisei os espaços das duas obras; a ilha d’A Tempestade, a               

prisão em que se passa a maior parte de Semente de bruxa, e a casa onde Felix mora durante                   

seus anos de “exílio”; no segundo capítulo, faço uma comparação entre os personagens das              

obras; e, no terceiro capítulo, trabalho a linguagem do romance de Atwood e as              

representações do teatro presentes no romance e na peça. A maneira como a análise              

comparativa é feita será explicada a seguir, num breve resumo de cada capítulo. 

Em suas peças, de maneira geral, acredita-se que William Shakespeare escrevia para o             

palco em que elas seriam encenadas: o teatro elisabetano do dramaturgo não tinha cenário;              

portanto, é de praxe encontrarmos em seus textos falas em que os personagens descrevem o               

espaço em que estão. Já que não podem mostrar, é importante que o espectador entenda se a                 

cena está se passando num castelo, numa floresta, ou em algum lugar mágico. 

A Tempestade, porém, foi escrita para ser encenada no Blackfriars, teatro fechado que             

já tornava possíveis alguns recursos visuais. Ainda assim, o palco vazio que é preenchido pela               

imaginação dos personagens e, consequentemente, do público, se faz presente na obra. Mais             

ainda, esse artifício colabora para a construção da atmosfera de toda a peça, ao passo que a                 

cada vez que um personagem descreve a ilha, parece que está falando sobre uma ilha               

diferente. Peter K. Shaw, em seu artigo “‘The Man in the Island’: Shakespeare’s Concern with               

Projection in ‘The Tempest’” (1983), argumenta que cada personagem projeta suas próprias            

ambições e medos, como se a ilha fosse um espelho de suas intenções.  

Outra ideia interessante a ser associada à ilha de A Tempestade é a de que ela é um                  

não-lugar, tomando como base a teoria de Marc Augé, em que ele define o não-lugar como                

aquele que está em oposição ao lar. Ele associa esses lugares a pessoas em trânsito, e                

argumenta que eles não oferecem espaço para a criação de laços e nem de identidade. E,                

embora ele tenha escrito sobre os não-lugares muitos depois de Shakespeare escrever sua             

Tempestade, é possível ler a ilha da peça dessa forma. 
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Em seu romance, Margaret Atwood cria uma relação entre a ilha e a prisão quando               

escreve, em uma fala de Felix sobre a ilha, que “[t]alvez seja um lugar onde se pretende que                  

você aprenda algo” (ATWOOD, 2018, p. 136). Através dessa fala, se justifica a escolha da               

prisão como lugar em que se passa a maior parte da história, visto que prisões são os lugares                  

para os quais as pessoas são enviadas quando realizaram algum ato ilícito e precisam ser               

castigadas e aprender algo para que possam melhorar e ser reinseridas na sociedade – pelo               

menos essa é a função das prisões em teoria. Pensando por esse ponto de vista, faz total                 

sentido Atwood ter escolhido ambientar seu romance em uma prisão: já que para cada              

personagem a ilha se apresenta de maneira diferente, sendo mais agradável para aqueles que              

não fizeram mal a ninguém e hostil para aqueles considerados inimigos de Próspero ou que               

conspiraram contra algum personagem, não podemos dizer que cada um está ali pagando sua              

pena? A ilha, nesse caso, de fato funciona como uma prisão, que é transformada em uma                

prisão concreta no romance de Atwood.  

Por fim, a casa onde Felix mora durante os anos de seu “exílio”, que também tem                

relação direta com a ilha da peça de Shakespeare, é o último espaço a ser analisado. Essa casa                  

é onde Felix vive durante nove anos antes de começar a trabalhar como professor de teatro na                 

Fletcher. Em Semente de bruxa, diferentemente d’A Tempestade, temos o período da vida de              

Felix e, de certa forma, de Miranda antes da chegada de Antônio e os demais membros da                 

corte à ilha. Nessa casa vemos Felix se reerguendo e fortalecendo seus poderes, como também               

deve ter acontecido na ilha. É um lugar de isolamento do resto do mundo, em que ele tem                  

tempo de se restabelecer e desenvolver o plano de vingança que ele iria realizar doze anos                

depois. 

Assim como os espaços têm relação entre si, os personagens do romance também têm              

relação com os personagens da peça, obviamente. Porém, da mesma forma como a ilha d’A               

Tempestade está representada pela casa de Felix e pela prisão ao mesmo tempo, nem todos os                

personagens da peça têm representantes diretos no romance. Miranda e Ariel, por exemplo, se              

misturam, enquanto Calibã é representado por todos os detentos da prisão. 

Próspero e Felix exercem a mesma função em ambas as obras: eles são os que foram                

traídos por seus braços direitos e tentam se vingar deles doze anos depois. Próspero é a                
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representação de Shakespeare – considerando que A Tempestade é uma peça que representa o              5

teatro – e ocupa o lugar de diretor, e Felix é literalmente um diretor de teatro que, no caso de                    

Semente de bruxa, ocupa o lugar de Atwood, por estar adaptando o texto da peça para o teatro                  

– já que eles não encenam o texto da peça como Shakespeare o escreveu, e o modificam para                  

que faça mais sentido para o elenco que está atuando –, além de analisar os personagens e a                  

peça como um todo, da mesma maneira que a autora teve de agir ao escrever sua adaptação.                 

Um cria a história e o outro a adapta, assim como seus autores. 

Ariel não é muito querido pelos detentos logo de início. Eles dizem que ele parece               

uma fada, que ele não é muito másculo, e ninguém quer desempenhar seu papel na peça. O                 

que eles não percebem logo, porém, é que, na verdade, Ariel é quem transforma em realidade                

todas as fantasias de Próspero, ele é o “cara dos efeitos especiais” (ATWOOD, 2018, p. 124).                

Com a ajuda de Felix, os detentos começam a entender Ariel e a gostar dele, percebendo que                 

ele é poderoso e não uma “fadinha”, como eles inicialmente tinham pensado – embora até               

fadinhas possam ser muito poderosas, dependendo da história que está sendo discutida, mas             

esse não é o nosso foco aqui. Se Próspero é o diretor, Ariel é o assistente de palco, aquele que                    

resolve os problemas e concretiza as ideias (PHILLIPS, 1964, p. 154). 

Quanto ao personagem do romance que representa Ariel, há 8Handz, o detento que             

fica responsável pelos efeitos especiais da peça, e Miranda, a filha morta de Felix que se                

manteve presente em sua vida como um espírito – de certa forma, similar ao Ariel de                

Shakespeare. 

Ao incluir Miranda na narrativa, Atwood escolheu não inseri-la como um personagem            

qualquer. A filha de Felix em Semente de bruxa morreu aos três anos de idade, de meningite.                 

E, desde então, ela é uma presença constante na vida do diretor: ele conversa com ela como se                  

ela realmente estivesse ali, embora ele tenha consciência de que ela não passa de um               

fragmento de sua imaginação. No início do romance, Miranda parece realmente representar a             

Miranda da peça, querendo inclusive interpretá-la na montagem da prisão, mas mais à frente              

temos momentos em que ela se mistura com 8Handz, deixando um ponto de interrogação na               

mente do leitor, que termina se perguntando o que, de fato, Miranda representa na narrativa. 

5 Artigos como “Why Does Prospero Abjure His ‘Rough Magic’?”, de Cosmo Corfield, “Tempest”, de Stephen                
J. Miko, ou “Shakespeare’s Last Plays”, de Edward Dowden, defendem essa ideia, e me baseio em seus                 
argumentos para desenvolver muitos dos argumentos do capítulo. 
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Não há um personagem só que represente Calibã no romance de Atwood. Ele é              

representado por todos os detentos da Correctional Fletcher. Desde o início, ele foi o              

personagem com o qual eles mais se identificaram: assim como eles, Calibã é discriminado              

por suas origens e é para sempre castigado – por Próspero – por um “crime” que cometeu –                  

tentar estuprar Miranda. Os detentos conseguem, como ninguém, enxergar Calibã além do            

monstro. Não é à toa que a expressão empregada como o título do romance, “semente de                

bruxa”, é utilizada por Próspero para ofender Calibã, fazendo referência à sua mãe, Sycorax.  

Virgina Vaughan, em seu artigo “‘Something Rich and Strange’: Caliban’s Theatrical           

Metamorphoses” (1985), analisa as representações de Calibã no teatro ao longo dos anos, e              

mostra que foi através de um ator, George Bennett, que surgiu a primeira leitura de Calibã                

como uma vítima de seu tempo – leitura essa que foi descrita e publicada por Patrick                

MacDonnel. E, a partir do fim do século XIX, essa visão de Calibã foi se tornando mais e                  

mais plausível, ao passo que os críticos literários começaram a ver A Tempestade como uma               

representação das aventuras europeias no novo mundo. E Atwood, ao transformar Calibã em             

todos os detentos do presídio, reforça essa ideia de que Calibã é um ser marginalizado e que                 

não deveria ser visto como monstro.  

Os demais personagens são mais simples, isto é, têm um equivalente que fica claro no               

romance. Me refiro aqui a Antônio, Gonzalo, Alonso, Ferdinando, Trínculo e Stefano. Eles             

estão presentes na narrativa de Atwood e exercem basicamente as mesmas funções que             

exercem na peça: Antônio é Tony, o braço direito malvado, Gonzalo é Lonnie, o servo               

bondoso, Alonso é Sal, o ministro poderoso que foi conivente com a traição de Tony,               

Ferdinando é Freddie, o filho de Sal, e Trínculo e Stefano são Dylan e Madison, os dois                 

carcereiros bobalhões. 

O aspecto do texto do romance também é de suma importância para esta dissertação,              

visto que há uma adaptação de uma obra textual para a outra, diferentemente de uma obra                

textual para uma audiovisual, como já foi dito. E é perceptível que a linguagem empregada               

em Semente de bruxa foi construída de maneira cuidadosa para que a identidade do texto de                

Shakespeare não se perdesse ao ser adaptado para uma narrativa. Afinal, se trata             

primordialmente de um texto teatral, e esse foi um dos motivos pelos quais me interessei pelo                

romance.  
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Uma característica comum entre a peça e o romance é a presença da música. Edward               

Dent, em seu artigo “The Musical Interpretation of Shakespeare on the Modern Stage” (1916),              

traça um panorama histórico da música nas peças de Shakespeare, e aponta que em A               

Tempestade, como em nenhuma outra peça do dramaturgo, a música é utilizada para criar              

atmosferas e desenhar o “tom” da cena, e isso se deve ao fato de estar presente no texto a                   

informação de que “há ruídos na ilha” (SHAKESPEARE, 1999, p. 87) , além de todas as               6

inserções de música nas rubricas ao longo do texto, algo que não ocorre com frequência nas                

demais peças do bardo. 

A música aparece em Semente de bruxa através de Calibã, que, segundo Felix, é o               

personagem musical da trama. Os detentos criam números de rap, e nesses números decidem              

por inserir falas que o personagem não tem na peça, dando a ele um espaço para se expressar,                  

criticando a sociedade em que vive, e também os outros personagens. Dessa forma, a música,               

que, no texto de Shakespeare, tem relação direta com Ariel e, consequentemente, com aquilo              

que é elevado e superior, passa a ser relacionada com Calibã, o que funciona, de certa forma,                 

para tirar Calibã da posição de marginalizado e trazê-lo para o centro da história. 

A metalinguagem também é uma caraterística marcante em Semente de bruxa. Ainda            

que Semente de bruxa seja uma adaptação de A Tempestade de Shakespeare, dentro da              

história do romance, a peça não só é mencionada, mas é quase como se fosse um personagem                 

da narrativa. Ao longo do romance, há diversos momentos em que o texto da peça é                

interpretado pelos personagens de Atwood, e eles criticam, elogiam, comentam a obra de             

Shakespeare. Esse recurso utilizado pela autora funciona para nos lembrar frequentemente           

que o texto dela é uma adaptação – e é fruto, portanto, de sua interpretação da peça –, e                   

também serve para mostrar para o leitor que ele também pode analisar e interpretar como               

quiser o texto original. Isso, inclusive, faz parte dos objetivos de Atwood em relação à obra,                

que serão tratados mais à frente. 

Além da metalinguagem, outro recurso utilizado por Atwood para lembrar-nos de que            

seu texto é uma adaptação de uma peça é o uso do discurso indireto livre. Em diversos trechos                  

de sua obra, vemos Felix tendo diálogos internos, cheios de perguntas retóricas e frases              

6 No texto em inglês: “the isle is full of noises” (SHAKESPEARE, 2004, p. 50). 



18 
 
expressivas. Trechos que, se fossem lidos em voz alta, poderia se dizer, facilmente, que foram               

retirados de uma peça de teatro. 

Por último, há as representações do teatro presentes na peça e no romance. Esse ponto               

é de suma importância, considerando que esse foi um dos fatores que me levou a trabalhar                

com Semente de bruxa. Primeiro, é preciso considerar que Atwood decidiu interpretar a peça              

de Shakespeare como uma metáfora para o teatro , ao passo que, por exemplo, transforma              7

Próspero em Felix, que é um diretor de teatro, como mencionado acima. E, a partir dessa ideia                 

estabelecida, podemos analisar o que o teatro representa em ambas as obras.  

No romance e na peça, o teatro é instrumento de vingança: tanto Felix quanto              

Próspero realizam peças com o intuito de se vingarem de seus arqui-inimigos: Tony e              

Antônio, respectivamente. Para Frank Davidson, por exemplo, “[o] tema da vingança n’A            

Tempestade nunca recebeu a atenção que merece” (1963, p. 513, tradução livre) , já que é o                8

grande motivador de basicamente toda a ação da peça.  

Outro aspecto interessante do teatro nas obras é sua relação com a prisão, tema              

abordado no primeiro capítulo. A partir da leitura do Epílogo da peça, podemos inferir que o                

teatro é uma prisão em si mesmo, já que Próspero pede que o público o liberte com suas                  

mãos. Quem está livre não pede liberdade; portanto, pode-se concluir que A Tempestade,             

como texto teatral, também é uma prisão. Os personagens estão circunscritos às palavras do              

texto, e só ganham vida quando elas são proferidas por algum ator ou leitor daquela obra.                

Porém, ao mesmo tempo em que os personagens estão presos ao texto, no momento em que as                 

cortinas se abrem, eles se veem num mundo de possibilidades infinitas. O teatro é, ao mesmo                

tempo, prisão e possibilidade.  

A maneira como Atwood evidencia esse aspecto do teatro para o leitor de seu romance               

é, ao fim dele, acrescentar sete capítulos dedicados somente a especulações sobre o fim que               

cada personagem leva após a história da peça. Dessa forma, ela nos indica que, mesmo o que                 

não está escrito no papel pode – e deve – ser imaginado por nós, e esse é um aspecto                   

7 Em oposição aos teóricos que leem A Tempestade como uma representação clara do colonialismo europeu.                
Dentre eles, Deborah Willis, em “Shakespeare’s Tempest and the Discourse of Colonialism” (1989), Charles              
Frey, em “The Tempest and the New World” (1979), Barbara Fuchs em “Conquering Islands: Contextualizing               
The Tempest” (1997), entre outros. 
8 No texto em inglês: “The revenge motif in The Tempest has never had the attention it deserves.” 
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extremamente importante quando tratamos das peças de Shakespeare e, principalmente, d’A           

Tempestade.  

A imaginação é parte essencial do teatro. Mesmo que, diferentemente das obras de             

Shakespeare, uma produção tenha cenários incrivelmente detalhados e figurinos         

correspondentes com o período histórico em que a peça se passa, ainda assim o público não                

senta em suas cadeiras em posição passiva. Ao assistir a um espetáculo como A pequena               

sereia, que se passa no fundo do mar, é preciso que os espectadores se abstraiam da realidade                 

e imaginem que no palco realmente está um mundo submarino. O teatro tem o poder de nos                 

transportar para qualquer tempo ou lugar, sem que saiamos do lugar – e sem os artifícios dos                 

efeitos especiais empregados nos filmes. Para que entendamos que um personagem está com             

frio, basta que o ator aja como tal. Mesmo não estando frio, sabemos o que está acontecendo,                 

e acreditamos nele. O teatro nos engana e nós sabemos, e deixamos que ele o faça. 

É com isso que Shakespeare brinca em A Tempestade. Na peça, vemos a ilusão sendo               

construída: Próspero cria uma tempestade, forja um naufrágio, faz todos acreditarem que            

Ferdinando está morto. Enquanto isso, nós, os espectadores, sabemos que aquilo não é             

verdade, e que Ferdinando está são e salvo no outro lado da ilha. Shakespeare posiciona o                

espectador na coxia, para que ele veja a ilusão de outro ângulo. E Atwood faz o mesmo, e vai                   

até mais fundo. Ela descreve, em detalhes, o processo de criação de Felix. Vemos desde o                

momento em que ele tem a ideia de montar A Tempestade para se vingar de Tony e Sal até a                    

hora em que as luzes se apagam e o plano entra em ação.  

O processo de criação de Shakespeare não era unilateral. Ele contava com a             

colaboração de todos que participavam de suas obras, o que tornava seus textos apenas um               

ponto de partida para se alcançar o produto final (TAYLOR, 2002). Portanto, não é de se                

estranhar que, em sua última peça (DOWDEN, 1881), ele tivesse decidido expor o processo, e               

escrever uma peça metalinguística, que fale sobre o teatro e o fazer teatro. E, ainda assim, o                 

texto não trabalha sozinho. Shakespeare sempre contava com o que seus atores tinham a              

acrescentar, mas, além disso, contava com o que o público poderia trazer ao assistir suas               

peças.  

 
Vários contemporâneos de Jonson [autor contemporâneo de Shakespeare] – John          
Webster, por exemplo – foram ainda mais fundo, e insinuaram, com muitos graus de              
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ressentimento, que os atores interpretaram mal seus textos, por terem-nos cortado ou            
revisado. (ORGEL, 2003, p. 2, tradução livre)  9

 
Tais autores consideravam que o texto era o mais importante. O texto em si mesmo era                

perfeito, e se alguma coisa desse errado, era por causa de algum fator externo. Essa não era a                  

maneira como Shakespeare trabalhava, por isso atualmente temos mais de uma versão de seus              

textos. “Para Shakespeare e seus colegas, o texto de uma peça era somente a base para a                 

produção de uma temporada, não um produto final, mas o primeiro estágio de um processo               

colaborativo” (ORGEL, 2003, p. 2, tradução livre) . 10

A Tempestade é um representante do que a obra e os estudos sobre Shakespeare              

mostram que ele acreditava: que o teatro é uma arte capaz de fazer magia, nos transportar para                 

outras realidades sem nos tirar do lugar e, mesmo que ele seja o autor, é aquilo que não se                   

pode fazer sozinho. Margaret Atwood, por sua vez, transmite isso com maestria em seu              

romance, deixando claro que, ainda que uma obra seja amplamente conhecida e explorada, é              

sempre possível encontrar novas maneiras de vê-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 No texto em inglês: “Several of Jonson’s contemporaries — John Webster, for example — went a step further,                   
and implied, with varying degrees of resentment, that the actors had misrepresented their texts, either cutting or                 
by revision.” 
10 No texto em inglês: “For Shakespeare and his colleagues the text of a play was simply the basis for an                     
individual season’s production, not a finished product but the first stage of a collaborative process.” 
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1 A ILHA, A PRISÃO E A CASA: ESPAÇOS EM A TEMPESTADE E EM 

SEMENTE DE BRUXA 

 

Neste capítulo, irei tratar dos espaços presentes nas obras analisadas nesta dissertação.            

Pretendo fazer um estudo da ilha d’A Tempestade, tomando como ponto de partida a ideia de                

que ela é um não-lugar – utilizando-me do conceito de não-lugar proposto por Marc Augé –,                

já que só é descrita pelos personagens durante a peça e, mesmo assim, de maneira vaga e                 

contraditória.  

Trabalharei com a ideia da ilha como lugar de possibilidade e também de punição,              

tomando como base o artigo de Peter K. Shaw, “‘The Man in the Island’: Shakespeare’s               

Concern with Projection in ‘The Tempest’” (1983), em que o autor relaciona o aspecto físico               

da ilha com o que cada personagem enxerga nela, e como a visão de cada personagem é                 

afetada por suas projeções.  

E, a partir desse argumento, farei um paralelo entre a ilha e a prisão em que se passa a                   

maior parte do romance Semente de bruxa. Sugiro, com esse paralelo, que Margaret Atwood              

também considera a ilha como um espaço de punição e de possibilidade – podendo ser criada                

aqui uma relação com o teatro, que será explorada mais à frente na dissertação. Outro paralelo                

que traçarei será entre a ilha e a casa isolada onde o protagonista do romance mora antes de ir                   

trabalhar na prisão.  

 

 

1.1 A ILHA 

 

Podemos perceber, através da análise do romance, que, ao conceber Semente de bruxa,             

Margaret Atwood fez uma escolha: ela decidiu defender que A Tempestade poderia ser lida              

como uma metáfora que representa o teatro e escreveu sua adaptação baseando-se nisso. Essa              

decisão se faz importante ao passo que a peça de Shakespeare, assim como a maioria dos                

textos literários, está sujeita a diversas interpretações. E essa peça, em específico, possui duas              

leituras mais disseminadas: a que a vê como uma representação do teatro, já mencionada, e a                
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que associa A Tempestade ao discurso colonialista europeu, colocando Calibã na posição do             

nativo que vê o homem branco invadindo suas terras e tomando o que lhe é de direito.  

A primeira leitura não é tão amplamente estudada quanto a segunda. Na verdade, a              

ideia de que A Tempestade fala sobre o teatro costuma partir da teoria segundo a qual                

Próspero é uma representação de Shakespeare – isso será tratado mais a fundo no próximo               11

capítulo –, e, tomando essa ideia como ponto de partida, desenvolve-se um argumento que              

coloca a ilha em que se passa a peça como um lugar em que tudo é possível, assim como um                    

palco de teatro, conforme veremos mais à frente.  

Há diversos artigos, livros e teóricos, porém, que discutem A Tempestade partindo do             

ponto de vista em que a peça é uma metáfora para o discurso colonialista europeu. Deborah                

Willis, em seu artigo “Shakespeare’s Tempest and the Discourse of Colonialism” (1989),            

Charles Frey em “The Tempest and the New World” (1979), Barbara Fuchs em “Conquering              

Islands: Contextualizing The Tempest” (1997), Meredith Sakura em “Discourse and the           

Individual: The Case of Colonialism in ‘The Tempest’” (1989), entre outros, são alguns             

exemplos de autores que buscam mostrar que a chegada de Próspero na ilha é uma metáfora                

para a chegada do “homem branco” no Novo Mundo, e que a peça pode ser lida como uma                  

crítica ao Colonialismo ou como uma perpetuação do discurso colonialista – de qualquer             

forma, são leituras que partem do princípio de que a peça é um retrato de um momento                 

histórico.  

Outro teórico que parte desse princípio é Paul Brown, que escreveu o artigo “‘This              

Thing of Darkness I Acknowledge Mine’: The Tempest and the Discourse of Colonialism”             

(1985). Porém, mesmo partindo do ponto de vista de que A Tempestade fala sobre o               

colonialismo europeu, Brown argumenta em seu texto que “[a] ilha em si mesma é um lugar                

‘desabitado’, uma tabula rasa povoada fortuitamente pelos náufragos” (1985, p. 62; tradução            

livre). O adjetivo “desabitado” aparece entre aspas, mostrando uma crítica do autor ao             12

discurso colonialista, que eleva o colonizador à posição de “descobridor” que age como se na               

11 Mesmo não sendo em grande número, há artigos como “Shakespeare’s Last Plays”, de Edward Dowden, “This                 
Rough Magic: Perspectives of Art and Morality in The Tempest”, de Robert Egan, “Why Does Prospero Abjure                 
His ‘Rough Magic’?”, de Cosmo Corfield, entre outros, que abrem espaço para essa leitura. Eles serão abordados                 
no próximo capítulo. 
12 No texto em inglês: “The island itself is an ‘uninhabited’ spot, a tabula rasa peopled fortuitously by the                   
shipwrecked.”  
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terra “descoberta” não existisse nada antes da sua chegada. Mas o que mais me interessa na                

frase de Brown para este trabalho é a expressão “tabula rasa”.  

A ilha em que se passa A Tempestade não é um lugar qualquer. Na verdade, pode-se                

até argumentar que ela seja um não-lugar – tratarei disso à frente. Pouco se sabe sobre ela.                 

Não se sabe onde se localiza – embora possa se inferir que seja em algum lugar no Mar                  

Mediterrâneo, já que os personagens estavam viajando da Tunísia para Milão antes da             

tempestade que os assolou (FUCHS, 1997) – e nem quais são suas características físicas. Não               

há descrições objetivas sobre a ilha, nem nas rubricas e nem nas falas. Ao observarmos com                

cuidado, a cada vez que um personagem descreve o que vê, ele parece estar vendo algo                

diferente do último que falou. É como se a ilha fosse de fato uma tabula rasa, como indica                  

Brown, uma folha em branco sem características pré-definidas que, graças à maneira como o              

bardo escrevia, deve ser povoada e colorida pelo público leitor/espectador, ou uma tela em              

que os personagens projetam aquilo que desejam ver. A ilha parece mutável, às vezes parece               

árida, às vezes parece ter um bosque.  

Na época em que Shakespeare encenava suas peças, o teatro era muito diferente do              

que conhecemos hoje. Não só o teatro em si, mas o público também. A mais variada gama de                  

pessoas frequentava o teatro no fim do século XVI e início do século XVII: 

 
Essa tradição do público rude de Shakespeare – estudantes preguiçosos, prostitutas,           
batedores de carteira, soldados arrogantes e camponeses ignorantes – perdura há           
tempos, mas hoje nós sabemos que o público também contava com embaixadores,            
nobres, viajantes estrangeiros, cavalheiros e damas, estudantes e representantes de          
todas as classes. (KERNAN, 1983, p. 192; tradução livre)  

13

 
Essa diversidade de espectadores exigia do texto uma variedade de temas e            

vocabulário, para que, independente de classe social, a peça pudesse ser apreciada. De certa              

maneira, a necessidade de agradar ao público fazia com que o texto se tornasse mais dinâmico                

e rico – me aprofundarei nesse tópico no terceiro capítulo. 

 

Figura 1 – O Globe Theater 

13 No texto em inglês: “This tradition of Shakespeare’s brutal audience, idle apprentices, whores, pickpockets,               
swaggering soldiers and ignorant rustics, has had a long life, but we now know that the audience also contained                   
ambassadors, noblemen, foreign travellers, gentlemen and -women, students and representatives of all classes.” 
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Fonte: (https://www.theaterseatstore.com/blog/history-globe-theater) 

 

Além da plateia, a estrutura física que o teatro da época oferecia para os dramaturgos               

também era outra. Shakespeare encenava a maior parte de suas peças no Globe Theatre, em               

Londres (Figura 1), então ele as escrevia para aquele palco especificamente. O teatro não              

tinha teto, e as peças eram, em sua maioria, encenadas de dia, o que significava a ausência de                  

efeitos de luz, já que a luz do dia entrava diretamente no teatro durante as performances.                

Nenhuma das pirotecnias que vemos nas encenações de hoje em dia seriam possíveis, por              

exemplo. 

Quanto ao palco, não era o clássico palco italiano, com o qual estamos acostumados              

hoje: os atores de um lado e a plateia de outro, separados por uma diferença de níveis. A                  

estrutura do Globe Theatre – que foi reconstruído na década de 1990 e hoje é chamado de                 

“Shakespeare’s Globe” – era octogonal, o que significava que havia público na frente e              

também nas laterais do palco (BLATHERWICK; GURR, 1992), caracterizando, assim, o que            

chamamos hoje de palco elisabetano – que tem esse nome por conta da época em que surgiu                 

pela primeira vez.  

O desenvolvimento desse palco, na verdade, foi muito importante para o           

desenvolvimento da dramaturgia inglesa como um todo. Antes que houvesse um espaço            

chamado “teatro”, as peças eram realizadas em hospedarias e em cima de carroças:  
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Aos poucos esses primeiros mambembes descobriram que o melhor lugar para           
encontrar um grupo já reunido (e ao qual mais pessoas poderiam ser atraídas) e onde               
poderiam pôr à venda seu produto artístico eram os pátios internos das hospedarias,             
via de regra, construídas como um quadrilátero, com um único portão de entrada             
para o pátio interno, onde os hóspedes podiam guardar suas carroças e carruagens             
quando ali pernoitavam; a grande vantagem era que sendo a entrada única, o portão              
permitia a cobrança de ingressos para o pátio. Na parede oposta ao portão de acesso,               
o grupo de atores encostava sua carroça, que se transformava em um palco um tanto               
elevado do chão e, portanto, fácil de ser visto por todos os que ficavam de pé no                 
recinto. (HELIODORA, 2008, p. 66) 

 

E, a partir desse modelo que se estabelecia nas hospedarias, surgiu o primeiro teatro: 

 
O primeiro edifício feito especificamente para ser uma casa de espetáculos foi o             
construído pelo ex-carpinteiro James Burbage (1531-1597), que passara a dono de           
companhia teatral. Em 1576, ele arrendou a Giles Allen (m.1608), pelo período de             
vinte e um anos, um terreno em Shoreditch, ao norte de Londres, fora dos limites da                
cidade e, portanto, livre do controle dos puritanos administradores municipais, para           
quem o teatro, como qualquer outro divertimento, era um pecado sem perdão.            
(HELIODORA, 2008, p. 66) 

 
O teatro de Burbage é onde o palco elisabetano se estabelece como modelo a ser               

seguido nos demais palcos ingleses. E é lá também que Burbage concebe a estrutura que seria                

utilizada no Globe Theatre, alguns anos depois, em 1599: 

 
Para criar seu teatro, Burbage fez uso do esquema usado nos pátios das hospedarias              
onde normalmente os atores se apresentavam. Ao construir em 1576 o “Theatre”            
(não havendo outro, esse nome bastava), Burbage introduziu algumas alterações          
cruciais para o desenvolvimento do teatro elisabetano: o espaço cênico propriamente           
dito foi bastante ampliado e parcialmente protegido por um telhado; na estrutura do             
prédio em si, por trás do espaço antes ocupado pelas carroças, foi criado um novo               
espaço, que veio a ser chamado de “palco interior”, com uma porta a cada lado e                
camarins; o resto do quadrilátero abrigava dois ou três níveis de arquibancadas, onde             
pagavam mais caro os que preferiam sentar-se durante o espetáculo, ao invés de             
permanecerem em pé em torno do palco, como acontecia nas antigas hospedarias;            
para não desperdiçar espaço, acima do palco interior havia um outro espaço igual,             
chamado palco superior; e, em outro nível, ainda acima, ficava o espaço para os              
músicos. A forma foi mais do que bem-sucedida, e um ano depois já havia sido               
construído outro teatro, o “Curtain” (1577). (HELIODORA, 2008, p. 67) 

 
Nessa estrutura, os espectadores ficavam próximos do palco, e era comum que            

interagissem com os atores; desse modo, além do fato de as peças serem apresentadas de dia,                

o caráter de representação do espetáculo, sua teatralidade, ficava ainda mais explícito: “O             

teatro de então era totalmente anti-realista […]” (HELIODORA, 2008, p. 72). As condições             

em que as peças eram interpretadas retiravam qualquer possibilidade de se criar um ambiente              
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que tentasse imitar o mundo real: seria óbvio, à luz do dia, que não houve de fato uma                  

tempestade que afundou o navio de Antônio, assim como também ficaria claro que Ariel era               

apenas um ator interpretando um ser mágico: a falta de recursos e as condições físicas do                

teatro faziam com que a peça fosse uma peça, para ser vista como tal, e não como um recorte                   

da vida cotidiana, como vemos hoje em muitas produções.  
14

Além disso, não havia cenário, o que fazia com que as peças tivessem outro ritmo:               

“Por isso as peças de Shakespeare têm movimento, e perdem um pouco de sua força ao serem                 

interrompidas pelas longas pausas entre as ações que nossos cenários requerem”, afirma            

Edward Hale em seu artigo “The Influence of Theatrical Conditions on Shakespeare” (1905,             

p. 7; tradução livre) . Ele também argumenta que “[s]ua imaginação é que deve fazer o               15

trabalho” (p. 22; tradução livre) , já que não havia muitos recursos além das palavras. Dessa               16

forma, os momentos em que os personagens descrevem o lugar onde estão se tornam parte               

essencial do texto, para que o público possa imaginar qualquer que fosse a paisagem em               

questão.  

À vista disso, o palco e o teatro elisabetanos trouxeram desafios para os atores – que                

tinham que convencer a plateia sem muitos recursos externos a não ser suas atuações –, mas                

também davam mais liberdade para os dramaturgos escreverem seus textos. Heliodora explica            

essa afirmação comparando os textos ingleses com os italianos e franceses, e mostrando como              

eles foram influenciados pelos espaços em que eram encenados: 

 
Comparando essa configuração com os ambientes fechados, em palácios, que          
abrigavam os espetáculos na Itália – e que eventualmente vieram a ser            
transformados no que conhecemos como teatro italiano – é que se torna possível             
compreender as diferenças mais radicais entre a dramaturgia elisabetana e a           
neoclássica italiana e, um pouco mais tarde, a francesa. No ambiente limitado,            
iluminado por tochas, e com cenários pintados em perspectiva, a opção continental            
foi usar elencos reduzidos, escolhidos cuidadosamente para cumprir as exigências da           
ação, concentrando em uns poucos a representação das atividades humanas. No           
palco elisabetano, iluminado pela luz do dia e sem cenários, apenas dotado de áreas              
diferentes e um número considerável de acessos (as duas portas principais a cada             
lado do palco exterior, o alçapão, portas de acesso ao palco interior e ao palco               
superior, e mais outros alçapões no teto, por meio dos quais era possível baixar              

14 Também é importante ressaltar que, no século XIX, após a obra de Constantin Stanislavski ser propagada em                  
todo o mundo, a atuação passa a ser vista de maneira muito diferente: ele defendia que o ator não deveria                    
interpretar, mas sim reviver e, dessa forma, haveria uma “urgência natural” em sua atuação (ROUBINE, 2003).                
Essa noção não era discutida na época em que as peças de Shakespeare eram interpretadas. 
15 No texto em inglês: “Hence Shakespeare’s plays have movement, and lose by being interrupted by the long                  
waits between the acts that our scenery calls for.” 
16 No texto em inglês: “It must be your imagination that carries the thing through.” 



27 
 

deuses, fantasmas, visões, etc.), tudo era possível, desde que o diálogo atingisse a             
imaginação do espectador. (2008, p. 72) 

 
 

Curiosamente, A Tempestade não foi escrita para ser encenada no Globe Theater, a             

princípio. A peça foi pensada, primeiramente, para ficar em cartaz no teatro Blackfriars, que              

era fechado e já possibilitava alguns recursos visuais que não seriam possíveis ao ar livre. Se                

mantém presentes no texto, porém, os momentos em que os personagens descrevem o espaço              

em que estão, algo que podemos inferir que seja, portanto, uma caraterística do bardo e não                

apenas uma recurso do qual ele lança mão por limitações do espaço.  

Além disso, esse artifício se torna ainda mais relevante no texto d’A Tempestade por              

ele evidenciar a presença da imaginação na peça – o que é de extrema importância, visto que                 

se trata de uma peça que fala sobre o teatro. A relação entre a imaginação e o teatro será                   

tratada no terceiro capítulo. 

A cada vez em que ouvimos falar da ilha, parece que estamos diante de uma ilha                

distinta. Temos como exemplo logo no início da peça – na segunda cena do primeiro ato, mais                 

especificamente – um momento em que Próspero se refere à ilha como “cela”: “Canst thou               

remember / A time before we came unto this cell?” (SHAKESPEARE, 2004, p. 8, grifo meu).               

Aqui já é possível perceber que a descrição da ilha não é feita de maneira objetiva. Ao                  17

chamar a ilha de cela, Próspero faz uso de um juízo de valor. Ele pinta na mente do leitor um                    

lugar hostil e desconfortável, onde alguém só moraria contra a própria vontade. E é              

exatamente isso que ele quer dizer ao contar para Miranda a história de como eles foram parar                 

ali: eles haviam sido expulsos de seu reino e exilados para um lugar onde ninguém os                

encontraria. É claro que essa é uma visão subjetiva que Próspero tem da ilha, assim como a                 

visão de todos os personagens. A ilha em si é um lugar subjetivo, como exemplificarei mais a                 

seguir. 

Mais à frente na mesma cena, temos a primeira aparição de Calibã, em que ele fala                

sobre a ilha quando Próspero e Miranda chegaram: “E eu te amava, / E mostrei a vocês tudo                  

na ilha – / As fontes, onde é estéril e onde é fértil” (SHAKESPEARE, 1999, p. 35) . Vemos                  18

nessa passagem uma outra ideia sobre a ilha. As palavras utilizadas por Calibã descrevem um               

17 “Inda se lembra / De antes de quando viemos pr’esta ilha?” (1999, p. 19, tradução Barbara Heliodora). 
18 No texto em inglês: “And then I loved thee / And showed thee all the qualities o’th’ isle, / The fresh srpings,                       
brine-pits, barren place and fertile” (SHAKESPEARE, 2004, p. 18). 
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lugar onde a vida é possível. Onde há terras férteis em que se pode plantar. Para ele, a ilha                   

sempre fora um lar, desde antes da chegada de Próspero e Miranda ali.  

Os exemplos citados já ilustram a ideia de que cada personagem vê a ilha de maneira                

diferente, mas a cena que melhor exemplifica essa ideia está no início do segundo ato, em que                 

há um diálogo entre os personagens que naufragam na ilha após a tempestade criada por Ariel                

a mando de Próspero.  

Eles estão discutindo suas impressões sobre a ilha, e algo curioso aparece nessa             

discussão. Vemos Gonzalo, o benevolente conselheiro do rei, e Adrian, um lorde que estava              

na expedição por fazer parte da corte, utilizarem frases como “O ar exala sobre nós com muita                 

doçura”; “Tudo aqui traz benefício à vida”; e “Como é luxuriante a relva! Como é verde!”, ao                 

mesmo tempo em que Antônio, o irmão de Próspero que o traiu, e Sebastião, irmão do rei                 

Alonso que tem planos de traí-lo, respondem: “Como se tivesse pulmões, aliás podres”;             

“Verdade, menos meios de viver”; e “O chão é bem tostado” (SHAKESPEARE, 1999, p. 48)              

. Fica claro nesse diálogo que cada personagem tem uma visão particular da ilha.  19

Ao me referir à ilha como um “não lugar”, eu tenho em mente o que Marc Augé                 

propõe em relação à modernidade: ele afirma que o não lugar se opõe ao lar, à residência. É                  

um espaço não personalizado, que é incapaz de dar forma a qualquer tipo de identidade. Em                

seu livro Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade (1992), Augé            

cita aeroportos, quartos de hotel, supermercados, autoestradas, etc. como exemplos de não            

lugares; são povoados por pessoas em trânsito, e não oferecem oportunidades para a criação              

de laços nem de identidade; não pertencem a ninguém e não têm características             

individualizantes. Dessa forma, não possuem significado suficiente para serem definidos          

como um lugar. 

Os não-lugares não podem ser um ambiente doméstico, familiar. Eles são locais por             

onde as pessoas passam, exercem uma ação e vão embora. Na atualidade, eles estão muito               

presentes; frequentamos esses lugares todos os dias, e é muito clara a distinção entre lugares               

como supermercados e a nossa casa. E isso também aparece em A Tempestade. 

19 No texto em inglês: “The air breathes upon us here most sweetly.”; “Here is everything advantageous to life.”;                   
“How lush and lusty the grass looks! How green!”; “As if it had lungs, and rotten ones.”; “True, save means to                     
live.”; “The ground indeed is tawny” (SHAKESPEARE, 2004, p. 26). 
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Obviamente, Shakespeare não teve acesso às teorias de Augé, visto que suas obras             

precedem os estudos do antropólogo. Mesmo assim, ao construir a ilha de A Tempestade, ele               

o fez de maneira que ela se encaixasse perfeitamente no não-lugar descrito pelo autor. A ilha                

não é descrita como um lar para personagem algum em nenhum momento da peça, e aqueles                

que vivem ali foram incapazes de criar laços com o lugar ou entre si – o laço entre Próspero e                    

Miranda foi criado antes de eles chegarem à ilha. Se há alguma relação entre Próspero e                

Calibã, por exemplo, certamente não é uma relação de domesticidade, mas sim de trabalho e               

submissão.  

Pode-se argumentar, porém, que a ilha já tivesse sido um lar para Calibã no passado,               

antes de Próspero e Miranda serem exilados para lá; quando ele diz “A ilha é minha, da mãe                  

Sycorax, / Que você me tirou” (SHAKESPEARE, 1999, p. 35) , ele mostra que sua relação               20

com a ilha seria diferente caso Próspero não tivesse chegado ali. Mas, na situação em que ele                 

se encontra, a ilha – assim como para Próspero, nesse caso – é uma prisão; ele se vê sendo                   

escravo no lugar que já foi sua casa e que, segundo ele, é seu por direito. Além disso, ela se                    

tornou um lugar em que ele é constantemente lembrado de todas as perdas que já sofrera – sua                  

mãe, sua infância, sua liberdade –, cujas regras ele não controla mais e que se tornou estranho                 

para ele. Ele pode conhecer a terra, mas vê com muita clareza que ela não lhe pertence mais.                  

Portanto, até para esse personagem, a classificação de não-lugar se encaixa perfeitamente. 

Assim como um supermercado, ou um aeroporto, a ilha se torna um lugar de              

passagem, é um lugar aonde se vai para exercer uma ação e depois voltar para casa. Os                 

personagens estão ali, porém em seus sonhos está a ideia de escapar daquele lugar, a ideia de                 

voltar para um lar que, para alguns, nem existe – Ariel e Calibã são dois exemplos de                 

personagens que não têm para onde ir caso deixem a ilha, mas, mesmo assim, se encontram                

em uma situação de prisão. Isso é claro para todos: a ilha não é o lugar onde criarão raízes. 

Declarar que a ilha é um não-lugar também é uma maneira de justificar as diferentes               

descrições dadas por cada personagem. Afinal de contas, é um lugar sem características             

próprias. Mas o que cada descrição diz sobre o personagem que a proferiu? Em seu artigo                

“‘The Man in the Island’: Shakespeare’s Concern with Projection in ‘The Tempest’” (1983),             

Peter K. Shaw afirma que “[é], com certeza, uma prática comum no teatro renascentista que               

20 No texto em inglês: “This island’s mine by Sycorax my mother, / Which thou tak’st from me”                  
(SHAKESPEARE, 2004, p. 18). 
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os personagens façam relatos sobre o que estão vendo, mas eles não costumam discordar              

sobre o que está sendo visto. Em A Tempestade, no entanto, a ilha tem tantas facetas quanto                 

tem personagens […]” (1983, p. 25; tradução livre). Retomando os trechos da peça que              21

foram mencionados anteriormente, é possível observar que as impressões de cada personagem            

sobre a ilha são correspondentes às ações que cada um exerce na trama. 

A primeira cena do segundo ato, que já foi citada, mostra muito claramente isso.              

Gonzalo tem sua consciência limpa em relação aos seus atos; ele não fez nada diretamente               

para impedir que Próspero fosse exilado com sua filha, mas forneceu mantimentos e água para               

que eles pudessem sobreviver; logo, o conselheiro vê a ilha de maneira mais positiva, a               

enxerga como um lugar de possibilidades, onde ele poderia plantar, colher e viver bem,              

enquanto Antônio, aquele que de fato é o traidor de Próspero, enxerga apenas uma terra árida.                

É como se, ao colocar descrições díspares na boca desses personagens, Shakespeare nos             

mostrasse quem eles realmente são na história.  

A partir dessa ideia é possível criar um paralelo entre a ilha e a prisão, em que cada                  

personagem tem uma pena a pagar, e a maneira como eles enxergam a ilha tem relação direta                 

com essa pena. Shaw afirma que “[…] cada personagem cria […] uma ilha espelhada em sua                

própria imagem” (1983, p. 25; tradução livre), e eu acrescento que as projeções de cada               22

personagem têm relação direta com seu “crime”.  

 

 

1.2 ILHA/PRISÃO 

 
Talvez essa ilha seja realmente mágica – ele [Felix] diz. – Talvez ela seja uma               
espécie de espelho: cada um enxerga nela um reflexo de seu interior. Talvez revele              
quem você realmente é. Talvez seja um lugar onde se pretende que você aprenda              
algo. Mas o que se pretende que cada uma dessas pessoas aprenda? E elas              
aprendem? (ATWOOD, 2018, p. 135-136) 

 

21 No texto em inglês: “It is, of course, common practice in Renaissance drama for characters to report repeatedly                   
on what they see but they do not, as a rule, disagree about what there is to be seen. In The Tempest, however, the                        
island takes on as broad a range of aspects as there are characters [...].” 
22 No texto em inglês: “[...] each character creates […] an island in his own image.” 
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É dessa forma que Margaret Atwood se refere à ilha d’A Tempestade através do              

personagem Felix de Semente de bruxa. Ela já mostra para o leitor que considera o espaço                

onde a ação da peça se desenrola como um espaço de punição e aprendizado.  

É curioso pensar em por que a autora decidiu ambientar parte importante da sua              

narrativa em uma prisão, dentre todos os espaços que ela poderia escolher. Uma prisão não é                

um lugar individualizante como uma casa, mas também não é de trânsito como um aeroporto,               

por exemplo. É como se a prisão estivesse em um meio-termo, um lugar suspenso no tempo e                 

no espaço, o que – ao pararmos para pensar – é perfeito para representar a ilha presente em A                   

Tempestade: um espaço em que se mora, mas de onde se quer sair, isolado do resto do mundo. 

Ao ambientar sua história na Fletcher, a prisão de Semente de bruxa – cujo nome é                

uma referência a John Fletcher, dramaturgo contemporâneo de Shakespeare que era           

considerado seu rival –, Margaret Atwood cria um paralelo entre a prisão e a ilha e reafirma                 

aquilo que foi dito anteriormente: a ilha da peça de Shakespeare é um lugar de possibilidade e                 

punição. E, curiosamente, comparando os dois espaços, vemos que a ilha, mesmo sendo             

fluida, como foi discutido, ao ser vista como uma prisão, nos traz uma impressão de rigidez. E                 

a prisão, por sua vez, que deve ser vista como um lugar rígido e fixo, passa a ter a                   

possibilidade de uma fluidez, graças ao teatro – tratarei do teatro mais especificamente no              

terceiro capítulo. Essa inversão torna ainda mais interessante a adaptação de Atwood, ao             

passo que nos faz ver com outros olhos conceitos que, teoricamente, já estão estabelecidos. E               

não é esse também o papel do teatro? 

“Prisões são para o encarceramento e a punição, não para tentativas espúrias de educar              

aqueles que, por sua simples natureza, não podem ser educados” (ATWOOD, 2018, p. 237).              

Essa fala é proferida por Sal, o personagem que, na narrativa de Atwood, representa o rei                

Alonso, aquele que foi conivente na traição de Felix. No romance, ele é o ministro do                

Patrimônio Cultura, e é responsável pelo projeto em que Felix trabalha – portanto, é              

importante impressioná-lo com a exibição da peça, já que ele poderia facilmente fechar o              

projeto e Felix ficaria, novamente, sem emprego. Sal não acredita que um programa voltado              

para as artes possa, de fato, reformar um indivíduo, qualquer que seja, e, como fica claro na                 

fala, também não acha que a prisão tenha a função de regenerar os detentos.  

Margaret Atwood, porém, tenta nos convencer do contrário. Ela levanta a ideia de que              

a prisão – metafórica e real – pode funcionar, como argumenta Michel Foucault em Vigiar e                
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punir, como um “aparelho para transformar os indivíduos” (2014, p. 225). Outra formulação             

interessante do filósofo é a seguinte: 

 

Uma coisa, com efeito, é clara: a prisão não foi primeiro uma privação de liberdade               
a que se teria dado em seguida uma função técnica de correção; ela foi desde o início                 
uma “detenção legal” encarregada de um suplemento corretivo, ou ainda uma           
empresa de modificação dos indivíduos que a privação da liberdade permite fazer            
funcionar no sistema legal. Em suma, o encarceramento penal, desde o início do             
século XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a transformação             
técnica dos indivíduos. (2014, p. 225) 
 

Desde muito cedo, então, a ideia que levou à criação das prisões foi essa da               

possibilidade de transformação. Aquele que fosse levado à prisão faria do seu tempo um              

processo de autoavaliação e, idealmente, se arrependeria de seus erros; assim, ao ser solto,              

não voltaria a cometer crimes. Além disso, outro aspecto interessante sobre a prisão abordado              

por Foucault é que a prisão é vista como “onidisciplinar”; ela dá acesso a “todos os aspectos                 

do indivíduo, seu treinamento físico, sua aptidão para o trabalho, seu comportamento            

cotidiano, sua atitude moral, suas disposições”, em suma, “dá um poder quase total sobre os               

detentos” (2014, p. 228). E Próspero e Felix se valem desse poder na hora de pensar a                 

vingança contra aqueles que os traíram. Eles os trazem para o lugar onde teriam poder total                

para executar o seu plano, um lugar em que as regras são diferentes, e quem as escreve são                  

eles mesmos. 

Próspero, por um lado, tem de fato poderes sobrenaturais que ele desenvolveu durante             

sua estadia na ilha; ali é o lugar onde ele poderá manipular tudo a sua volta para que sua                   

vingança possa ser executada, através da magia. No caso de Felix, no entanto, não há poderes                

sobrenaturais, mas, considerando que Atwood interpreta A Tempestade como uma peça sobre            

o teatro, ao colocar Felix na posição de diretor, ela dá a ele o poder de criar o que ele bem                     

entender, através da encenação – além de estabelecer um paralelo entre o teatro e a magia, que                 

será tratado no terceiro capítulo.  

Na verdade, assim como em relação à escolha de interpretar A Tempestade como uma              

peça sobre o teatro – como foi mencionado no tópico anterior, e será retomado no próximo                

capítulo –, Margaret Atwood deixa muito claro para o leitor por que escolheu a prisão para o                 

seu livro.  
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Quando está tentando explicar que os detentos iriam gostar de trabalhar com A             

Tempestade, Felix diz: “Ah, eles vão se identificar por certo […]. É sobre prisões”              

(ATWOOD, 2018, p. 86). Nesse trecho, fica clara a escolha da autora: através de sua               

interpretação d’A Tempestade – em que ela vê a obra de Shakespeare não só como uma peça                 

sobre teatro, mas também sobre prisões –, ela decide representar a ilha como uma prisão, e                

desenvolve essa ideia em seu romance. E mais, ela reitera essa ideia quando faz com que                

Felix passe para os detentos do programa a tarefa de numerar e explicar todas as prisões                

presentes na obra: 

 

Enquanto isso, este é o trabalho de vocês: no nosso primeiro dia, eu disse que um                
dos pontos principais dessa peça é prisões. – ‘PRISÕES’, ele escreve no alto do              
quadro branco. – Agora, quero que vocês façam uma revisão e encontrem todas as              
prisões, incluindo aquelas na parte da história que aconteceu antes de começar a             
peça. De que tipo são essas prisões? Quem foi colocado em cada uma delas? E quem                
é o carcereiro, quem os colocou ali, quem os mantém ali? (ATWOOD, 2018, p. 142) 

 
Embora ambos os espaços tratados sejam prisões, há uma diferença entre eles: na             

peça, o espaço da ilha é indefinido, como já foi apontado; não há descrições objetivas e os                 

personagens têm visões diferentes sobre ele. No romance, porém, podemos observar que, em             

alguns momentos, Atwood pinta para o leitor como é o espaço em que ela situa grande parte                 

de sua história, como no trecho a seguir: 

 
Felix dirige seu Peugeot azul sibilante colina acima, serpenteando em torno dela            
rumo às duas cercas altas encimadas por arame farpado, uma cerca circunscrita na             
outra. […] Ele para o carro no primeiro portão, espera que se abra, dirige até o                
segundo portão, abaixa o vidro da janela, mostra sua licença. (ATWOOD, 2018, p.             
88) 

 
Há uma breve descrição da entrada da prisão. Não sabemos muito, mas sabemos que              

há um muro com arame farpado e dois portões por onde Felix passa para entrar em seu                 

“reino”. No trecho citado, podemos perceber que há dois muros que circunscrevem a Fletcher,              

e destacar a existência desses muros é uma maneira de reforçar o isolamento que eles               

representam: não é uma, mas duas paredes que separam o que há dentro da prisão do mundo                 

exterior. Mais ainda, é importante ressaltar que aquilo que fecha a prisão em si mesma recebe                

uma descrição completa, o que é outra forma de sublinhar o distanciamento do que acontece               

do lado de fora daquilo que se passa do lado de dentro.  
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Um pouco mais à frente, no mesmo trecho, há uma lista de sensações, que não               

necessariamente pode ser classificada como descrição do espaço, mas que dá uma ideia de              

como é aquele lugar: 

 
A porta é destrancada e ele entra no ambiente aquecido, com aquele cheiro peculiar.              
Tinta seca, leve mofo, comida desprezada engolida com tédio, e o cheiro de             
desânimo, ombros caídos, cabeças arqueadas, corpos dobrados sobre si mesmos. Um           
cheiro exíguo. Peidos de cebola. Pés nus e gelados, toalhas úmidas, anos de ausência              
de mãe. O cheiro da miséria, que repousa sobre todos ali dentro como um              
encantamento. Mas ele sabe que pode quebrar aquele feitiço por breves instantes.            
(ATWOOD, 2018, p. 88-89) 

 
É curioso nessa citação que, sem descrever absolutamente nenhum aspecto visual do            

espaço, Atwood consegue nos transportar para o interior da prisão.  

Ao mesmo tempo em que ela descreve as sensações de Felix ao entrar no espaço, ela                

dá algumas informações sobre o estado de espírito daqueles que ali vivem: “tédio, e o cheiro                

de desânimo, ombros caídos […]”. É importante mostrar que aquele não é um lugar agradável               

ou convidativo, só está ali quem realmente é obrigado a fazê-lo, assim como na ilha da peça                 

de Shakespeare. Curiosamente, para Próspero, a ilha também não era um lugar com             

características positivas, ele também não via o lado bom de estar ali, mas sentia que, com o                 

seu poder, poderia mudar as coisas, tal qual Felix, que diz que pode “quebrar aquele feitiço                

por breves instantes” (p. 89).  

E, no capítulo seguinte, temos um retrato ainda mais nítido de como é o ambiente               

interno da Fletcher: 

 
O corredor não é, de forma alguma, como o de um calabouço: nenhuma corrente,              
nenhuma algema, nenhuma mancha de sangue, embora haja algumas nos bastidores,           
pelo que ele [Felix] sabe. As paredes são pintadas de um verde-claro médio, devido              
à teoria de que esse tom é calmante para as emoções, diferente, por exemplo, do               
vermelho-paixão inflamado. Se não fosse a ausência de cartazes e quadros de aviso,             
aquele poderia ser um edifício de universidade do tipo mais moderno. O piso é              
cinza, daquela substância composta que deseja parecer granito, mas não parece. É            
limpo, com um brilho leve. O ar do corredor é imóvel e tem cheiro de alvejante. 
Há passagens, com portas fechadas. As portas são de metal, mas pintadas com o              
mesmo verde das paredes. Têm trancas. Porém, essa não é uma ala de alojamento.              
Os blocos das celas ficam ao norte: o bloco de segurança máxima, com os homens               
detidos que Felix nunca viu, e o bloco de segurança média, que é de onde vêm seus                 
atores. (ATWOOD, 2018, p. 93) 
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O trecho destacado acima nos mostra, de maneira clara, o espaço da prisão. Não é               

necessário que imaginemos como são as paredes ou a cor do chão, nem como é a distribuição                 

geográfica do prédio. Isso nos é dado pelo narrador. A questão que aproxima a ilha da prisão,                 

nesse caso, é a ideia de que a ilha é um lugar de detenção, com seu isolamento e                  

distanciamento do mundo exterior. E também o fato de que ambos os espaços são espaços de                

possibilidade para Próspero e Felix; afinal de contas, são eles que utilizam esses espaços para               

realizarem suas vinganças, e essa oportunidade só surge graças ao isolamento, já que tanto              

Próspero quanto Felix haviam perdido seus poderes em seus “lugares de origem” – Milão e o                

Festival de Makeshiweg, respectivamente –, mas ali, onde eles são a autoridade, a chance da               

concretização de seus planos de vingança se torna real. 

Pode-se afirmar, então, que essa é a semelhança entre a ilha d’A Tempestade e a prisão                

de Semente de bruxa: elas são o palco onde a vingança será encenada, tendo Próspero e Felix                 

como seus diretores. E, assim, Atwood transforma a prisão em espaço teatral, onde tudo é               

possível, da mesma maneira que Shakespeare fez com a ilha quando não nos forneceu              

informações para que pudéssemos descrevê-la.  

Atwood, de maneira engenhosa, transforma em metáfora a tabula rasa criada por            

Shakespeare ao descrever Felix como diretor da peça, dando a ele o poder de criar o que                 

quiser naquele espaço, ao mesmo tempo em que transforma em realidade a prisão metafórica              

criada pelo dramaturgo quando decide ambientar a maior parte de sua narrativa dentro de uma               

prisão de verdade.  

 

 

1.3 A CASA ISOLADA 

 

Um ponto interessante em Semente de bruxa é que Margaret Atwood trouxe para a              

narrativa uma parte da história de A Tempestade que não está presente no texto da peça em                 

forma de cena, ela é contada por Próspero, mas nós não vemos a ação propriamente dita. A                 

autora mostra em seu romance a história pregressa de Felix e Miranda. 
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“Miranda, há doze anos, doze anos, / Era seu pai o Duque de Milão, / Um grande                 

príncipe” (SHAKESPEARE, 1999, p. 20) . É assim que Próspero inicia sua narrativa sobre             23

como ele fora traído por seu irmão, Antônio. A partir dessa fala, se inicia o relato de Próspero                  

sobre as desventuras que ele e Miranda viveram, sobre como eles haviam sido exilados e               

jogados naquela ilha, e como a existência dela na vida dele era um bálsamo em meio a tantos                  

acontecimentos ruins.  

E, logicamente, Margaret Atwood se utilizou dessa história em seu romance. Mas, ao             

invés de inserir essa parte da narrativa através do relato de um personagem, como é feito na                 

peça, Atwood dedicou mais da metade de seu livro a esse período da vida de Próspero e                 

Miranda. Ou Felix e sua filha, nesse caso.  

O romance se inicia mostrando como era a vida de Felix antes da traição de Tony. Ele                 

havia sido casado e então sua esposa ficara doente e morrera, deixando-o sozinho com sua               

filha, Miranda, ainda recém-nascida. Alguns anos depois, porém, Miranda morreu de           

meningite, deixando Felix sozinho. Após a morte de sua filha, o diretor mergulhou em seu               

trabalho, tendo como foco a montagem de A Tempestade, que seria para ele “uma espécie de                

reencarnação” (ATWOOD, 2018, p. 25).  

Então, durante o processo de ensaios de A Tempestade, Tony dá o golpe final em               

Felix, tomando seu posto de diretor artístico, alegando que o conselho do festival de              

Makeshiweg avaliara que Felix estaria sofrendo de distúrbios mentais. 

No capítulo cinco do romance, temos a seguinte passagem: “Ao deixar o            

estacionamento do festival, Felix não tinha a sensação de conduzir o carro. Em vez disso,               

sentiu que estava sendo conduzido, como se fosse carregado por um vento forte” (ATWOOD,              

2018, p. 39). A maneira como Atwood descreve a sensação de Felix é muito interessante; ela                

indica que ele se sente “carregado por um vento forte”, como se ele estivesse à deriva. E é                  

isso que acontece com Próspero em A Tempestade: ele é exilado de Milão e fica à mercê dos                  

ventos até chegar à ilha onde a peça se passa. Aquilo que é real na peça se torna sensação no                    

romance, assim como quando a tabula rasa foi transformada em metáfora por Atwood ao              

fazer de Próspero um diretor de teatro, como já foi dito. Mais uma vez temos um exemplo de                  

metáforas que se tornam reais e vice-versa. 

23 No texto em inglês: “Twelve year, since, Miranda, twelve years since, / Thy father was the Duke of Milan and                     
/ A prince of power” (SHAKESPEARE, 2004, p. 8). 
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Após dirigir sem rumo por um tempo, Felix se depara com uma casa antiga e em más                 

condições, e então decide morar nessa casa para que pudesse se isolar do mundo. Temos aqui                

uma diferença entre Felix e Próspero: Felix cria o seu próprio exílio, enquanto Próspero o faz                

contra sua vontade. É claro, Felix é levado a essa situação, mas não era necessário que ele se                  

isolasse do mundo: 

 

Ele era muito conhecido para encontrar outro emprego; ao menos não com um             
prestígio à altura, um que ele quisesse. E Sal O’Nally, com a mão na arca do tesouro                 
dos subsídios, engenhosamente bloquearia qualquer nomeação de alto escalão: Tony          
não ia querer um rival, com Felix superando o festival de Makeshiweg em alguma              
outra posição privilegiada. Trabalhando juntos, como obviamente já estavam, Tony          
e Sal garantiram que a cabeça de Felix ficasse submersa. Então, por que dar a eles a                 
satisfação de vê-lo tentar? (2018, p. 42) 

 

Assim, ele decide se mudar para a tal casa antiga que ele define como seu exílio. A                 

descrição que temos dela logo no início é de um lugar desconfortável e pouco acolhedor: 

 
A porta rangeu quando ele a empurrou, mas uma gota de óleo nas dobradiças              
resolveria aquilo. O teto era baixo, com vigas feitas de postes de madeira que              
haviam sido caiados no passado e agora estavam cobertos de teias de aranha. O              
interior tinha um cheiro não tão desagradável de terra e madeira, com um vestígio de               
cinza: era do fogão de ferro com duas bocas e uma pequena estufa; enferrujado, mas               
ainda inteiro. Dois cômodos, o principal e o que deve ter sido o quarto, onde havia                
uma claraboia (o vidro parecia relativamente novo), e uma porta lateral, fechada com             
um gancho. Felix puxou o gancho da porta e a abriu. Havia uma trilha com capim                
crescido e um banheiro externo. Felizmente ele não estaria sujeito a cavar uma             
latrina: outros haviam feito isso por ele. (2018, p. 41) 
 

A descrição se estende um pouco mais à frente, quando o narrador comenta sobre a               

instalação de luz ainda funcionar – milagrosamente – e também sobre o piso ser de madeira                

antiga. A casa não está nas melhores condições, mas para o objetivo de Felix, serve. Ele                

inclusive aluga a casa de uma senhora mais velha, Maude, que poderia ser lida aqui como                

uma representação de Sycorax, que até agora não havia sido retratada no romance – o que                

condiz com a peça de Shakespeare, já que Sycorax só é mencionada brevemente em              

pouquíssimas passagens.  

Atwood, não contente em nos deixar imaginando o que significam os elementos em             

seu romance em relação à peça de Shakespeare, mostra através de Felix algumas             

possibilidades de interpretação que ela mesma construiu: 
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Por um tempo, Felix tentou se divertir dando a Maude o papel da bruxa de olhos                
azuis, a feiticeira Sycorax, e a Walter o de Calibã, o transportador de madeira e               
lavador de pratos semi-humano, em sua própria Tempestade pessoal, sua          
Tempestade, montada em sua cabeça, mas que não durou muito. […] Se a família de               
Maude fosse algo em A tempestade, seriam elementais de menor qualidade: uma            
fonte de energia, mas não muita, ele dizia a si mesmo, como piada. (2018, p. 49) 
 

Por meio desse recurso, ela nos diz que os elementos retomados da peça presentes em               

sua narrativa podem ter várias interpretações: ela convida o leitor para testar essas             

possibilidades, o que faz com que aquele que lê se sinta mais próximo da história do romance,                 

e livre para interpretá-la como quiser. Assim como quando Shakespeare deixava o palco             

quase vazio para que o público imaginasse os cenários e efeitos especiais, Atwood brinca com               

as possíveis interpretações de suas metáforas, quase como se perguntasse: e você, o que acha?               

Esse recurso será retomado nos capítulos seguintes. 

Gaston Bachelard, em seu livro A Poética do espaço (1994), afirma que “a casa é uma                

das maiores forças de integração para os pensamentos, memórias e sonhos da espécie             

humana” (p. 6; tradução livre). Essa descrição se aplica muito bem à casa isolada em que                24

Felix mora durante os anos em que ele planeja sua vingança. Uma casa é o lugar onde ele                  

poderia pensar, onde ele poderia refletir sobre seu passado – “[u]m passado inteiro vem morar               

em uma nova casa” (p. 5; tradução livre) – e, na narrativa em questão, se isolar do mundo foi                   25

essencial para que seus planos dessem certo.  

A casa reforça, assim como a prisão mais à frente no romance, a ideia de isolamento,                

de separação do mundo exterior e da falta de interação com outras pessoas: Felix, na casa                

isolada, apenas interage com sua alucinação de Miranda – que será tratada nos próximos              

capítulos – e, eventualmente, com pessoas que realizam serviços para ele, o que poderia ser               

uma leitura da relação de Próspero com Calibã e Ariel, que na peça estão ali apenas para                 

servi-lo – ou assim ele parece pensar. De qualquer forma, a relação que ele cria com os                 

personagens que moram na ilha além de Miranda é de trabalho, sem ligação pessoal – e assim                 

é, também, o que ocorre com Felix na casa: ele não cria laços com seus locadores. 

Em A Tempestade, temos apenas dois lugares: Milão/Europa e a ilha, e toda a ação da                

peça se passa na ilha. Em Semente de bruxa, por outro lado, Atwood dividiu o tempo de Felix                  

24 No texto em inglês: “the house is one of the greatest powers of integration for the thoughts, memories and                    
dreams of mankind”. 
25 No texto em inglês: “An entire past comes to dwell in a new house.” 
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no exílio em dois espaços principais: a casa e a prisão. A casa é onde vemos o período de                   

adaptação de Felix a essa nova condição de vida. Curiosamente, é uma casa alugada, então,               

assim como na peça, ele não é o dono daquela propriedade, ele está ali apenas               

temporariamente e como inquilino. Esse pode, inclusive, ser um argumento para mostrar que             

Maude é realmente uma leitura de Sycorax, já que sabemos, através de Calibã, que Sycorax               

era a dona da ilha, e ele a teria herdado de sua mãe. Maude é a dona da casa, e Felix mora                      

nela.  

Aos poucos, Felix vai modificando a casa de modo que ela fique mais agradável. 

 
Durante a fase inicial de luto e ressentimento, ele se dedicou às melhorias de sua               
moradia. A atividade era terapêutica. Colocou o interior do lugar em ordem,            
eliminou as teias de aranha, tirou seus poucos objetos do depósito e os levou para               
dentro. Com um pouco de lubrificação, manutenção para a retirada de ar e uma nova               
vedação de borracha, a bomba manual funcionou. Não havia mistério quanto ao            
banheiro externo: era funcional e, até o momento, não cheirava mal. Ele comprou             
um pacote de uma substância granulada marrom vendida como produto ideal para            
banheiros externos e jogava um pouco ali de tempos em tempos. Colocou um tapete              
no chão do quarto. Colocou uma mesa de cabeceira. A foto de Miranda, rindo de               
alegria, foi colocada em destaque sobre ela. 
Apesar de suas patéticas tentativas de criar um lar, tinha o sono agitado e acordava               
com frequência. (ATWOOD, 2018, p. 50) 

 
Felix tenta criar um lar, mas em momento algum no romance é sugerido que ele               

consegue. A casa, embora melhorada, continua uma casa que pertence a outra pessoa e que               

ele está alugando, e na qual ele nunca se sente completamente confortável.  

Mas essa casa é fundamental para a trama, já que é lá que ele cria seu plano de                  

vingança. Ele passa quase todo o tempo pensando sobre o que aconteceu ou o que está                

acontecendo no mundo exterior, e não cria relações significativas com o que está acontecendo              

com ele ali no presente. Isso o torna obcecado com o futuro e com recuperar o passado, assim                  

como Próspero em A Tempestade. Mas, além disso, a casa também é um espaço de suspensão,                

necessário para que ele possa recuperar suas forças. 

O período em que ele está na casa não é retratado na peça, como já mencionei, faz                 

parte de um prólogo que Atwood cria para contextualizar e justificar todo o plano de Felix                

que se desenvolve ao longo do romance, o que aumenta ainda mais a ideia de deslocamento                

associada à casa.  
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E, ao ampliar seus poderes e se recuperar do golpe sofrido pela traição de Tony, Felix                

amplia também os espaços em que ele tem influência, e passa a trabalhar na prisão, onde vai                 

poder de fato colocar em prática o plano que levou doze anos para conceber. 
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2 CORRESPONDÊNCIAS: QUEM É QUEM EM SEMENTE DE BRUXA 

 

No capítulo anterior, analisei e comparei os espaços presentes em A Tempestade e             

Semente de bruxa, focando principalmente na comparação entre a ilha e a prisão, espaços              

onde a ação principal das histórias acontece, respectivamente. Neste segundo capítulo,           

pretendo me aprofundar nas equivalências entre os personagens das duas obras, procurando,            

mais uma vez, entender as escolhas feitas por Margaret Atwood em seu processo de              

adaptação.  

Cada personagem da peça tem seu equivalente no romance. Entretanto, Miranda e            

Ariel possuem mais de um equivalente, e Calibã não possui um que seja um personagem em                

específico. Me proponho, então, a analisar também esses casos, fazendo um paralelo entre as              

duas obras em questão e buscando o papel que cada personagem exerce na narrativa de               

Atwood. Ariel, mais especificamente, possui uma função interessante no romance: a de            

assistente de palco, e, por isso, há uma relação entre ele e o teatro. Mais ainda, entre ele e a                    

magia do teatro, tópico que será tratado no próximo capítulo. 

 

 

2.1 OS PERSONAGENS 

 

Um dos aspectos que tornam Semente de bruxa uma adaptação tão interessante é o              

fato de A Tempestade, peça que originou o romance, estar presente dentro da narrativa, o que                

cria diversos momentos de metalinguagem na história de Atwood. Logo no início temos a              

primeira menção à peça de Shakespeare:  

 

Logo depois do funeral com o caixão dramaticamente pequeno, ele mergulhou em A             
tempestade. Foi uma evasiva – ele se conhecia o suficiente na época para saber disso               
–, mas também era para ser uma espécie de reencarnação. (ATWOOD, 2018, p. 25)  
 

Aqui é possível perceber que A Tempestade não é apenas o texto-base para a narrativa,               

mas também é parte importante e, por que não dizer, um “personagem” da história que será                

contada: essa é a peça que Felix estava montando quando foi traído por Tony e foi levado ao                  

seu “exílio”. Também é a peça na qual ele “mergulha”, como diz Atwood, logo após a morte                 



42 
 
de sua filha, Miranda. E, acima de tudo, é a peça escolhida por ele para ser apresentada aos                  

seus inimigos no momento de sua vingança. Ela está presente durante toda a narrativa, e é o                 

primeiro “personagem” a ser considerado nesta análise.  

No caso da peça, não há uma comparação que possamos fazer entre a peça do               

texto-base e da adaptação, visto que o “personagem” em questão é o próprio texto-base. Mas é                

curioso observar que ele está presente durante todo o romance. Aparece no começo, como já               

foi citado, como válvula de escape para Felix depois da morte precoce de sua filha, e também                 

seria uma espécie de redenção para ele, já que seus projetos anteriores haviam sido muito               

criticados: 

 
Miranda se tornaria a filha que não foi perdida; que foi o querubim protetor,              
alegrando o pai exilado enquanto ambos se deixavam levar pela corrente em meio ao              
mar sombrio no barco furado em que estavam; que não morreu, mas cresceu e se               
tornou uma garota adorável. Aquilo que ele não podia ter em vida, ele ainda poderia               
vislumbrar por meio de sua arte: apenas um relance de canto de olho. […] Superaria               
a si mesmo como ator e diretor. Superaria os limites, distorceria a realidade até              
fazê-la gemer. Havia um desespero febril nesses seus esforços remotos, mas o            
melhor tipo de arte não era a que carregava o desespero em seu âmago? Não era                
sempre um desafio à Morte? Um dedo do meio provocador à beira do abismo? […]               
Essa Tempestade seria brilhante: a melhor coisa que já fez. (ATWOOD, 2018, p.             
25-27) 

 
A Tempestade ocupa o lugar de último suspiro do personagem em relação à sua              

carreira e também em relação à sua vida pessoal: “Por isso foi ainda mais aniquilador para ele                 

quando a peça foi por água abaixo” (ATWOOD, 2018, p. 27), diz o narrador ao fim do                 

capítulo. 

Ao inserir a peça no texto, Atwood cria o efeito da metalinguagem – que será               

analisado no próximo capítulo – e a relação entre o texto-base e o texto d’A Tempestade que                 

aparece no romance. Ele é o texto que traz para Felix a possibilidade de viver aquilo que, no                  

mundo real, para ele já não é mais possível, o texto que distorce a realidade, assim como o                  

teatro – essa ideia também será aprofundada no próximo capítulo. Ao trazer A Tempestade              

para dentro do romance, Atwood cria um paralelo entre a peça e o teatro, mais uma vez                 

reforçando a ideia de que o texto da peça pode, sim, ser lido como uma metáfora para o teatro                   

e, mais ainda, para a magia que há no ato de se fazer teatro. Mas, antes de tratarmos do teatro                    

em si e de sua magia, tratemos daquele que traz para o palco as ideias que estão no texto: o                    

diretor.  
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2.1.1 Próspero 

 

No romance, Felix é quem cumpre esse papel. É ele quem tem controle sobre as               

escolhas feitas na produção, é ele quem tem as ideias mais mirabolantes. “Essa peça é de                

Próspero […]. Qualquer que seja o fardo simbólico que tornamos visível, Próspero o está              

carregando ou administrando o carregamento” (MIKO, 1982, p. 3, tradução livre).   26

Stephen Miko fala sobre Próspero, mas poderia facilmente estar falando de Felix,            

afinal é ele quem representa Próspero na narrativa de Semente de bruxa. Inclusive, no início               

do romance, quando Felix ainda tinha planos de montar A Tempestade no festival de              

Makeshiweg – antes de ser traído por Tony, seu braço direito –, temos um momento em que                 

ele está pensando sobre quais atores fariam os papéis da peça:  

 

O próprio Felix seria Próspero, o pai amoroso. Protetor, talvez até superprotetor,            
mas apenas porque estava agindo a favor dos interesses da filha. E sábio; mais sábio               
do que Felix. Embora até mesmo o sábio Próspero fosse estupidamente crédulo em             
relação a seus próximos, e muito absorto no aperfeiçoamento de seus dons mágicos.             
(ATWOOD, 2018, p. 26) 

 
Além de traçar o paralelo, o narrador também já introduz nesse trecho juízos de valor               

referentes ao personagem de Próspero – e, por consequência, de Felix, já que um serve de                

chave para interpretar o outro – quando diz que ele é “estupidamente crédulo em relação a                

seus próximos” e “muito absorto no aperfeiçoamento de seus dons mágicos”. É claro que,              

nesse caso, ele está falando sobre literalmente interpretar Próspero no palco, mas é possível              

ler a citação pensando que foi isso que Atwood optou por fazer: transformar Próspero em um                

diretor de teatro.  

É uma escolha coerente. Partindo do princípio de que A Tempestade é, de fato, uma               

metáfora que representa o teatro, transformar Próspero em diretor é o que cabe melhor nesse               

contexto. Um diretor tem total poder sobre seu “reino”: ele cria, do nada, lugares e pessoas,                

diz para onde elas vão e o que têm que fazer, direciona o pensamento e a visão de quem                   

assiste e pode acabar com tudo se tiver vontade. É o mais próximo de poderes mágicos que                 

podemos chegar no mundo real. Cosmo Corfield argumenta em seu artigo “Why Does             

26 No texto em inglês: “This is Prospero’s play [...]. Whatever symbolic freight we make visible, Prospero is                  
either carrying it or managing the carrying.” 
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Próspero Abjure His ‘Rough Magic’?”, “[…] é possível ver seu estado [o de Próspero] como               

suspenso […] entre o bem e o mal” (1985, p. 34, tradução livre). E qual outro cargo                 27

proporcionaria esse tipo de poder além de o de um diretor de teatro? É quase como se ele                  

fosse capitão de um navio navegando em águas internacionais: aquilo que ele diz é a lei e não                  

há quem possa contradizê-lo. 

Mas, ao mesmo tempo em que isso é verdade dentro do palco, os poderes de Felix são                 

limitados no restante do mundo. Ele acreditava ser todo-poderoso enquanto era o diretor do              

Festival de Makeshiweg, porém aprendeu da pior maneira que não o era, já que foi facilmente                

retirado do cargo. Os poderes de Próspero também se limitam à ilha, ao passo que ele quebra                 

seu cajado e “se liberta” ao fim da peça, quando vai voltar para Nápoles. Essa característica                

evidencia que ambos são personagens de uma ficção, e sua existência/influência está atrelada             

a suas respectivas obras. 

Além disso, Felix é um personagem que analisa e interpreta A Tempestade, pois ele              

utiliza a peça no “Programa de Capacitação para a Leitura e a Escrita pela Literatura para o                 

supletivo de ensino médio da Instituição Penal do Condado de Fletcher” (ATWOOD, 2018, p.              

60), curso em que ele trabalha peças de teatro e as encena com os detentos da prisão onde se                   

passa a narrativa. E, ao trazer a peça para seus alunos, ele acaba se tornando uma espécie de                  

ponte entre Atwood e os leitores do romance, já que ele, durante a história, discute aspectos                

dos personagens e da peça como um todo e, dessa forma, explicita escolhas de interpretação               

feitas pela autora.  

Na citação utilizada no capítulo anterior, quando ele diz “É sobre prisões”            

(ATWOOD, 2018, p. 86), ele está indicando para Estelle – a coordenadora do programa –               

sobre o que é A Tempestade, e oferece ao leitor uma interpretação do que ele considera ser o                  

tema principal na peça.  

 

[…] nós relacionamos Próspero, em alguma medida, com Shakespeare […] porque o            
temperamento de Próspero, o tom soturno de seu caráter, seu autocontrole, sua            
sensibilidade para a injúria, seu senso de justiça infalível e, também, um certo             
abandono, um afastamento das alegrias e tristezas do mundo, são caraterísticas de            
Shakespeare descobertas por nós nas suas últimas peças. (DOWDEN, 1881, p. 371,            
tradução livre)  

28

27 No texto em inglês: “[…] it is possible to see his state as one suspended […] between evil and good.” 
28 No texto em inglês: “[…] we identify Prospero in some measure with Shakespeare himself […] because the                  
temper of Prospero, the grave harmony of his character, his self-mastery, his calm validity of will, his                 
sensitiveness to wrong, his unfaltering justice, and, with these, a certain abandonment, a remoteness from the                
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Dowden estabelece em seu artigo um paralelo que tradicionalmente é feito nos            

estudos sobre A Tempestade: a comparação entre Próspero e Shakespeare. Por ser uma das              

últimas peças do dramaturgo – considerada sua última para alguns teóricos , Dowden entre             29

eles –, acredita-se-se que há em Próspero muitos traços de Shakespeare, e que sua ação na                

trama pode ser comparada com a ação do autor ao escrever uma peça. Mais ainda, levando em                 

consideração o epílogo, em que Próspero diz: “Os meus encantos se acabaram”            

(SHAKESPEARE, 1999, p. 129) , ele parece estar se despedindo do público, como um             30

artista que se despede após o fim de sua última obra. Próspero quebra seu cajado e diz adeus à                   

magia, o que pode ser lido como uma metáfora para Shakespeare se despedindo de sua pena                

(DOWDEN, 1881). 

Esse paralelo entre personagem e autor se torna ainda mais curioso quando            

acrescentamos Felix à comparação: como foi dito, Felix, em certos pontos da narrativa,             

funciona como um artifício utilizado pela autora para analisar e comentar elementos da peça              

de Shakespeare. Um exemplo é a citação utilizada no capítulo anterior: 

 
Por um tempo, Felix tentou se divertir dando a Maude o papel da bruxa de olhos                
azuis, a feiticeira Sycorax, e a Walter o de Calibã, o transportador de madeira e               
lavador de pratos semi-humano, em sua própria Tempestade pessoal, sua          
Tempestade, montada em sua cabeça, mas que não durou muito. […] Se a família de               
Maude fosse algo em A tempestade, seriam elementais de menor qualidade: uma            
fonte de energia, mas não muita, ele dizia a si mesmo, como piada. (ATWOOD,              
2018, p. 48) 

 
Assim como o leitor do romance, que sabe que a obra é uma adaptação, Felix se                

diverte imaginando quais seriam os papeis daqueles que estão à sua volta n’A Tempestade.              

Também há a passagem em que ele analisa a ilha:  

 

Aquela é uma ilha mágica?, Felix se pergunta. A ilha é muitas coisas, mas entre elas                
há algo que ele não mencionou: a ilha é um teatro. Próspero é um diretor. Ele está                 
encenando uma peça na qual há outra peça. (ATWOOD, 2018, p. 138) 

 

common joys and sorrows of the world, are characteristics of Shakespeare as discovered to us in all his latest                   
plays.” 
29 Samuel Coleridge, em sua palestra sobre A Tempestade (1811); Robert Egan no artigo “This Rough Magic:                 
Perspectives of Art and Morality in The Tempest” (1972); J. D. Snider em seu artigo “Shakespeare’s Tempest”                 
(1874), entre outros. 
30 No texto em inglês: “Now my charms are o’erthrown” (SHAKESPEARE, 2004, p. 77). 
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Aqui, ele explicita a ideia da metalinguagem mencionada anteriormente, e,          

novamente, interpreta o espaço da peça e expõe seus pensamentos para o leitor. E, além de                

interpretar propriamente aspectos da peça, Felix também faz comentários sobre o teatro em si: 

 
É algo omitido de grande parte da literatura teatral, Felix conclui: ninguém toma             
banho ou sequer pensa sobre isso, ninguém come, ninguém defeca. Exceto em            
Beckett, obviamente. Sempre se pode contar com Beckett. Rabanetes, cenouras,          
xixi, pés fedorentos: está tudo lá, o corpo humano por inteiro em seu nível mais               
mundano e abjeto. (ATWOOD, 2018, p. 139) 

 
De forma cômica, Atwood traz para o leitor reflexões que, talvez, se tivesse que              

pensar sozinho, ele não o faria. Uma comparação entre Beckett e o restante da literatura               

teatral só poderia ser feita por alguém que fosse de fato um conhecedor do teatro, e Felix                 

definitivamente o é. Ele guia a interpretação do leitor sobre a peça, como se o estivesse                

controlando, como Próspero controla os outros personagens. Ele explicita as interpretações de            

que parte o romance; e, de certa forma, acaba moldando o desenvolvimento da narrativa. 

Por último, considero interessante um diálogo entre Felix e os detentos enquanto eles             

discutem o papel de Calibã, em que o diretor questiona por que tantos deles desejam               

interpretar o personagem na peça. 

 

– Temos um problema – ele [Felix] começa, depois de se posicionar ao lado do               
quadro branco. – Quinze de vocês querem interpretar Calibã. Precisamos conversar           
sobre isso. – Ele pega o pincel atômico. – Que tipo de pessoa é Calibã? – Olhares                 
vazios. 
– Então – ele tenta de novo –, concordamos que Ariel não é humano… que ele é                 
uma espécie de alienígena. E Calibã? Ele teve uma mãe humana, seja como for,              
sabemos disso. E então? Humano ou não humano? 
– Isso, humano – diz Ligação Direta. 
– Humano demais – diz Garoto Prodígio, olhando ao redor em busca de apoio. – O                
modo como ele quis se atirar em cima de Miranda. – Alguns risos tristes, murmúrios               
de “é”. 
Estamos chegando a algum lugar, pensa Felix. 
– Sem pensar muito – ele diz –, qual é a palavra que melhor descreve Calibã? 
– Monstro – diz C-nora. – Muitos deles dizem que ele é um monstro. 
– Cruel. 
– Idiota. 
– Feio. 
– Peixe. Dizem que ele fede como um peixe. 
– Uma espécie de canibal. Tipo, um selvagem. 
– Terra – diz Phil o Doentio. 
– Escravo – diz Coiote Vermelho. – Escravo venenoso – ele acrescenta. 
– Semente de Bruxa – diz 8Handz, o hacker do lado escuro. – Essa é a melhor. 
Felix escreve as palavras em sequência. 
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– Não é um cara muito agradável – ele diz. – Então, por que vocês querem                
interpretá-lo? 
Risos. 
– Ele é um traste sinistro. 
– Nós entendemos qual é a dele. 
– Toma chute de todo mundo, mas não quebra, ele não deixa, diz o que pensa. –                 
Essa veio de Pernazz. 
– Ele é cruel – diz Navalha. – Maléfico de tão cruel. Todo mundo zomba dele e ele                  
quer se vingar! 
Felix traça uma linha abaixo das palavras. 
– Ouvimos um monte de palavras ruins sobre ele ditas por outras pessoas – ele diz. –                 
Mas ninguém é apenas a soma do que as outras pessoas dizem. Todo mundo tem               
outros lados. 
Acenos de cabeça de aprovação. 
– Quais são esses lados? – Ele mesmo responde, como de costume: – Primeiro: ele               
adora música. Sabe cantar e dançar. – “MUSICAL”, ele escreve. – Então, ele é um               
pouco como Ariel. 
– Mas não com jeito de fada – diz Navalha. – Não é florzinha. 
Felix ignora isso. 
– Ele conhece a ilha… sabe onde encontrar tudo, por exemplo, o que comer. –               
“CONHECIMENTO DO LOCAL”, escreve. – Tem o discurso mais poético sobre a            
ilha em toda a peça… aquele sobre seus belos sonhos. – “ROMÂNTICO”, ele             
escreve. – E sente que seu direito de nascença, a ilha, foi roubada dele por Próspero                
e quer reavê-la. – “VINGATIVO”, escreve. (ATWOOD, 2018, p. 140-141) 

 
Nessa cena, fica claro o papel de Felix como aquele que interpreta a história. Ele               

exerce essa atividade não só com Calibã, mas com todos os principais personagens da peça,               

sempre buscando entendê-los e fazer com que os detentos – e, consequentemente, os leitores –               

os entendam também. 

 Ele faz o trabalho de interpretar, assim como Atwood o fez para que pudesse escrever               

sua adaptação. Felix está para Atwood assim como Próspero está para Shakespeare. Os dois              

personagens são pontes entre os autores de suas obras e o público, visto que ambos explicitam                

o processo de cada um: Felix retrata o processo de adaptação, que é, na verdade, um processo                 

de reinterpretação do texto, enquanto Próspero retrata o processo de criação: 

 
[…] Eu descreveria Próspero como um homem genial, um grande artista,           
em quem faltam dons práticos que levam ao sucesso material, e que está à              
deriva no perigoso mar da vida, no qual ele encontra a ilha encantada, onde              
ele pode realizar seus trabalhos encantados. (DOWDEN, 1881, p. 379,          
tradução livre)  

31

 

31 No texto em inglês: “[…] I should describe Prospero as the man of genius, the great artist, lacking at first in                      
practical gifts which lead to material success, and set adrift on the perilous sea of life, in which he finds the                     
enchanted island, where he may achieve his works of wonder.” 



48 
 

A falta de “dons práticos” não é exclusividade de Próspero; ela também está presente              

em Felix. Ele mesmo diz que “Habituou-se a deixar que Tony cuidasse do lado mundano do                

espetáculo, porque, afinal de contas, Felix era o diretor artístico […]” (ATWOOD, 2018, p.              

20) e, por conta disso, não se deu conta do plano que estava sendo tramado em suas costas.  

E, após a traição – de Tony em Semente de bruxa, de Antônio em A Tempestade –, e o                   

exílio, quando Felix e Próspero voltam à ativa – Felix, na prisão, encenando peças, e               

Próspero, na ilha, aprimorando sua magia –, eles novamente necessitam de alguém que supra              

suas demandas “mundanas”. Na linguagem teatral, eles precisam de um assistente de palco. E              

é nessa função que se encaixa Ariel.  

 

2.1.2 Ariel 

 

No romance, ao entrarem em contato com Ariel pela primeira vez, os detentos não              

gostam muito dele. O chamam de “fada”, “florzinha”, dizem que ele é muito feminino e, a                

princípio, ninguém gostaria de interpretá-lo. Felix, então, em seu papel de intérprete, tenta             

mostrar para eles a importância que o personagem tem na trama: 

 
– Certo – diz Felix. – Agora: que função ele [Ariel] exerce na peça? 
Um murmúrio em tom mais baixo. 
– O que você quer dizer com “função”? – diz Colarinho Branco. – Como você               
sugeriu nas suas anotações, ele é o servo bom. Faz o que mandam. Calibã é o servo                 
ruim. 
– Sim, sim – diz Felix. – Mas como ficaria a peça sem as tarefas que Ariel realiza                  
para Próspero? Sem os trovões e os raios? Sem a tempestade, de fato? Ariel realiza a                
ação específica mais importante de toda a trama, porque, sem aquela tempestade,            
não há peça. Então, ele é essencial. Mas age nos bastidores: ninguém, exceto             
Próspero, sabe que é Ariel que está produzindo os trovões e cantando as canções e               
criando ilusões. Se ele estivesse aqui conosco, seria chamado de cara dos efeitos             
especiais. (ATWOOD, 2018, p. 124, grifo meu) 
 

Ele atenta para o fato de Ariel ser aquele que realiza as tarefas designadas por               

Próspero e torna possíveis as ideias que ele tem, assim como um “cara dos efeitos especiais”                

faria, como é pontuado no romance: 

 

Algumas das atividades mais importantes de Ariel na peça, no entanto, são aquelas             
que, na época de Shakespeare, eram associadas à função criativa da imaginação.            
Próspero geralmente concebe a poesia, a música, e a encenação, que são partes da              
ação, mas Ariel é encarregado de produzir as obras propriamente ditas. […] Desde a              
tempestade no início até a calmaria dos mares no final, Ariel regularmente            
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transforma em ação o julgamento e a vontade de seu mestre. (PHILLIPS, 1964, p.              
154-155, tradução livre)  

32

 
Na peça de Shakespeare, Ariel concretiza as ideias mirabolantes de Próspero           

utilizando magia e, no romance, a magia se transforma em efeitos especiais. Então, assim              

como Atwood transforma alguém que tem poderes – Próspero – em um diretor de teatro, ela                

transforma a magia em efeitos especiais. E, ao fazê-lo, os detentos passam a se interessar mais                

pelo personagem: 

 
– Então, em nossa peça, Ariel é o personagem Ariel, mas também é o efeito especial                
– diz Felix. – Iluminação, som, simulação computadorizada. Tudo isso. 
Surge uma luz: eles adoram mexer em computadores, nas raras ocasiões em que isso              
é possível para eles. […] 
– Então, quem quer entrar no Time Ariel? – diz Felix. – Algum interessado? 
Todos na sala erguem as mãos. Agora que compreendem as possibilidades, todos            
querem entrar no Time Ariel. (ATWOOD, 2018, p. 124-125) 
 

De certa forma, apesar de Próspero/Felix ser a mente por trás de toda a encenação,               

Ariel é o que representa a magia. Ele é um ser não-humano que voa e tem poderes, “[…] que                   

não parece ser contido por nenhuma amarra de Espaço e Tempo, que voa para longe e realiza,                 

na terra e no mar, os comandos de seu mestre” (SNIDER, 1874, p. 9, tradução livre).  
33

A relação de Ariel com a magia se dá ao passo que ambos são utilizados para que                 

Próspero possa transformar seus planos em realidade. É através da magia e de Ariel que ele                

consegue fazer com que seu plano de vingança seja bem-sucedido. Snider, em seu artigo              

“Shakespeare’s ‘Tempest’” (1874), citado anteriormente, argumenta que Ariel pode ser lido           

como um produto da imaginação de Próspero. É uma leitura interessante, visto que a magia               

presente na peça também é advinda da mente do mago, então, se considerarmos que Ariel é a                 

magia em si, ele é, sim, produto da mente e da imaginação de Próspero. 

Mas, é importante ressaltar que, nesse caso, a magia não é apenas mágica e              

sobrenatural. Lembrando sempre que A Tempestade é uma metáfora do teatro, a magia aqui se               

torna algo a mais. O teatro é um lugar onde as possibilidades são infinitas – me estenderei                 

32 No texto em inglês: “Some of Ariel’s most important activities in the play, however, are those associated in                   
Shakespeare’s day with the creative function of the imagination. Prospero usually wills the poetry, music, and                
drama that are part of the action, but Ariel is charged with producing the works themselves. […] From the                   
raising storm in the beginning to the calming of the seas at the end, Ariel regularly puts into action the judgment                     
and will of his master.”  
33 No texto em inglês: “[…] who seems not to be restrained by any bonds of Space and Time, who flies abroad                      
and performs on land and sea the behests of his master.” 
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mais sobre isso no próximo capítulo –, e isso se deve ao papel que a imaginação exerce dentro                  

dele. Principalmente nas peças de Shakespeare, que escrevia e encenava em uma época em              

que não havia todos os recursos de luz, som e cenário que temos hoje, o público, e também os                   

atores, eram obrigados a trabalhar com a imaginação quase que exclusivamente:  

 

Deve ser a sua imaginação que torna tudo possível. E se você pode imaginar, então               
você pode ler uma peça, ou assistir a ela no palco vazio do teatro Elisabetano, ou em                 
uma de nossas montagens [modernas] espetaculares, e você vai ver a vida que tem              
ali. (HALE, 1903, p. 192, tradução livre)  

34

 
A imaginação tem um papel muito importante em todas as obras de Shakespeare, e em               

A Tempestade essa importância cresce, já que se trata de uma peça metalinguística que fala               

sobre o teatro, e coloca em evidência os momentos em que ela se faz mais presente. 

Em Semente de bruxa, Ariel é representado, principalmente, por 8Handz, um detento            

que já foi hacker e é incumbido de trabalhar com os efeitos especiais da peça, além de                 

representar o personagem na peça do presídio – lembrando que, além de ser uma adaptação de                

A Tempestade, também há uma encenação da peça dentro do romance, o que o torna ainda                

mais metalinguístico: 

 

– Você está tramando, é? – ela [Anne-Marie, atriz que interpreta Miranda] diz com              
um sorriso, olhando para 8Handz. – Preparando ilusões? Você precisa ter cuidado            
com o velho mago, ele vai lançar um feitiço que fará de você um tolo. 
– Eu sei – diz 8Handz, rindo. – Ele já fez isso. 
Felix espera que ela saia. E abaixa a voz. 
– O que, exatamente, você sabe sobre sistemas de vigilância? – ele pergunta. 
8Handz sorri. 
– Sou ótimo – ele diz. – Se tiver o que preciso; tipo, as ferramentas. Alguma coisa                 
em mente? 
– Quero ver sem ser visto – diz Felix. – Em todas as salas, e também no corredor. 
– Você e todos os agentes secretos do planeta – diz 8Handz. – Vou fazer uma lista                 
de compras. Você me traz as coisas e temos um acordo. (ATWOOD, 2018, p.              
173-174) 
 

No diálogo acima, vemos Felix pedindo para 8Handz realizar um trabalho, assim            

como Próspero faz com Ariel, e não um trabalho qualquer, um trabalho relacionado à              

tecnologia, que é a magia com a qual esse Ariel sabe lidar. Um artifício interessante que                

Atwood usa nesse caso é o de transformar 8Handz em Ariel dentro e fora do palco; ele                 

34 No texto em inglês: “It must be your imagination that carries the thing through. And if you can imagine, then                     
you may read a play, or see it on the bare Elizabethan stage, or see it in our finest spectacular setting, and you                       
will get the life of it.”  
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interpreta Ariel na montagem do presídio e também é o responsável pelos efeitos especiais da               

peça, o que vai ao encontro do que foi discutido anteriormente: Ariel é representante da               

magia, ele faz tudo acontecer ao mesmo tempo em que ele mesmo é mágico.  

Curiosamente, Atwood não escolheu exclusivamente 8Handz para representar Ariel         

em seu romance. Ela dividiu esse papel entre 8Handz e Miranda, a filha morta de Felix.  

 

2.1.3 Miranda 

 

A esposa dele, Nadia, foi a primeira a deixá-lo, pouco mais de um ano depois do                
casamento. […] [E]la morreu devido a uma infecção por estafilococo logo depois do             
parto. […] Então, ficou sozinho com a filha recém-nascida, Miranda. Miranda: que            
outro nome ele daria para a uma menininha sem mãe com um pai coruja de               
meia-idade? Foi ela que evitou que ele afundasse no caos. […] Ele fazia planos:              
quando ela estivesse maior, viajariam juntos, poderia mostrar o mundo a ela, poderia             
ensinar-lhe muitas cosias. Mas então, aos três anos de idade… Febre alta. Meningite.             
Tentaram avisá-lo. […] Mas ele estava em um ensaio, com ordens restritas para não              
ser interrompido. […] Quando finalmente chegou em casa, houve lágrimas de           
desespero e o percurso de carro até o hospital, mas era tarde demais, tarde demais.               
(ATWOOD, 2018, p. 23-24) 
 

Miranda teve uma morte trágica, pela qual Felix se culpava. E, após a morte da filha,                

“ele mergulhou em A Tempestade” (ATWOOD, 2018, p. 25) como uma maneira de trazê-la              

de volta à vida: “Miranda se tornaria a filha que não foi perdida; […] que não morreu, mas                  

cresceu e se tornou uma garota adorável” (ATWOOD, 2018, p. 25). Mas Tony o traiu e seu                 

plano para a produção não chegou a acontecer, como já foi dito. Ele ficou, então, com esse                 

vazio. E, com o passar do tempo, percebeu que estava tentando preencher o vazio, de qualquer                

forma que fosse:  

 

[…] estava gradualmente abrindo outro espaço em sua vida que chegava à beira da              
completa insensatez.  
Começou quando ele estava calculando a idade que Miranda teria se tivesse            
sobrevivido. Teria cinco, depois seis; estaria perdendo os dentes de leite; estaria            
aprendendo a escrever. Esse tipo de coisa. Fantasias melancólicas, no começo.  
Mas, da fantasia melancólica para a crença parcial de que ela ainda estava ali com               
ele, só que invisível, foi um pulo. Chame isso de um momento de um conceito, de                
uma ideia, uma performance: ele não acreditava realmente naquilo, mas se envolveu            
com essa não realidade como se fosse real. (ATWOOD, 2018, p. 57) 
 

E então, a partir desse momento, Felix começou a conviver com Miranda como se ela               

realmente estivesse ali, viva. Ele conversava com ela, “[…] começaram a fazer as refeições              
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juntos, o que era algo bom, porque, do contrário, ele talvez se esquecesse das refeições às                

vezes” (ATWOOD, 2018, p. 58). Eles conviviam como pai e filha novamente, afinal.  

Mas, é claro, Miranda não estava realmente ali. Ela era uma imagem idealizada da              

filha que ele perdera: criando-a à sua maneira como ele fez, ela não tinha defeitos, e fazia                 

sempre tudo do jeito que ele queria. Isso também reflete a Miranda da peça, que é uma                 

imagem idealizada – apesar de existir de verdade. Aqui, parece haver uma indicação de que               

esse tipo de perfeição só poderia existir no mundo real através da idealização de uma morta: 

 

Se ela estivesse viva, estaria na fase de adolescente estranha: faria comentários            
desdenhosos, reviraria os olhos para o que ele dissesse, pintaria o cabelo, faria             
tatuagens nos braços. Frequentaria bares ou lugares piores. Ele ouviu várias           
histórias.  
Porém, nada disso aconteceu. Ela continua simples, continua inocente. É um           
bálsamo. (ATWOOD, 2018, p. 75) 
 

De certa forma, ele congelou Miranda no tempo – porque, estranhamente, ela cresce –              

e manteve em sua imaginação a imagem da filha perfeita. Isso é também, de certa forma, o                 

que acontece com a Miranda da peça de Shakespeare: devido ao exílio, as únicas pessoas com                

as quais ela se relaciona são Próspero e Calibã, e o último tem seu contato restrito desde que                  

ele tentou estuprá-la. Próspero educou Miranda da maneira que ele quis, e a criou longe das                

amarras sociais que a prenderiam caso ela tivesse sido criada na corte:  

 

Ela foi isolada numa ilha remota sem contato com o mundo civilizado, mas ao invés               
de adquirir conhecimento sobre a ilha através de suas experiências, ela adquiriu            
conhecimento através de seu pai erudito e seus livros. (PETRY, 1981, p. 31,             
tradução livre)  

35

 
Outra análise interessante da Miranda do romance de Atwood é pensar em como ela              

poderia ter sido escrita caso não tivesse morrido. Ao pesquisar sobre a personagem na obra               

shakespeariana, cheguei à conclusão de que a maioria dos teóricos classificam a personagem             

como uma moça frágil e inocente, sempre num papel passivo, isso quando se dão ao trabalho                

de analisá-la – o foco é quase sempre Calibã ou Próspero e suas relações (ver SLIGHTS,                

2001).  

35 No texto em inglês: “She […] has been isolated on a remote island with no contact with the civilized world,                     
but instead of acquiring ‘natural’ knowledge of the island, she has acquired ‘book’ knowledge from her scholarly                 
father.” 
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Talvez Atwood não quisesse escrevê-la dessa forma, talvez não fosse de seu interesse             

reforçar ainda mais essa ideia ou, ao mostrar a Miranda idealizada de Felix, ela esteja nos                

dizendo que só é possível um ser tão perfeito quanto aquele existir na imaginação – nesse                

caso, na imaginação de Felix. Não podemos saber com certeza o que ela quis fazer, mas                

podemos analisar o que ela fez: ao escolher a atriz que representaria Miranda na produção do                

presídio, Felix seleciona Anne-Marie, a mesma atriz que iria representá-la na montagem que             

ele iria dirigir antes de ser traído e que agora, doze anos depois, havia se tornado uma mulher                  

com atitude e nem um pouco frágil: 

 

Desta vez, eles [Próspero e Anne-Marie] selaram o acordo com um aperto de mãos.              
Ela tinha a empunhadura de um abridor de latas. Castidade não seria o único motivo               
para seu Próspero alertar o rapaz Ferdinando para se manter longe dessa garota:             
Ferdinando não iria querer ser um noivo mutilado. (ATWOOD, 2018, p. 117) 
 

Além disso, quando transforma Miranda em um elemento fantástico na narrativa,           

Atwood desconstrói essa personagem de modo que ela se torne um ponto de interrogação para               

o leitor, que começa a leitura acreditando que ela seria uma representação da Miranda da               

peça, mas depois começa a se questionar se de fato é isso que está sendo representado ou se                  

ela seria, na verdade, o equivalente de Ariel, ou os dois.  

No início dos ensaios em Semente de bruxa, Miranda queria interpretar Miranda, e             

Felix tem um embate com ela – embora Miranda não tenha falas diretas ao longo de todo o                  

texto, o que é uma maneira interessante de mostrar que ela não está ali de verdade:  

 

– Você não pode interpretar Miranda – ele [Felix] diz o mais firmemente que              
consegue. – Não é possível. – É a primeira vez que ele se opõe a ela diretamente em                  
algo. Como dizer a ela que ninguém exceto ele seria capaz de vê-la? Ela nunca               
acreditaria nisso. E se acreditasse, se fosse forçada a acreditar, o que aconteceria             
com ela? 
Por que não? Ela insiste. Por que não pode ser Miranda? Ele está sendo cruel               
demais! Ele não entende! Trata-a como se ela fosse… (ATWOOD, 2018, p. 194) 
 

E, mais à frente, vemos um momento em que Miranda – a filha fantasma de Felix – se                  

mistura com Ariel – 8Handz: 

 
Fazem [Felix e 8Handz] a cena uma vez, a partir de “Salve, grande mestre”. 8Handz               
está expressivo, mas nervoso. 
– Podemos fazer de novo? – ele pergunta. – Eu estava ouvindo um retorno de áudio                
estranho. Como se alguém estivesse dizendo as falas ao mesmo tempo que eu. Isso,              
tipo, me atrapalhou. Talvez seja o microfone da gravação. 
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O coração de Felix dá um salto brusco: sua Miranda, se fazendo de ponto.              
(ATWOOD, 2018, p. 219)  

36

 
Aqui, ela está fazendo o trabalho de assistente dando as falas para o ator enquanto ele                

conduz a cena, ao mesmo tempo em que tenta interpretar o personagem.  

E é claro que Atwood escolheria Ariel e Miranda para mesclar em sua trama: de todos                

os personagens, exceto Miranda, é claro, Ariel é quem tem a relação mais próxima com               

Próspero, e, mesmo sendo uma relação de serventia, há um certo carinho entre eles. É clara,                

por exemplo, a diferença de tratamento de Próspero com Ariel e Próspero com Calibã. Ariel               

chama Próspero de “meu Amo!”, e Próspero o chama de “Meu espírito” e “Meu Ariel”               

(SHAKESPEARE, 1999, p. 26-29) – essa última forma de tratamento, inclusive, é utilizada             37

exatamente da mesma maneira em Semente de bruxa, em que Felix chama 8Handz de “meu               

Ariel”, mesmo quando eles não estão encenando (ATWOOD, 2018, p. 26-28), e, nesse caso,              

esse Ariel realmente é de Próspero, já que de fato o criou –, e fala com ele, na maioria das                    

vezes, de forma solene e respeitosa, enquanto Calibã é tratado com xingamentos e ordens              

ríspidas. No romance, 8Handz também tem uma relação mais próxima com Felix: ele é o               

detento responsável pelos efeitos especiais do espetáculo e, com isso, fica sabendo, mais do              

que os outros, sobre detalhes do plano de vingança do diretor. 

E, além da relação com Próspero, outro aspecto que aproxima Ariel e Miranda é a               

relação que os dois têm com a imaginação. Como já foi dito, Ariel na peça pode ser lido como                   

produto da imaginação de Próspero e também como aquele que transforma a imaginação em              

realidade, e Miranda, no romance, é, explicitamente, uma criação da mente de Felix, ela é               

uma representação daquilo que ele imagina que ela seria, caso ainda estivesse viva.  

 

2.1.4 Calibã 

 

Ao contrário de Miranda, Calibã é um personagem amplamente estudado pelos           

pesquisadores da obra de Shakespeare, e sempre desperta novos interesses. Na leitura mais             

36 Vale comentar que a peça encenada no presídio não seria encenada ao vivo, já que, segundo a lei, não era                     
permitida uma grande aglomeração de detentos em um mesmo espaço dentro do espaço da prisão – em um                  
anfiteatro, por exemplo. A solução encontrada por Felix foi filmar a peça e fazer um dia de exibição, em que                    
todos os detentos poderiam assistir à peça em suas celas através do sistema de televisão interno. 
37 No texto em inglês: “great master”; “my spirit”; “Ariel” (SHAKESPEARE, 2004, p. 14-15). 
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tradicional, Calibã é o nativo da terra nova colonizada por Próspero: ele é o dono da terra por                  

direito e se vê prisioneiro e escravizado nela.  

 
Calibã foi interpretado por estudiosos de diferentes maneiras, tantas que não convém            
numerá-las todas aqui. Todos concordam, entretanto, que em Calibã, Shakespeare          
tentou representar alguma forma de vida ou atividade abaixo daquela do homem            
civilizado, seja o selvagem primitivo encontrado nas venturas coloniais inglesas, o           
monstro frequentemente descrito na literatura de viagem contemporânea, o demônio          
da magia negra e da tradição cristã medieval, ou o canibal, de onde seu nome parece                
se derivar. (PHILLIPS, 1964, p. 150, tradução livre)   38

 
Muitas vezes analisado em comparação com Ariel, Calibã é associado com aquilo que             

é ruim e do qual nós precisamos nos livrar: “Calibã ocupa o lado animalesco da escala,                

enquanto Ariel se aproxima do lado angelical” (CORFIELD, 1985, p. 34, tradução livre).             39

Enquanto Ariel é associado com elementos do ar, Calibã é associado com elementos da terra –                

sendo até chamado de “terra”, como xingamento, por Próspero na segunda cena do primeiro              

ato (SHAKESPEARE, 1999, p. 33) – (CORFIELD, 1985). Essa comparação funciona           40

apenas para “elevar” o personagem de Ariel e “rebaixar” o personagem de Calibã, e para               

evidenciar o papel de cada um na história: 

 

Desde besta bêbada no século XVII, passando por selvagem nobre e elo perdido no              
século XIX, até vítima de opressão do Terceiro Mundo em meados do século XX, as               
imagens de Calibã no palco refletem a mudança nas atitudes anglo-americanas em            
relação ao homem primitivo. O monstro de Shakespeare já representou defeitos           
bestiais que deveriam ser erradicados; agora ele personifica rebeldes nobres que           
simbolizam a exploração do imperialismo europeu. (VAUGHAN, 1985, p. 390,          
tradução livre)  

41

 
Calibã é o “outro”, o indesejável, aquele que deve ser escondido. Sua aparência é              

desagradável de tal forma que não sabemos ao certo como ele é. Shakespeare não define sua                

forma, assim como ele faz com a ilha em que se passa a peça – o que pode ser lido aqui como                      

38 No texto em inglês: “Calibã has been interpreted by commentators in different ways too numerous to be                  
conveniently detailed here. All agree, however, that in Calibã Shakespeare intended to represent some form of                
life or activity below that of civilized man, whether it be the primitive savage encountered in England’s colonial                  
ventures, the monster frequently described in contemporary travel literature, the devil-daemon of black magic              
and medieval Christian tradition, or the cannibal, from which his name seems to be derived.” 
39 No texto em inglês: “Caliban occupies the bestial end of the scale, while Ariel approximates to the angelic                   
end.” 
40 No texto em inglês: “earth” (SHAKESPEARE, 2004, p. 17). 
41 No texto em inglês: “From drunken beast in the eighteenth century, to noble savage and missing link in the                    
nineteenth, to Third World victim of oppression in the mid-twentieth, Caliban's stage images reflect changing               
Anglo-American attitudes toward primitive man. Shakespeare's monster once represented bestial vices that must             
be eradicated; now he personifies noble rebels who symbolize the exploitation of European imperialism.” 



56 
 
uma relação que o personagem tem com a terra –, ele “parece convidar seus atores e diretores                 

a verem Calibã da maneira como eles preferirem” (VAUGHAN, 1985, p. 391, tradução livre).             

 E ele já foi representado de diversas maneiras ao longo dos anos. 42

No artigo citado acima, “‘Something Rich and Strange’: Caliban’s Theatrical          

Metamorphoses” (1985), Virginia Vaughan faz uma análise dessas representações, se atendo           

especialmente aos aspectos visuais. Ela comenta o fato, por exemplo, de Calibã “sempre             

aparecer vestido com pele animal” (p. 391, tradução livre) nas produções iniciais, e depois              43

começa a ser caracterizado com escamas e outros acessórios que fazem referência a criaturas              

marinhas, já que ele é frequentemente associado com o mar – no próprio texto de               

Shakespeare, inclusive, há um momento em que é dito que ele tem cheiro de peixe,               

possivelmente por pescar e estar frequentemente em contato com o mar. Ela relata que, muitas               

vezes, os atores não queriam interpretar Calibã, pois o achavam feio e pouco nobre.  

Porém, “[n]o início do século XIX, o papel de Calibã se tornou mais desejável”              

(VAUGHAN, 1985, p. 395, tradução livre). Os atores começaram a levá-lo para o lado da               44

comédia, e passaram a fazer mais sucesso com o público do que antes – público esse que tinha                  

medo e até nojo dele, e agora se divertia com os xingamentos e a brutalidade do personagem                 

(VAUGHAN, 1985). E, no fim desse mesmo século, a partir da interpretação de George              

Bennett, Patrick MacDonnel descreveu uma nova maneira de ver o personagem: 

 

Para MacDonnell, Calibã não era mais meramente um alívio cômico; ele tinha se             
tornado “uma criatura, em sua natureza, que possuía todos os elementos rudes do             
selvagem, porém que mantinha em sua mente uma forte resistência contra a tirania             
que o prendia à escravidão.” […] Aqui o Calibã moderno, vítima de opressão,             
nasceu. (VAUGHAN, 1985, p. 397, tradução livre, grifo meu)  

45

 
Essa visão foi ficando mais e mais em voga quando “[…] um número crescente de               

críticos literários começou a ver A Tempestade como um estudo de Shakespeare sobre as              

42 No texto em inglês: “Shakespeare seems to have invited his actors and directors to see Caliban however they                   
wished.” 
43 No texto em inglês: “always appeared dressed in animal skins.”  
44 No texto em inglês: “[i]n the early nineteenth century, Caliban’s role became more desirable.” 
45 No texto em inglês: “To MacDonnell Caliban was no longer merely a comic butt; he had become ‘a creature,                    
in his nature possessing all the rude elements of the savage, yet maintaining in his mind, a strong resistance to                    
that tyranny which held him in the thralldom of slavery.’ […] Here the modern Caliban, victim of oppression,                  
was born.”  
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aventuras colonialistas no Novo Mundo” (VAUGHAN, 1985, p. 402, tradução livre). E tal             46

leitura evidenciava a ideia de Calibã como o nativo oprimido pelo colonialista europeu. 

É possível observar que, em qualquer que seja a adaptação escolhida, Calibã sempre             

representa o que está fora dos padrões, o que vive à margem. Ele causa estranhamento, nojo,                

repulsa e então pena. Ele é o que não queremos ser. E não é à toa que ele é o personagem com                      

o qual os detentos da Correctional Fletcher mais se identificam: Calibã representa todos eles. 

Não há um personagem em específico que seja o correspondente de Calibã no             

romance de Atwood, mas não é como Ariel e Miranda, que se misturam. No caso de Calibã,                 

de fato não há um que possamos apontar, mas sim um grupo. Por ter ambientado grande parte                 

do romance em um presídio, a autora nos dá uma gama de personagens que estão à margem;                 

são pessoas que cometeram crimes – não os mais sérios ou violentos, já que esses ficam em                 

uma área de segurança máxima do presídio; os presos da turma de Felix são os de segurança                 

média – e esperam o momento de serem reintegrados à sociedade e que, mesmo antes de                

obterem a classificação de ex-detentos, já eram rejeitados por ela. Eles são as “sementes de               

bruxa”, assim como Calibã.  

No início do projeto, Felix divide os alunos em grupos, e cada grupo fica responsável               

por um personagem da peça que eles estão trabalhando. E, após a exibição da peça, cada                

grupo deve apresentar um final para seus respectivos personagens, eles devem pensar sobre o              

que acontece com o personagem quando a peça acaba. O time Calibã, que na verdade se                

autointitula “Time Semente de Bruxa” (ATWOOD, 2018, p. 301), é um dos mais aguardados,              

e eis o final que eles imaginam para Calibã: 

 

Semente de Bruxa, quer dizer, Calibã, não tem ninguém em seu time. Mesmo seus              
chamados amigos e aliados, aqueles dois bêbados escrotos, não são leais, riem dele e              
o xingam, estão ali para lucrar alguma coisa com ele. Então, na peça, Calibã não tem                
um time. O único time que ele já teve está morto, que é a mãe dele, a quem outras                   
pessoas chamam de feiticeira. […] O que acontece com Calibã quando a peça acaba?              
No fim da peça, ele é deixado em suspenso, então não sabemos realmente. Ele será               
um bom criado para Próspero ou não? (ATWOOD, 2018, p. 301-302) 
 

Eles, então, narram duas possibilidades que cogitaram: uma em que Calibã ficaria na             

ilha após todos já terem ido embora e se tornaria rei – porém, rei de coisa nenhuma, já que                   

46 No texto em inglês: “[…] a growing number of literary critics began to view The Tempest as Shakespeare’s                   
study of the colonialists’ adventures in the New World.” 
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não havia ninguém para ele governar – e outra em que ele iria para Nápoles com os outros e,                   

na viagem, Próspero seria assassinado e Miranda estuprada, ambos vítimas de Antônio, e ele              

seria prisioneiro de Stefano e Trínculo. Ao chegar, eles o transformariam em atração de circo,               

dizendo que ele é um “bugre da selva, um monstro metade peixe, e que ele come gente. Todos                  

atiram coisas nele, como se ele fosse um gorila em uma jaula […]” (ATWOOD, 2018, p.                

303). Então, um dia ele pegaria alguma doença – já que não é vacinado – e morreria com                  

manchas no corpo e febre.  

Essa última alternativa, porém, era terrível demais para eles. “Por que os outros da              

peça deveriam ter uma segunda chance na vida e ele não? Por que ele tinha que sofrer tanto                  

por ser quem é? É como ser, sabe, negro ou indígena ou coisa assim” (ATWOOD, 2018, p.                 

303). Nessa fala, Pernazz – o representante do Time Semente de Bruxa – explicita a leitura                

contemporânea que fazemos de Calibã, que surgiu no fim do século XIX a partir da               

interpretação de George Bennett: a de que ele é uma vítima da opressão – fala sobre Calibã,                 

mas poderia estar falando sobre ele mesmo, ou sobre qualquer outro detento que estava              

presente na sala: “Sofreu vários golpes desde o primeiro dia de vida. Ele não pediu pra                

nascer” (ATWOOD, 2018, p. 304).  

Então, eles imaginam um final fantasioso, em que Calibã é, na verdade, filho de              

Próspero com Sycorax, e que ele vai para Nápoles com o pai. Lá, Próspero cuida dele e o                  

educa, além de investir nos seus talentos musicais – sobre os quais tratarei no próximo               

capítulo –, transformando Calibã em um astro. Ele fica mundialmente famoso com a sua              

banda “Semente de Bruxa e as Criaturas das Trevas” (ATWOOD, 2018, p. 306). Todos os               

detentos concordam com esse final, e manifestam seu apoio de maneira efusiva. 

Não é à toa que o romance se chama “Semente de bruxa” e que não há um personagem                  

que simbolize Calibã na narrativa. Atwood o dissolveu entre os detentos, e, mais uma vez,               

transformou em literal aquilo que, na peça, é uma alegoria – como quando ela transformou em                

real a prisão metafórica criada por Shakespeare, tratada no capítulo anterior. Calibã,            

atualmente, é lido como uma vítima de opressão, sendo associado com minorias que até hoje               

sofrem os mais diversos tipos de preconceito e discriminação. Mas ele é uma representação.              

Ele não é de verdade um negro, ou um indígena, ou um homossexual, ou um ex-detento, ele                 

engloba todos eles, mas não é todos eles. Não teria como Atwood criar um personagem que                

realmente pertencesse a todos esses grupos, então, de maneira engenhosa, ela o dividiu em              
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muitos, transformando em realidade aquilo que, na peça de Shakespeare, é apenas uma             

metáfora.  

 

2.1.5 Os demais personagens 

 

Além de Próspero, Ariel, Miranda e Calibã, estão presentes na adaptação os demais             

personagens da obra de Shakespeare. A representação deles, porém, é mais simples do que as               

citadas anteriormente. Além disso, também são menos estudados e discutidos pelos teóricos            

que se propõem a analisar os personagens da obra.  

Antônio, o irmão de Próspero que o traiu, é representado por Tony, o braço direito de                

Felix que toma seu lugar no festival de Makeshiweg. Isso fica bem claro para o leitor logo que                  

ele é mencionado, no início do romance: “[n]aquele bastardo ardiloso e perverso do Tony”              

(ATWOOD, 2018, p. 19). A própria semelhança do nome dos personagens já explicita sobre              

quem estamos falando, e os adjetivos escolhidos comprovam essa hipótese. O capítulo que             

descreve o dia em que Tony traiu Felix chama-se “Usurpador” (ATWOOD, 2018, p. 28),              

inclusive.  

Já Sebastião, o irmão do rei Alonso que tem planos de traí-lo é representado por               

Serbert Stanley, personagem que quer concorrer a líder do partido, se tornando, dessa forma,              

concorrente de Sal. Não é para termos nenhuma dúvida sobre quem Tony ou Serbert              

representam.  

Assim como Sal, o ministro do Patrimônio Cultural, que representa o rei Alonso no              

romance. Alonso havia sido conivente com a traição de Antônio, assim como Sal o foi quando                

Tony traiu Felix. Isso é mostrado no seguinte diálogo entre Felix e Tony: 

 

– Vou levar isso ao ministro do Patrimônio Cultural – Felix disse, sem forças. Sabia               
que isso não levaria a nada. Tinha estudado junto com Sal O’Nally, eram rivais na               
época. […]. 
– Na verdade, o ministro do Patrimônio Cultural está completamente de acordo –             
disse Tony. – Como seria de se esperar, submetemos nossa decisão ao Sal… ao              
ministro O’Nally… antes da aprovação final, para confirmar que estávamos indo           
pelo caminho certo. Lamento por tudo isso, Felix – ele acrescentou, sem nenhuma             
sinceridade. […] 
Agora estava claro para ele [Felix]. A discrição, a sabotagem. O subterfúgio de             
víbora. A tremenda traição. Tony havia sido o instigador, o executante do início ao              
fim. Esperou até que Felix estivesse vulnerável e, então, atacou. (ATWOOD, 2018,            
p. 32-33) 
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Sal tem um filho, Frederick, que, por associação, podemos inferir que seja a             

representação de Ferdinando, o filho do rei Alonso. Frederick – que também é chamado de               

Freddie – vai até a prisão com o pai no dia da exibição d’A Tempestade, assim como                 

Ferdinando, por acaso, acompanhava o pai na expedição que levou os dois até a ilha. No                

romance, há um momento em que Felix está repassando o plano com os detentos e ele diz: “A                  

cela dos anos 1950 em exposição será o local de provação de Ferdinando, entre pedras e toras                 

de madeira, então o jovem O’Nally será colocado lá” (ATWOOD, 2018, p. 232). Aqui já fica                

bem misturada a ideia de Frederick e Ferdinando, já que Felix usa os nomes dos dois                

personagens como se estivesse se referindo à mesma pessoa.  

Além disso, é claro, há um romance entre ele e a atriz que interpreta Miranda na                

montagem, o que comprova ainda mais a correspondência entre os dois. Nesse mesmo             

diálogo que foi citado no parágrafo anterior, temos um exemplo de Anne-Marie contestando a              

ideia de Felix, dizendo: “– Tem certeza de que isso é ético? – diz Anne-Marie. – Sei que você                   

tem algumas contas para acertar, mas o O’Nally filho nunca fez nada para você” (ATWOOD,               

2018, p. 232-233). Assim como Miranda fala com Próspero a favor de Ferdinando,             

Anne-Marie tenta argumentar a favor de Frederick.  

E então, durante a rebelião liderada por Felix, ela se apaixona por Frederick e ele por                

ela, e é amor à primeira vista, da mesma maneira como acontece com Ferdinando e Miranda                

em A Tempestade: ele olha nos olhos dela enquanto ela veste um vestido costurado por ela                

mesma, e a magia acontece.  

Nesse ponto da história, podemos dizer que Atwood está brincando de comédia            

romântica, criando uma situação típica desse gênero cinematográfico: amor à primeira vista            

entre personagens que nem se conhecem. Pensando que um de seus objetivos com a adaptação               

é reaproximar Shakespeare das massas, esse momento pode ser lido com uma maneira de              

fazê-lo: ela utiliza um artifício comum na cultura pop. 

O último integrante do grupo que naufraga na ilha é Gonzalo, o bondoso conselheiro              

do rei, que, como já foi mencionado no capítulo anterior, não teve participação direta na               

traição de Próspero, mas também não trabalhou para que ela não acontecesse. Gonzalo, no              

romance de Atwood, é representado por Lonnie, o presidente do conselho do festival:  

 

Velhote excêntrico e traiçoeiro. Felix não se dignou a olhá-lo sequer de relance. 
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Arrastando os pés, arrastando, mancando e mancando, pisando nas poças, lá vinha o             
gorducho do Lonnie, ofegante como uma morsa. 
– Lamento muito, de verdade, Felix – ele disse quando ficou na altura da traseira do                
carro. 
– Uma ova – disse Felix. 
– Não fui eu – Lonnie disse, com tristeza. – Fui voto vencido. (ATWOOD, 2018, p.                
36) 
 

Por fim, tratemos de Trínculo e Stefano, os dois personagens que são responsáveis             

pelos momentos mais cômicos da peça.  

 

O material cômico ocasionalmente dá a impressão de improvisação, como se os            
métodos da comédia dell’arte estivessem na mente de Shakespeare quando ele criou            
as brincadeiras bêbadas de Stefano, Trínculo e Calibã. (MAGNUSSON, 1986, p. 52,            
tradução livre)  

47

 
A Tempestade, quando classificada pelos teóricos – em sua maioria –, é rotulada             48

como comédia. Ela é classificada assim, inclusive, no First Folio, a primeira coletânea das              

obras de Shakespeare, publicada em 1623. Nela havia apenas três gêneros: comédia, histórica             

e tragédia. A Tempestade não é uma peça histórica e nem uma tragédia, então ela se tornou                 

uma comédia, embora seja diferente das demais comédias do dramaturgo – essa diferença será              

tratada no próximo capítulo.  

Trínculo e Stefano, entretanto, são parte importante do que faz A Tempestade ser uma              

comédia. Como foi citado acima, há em suas cenas um aspecto de comédia dell’arte que não                

vemos no restante da peça. E não só no teor de suas cenas – há também uma diferença formal                   

em suas falas: enquanto as falas dos demais personagens são escritas em versos, as de               

Trínculo e Stefano são escritas em prosa. Esse recurso é utilizado por Shakespeare em outras               

obras também , e serve para distinguir os personagens de classes sociais inferiores ou, como              49

é no caso aqui, as cenas cômicas. 

Na apresentação dos personagens no início da peça, Trínculo é descrito como “um             

bobo da corte” e Stefano como “um criado bêbado” (SHAKESPEARE, 2004, p. 3, tradução              

47 No texto em inglês: “The comic material occasionally gives the impression of improvisation, as if the methods                  
of the commedia dell’arte were in Shakespeare’s mind when he devised the drunken pranks of Stephano,                
Trinculo, and Caliban.”  
48 Northrop Frye, em “The Argument of Comedy” (1948), John Denvir, em “William Shakespeare and the                
Jurisprudence of Comedy” (1987), entre outros. 
49 Em Romeu e Julieta, por exemplo, as falas dos criados sempre vêm escritas em prosa, e também as falas de                     
Mercúcio, Benvólio e Romeu, quando estão falando sobre vulgaridades em uma cena cômica (primeira cena do                
segundo ato). 



62 
 
livre). A partir dessa apresentação, a função dos personagens da peça fica bem clara: eles               50

estão ali para fazer rir.  

No romance de Atwood, porém, a presença deles não é tão clara quanto a de Antônio                

ou de Gonzalo. Os dois são representados pelos carcereiros que trabalham na entrada da              

prisão. Eles estão sempre bem-humorados e sempre têm algum comentário engraçado que            

fazem questão de dividir com Felix; também não são muito inteligentes, o que os torna um                

tanto bobos.  

Na primeira vez em que eles aparecem, Dylan e Madison têm um diálogo amigável              

com Felix sobre as peças que já foram encenadas na Fletcher, e parecem estar animados com                

qualquer que seja a peça daquele ano. 

 

– Este ano será um pouco diferente – diz Felix. – Vamos fazer A Tempestade. 
– Qual é essa? – diz Madison. – Nunca ouvi falar. – Eles dizem isso todo ano, um                  
jeito de provocar Felix; ele nunca sabe sobre o que realmente já ouviram falar. 
– É aquela com fadas – diz Dylan. – Certo? Voando pelos cantos e tal. – Pelo tom,                  
ele não parece muito satisfeito. 
– Você está pensando no Sonho – diz Felix. – Sonho de uma noite de verão. Esta não                  
tem fadas. Tem duendes. E eles são maléficos. – Ele faz uma pausa. – Vocês vão                
gostar – assegura-lhes. 
– Tem cena de luta? – diz Madison. 
– De certo modo – diz Felix. – Tem um temporal com trovoadas. E vingança.               
Definitivamente tem vingança. 
– Sensacional – diz Madison. Os dois se animam. […] 
– O senhor sempre faz as boas. No senhor, confiamos, sr. Duke – diz Dylan. Moços                
tolos, pensa Felix: nunca confiem em um canastrão profissional. 
Terminada a brincadeira, hora das formalidades. (ATWOOD, 2018, p. 90-91) 
 

Embora a função deles no romance não seja a mesma que a de Trínculo e Stefano na                 

peça, eles podem, sim, ser lidos como um alívio cômico da trama. E, se considerarmos que os                 

detentos são Calibã – como já foi discutido –, eles, como carcereiros, também criam uma               

relação parecida. Ao conhecer Calibã, este acredita que Trínculo é um espírito, e depois um               

deus, estabelecendo-se logo no início da interação uma relação de inferioridade/superioridade.           

Trínculo e Stefano tratam Calibã como servo deles, e planejam levá-lo para Nápoles para que               

pudessem lucrar de alguma forma com o “monstro da ilha” (SHAKESPEARE, 1999, p. 67).  
51

50 No texto em inglês: “a jester”; “a drunken butler”. 
51 No texto em inglês: “monster of the isle” (SHAKESPEARE, 2004, p. 38). 
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Não há evidências no romance de que Dylan e Madison se sentiam superiores em              

relação aos detentos, mas só o fato de eles serem carcereiros já nos dá uma ideia do tipo de                   

relação que eles tinham com os prisioneiros.  

Como foi observado, Atwood deixa claras algumas correspondências entre a peça e o             

romance – como no caso de Próspero, Antônio, ou Gonzalo –, enquanto outras não define de                

maneira absoluta – Miranda, Ariel ou Calibã, por exemplo. Fazendo isso, ao mesmo tempo              

em que cria as correspondências, ela cria também uma abertura que permite que o leitor               

brinque e interprete a obra – como também já foi discutido aqui –, e mesmo os personagens                 

que são escritos de forma que não fique dúvida sobre quem são na trama, se tornam                

possibilidades na mente do leitor. Ao passo que Miranda não é sempre Miranda, por exemplo,               

que garantia temos de que Tony é mesmo Antônio ou Lonnie é realmente Gonzalo? Todos               

são representações, assim como numa peça de teatro. Nenhum deles é de fato aquelas pessoas,               

eles estão ali representando.  
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3 O QUE AS PALAVRAS DIZEM: LINGUAGEM E REPRESENTAÇÕES         
DO TEATRO EM A TEMPESTADE E SEMENTE DE BRUXA 
 

Neste capítulo final, trabalharei a linguagem de Semente de bruxa, analisando a            

maneira como Margaret Atwood fez a transposição do texto teatral para a narrativa, tratando              

de aspectos como a metalinguagem, o discurso indireto livre – empregado diversas vezes ao              

longo do romance –, a música, presente na história, e a diferença entre A Tempestade e outras                 

comédias do autor. Também observarei algumas perdas que aconteceram quando o romance            

foi traduzido do inglês para o português. 

Além da linguagem, falarei sobre as representações do teatro presentes na peça de             

Shakespeare e, consequentemente, no romance de Atwood. Relacionarei o teatro com a            

vingança, com a ideia de prisão – que já foi brevemente mencionada – e de possibilidade, e                 

com a magia. Por fim, me atentarei à imaginação, que perpassa toda a peça. 

 

 

3.1 LINGUAGEM 

 

No início do segundo capítulo, apontei para a presença do texto d’A Tempestade no              

romance de Atwood, o que cria momentos de metalinguagem ao longo da narrativa. É              

possível, inclusive, afirmar que todo o romance de Atwood é metalinguístico, já que a história               

gira em torno de um diretor cujo sonho é remontar A Tempestade. O tempo todo o romance                 

trata da peça, e, como já foi discutido no capítulo anterior, até os personagens são construídos                

através dos personagens da peça. Há uma exposição do processo de adaptação teatral, ao              

passo que os personagens estão de fato montando a peça ao longo da história, ao mesmo                

tempo em que a própria autora está realizando um processo de adaptação – da peça para o                 

romance. 

O primeiro aspecto da linguagem – e um dos que considero mais interessantes – que               

irei trabalhar é a presença da música no texto. 
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3.1.1 A música 

 
Não tenha medo; há ruídos na ilha, / Sons, árias doces; dão gosto e não ferem. /                 
Saibam que às vezes, mil cordas tangidas / Murmuram-me no ouvido; outras, vozes /              
Que, se eu acordo depois de um bom sono, / Me adormecem de novo; e então,                
sonhando, / Nuvens que se abrem mostram-me tesouros / Prontos pra chover em             
mim e, acordando, / Choro para sonhar de novo. (SHAKESPEARE, 1999, p. 87)   52

 
No romance de Atwood, uma das primeiras características atribuídas a Calibã quando            

ele está sendo analisado pela turma é: “[E]le adora música. Sabe cantar e dançar. –               

‘MUSICAL’, ele escreve” (ATWOOD, 2018, p. 141). E é através de Calibã que a música é                

inserida no romance. Ele é o personagem musical, que tem números musicais na montagem              

que estão criando. Mas, antes de falarmos sobre isso, vale comentar os ruídos presentes no               

texto d’A Tempestade:  

 

A Tempestade é equipada com uma trilha sonora elaborada, e episódios de barulhos             
violentos, dissonantes e caóticos são colocados contra as canções e músicas           
instrumentais harmoniosas interpretadas por Ariel e seu grupo de espíritos. […] Ao            
invés de tentar agradar os olhos do público, A Tempestade reafirma a primazia dos              
ouvidos. Não é como se a peça evitasse o espetáculo visual inteiramente, é claro;              
afinal de contas, A Tempestade começa com uma cena de tempestade e naufrágio             
que pode parecer calculada para competir com a extravagância cênica das masques.            
(NEILL, 2008, p. 36-37, tradução livre)  53

 
As masques mencionadas por Neill em seu artigo eram espetáculos de dança, música e              

teatro que aconteciam na corte inglesa nos séculos XVI e XVII (GOMBOSI, 1948, p. 3). A                

relação entre a masque e A Tempestade é interessante, visto que uma parece ter influenciado a                

outra. Considerando que a peça de Shakespeare contém diversos momentos em que a música              

se faz presente e também se utiliza de efeitos visuais – a própria tempestade que dá início à                  

52 No texto em inglês: “Be not feared: the isle is full of noises, / Sounds, and sweet airs that give delight and hurt                        
not. / Sometimes a thousand twangling instruments / Will hum about mine ears; and sometimes voices, / That, if                   
I then had waked after long sleep, / Will make me sleep again; and then, in dreaming, / The clouds methought                     
would open and show riches / Ready to drop on me, that, when I waked, I cried to dream again”                    
(SHAKESPEARE, 2004, p. 50). 
53 No texto em inglês: “The Tempest is equipped with an elaborate sound track, in which episodes of violent,                   
discordant, and chaotic noise are set against the harmonious songs and instrumental music performed by Ariel                
and his consort of spirits. […] Instead of seeking to gratify the eyes of its public, The Tempest reasserts the                    
primacy of their ears. It is not, of course, that this play entirely eschews spectacle; indeed, The Tempest begins                   
with a scene of storm and shipwreck that might appear calculated to vie with the scenic extravagance of                  
masque.”  
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trama, e também o momento em que Ariel se transforma em harpia para assustar Antônio e                

sua corte, ou o casamento de Miranda e Ferdinando são exemplos disso –, é possível observar                

características das masques presentes no texto de Shakespeare.  

E essa afirmação é coerente ao pensarmos na cronologia da peça: o dramaturgo             

escrevia suas peças no mesmo período em que as masques aconteciam, então é natural que               

suas obras sejam influenciadas por elas.  

 

A masque propriamente dita começa com uma apresentação ou invocação cantada           
ou falada, às vezes em forma de encantamento ou transfiguração; depois disso os             
masquers, representando seres celestiais, pessoas mitológicas ou meros produtos de          
fantasia poética, descem ao palco, guiados por carregadores de tochas, e dançam a             
Entrada ou Primeira Dança. Depois disso, discursos ou diálogos opcionais e,           
usualmente, uma música, levam à segunda dança ou Dança Principal. (GOMBOSI,           
1948, p. 4, tradução livre)  54

 
Vê-se, a partir dessa descrição do início da celebração/encenação, que, mesmo sendo            

mais uma festa do que um espetáculo propriamente dito, as masques eram espetáculos             

teatrais, que traziam características dos bailes e também das peças de teatro. E, como              

Shakespeare escrevia para os membros da corte também, é natural que ele fosse influenciado              

por essas manifestações artísticas. A Tempestade, dentre as demais peças de Shakespeare, é a              

que mais tem intervenções musicais e de efeitos especiais – lembrando que ela foi escrita para                

um teatro que permitia a utilização de tais recursos, como já foi dito: 

 

Em A Tempestade, como em nenhuma outra peça de Shakespeare, pode-se dizer que             
há bons motivos não só para a composição de músicas que se encaixem nos              
momentos em que o poeta claramente demanda por isso, mas também para um pano              
de fundo de “sons e árias doces” que sugerem linhas de pensamento associadas e              
que sublinham delicadamente os valores emocionais do diálogo falado. (DENT,          
1916, p. 527, tradução livre)  55

 

54 No texto em inglês: “The masque proper starts with a spoken or sung presentation or invocation, sometimes in                   
the form of an incantation or transfiguration; after this the masquers, representing celestial beings, mythological               
persons or mere products of poetic fancy, descend from the upper stage, led by similarly motivated torchbearers,                 
and dance their Entry or First Dance. After this, optional speeches or dialogues, and usually a song, lead to their                    
second, or Main Dance.”  
55 No texto em inglês: “In The Tempest , if in no other play of Shakespeare, there might be claimed good reason                     
not only for the composition of music to fit all the moments where the poet has expressly demanded it, but also                     
for a general background of ‘sounds and sweet airs’ suggesting associated trains of thought and gently                
underlining the emotional values of the spoken dialogue.” 
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A música se faz presente e necessária em A Tempestade; é ela que, em diversos               

momentos do texto, cria a atmosfera da cena. Edward Dent, em seu artigo “The Musical               

Interpretation of Shakespeare on the Modern Stage” (1916), citado acima, argumenta que            

músicas incidentais e instrumentais eram utilizadas em diversas peças do período elisabetano,            

e continuaram a ser utilizadas nos períodos posteriores. A diferença entre essas peças e A               

Tempestade é que há diretrizes claras nas rubricas do texto de Shakespeare para a utilização               

dos momentos musicais; ele explicitamente indica, por exemplo: “(Entram Ferdinando e           

Ariel, invisível, tocando e cantando.)” (SHAKESPEARE, 1999, p. 37, grifo meu) .  56

Quando lemos no texto “(Entra Ariel, tocando música solene.)” (SHAKESPEARE,          

1999, p. 56, grifo meu) , já é possível inferir o teor da cena mesmo antes de lê-la. Não será                   57

uma cena com grandes acontecimentos ou momentos de ação. Ariel toca uma música solene              

para que os personagens possam adormecer, o que aponta para outra função da música dentro               

do texto: ela se relaciona com a magia.  

Ao introduzir momentos na peça em que o teor das cenas se dá através da música que                 

as antecede, Shakespeare reforça aquilo que Calibã diz na segunda cena do terceiro ato: “há               

ruídos na ilha” (SHAKESPEARE, 1999, p. 87) . Os ruídos, porém, não são apenas sons de               58

pássaros ou o vento que faz as folhas tremularem; quando Calibã diz isso, ele está se referindo                 

também à música que é constante na ilha. E essa música constante cria, durante toda a peça,                 

uma atmosfera onírica, em que não é claro – para os personagens – o que é sonho e o que é                     

real. Na cena citada há pouco, por exemplo, em que Ariel canta para Ferdinando, vemos com                

clareza a confusão criada pelo canto do personagem: 

 

FERDINANDO De onde vem a canção? Da terra ou ar? / Já não se ouve; e estou                 
certo que serve / Algum deus desta ilha. Ali, sentado, / Chorando inda uma vez o pai                 
perdido, / Vinda das águas ouvi essa música / Acalmando sua fúria e minha dor /                
Com sua melodia. Eu a segui, / Ou ela me atraiu. Mas acabou. / Não; já começou de                  
novo.  
ARIEL [Canção de Ariel] Teu pai repousa a cinco braças; / Seus ossos hoje são               
coral, / Em pérolas seus olhos traças / Nada dele acaba, afinal, / É só mudado pelo                 
mar / Em algo rico, algo sem par, / Ninfas, seus sinos vão dobrar, / Ding, dong, ouço                  
badalar / (refrão)  Ding, dong. / Ouve! Ouve, eu ouço – Ding, dang, dong. 

56 No texto em inglês: “Enter FERDINAND; and ARIEL, invisible, playing and singing” (SHAKESPEARE,              
2004, p. 20). 
57 No texto em inglês: “Enter ARIEL [invisible, ] playing solemn music” (SHAKESPEARE, 2004, p. 30). 
58 No texto em inglês: “the isle is full of noises” (SHAKESPEARE, 2004, p. 50). 
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FERDINANDO A canção me recorda meu pai morto. / Não veio de coisa morta,              
nem um som desses / Se deve à terra. Inda o ouço lá do alto. (SHAKESPEARE,                
1999, p. 37-38)  59

 
Ferdinando acredita estar ouvindo uma canção advinda de alguma entidade mágica, e            

ela o faz pensar no pai que ele acredita ter morrido no naufrágio.  

Curiosamente, apesar de utilizar a música para confundir o personagem em relação ao             

que é real e o que não é, Shakespeare deixa claro – no texto e na encenação, se tomarmos                   

como base o que está no papel – que é Ariel quem está executando a música, e não tenta criar                    

a ilusão de que ela está vindo de algum outro lugar. Sabemos, como espectadores, desde o                

início, que Ariel é o responsável, e essa característica aponta mais uma vez para a ideia de que                  

A Tempestade é mesmo uma representação do teatro, já que o caráter performático da música               

é explicitado no texto da peça.  

Shakespeare não tenta iludir o público, ele expõe o processo da representação, deixa             

explícito que a música que Ferdinando acredita ter origem mágica na verdade está sendo              

executada por Ariel. É como se o espectador estivesse assistindo a uma peça dos bastidores:               

ele consegue ver os fios e as trocas de figurino, ele sabe que aquele personagem está sendo                 

iludido, mas ele mesmo não está. Esse aspecto será tratado em maiores detalhes mais à frente.  

No romance de Atwood, como já foi mencionado, a música também está presente.             

Porém, diferentemente da peça, em que a música tem uma relação direta com Ariel, o               

personagem musical do romance é Calibã. Ele tem um número musical em que os detentos               

dançam e cantam em forma de rap o que Calibã gostaria de dizer sobre sua situação na ilha e                   

o que ele pensa sobre os personagens que o exploram e tratam como monstro: 

 

Vocês me chamam de monstro. / Mas quem é mais monstro aqui? / Roubam, traem,               
subornam e mentem, / nem se importam com a gente, / mas a mim chamam de sujo,                 
de escória, / que sou bandido, o vagabundo dessa história. / Ratos do             

59 No texto em inglês: “FERDINAND Where should this music be? I’ th’air or th’earth? / It sounds no more; and                     
sure it waits upon / Some god o’th’island. Sitting on a bank, / Weeping again the King my father’s wrack, / This                      
music crept by me upon the waters, / Allaying both their fury and my passion / With its sweet air. Thence I have                       
followed it, / Or it hath drawn me rather; but ‘tis gone. / No, it begins again. / ARIEL [sings] Full fathom five thy                        
father lies, / Of his bones are coral made; / Those are pearls that were his eyes; / Nothing of him that doth fade, /                         
But doth suffer a sea-change / Into something rich and strange. / Sea-nymphs hourly ring his knell. / Hark, now I                     
hear them: ding dong bell. / [Spirits echo the burden ‘ding dong bell’ within.] / FERDINAND The ditty does                   
remember my drowned father. / This is no mortal business, nor no sound / This the earth owes. I hear it now                      
above me.” (SHAKESPEARE, 2008, p. 20-21) 
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colarinho-branco, fraudam tudo, não são santos. / Tiram dinheiro do povo, nós            
sabemos o quanto. / Então, quem é monstruoso / quem é o mais monstruoso/ quem é                
mais monstruoso aqui? (ATWOOD, 2018, p. 265) 
 

É curiosa essa inversão feita por Atwood em Semente de bruxa, ao mesmo tempo em               

que é extremamente coerente com a história que ela escreve: em seu romance, Calibã é o                

personagem com o qual os detentos mais se identificam, ela evidencia que ele representa as               

minorias esmagadas pelos colonizadores, e consegue – através do texto – que o leitor sinta               

pena e se compadeça da situação dele na peça, mostrando que ele sempre é descrito através do                 

homem branco que o explorou.  

Ela não se utiliza tanto da música para criar a atmosfera das cenas quanto              

Shakespeare, mas, ao aproximar Calibã da música, ela lhe dá voz para falar o que não é dito                  

no texto do bardo, além de transformar a música em rap, que é um movimento               

frequentemente ligado à cultura popular e menos apreciado pela “elite”.  

A música utilizada no teatro elisabetano era aquela relacionada com o erudito , não a              60

música popular, como acontece em Semente de bruxa. Apesar de ser um autor que escrevia               

visando o público como um todo, a música das casas de espetáculo era a música clássica,                

comum nas cortes e difundida entre a elite. 

Margaret Atwood tira Calibã do lugar de criatura esquisita e marginalizada e o coloca              

no centro da ação – basta observar o título do romance: Semente de bruxa, expressão utilizada                

na peça para descrever o personagem –, e isso não é diferente quando ela trata da música.                 

Calibã se torna o personagem musical, o que tem a relação mais genuína com a ilha, o que de                   

fato escuta o que ela está dizendo, e dessa forma a autora permite que ele fale, algo que nem                   

sempre ocorre no texto de Shakespeare. Atwood inverte, nesse aspecto, os papéis de Ariel e               

Calibã para deixar que as “sementes de bruxa” se expressem.  

 

 

3.1.2 O texto de Semente de bruxa 

 

60 O artigo anteriormente citado de Otto Gombosi (1948) traça um panorama da música utilizada no teatro no                  
período em que Shakespeare encenava suas obras. 
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O romance de Margaret Atwood é, em sua natureza, uma obra metalinguística. Ele é              

uma adaptação de A Tempestade, ao mesmo tempo em que narra a montagem da peça dentro                

da história. O texto de Shakespeare é mencionado durante toda a obra, os personagens e as                

metáforas da peça são analisados pelos personagens do romance. Como mencionei no capítulo             

anterior, enquanto Shakespeare explicita o processo de criação teatral em seu texto através de              

Próspero, Atwood coloca em evidência o processo de adaptação, através de Felix: “[…] A              

Tempestade é uma peça sobre um homem produzindo uma peça, que sai de sua própria               

cabeça, sua ‘fantasia’ […]” (ATWOOD, 2018, p. 313). 

 

Essa peça é frequentemente considerada a última de Shakespeare, e pode ser vista             
como um resumo final de sua atividade, ou, de fato, de qualquer grande poeta. Em               
seus outros trabalhos ele representou uma múltipla variedade de conflitos, mas agora            
ele os representa sendo representados. (SNIDER, 1874, p. 197, tradução livre)  61

 
A escolha de escrever um romance sobre um diretor produzindo A Tempestade condiz             

com a mensagem que a peça de Shakespeare transmite, já que ela também fala alegoricamente               

sobre um diretor criando uma peça. O romance de Atwood é metalinguístico porque a obra na                

qual ele se baseia também é.  

O uso da metalinguagem cria momentos que, ao longo da narrativa, nos lembram que              

o romance é uma adaptação de um texto teatral. Outro recurso empregado pela autora é a                

utilização do discurso indireto livre, que, da maneira como é empregado, é como se fizesse               

referência aos solilóquios proferidos pelos personagens shakespearianos em suas obras.          

Tomemos como exemplo um trecho em que Felix está discutindo com a coordenadora do              

projeto a peça que ele irá montar com os detentos naquele ano: 

 

– Eu estava pensando nisso [em montar Henrique V], é verdade – disse Felix. – Mas                
mudei de ideia. – Na verdade, ele tinha acabado de mudar. Ele esteve remoendo por               
doze anos essa vingança, que havia permanecido como um pano de fundo, uma             
tensão subjacente, uma dor. Embora ele estivesse acompanhando Tony e Sal na            
internet, eles estiveram sempre fora de seu alcance. Mas agora eles estariam            
entrando em seu espaço, em seu campo. Como capturá-los, como cercá-los, como            
armar a emboscada para eles? Repentinamente, a vingança está tão perto que            
ele pode até saboreá-la. Tem o sabor de carne malpassada. Ah, observar            

61 No texto em inglês: “This play is often considered Shakespeare’s last, and it may be regarded as a final                    
summing up of his activity, or, indeed, that of any great poet. In his other works he has portrayed the manifold                     
variety of collisions, but now he portrays them being portrayed.” 
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aqueles dois rostos! Ah, virar o jogo! Ele quer ver dor. – Vamos fazer A               
Tempestade – ele disse. (ATWOOD, 2018, p. 86, grifo meu) 
 

Ao mesmo tempo em que o narrador descreve o que se passa na cabeça de Felix                

durante sua conversa com Estelle, no trecho grifado é possível observar um estilo tipicamente              

teatral. São utilizadas perguntas retóricas e pontos de exclamação, como se o trecho fosse              

escrito para ser declamado. Ao perguntar “Como capturá-los, como cercá-los, como armar a             

emboscada para eles?”, Felix age como Hamlet em seu famoso monólogo em que ele se               

pergunta: 

 

Ser ou não ser… Eis o problema. Será mais nobre suportar as pedradas e as               
flechadas de uma fortuna cruel, ou pegar em armas contra um mundo de             
sofrimentos e, resistindo, acabar com eles? Morrer, dormir, nada mais, e com o             
sono dizer que demos cabo da aflição no coração e das demais enfermidades naturais              
da carne: consumpção a ser desejada. Morrer, dormir. Dormir? Sonhar, talvez, é este             
o ponto: pois a ideia de quais sonhos podem sobrevir no sono da morte, quando nos                
livrarmos dos estorvos mortais, é a reflexão que nos detém, é a dúvida que prolonga               
por tão largo tempo a vida dos infelizes. (SHAKESPEARE, 1996, p. 48, grifo meu)  62

 
Percebe-se, nesse trecho retirado do monólogo, um diálogo interno, em que Hamlet            

conversa consigo mesmo e se faz perguntas. Há semelhanças com a passagem de Semente de               

bruxa mencionada acima: Felix frequentemente se vê falando sozinho ou tendo discussões em             

sua mente enquanto fala com outros personagens – o que se assemelha com os momentos das                

peças de Shakespeare em que os personagens estão em uma cena e falam diretamente com o                

público, como se o tempo ficasse suspenso enquanto aquela fala está sendo dada e, ao               

terminarem, o diálogo é retomado.  

Outro exemplo desse recurso no romance de Atwood é quando Felix está se             

questionando sobre o quanto é benéfico para os detentos fazer parte do projeto de teatro no                

qual ele dá aulas: 

 

62 No texto em inglês: “To be, or not to be, that is the question: / Whether 'tis nobler in the mind to suffer / The                          
slings and arrows of outrageous fortune, / Or to take arms against a sea of troubles / And by opposing end them.                      
To die—to sleep, / No more; and by a sleep to say we end / The heart-ache and the thousand natural shocks /                       
That flesh is heir to: 'tis a consummation / Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; / To sleep, perchance to                      
dream—ay, there's the rub: / For in that sleep of death what dreams may come, / When we have shuffled off this                      
mortal coil, / Must give us pause—there's the respect / That makes calamity of so long life” (SHAKESPEARE,                  
2007, p. 688). 
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É benéfico expor esses homens vulneráveis a situações traumáticas que podem           
desencadear ansiedade, pânico, memórias do passado ou, pior, comportamento         
agressivo e perigoso? […] Sério, sr. Duke, o senhor quer correr esses riscos e tomar               
as responsabilidades para si? 
É teatro, Felix contesta mentalmente. A arte das ilusões verdadeiras! Evidente que            
lida com situações traumáticas! Invoca demônios a fim de exorcizá-los! Vocês           
nunca leram os gregos? Será que a palavra “catarse” significa alguma coisa pra             
vocês? 
Sr. Duke, sr. Duke, o senhor está sendo abstrato demais. Estas são pessoas reais.              
Não são figurantes na sua estética do drama, não são suas cobaias, não são seus               
brinquedos. Tenha um pouco de respeito. 
Tenho respeito, Felix responde em silêncio. Tenho respeito pelo talento: o talento            
que, de outra forma, permaneceria escondido e que tem o poder de trazer à tona luz e                 
existência de onde há escuridão e caos. Por esse talento, crio tempo e espaço;              
permito que ele tenha um local para habitar e um nome, por efêmeras que essas               
coisas sejam; por outro lado, todo teatro é efêmero. Esse é o único tipo de respeito                
que reconheço.  
Sentimentos admiráveis, ele diz a si mesmo. Mas pretensiosos, o sr. não acha, sr.              
Duke? (ATWOOD, 2018, p. 95) 
 

“Sr. Duke” foi um codinome que Felix criou para que ele não fosse encontrado pelas               

pessoas de sua vida antes do exílio, e é com essa persona que ele trava uma discussão sobre a                   

importância e os riscos daquilo que ele está fazendo na penitenciária. Temos na passagem              

acima um exemplo de um diálogo interno. Se um ator lesse o trecho em voz alta em cima de                   

um palco, ninguém diria que não foi retirado de uma peça de teatro: a maneira como Atwood                 

escreve ultrapassa os limites da narrativa e fica na fronteira entre uma linguagem e outra. É                

quase como se ela quisesse que o leitor percebesse que aquele se trata de um texto adaptado                 

de um texto teatral. Assim como as peças de Shakespeare foram escritas para serem              

performadas, muitas vezes o texto de Atwood parece ter sido escrito para ser lido em voz alta,                 

como uma peça de teatro deve ser.  

Por fim, em se tratando da linguagem de Semente de bruxa, considero importante             

comentar a tradução do texto original para o português. De maneira geral, a tradução é boa,                

mas, ao traduzir as falas dos detentos, na edição em português não vemos os coloquialismos               

tão presentes no texto em inglês.  

Nos últimos capítulos do romance, quando os detentos estão especulando sobre o final             

dos personagens após o fim da peça – isso foi mencionado no capítulo anterior –, temos a fala                  

de Leggs – que, em português, se tornou Pernazz –, em que lemos “Okay, we thought of                 

various ways it could of gone” (ATWOOD, 2016, p. 264, grifo meu), que é uma maneira de                 
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se escrever “could have gone”, que seria a forma gramaticalmente adequada da frase, de              

acordo com as normas-padrão do inglês. É possível dizer que a autora escolheu essa grafia               

para ressaltar que os detentos pertencem a um grupo social pouco escolarizado, então lemos              

no texto quase a exata maneira como eles falam. O mesmo ocorre quando, ainda na fala de                 

Pernazz, ele diz “but he can’t do nothing” (ATWOOD, 2016, p. 265). Pela gramática da               

língua inglesa, não se deve usar duas negativas na mesma frase, então o aceitável de acordo                

com a norma-padrão seria dizer “he can’t do anything”, mas essa não seria a forma como um                 

detento falaria.  

Porém, na tradução para o português, essa estranheza se perdeu. Os trechos destacados             

acima se tornaram “Ok, pensamos em várias direções possíveis” (ATWOOD, 2018, p. 302) e              

“mas não pode fazer nada” (ATWOOD, 2018, p. 303). É claro, talvez nessas frases em               

específico não fosse possível criar um tipo de estranhamento em relação à gramática-padrão             

da língua, mas em toda a fala de Pernazz – e nas demais falas dos detentos – percebemos que                   

não há marcas de oralidade como no texto em inglês.  

Paulo Henriques Britto, em seu livro A tradução literária, discute esse aspecto da             

língua portuguesa. Os tradutores brasileiros se veem obrigados a padronizar a linguagem,            

mesmo que, na língua de origem, haja marcas de oralidade ou, nesse caso, aquilo que costuma                

ser considerado erros gramaticais:  

 

De modo geral, para o anglófono, a língua pertence a seus falantes; a função dos               
dicionários é registrar as palavras que vão surgindo, colhidas pelos jornalistas, pelos            
romancistas e contistas, pelos roteiristas de cinema e televisão. Do mesmo modo, as             
gramáticas inglesas se dedicam mais a registrar do que a julgar. É claro que há uma                
norma culta, só que ela é vista como algo que se aplica apenas aos usos mais formais                 
da língua: ao ensaio, à tese acadêmica, ao compêndio erudito, mas não à fala dos               
personagens dos romances e dos filmes. […] A atitude tradicional dos brasileiros em             
relação à língua portuguesa é muito diferente, […] [e]la não pertencia a nós,             
brasileiros comuns; pertencia aos portugueses, ou talvez aos grandes escritores          
portugueses e brasileiros mortos há no mínimo meio século, ou aos gramáticos e             
lexicógrafos e professores de português, aos quais cabia a tarefa de preservá-la em             
seu estado de pureza original. (BRITTO, 2012, p. 83-84) 
 

Essa perda na tradução do romance de Atwood se faz significativa ao passo que a               

forma de falar, no texto em inglês, define bem como os personagens são: detentos, que, em                

sua maioria, não tiveram acesso à educação, e que pertencem a uma classe social              
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marginalizada. É importante mostrar quem eles são, já que grande parte do romance se dedica               

a associá-los com Calibã e a mostrar que Calibã não é um monstro que deve ser esquecido.  

Essa distinção entre os personagens através das falas também é uma característica            

presente nas obras de Shakespeare: em A Tempestade mesmo temos a diferença entre as falas               

de Trínculo e Stephano dos demais personagens; as falas deles são escritas em prosa,              

enquanto os outros têm as falas escritas em verso. Essa marca ocorre em diversas obras do                

bardo, normalmente para fazer diferenciação entre personagens de classes sociais diferentes.  63

Portanto, quando não vemos diferença entre a fala deles e a fala de Felix em               

português, por exemplo, observamos um apagamento da identidade desses detentos, e isso vai             

contra o que é construído ao longo do romance: que é justamente a ideia de tirar Calibã – e,                   

no caso do romance, aqueles que o representam: os detentos – da posição de outro, de                

marginal, e mostrar que, na verdade, o monstro d’A Tempestade apenas foi descrito por um               

observador influenciado pela cultura de seu tempo.  

 

 

3.2 REPRESENTAÇÕES DO TEATRO 

 

O último ponto a ser analisado nesta dissertação são as representações do teatro             

presentes no romance de Atwood. Como já foi apontado acima, uma das leituras mais              

disseminadas sobre A Tempestade é a que relaciona a peça com o teatro. Essa relação, na                

maioria das vezes, tem origem no paralelo criado entre Próspero e Shakespeare, em que              

estudiosos encontram traços do autor no protagonista de sua última peça.  64

Mas, antes mesmo de tratarmos d’A Tempestade propriamente dita, vale comentar a            

maneira como Shakespeare redigia seus textos, já que o que ele escrevia era certamente              

influenciado pelo contexto histórico em que ele se inseria e também pelas condições em que               

ele encenava e redigia suas peças: 

 

63 Em Romeu e Julieta, por exemplo, as falas dos criados da casa também são escritas em prosa, e as dos demais                      
personagens são escritas em verso. De maneira geral, personagens cômicos em peças que não são comédias têm                 
as falas escritas de maneira diferente, como que se no próprio texto o autor já quisesse fazer uma diferenciação. 
64 Estudiosos como Edward Dowden, Robert Egan ou J. D. Snider, mencionados no capítulo anterior, defendem                
essa ideia.  

 
 



75 
 

Para Shakespeare, a vida de uma peça começava no teatro. Frequentemente, o            
próprio palco inspirava a composição do texto. […] As [peças] de Shakespeare não             
eram impressas em um manuscrito preparado para a conveniência dos leitores           
chamados de “público comum”; ao invés disso, elas eram escritas para serem lidas             
por um grupo específico de atores, seus colegas de trabalho e amigos. Ele podia              
contar que aqueles leitores trariam, com sua leitura, conhecimento sobre as           
condições teatrais às quais eles pertenciam. O texto escrito de tais manuscritos,            
então, dependia de um paratexto não escrito, que sempre o acompanhava; um            
sistema de rubricas que davam vida ao texto, e que Shakespeare esperava que seus              
primeiros leitores fornecessem, ou que os primeiros leitores esperavam que          
Shakespeare fornecesse oralmente. Por exemplo, nenhum texto de Shakespeare         
impresso no século XVI ou XVII indica todas as saídas dos atores do palco […] ou                
os figurinos vestidos pela maior parte dos personagens. Às vezes os textos não             
especificam quem canta uma música, ou a música que estão cantando. Atores que             
entram no palco devem sair, todo ator deve usar (ou não usar) alguma coisa, e deve                
ter palavras para cantar. Saídas e figurinos e atribuições de falas e letras de música               
são elementos necessários até para o menor dos roteiros. Os textos de Shakespeare,             
no entanto, sempre falham em fornecer essas informações mínimas. Por quê? Porque            
Shakespeare esperava que seus colegas atores preenchessem essas lacunas óbvias.          
Isto é, ele esperava que partes mínimas do roteiro fossem “escritas” pelos atores com              
os quais ele estava colaborando. (TAYLOR, 2002, p. 1-4, tradução livre)  65

 
Esse tipo de criação coletiva que fazia parte do cotidiano das companhias com as quais               

Shakespeare trabalhava tirava, de certa forma, o processo criativo das mãos do escritor e,              

consequentemente, puramente do texto, e dividia o trabalho entre os atores que iriam encenar              

o texto. Falas, rubricas e figurinos sempre eram influenciados por aqueles que tiravam as              

peças de Shakespeare do papel.  

Em A Tempestade, porém, esse processo fica em evidência. Shakespeare decide           

mostrar as cordas e trocas de roupa: ele decide parar de iludir o público e passa a iludir os                   

personagens que estão no palco, e é por isso que se diz que a peça representa o teatro.  

65 No texto em inglês: “For Shakespeare, a play began its life in the theatre. Often enough, the stage itself                    
inspired composition of the text. […] Shakespeare’s [plays] were not printed from manuscripts prepared for the                
convenience of that consortium of readers called ‘the general public’; instead, they were written to be read by a                   
particular group of actors, his professional colleagues and personal friends. He could rely on those readers to                 
bring to their reading much specialist knowledge about theatrical conditions to which they and he belonged. The                 
written text of any such manuscript thus depended upon an unwritten paratext, which always accompanied it; an                 
invisible life-support system of stage directions which Shakespeare could either expect his first readers to               
supply, or which those first readers would expect Shakespeare himself to supply orally. For instance, not a single                  
sixteenth-century or seventeenth-century printed text of Shakespeare indicates every necessary exit […] or the              
costumes worn by most of the characters. Sometimes the texts do not specify who sings a song, or which song                    
they sing. Actors who enter must exit, every actor must wear (or not wear) some thing, must have words to sing.                     
Exits and costumes and speech attributions and song texts are necessary elements of even the most minimal                 
performance script. Shakespeare’s texts, nevertheless, uniformly fail to supply such minimal information. Why?             
Because Shakespeare expected his fellow-actors to fill in those obvious blanks. That is, he expected parts of the                  
minimal performance script to be ‘written’ by the actors with whom he was collaborating.” 
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Nessa parte final da dissertação, pretendo tratar das diferentes representações do teatro            

na peça de Shakespeare e no romance de Atwood: o teatro como método de vingança, como                

prisão e possibilidade, e a relação do teatro com a magia e a imaginação, tema que está                 

presente nas duas obras. 

 

 

3.2.1 Vingança 

 

Assim como a imaginação, a vingança é algo inerente ao texto d’A Tempestade e de               

Semente de bruxa, já que o grande motivador da maior parte das ações de Próspero/Felix nas                

obras é a vontade que ele tem de se vingar daqueles que lhe fizeram mal. E a maneira como                   

eles realizam seus planos de vingança é através do teatro.  

Frank Davidson, em seu artigo “‘The Tempest’: An Interpretation”, no qual ele discute             

diversas leituras da peça de Shakespeare, afirma que “[o] tema da vingança n’A Tempestade              

nunca recebeu a atenção que merece” (1963, p. 513, tradução livre) , considerando que é um               66

tema importante para o desenvolvimento da trama:  

 

Um desejo por vingança aparentemente esteve dormente em Próspero através dos           
anos de seu exílio, e agora, com o advento repentino de seus inimigos, o mal de doze                 
anos atrás está presente novamente, despertando paixões e estimulando a vontade de            
agir. (DAVIDSON, 1963, p. 514, tradução livre)  67

 
Esse desejo é o que motiva Próspero a pensar em seu plano para que ele possa se                 

vingar de seus inimigos do passado, e o plano consiste em trazer seus inimigos para o seu                 

domínio – a ilha – e mexer com a cabeça deles através da ilusão. Ele faz Alonso acreditar que                   

seu filho se afogou no naufrágio, faz com que o restante da corte durma para que Antônio                 

possa planejar o roubo do trono de Alonso só para depois aparecer e mostrar que está vivo e                  

pronto para destruir quaisquer ambições que ele pudesse ter. É um plano que ele elaborou               

durante doze anos, e ficou aguardando o momento perfeito para colocar em ação. 

66 No texto em inglês: “The revenge motif in The Tempest has never had the attention it deserves.” 
67 No texto em inglês: “Desire for vengeance has apparently lain dormant in Prospero through the years of his                   
banishment, and now, with the sudden advent of his foes, the great wrong of twelve years before is stirringly                   
present again, arousing the passions and stimulating the will to action.” 
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Em Semente de bruxa, a vingança fica ainda mais em evidência, já que está presente               

na narrativa o período do exílio antes do retorno de Antônio – no caso do romance, de Tony –                   

à vida de Felix. É só no capítulo trinta e dois que a trama da peça de fato se inicia, então                     

vemos todo o processo de Felix sendo traído e começando a pensar no que faria para se vingar                  

daqueles que lhe fizeram mal:  

 

Ele [Felix] precisava de foco, de um objetivo. […] Por fim, concluiu que lhe              
restavam duas coisas, dois projetos que ainda poderiam oferecer satisfação. Depois           
de algum tempo, começou a enxergar mais claramente quais eram.  
Primeiro, precisava voltar à sua Tempestade. […] Em segundo lugar, queria           
vingança. Ansiava por isso. Sonhava acordado com isso. Tony e Sal deveriam            
sofrer. Sua deplorável situação atual era obra deles; em grande parte, era. Eles             
o trataram de modo injusto. Mas que forma poderia tomar essa vingança? 
Essas eram as duas coisas que ele queria. E as queria cada dia mais. Porém, não                
sabia como começar a conquistá-las. (ATWOOD, 2018, p. 52-53, grifo meu) 
 

Esse trecho aparece no sexto capítulo do romance, então desde esse ponto até o início               

do capítulo trinta e dois vemos Felix desenvolvendo suas ideias e entendendo como a              

vingança será mais plena. Alguns capítulos à frente, ele descobre que Sal e Tony estariam               

presentes na exibição de sua peça, e percebe que aquela seria a chance que ele estava                

esperando – assim como Próspero, que aproveitou a oportunidade de ter seus inimigos             

velejando por perto de sua ilha para aprisioná-los e colocar seu plano em ação:  

 

Ele mal podia acreditar em sua sorte. Seus inimigos, ambos! Estariam bem ali, na              
Fletcher! O único lugar no mundo onde, com um senso de oportunidade prudente,             
ele pode ser capaz de exercer mais poder do que eles. – Será como uma reunião de                 
família – ele disse. (ATWOOD, 2018, p. 84) 
 

Atwood dedica muitos capítulos – mais precisamente, vinte e um – de seu romance à               

preparação da peça na prisão. Ela mostra desde a escolha do texto até os ajustes finais para o                  

dia da exibição, passando pela seleção dos atores e compra de materiais para figurino e efeitos                

especiais. Ao expor todo o processo, é possível associar a preparação da peça com a               

preparação da vingança, o que evidencia o ponto que está sendo tratado nesta seção: o teatro                

como meio de vingança. É somente no palco – e, no caso de Próspero, na ilha, que também é                   

um palco – que tanto Felix quanto Próspero têm poder absoluto, e podem, então, transformar               
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seus planos em realidade. Por isso a escolha do teatro como meio para a vingança: é onde                 

todas as fantasias e ideias mirabolantes podem se concretizar.  

A partir do capítulo trinta e dois, é possível observar o plano se desenrolando: vemos               

Sal e Tony chegando na penitenciária, o início da exibição da peça, o momento em que as                 

luzes se apagam e que a ilusão começa. É o início de uma peça de teatro como outra qualquer,                   

mas eles não sabem o que está acontecendo nos bastidores – já nós, como leitores, sabemos.                

Assim como na peça de Shakespeare, vemos o espetáculo dos bastidores. 

 

 

3.2.2 Prisão/Possibilidade 

 

Como já foi mencionado nesta dissertação, não foi por acaso que Atwood resolveu             

ambientar a maior parte de seu romance em uma prisão. Sabemos, a partir da interpretação da                

peça feita por Felix e os detentos, que a autora encontrou diversas metáforas que simbolizam               

a ideia de prisão no texto. A leitura que mais me interessa para relacionar a prisão com o                  

teatro, porém, é a última, a que os detentos não conseguem desenvolver sozinhos:  68

 

– Ok, mas e a nona prisão? – diz 8Handz. 
– Está no Epílogo – diz Felix. – Próspero efetivamente diz ao público: “A menos               
que vocês me ajudem a partir no navio, terei de ficar na ilha”. Ou seja, ele é alvo de                   
uma magia. Ele será forçado a reencenar seu sentimento de vingança           
indefinidamente. Seria um inferno. […] As quatro últimas palavras da peça são “que             
eu seja libertado”. – diz Felix. – Você não diz “que eu seja libertado” a menos que                 
não esteja livre. Próspero é prisioneiro na peça que ele mesmo compôs. Aí está: a               
nona prisão é a própria peça. (ATWOOD, 2018 p. 313, grifo meu) 
 

Ao afirmar que a peça é uma prisão, poderíamos fazer aqui uma análise sobre              

Shakespeare, – se considerarmos que Próspero é, de fato, um personagem um tanto             

autobiográfico – e dizer que ele está fazendo uma crítica ao ofício de dramaturgo, ou ao teatro                 

de maneira geral, mas não é esse tipo de especulação que pretendo construir aqui.  

Uma peça que fica em cartaz e tem apresentações duas, três, quatro ou mais vezes na                

semana é uma história que se repete a cada vez que é contada. Os atores, que são aqueles que                   

68 No início do romance, Felix diz aos alunos que eles deveriam encontrar as prisões no texto de Shakespeare, e                    
que havia nove. Eles só encontraram oito, sendo a nona a que tinha relação com Próspero.  
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vivem a história, também são obrigados a viver a trama a cada vez que as cortinas se abrem, e                   

o mesmo acontece com seus personagens. Eles riem, choram, morrem, se casam, a cada vez               

que há uma apresentação da peça: eles são prisioneiros daquela história. No entanto, há uma               

diferença entre o ator e o personagem que é crucial: no fim da noite, o ator tira a maquiagem,                   

o figurino, e volta para sua vida, enquanto o personagem fica aguardando até que a próxima                

sessão comece.  

É essa a prisão que aparece no texto d’A Tempestade. No epílogo da peça, mencionado               

por Felix em Semente de bruxa, Próspero diz: “Quebrem os meus votos vãos / Com a ajuda de                  

suas mãos” (SHAKESPEARE, 1999, p. 129) , o que pode ser lido como uma referência aos               69

aplausos. E, algo que torna o epílogo ainda mais interessante, é a ideia de que quem está                 

falando com o público não é necessariamente Próspero, mas uma mistura dele com o ator que                

o interpreta e o autor que escreveu aquelas palavras. De certa forma, aproxima-se o              

personagem do público ao transformá-lo numa combinação de realidade e ficção: ele é             

Próspero ao mesmo tempo em que é uma pessoa comum, como qualquer um daqueles              

espectadores.  

E esse ser híbrido pede aplausos ao público, pois, dessa forma, cada uma das pessoas               

que assistiu à peça naquele dia irá para casa com os personagens e suas histórias em seus                 

pensamentos, e assim eles não ficarão restritos ao texto ou ao espaço daquele teatro, mas               

ultrapassarão essas barreiras e se manterão vivos na mente daqueles espectadores. Ouvir            

aplausos ao fim de um espetáculo significa que havia pessoas assistindo, e essas pessoas têm               

o poder de manter vivos os personagens e suas histórias. 

Atwood, no fim do romance, escreve sete capítulos dedicados somente à especulação            

em relação ao destino dos personagens porque é isso que Shakespeare cria com o Epílogo: ele                

entrega nas mãos do público o destino de Próspero e – para um leitor perspicaz – o destino de                   

todos os outros personagens também:  

 

Pois o que o ator que interpreta Próspero sugere, em seu lindo e solene pedido por                
aplausos, é uma recapitulação e uma cristalização do que a experiência da peça em si               
mesma nos induziu a sentir desde o início: que as paixões ilusórias e efêmeras do               

69 No texto em inglês: “But release me from my bands / With the help of your good hands” (SHAKESPEARE,                    
2007, p. 77). 
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teatro são como as da vida real […]. Não há justificativa mais vasta e humana para o                 
teatro em toda a obra de Shakespeare. (KIRSCH, 1997, p. 350-351, tradução livre)  70

 
O teatro não é, definitivamente, uma atividade passiva. Como aparece no trecho            

acima, uma peça faz com que o público sinta. Ele convida o espectador a adentrar o mundo                 

que está sendo apresentado, e logo ele se vê envolvido pela história e seus personagens. E                

essa não deixa de ser uma espécie de prisão, já que o público e os atores estão presos em uma                    

ficção enquanto a peça dura, assim como os personagens d’A Tempestade ficam presos na ilha               

enquanto Próspero faz sua encenação.  

No primeiro capítulo da dissertação, discuti a ideia de que a ilha é escrita como uma                

tabula rasa, e que o público deve preencher algumas lacunas deixadas propositalmente por             

Shakespeare. Fazendo isso, ao mesmo tempo em que, a partir do Epílogo, ele constrói a noção                

do teatro como prisão, é possível ver o teatro como um espaço de possibilidades. Afinal de                

contas, é naquele lugar que Próspero e Felix viram a chance de realizarem seus planos de                

vingança: um lugar em que tudo é possível. É ali naquele espaço que Próspero consegue forjar                

uma tempestade que enganasse Antônio e seu séquito, é ali que Felix conseguiria fazer Tony               

acreditar que seu filho estava morto.  

Como diretores, o poder de Próspero e Felix no palco é ilimitado. Entretanto, na peça               

e no romance fica sublinhado pelo Epílogo – o romance também tem um capítulo chamado               

“Epílogo” – que o poder está restrito àquele espaço: “Os meus encantos se acabaram, / E as                 

minhas forças, que restaram, / São fracas” (SHAKESPEARE, 1999, p. 129) , lemos no texto              71

de Shakespeare, e “E ainda tem sua bengala de cabeça de raposa. Já não é um bastão mágico,                  

só uma vareta de madeira. Quebrada. […] – Adeus – diz a ela. – Minha arte tão poderosa”                  

(ATWOOD, 2018, p. 322-323), no romance de Atwood.  

É interessante observar que, nas duas obras, essa limitação dos poderes evidencia não             

só uma associação com o espaço do palco, mas também a ideia de que é impossível fazer                 

teatro sozinho. Shakespeare poderia ter criado Próspero como um grande feiticeiro com            

70 No texto em inglês: “For what the actor playing Prospero suggests, in his grave and beautiful plea for our                    
applause, is a recapitulation and crystallization of what the experience of the play itself has all along induced us                   
to feel: that the illusory and evanescent passions of the theater are like those of actual life […]. There is no more                      
spacious and humane a justification of the theater in all of Shakespeare.” 
71 No texto em inglês: “Now my charms are o’erthrown, / And what strength I have’s mine own, / Which is most                      
faint.” (SHAKESPEARE, 2007, p. 77) 

 
 



81 
 
poderes inimagináveis, que facilmente conseguiria se vingar de seus inimigos através de sua             

magia. Mas, ao invés disso, ele preferiu mostrar a maneira como Próspero se relaciona com               

Ariel e estabelece uma troca com ele, oferecendo sua liberdade para que ele o ajude em seu                 

plano, assim como Felix se vê obrigado a negociar com os detentos – para convencê-los a                

encenar A Tempestade, visto que eles estava relutantes no início –, ou com Estelle – quando                

ele diz que quer fazer o projeto educacional, mas só com peças de Shakespeare e precisa                

convencê-la de que isso dará certo.  

Pode-se considerar, então, essa circunscrição dos poderes de Próspero e Felix ao palco             

como mais uma evidência da relação entre A Tempestade e o teatro, de forma que,               

diferentemente da escrita de um romance ou um conto, o ato de se produzir uma peça – desde                  

o texto até o dia da estreia – é, em sua essência, um ato coletivo. Essa característica reflete                  

bem a maneira como Shakespeare escrevia suas obras, como foi discutido anteriormente. 

 

 

3.2.3 Magia e Imaginação 

 

Por fim, falaremos da magia, que, em ambas as obras, tem uma relação direta com a                

imaginação:  

Quando Próspero, quase no fim de A Tempestade , renuncia a sua mágica com um              
discurso quase verbatim de Medeia, de Ovídio, a evocação da magia através do             
exemplo clássico da mulher perigosamente bonita encapsula por inteiro as atitudes           
renascentistas em relação aos poderes mágicos do teatro. (ORGEL, 1998, p. 144,            
tradução livre)  72

 
Desde os gregos antigos, o teatro ocupa um lugar um tanto místico: seus poderes de               

fazer com que o público sentisse e reagisse sempre foi reconhecido, e seu papel de formador                

de opinião também não era questionado. As “atitudes renascentistas” em relação ao teatro             

tinham semelhanças com a visão grega, já que o renascimento tinha como uma de suas               

características o retorno a teorias da antiguidade (BURKE, 1998, p. 18).  

72 No texto em inglês: “When Prospero, near the end of The Tempest, renounces his magic with a speech adapted                    
almost verbatim from Ovid’s Medea, the evocation of witchcraft through the classic exemplar of a dangerously                
beautiful woman encapsulates the full range of Renaissance attitudes to the theatrical magician’s powers.” 

 
 



82 
 

O poder do teatro era tão presente na Grécia Antiga, que Platão, em sua República,               

não deixou de acrescentar a seguinte fala de Sócrates sobre os poetas – que eram os                

dramaturgos da época: 

 

E assim teremos desde já razão para não o recebermos [o poeta] numa cidade que               
vai ser bem governada, porque desperta aquela parte da alma e a sustenta, e,              
fortalecendo-a, deita a perder a razão, tal como acontece num Estado, quando            
alguém torna poderosos os malvados e lhes entrega a soberania, ao passo que             
destruiu os melhores. Da mesma maneira, afirmaremos que também o poeta           
imitador instaura na alma de cada indivíduo um mau governo, lisonjeando a            
parte irracional, que não distingue entre o que é maior e o que é menor, mas julga,                 
acerca das mesmas coisas, ora que são grandes, ora que são pequenas, que está              
sempre a forjar fantasias, a uma enorme distância da verdade. (PLATÃO, 1949,            
p. 469, grifos meus) 
 

Em A Tempestade, Shakespeare não deixa de lançar mão dessa característica do teatro.             

Na peça, “[…] onde a magia parece ser uma imagem da função do teatro para estimular a                 

imaginação do público” (GURR, 2014, p. 34, tradução livre) , vemos a magia presente na              73

trama sendo empregada como artifícios utilizados por Próspero: a tempestade que inicia a             

peça, Ariel transformado em harpia para assustar Antônio e os outros, ou nos momentos em               

que Ariel utiliza música para enfeitiçar ou enganar outros personagens – a cena com              

Ferdinando, mencionada anteriormente, por exemplo. Para os personagens que estão ali,           

vivendo a história, aquilo é de verdade – dentro da história –, mas os leitores e espectadores                 

sabem que, na realidade, tudo está sendo forjado por Próspero e por Ariel.  

Ao mesmo tempo em que a magia é real, já que Ariel realmente se transforma em                

harpia, nós, como espectadores, sabemos que não é uma harpia de verdade, e sim Ariel               

transformado em harpia. A magia é de verdade, mas ela só existe dentro da peça, no espaço                 

limitado em que tudo é possível: o palco.  

No romance de Atwood, a magia também aparece, porém como efeitos especiais. A             

narrativa se passa nos dias atuais e no “mundo real”, onde a magia não existe de fato –                  

embora tenhamos a presença de Miranda, a filha morta de Felix, mas ela está mais para um                 

ser sobrenatural do que um ser mágico de fato, e é representada como um fragmento de sua                 

73 No texto em inglês: “[…] magic seems to be an image of the theatre’s function to stimulate the audience’s                    
imagination”. 
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imaginação. A cena do casamento de Miranda e Ferdinando, em que Íris, Ceres e Juno               

aparecem, foi montada dessa forma: 

 

As três deusas ficaram espetaculares em vídeo, e os titereiros vestidos de preto dão              
dimensão à cena: está claro que as deusas são meramente aparições,           
representando o roteiro de outra pessoa. […] Em um momento no qual elas             
desvanecem na confusão, 8Handz usou um efeito multiplicador: a imagem é           
duplicada e duplicada novamente, e tem seu ritmo atrasado, para parecer que as             
deusas estão se desintegrando no ar. Um efeito excelente, e Felix parabeniza 8Handz             
por ele. (ATWOOD, 2018, 220-221, grifo meu) 
 

O mesmo acontece na peça de Shakespeare: fica claro que as deusas não são de fato                

deusas, mas sim espíritos desempenhando aqueles papéis. E, assim como o dramaturgo, Felix             

não quer que o público pense que as deusas são de verdade, para ele, basta que os                 

personagens, dentro da encenação, pensem isso, e que seus atores acreditem.  

A magia do teatro é diferente da magia dos filmes porque o espectador que está em                

seu assento para assistir a uma peça sabe que o que está prestes a acontecer diante de seus                  

olhos não é de verdade, e, de maneira geral, não é de interesse do diretor que a história da                   

peça pareça real. Afinal de contas, é teatro. Diferentemente do cinema ou da televisão, não se                

pretende emular a realidade.  

No período em que Shakespeare escrevia e encenava suas peças, as noções de             

encenação eram muito diferentes das que temos hoje. Hoje, após os estudos realizados por              

Stanislavski, temos um trabalho de construção de personagem e preparação de atores muito             

diferente do que acontecia na época do bardo.  

 

Depois de Stanislavski é fácil distinguir “trabalho interior” do ator e “construção            
exterior do personagem”. O primeiro define a parte da imaginação, de análise, de             
invenção criadora… que sustenta a interpretação. A segunda caracteriza o conjunto           
de processos que desembocam na composição formal e na legibilidade desta           
interpretação. (ROUBINE, 2011, p. 88) 
  

No fim do século XVI e início do século XVII, esse tipo de construção não acontecia                

– pelo menos não nesse processo esquematizado. “A presença do ator, seu físico, sua arte de                

declamação, da mímica e do gestual se sobrepõe a qualquer consideração propriamente            

interpretativa” (p. 84). A encenação era muito mais externa do que interna.  
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Hoje, mesmo depois dos estudos de Stanislavski, ainda é possível observar diferenças            

entre a atuação para o teatro e para a câmera – sendo filme ou televisão. Os conflitos internos                  

ainda são externalizados no teatro, já que não há câmeras para closes. A proximidade – ou, no                 

caso do teatro, a falta de – com o público faz com que os atores precisem aumentar todos os                   

seus gestos, para que até o espectador que está sentado na última fileira consiga ver o que ele                  

está fazendo. O que há de diferente hoje é o caminho que o ator percorre até encontrar o                  

gestual, a voz, a aparência de seu personagem, Stanislavski desenvolveu o processo de             

construção e criação de tal maneira que, até hoje, somos influenciados por ele – embora ele                

tenha vivido no século XIX.  

E, mesmo o teatro sendo um lugar em que todas as partes envolvidas – público e                

elenco – sabem que não estão lidando com a verdade, ainda assim o público ri, chora, se                 

identifica com os personagens e as histórias que eles vivem. Por quê? 

O teatro lida com a imaginação. Há um acordo silencioso entre o público e o palco: o                 

primeiro concorda em se deixar envolver pelo que o segundo tem a oferecer, e o segundo                

promete não fingir nada, e só mostrar a verdade – mesmo que seja a verdade cênica, a verdade                  

da verossimilhança, que é verdade dentro da história que está sendo contada. Dessa forma, o               

público “se deixa enganar” pelos atores, que vivem de verdade uma verdade que não se aplica                

no mundo real. A Tempestade é a peça de Shakespeare em que isso fica mais claro, em que                  

vemos, como público, a trama sendo pensada e desenvolvida por um autor, em que              

conseguimos observar quem está por trás dos efeitos especiais, em que a ilusão é ilusão               

apenas para o personagem, não para o espectador.  

Em Romeu e Julieta, quando vemos Julieta se matando com o punhal após ver Romeu               

desacordado e, acreditava ela, morto, sabemos que não se trata de uma morte verdadeira, e               

ainda assim nos emocionamos com a cena. Mas não há na peça um momento em que algum                 

personagem revela que, na verdade, Julieta não está morta. Não vemos as cordas nessa              

história, embora saibamos que é teatro. 

Atwood, em seu romance, além de mostrar a montagem d’A Tempestade sendo feita,             

também mostra o poder que uma encenação bem-feita tem sobre o público. Ao fim da               
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apresentação, Tony, Sal e Lonnie acreditavam que tudo o que se passou com eles tinha sido                74

verdade, inclusive que o filho de Sal, Freddie, estava morto. E, então, Felix começa a mostrar                

a eles o que de fato aconteceu: 

 

– Então, a rebelião, o confinamento… – diz Lonnie. – Eram… Não era… Era teatro? 
– E onde está Freddie? – diz Sal. – Ele está morto? Ouvi quando ele gritou. Ouvi                 
tiro! 
– Eu me compadeço – diz Felix. – Perdi minha própria filha nessa última              
tempestade. É algo irreparável. 
– Mas – diz Lonnie –, isso foi há doze anos… 
– Venha comigo – Felix diz a Sal. Sal fica em pé, e Felix lhe dá o braço. – Quero lhe                     
mostrar uma coisa. (ATWOOD, 2018, p. 270-271) 
 

Após esse momento, Felix mostra a todos que Freddie está são e salvo junto de               

Anne-Marie, a atriz que interpreta Miranda na peça. Aqui, Atwood deixa claro o poder que o                

teatro pode ter, enganando e fazendo as pessoas sofrerem e, nesse caso, de fato engana. Daí                

vem o medo dos gregos antigos.  

Quando disse que o teatro não é uma atividade passiva, estava me referindo,             

principalmente, à imaginação. O espectador que assiste à Tempestade é obrigado a imaginar             

que, em cima do palco, há uma ilha, que houve uma tempestade, que o ser mágico se                 

transformou em harpia, e que três deusas estavam presentes no casamento do par romântico              

da história. Nada é dado para o público, apenas a ideia e, às vezes, algum tipo de ajuda visual                   

– como o figurino ou cenário, o que não era bem o caso nas peças de Shakespeare, como já foi                    

discutido. “São precisos apenas alguns poucos itens: o cérebro completa a ilusão”            

(ATWOOD, 2018, p. 190).  

 

 

 

 

74 Além de montar A Tempestade para ser filmada e exibida para seus inimigos, Felix também elaborou um plano                   
para que eles pensassem que uma rebelião tinha acontecido no presídio enquanto eles estavam lá dentro, e então                  
ele poderia colocá-los em uma posição vulnerável e tirar deles todas as informações que ele quisesse. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Eu começo, então, com uma pergunta absolutamente básica sobre nossa percepção           
do drama Shakespeariano: quando lemos o texto de uma peça, o que presumimos             
que o texto representa – o que vemos? A resposta mais simples é que vemos apenas                
palavras em uma página; e esse é o primeiro problema: diferente dos demais grandes              
dramaturgos que lemos – Ben Jonson, Congreve, Shaw – Shakespeare nunca           
imaginou, ou reimaginou, suas peças como textos a serem lidos. Eles eram roteiros,             
não livros; os únicos leitores eram os atores, e a função do roteiro era ser               
representado no palco. Para Shakespeare, havia sempre imaginação interferindo         
entre o texto e o público, a imaginação do ator, do diretor, do produtor – papéis que,                 
em seu tempo, Shakespeare desempenhava. O único papel que ele aparentemente           
não desempenhava era o de editor de texto, o papel crucial quando o roteiro virava               
livro – quando, por qualquer que fosse a razão, se tornava conveniente publicá-lo.             
(ORGEL, 2003, p. 1, tradução livre)  75

 
Uma pergunta que se deve fazer ao pensar sobre Shakespeare e sua obra é por que,                

depois de todos esses anos, ele ainda se mantém relevante. Como, falando sobre reis, rainhas,               

dramas da corte, tempos passados e reinos que já não existem mais, criaturas mágicas,              

feitiços, bruxas e fadas, até hoje suas peças são remontadas das mais diversas formas e nos                

mais diferentes meios? O que esse autor tem de tão especial a tal ponto que o mundo não se                   

cansa dele ou o considera ultrapassado? 

Há algumas respostas possíveis para essas perguntas: Shakespeare fala sobre temas           

universais; ele lida com amor, traição, família, amizade. Apesar de terem sido escritas em um               

contexto histórico, suas obras atravessam o tempo e ainda conseguem nos emocionar com a              

morte de Romeu na tumba de Julieta, por exemplo. Essa é uma explicação plausível. Mas o                

que pretendo explorar para as considerações finais desta dissertação, me baseando no que             

aprendi e analisei ao longo da pesquisa, é a relação de Shakespeare com a imaginação.  

75 No texto em inglês: “I begin, then, with an absolutely basic question about our sense of Shakespearean drama:                   
when we read the text of a play, what do we assume that texts represents – what do we see? The simplest answer                       
is that we see only words on a page; and there is the first problem: unlike most other major playwrights that we                      
read – Ben Jonson, Congreve, Shaw – Shakespeare never conceived, or even re-conceived, his plays as texts to                  
be read. They were the scripts, not books; the only readers were the performers, and the function of the script                    
was to be realized on the stage. For Shakespeare, there always was an imagination intervening between his text                  
and its audience, the imagination of actor, director, producer – roles that, in his own time, Shakespeare played                  
himself. The one role he apparently did not play was that of textual editor, the crucial role when the script                    
became a book – when, for whatever reason, it became expedient to publish it.” 
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Stephen Orgel, em seu artigo “Shakespeare Imagines a Theater” (1984), analisa a            

maneira como Shakespeare via o público em comparação com outros três artistas de sua              

época – um arquiteto e dois escritores –, mostrando que, de maneira geral, os artistas não se                 

preocupavam com o público. Mencionei no início da dissertação que um dos autores             

utilizados como exemplo por Orgel, Ben Jonson, considerava seus textos como obras            

perfeitas, e, caso não fossem um sucesso, era por conta de fatores externos – os atores                

interpretaram mal, ou o público não entendeu a história. Shakespeare, por sua vez, escrevia              

suas obras para o público.  

 

Ele tenta estabelecer uma intimidade com esse público [o elisabetano], trazê-lo para            
dentro da peça, e seus solilóquios não são discursos que o ator finge estar falando               
para si mesmo, mas interações íntimas com o público. Era, de qualquer forma, difícil              
fingir que o público não estava ali: a luz do dia iluminava o público, o público                
cercava três lados do palco, parte do público até sentava no palco. (BURGESS,             
1974, p. 76, tradução livre)  76

 
No início da dissertação, argumentei que o espaço em que as peças eram encenadas              

influenciava substancialmente a sua escrita. Mas não só a escrita do texto é influenciada pelo               

fato de não haver luz artificial ou cenário nas apresentações: a maneira como o público               

assistia às peças também é afetada por isso. O público se vê obrigado a imaginar tudo o que                  

falta, são as tais lacunas mencionadas por Gary Taylor, citadas no terceiro capítulo, que são               

preenchidas pelos atores ao interpretar os personagens, e também pelo espectador que assiste             

ao espetáculo.  

Shakespeare sabia do lugar do público no teatro. Ele entendia que não bastava pensar              

no texto e nas palavras. “[E]le estava mais interessando em contar a história do que na                

história em si mesma” (BURGESS, 1974, p. 77, tradução livre) . Havia, por parte do bardo,               77

uma preocupação com a maneira como suas histórias chegariam no público, além da             

preocupação com a história por si só. Isso o diferenciava dos demais dramaturgos da época,               

que, muitas vezes, não levavam em conta nem o lugar onde o público se sentaria durante as                 

76 No texto em inglês: “He tries to establish intimacy with this audience [the Elizabethan], to bring it into the                    
play, and his soliloquies are not speeches which the actor pretends to be delivering to himself, but intimate                  
communications with the audience. It was, anyway, difficult to pretend that the audience was not there: the                 
daylight blazed on the audience, the audience surrounded three sides of the stage, some of the audience even sat                   
on the stage.”  
77 No texto em inglês: “his interest is more in the telling of the story than the story itself.” 
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apresentações (ORGEL, 1984). Shakespeare parecia saber que, sem o público, suas obras            

seriam apenas palavras presas em uma folha de papel, e sabia que o texto que ele escrevia                 

jamais seria a forma final. Dessa forma, suas histórias atravessaram o tempo e conseguem nos               

tocar até hoje, mais de quatrocentos anos depois. 

Com o passar dos anos, porém, Shakespeare se tornou parte do cânone literário             

ocidental. Ele é referência quando se fala sobre teatro, e seu nome evoca, no imaginário               

popular, a imagem de um homem refinado escrevendo com sua pena e utilizando vocabulário              

rebuscado. Ele já não é mais um artista que seja acessível para qualquer pessoa, embora seja                

difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar em Romeu e Julieta ou Hamlet, por               

exemplo. Suas obras continuam a influenciar a dramaturgia moderna, além de serem            

inspiração para diversos filmes e séries de televisão, mesmo que não sejam adaptações diretas             

, mas seus textos são tratados como verdadeiros tesouros da literatura universal, perfeitos e              78

intocáveis. 

Analisar Shakespeare com essa imagem em mente é analisar outro dramaturgo que            

não ele. Shakespeare, que era um artista de seu tempo, não tinha interesse em publicar seus                

textos impressos, como acontecia na Itália e na França; ele acreditava  

 

[…] que o roteiro é essencialmente instável, e muda conforme os atores decidem             
mudá-lo; que é propriedade dos atores, não de dramaturgos, do público, ou de             
leitores; que a peça de verdade é a performance, não o texto; que fixar o texto,                
transformá-lo num livro, é derrotá-lo. (ORGEL, 1984, p. 558, tradução livre)  79

 
É por isso que, ao ler as obras do bardo, é essencial que levemos em conta que                 

estamos analisando o texto em sua forma derrotada. As palavras frias na página não são,               

absolutamente, a forma final que ele imaginava para suas peças. 

Margaret Atwood, quando escreveu Semente de bruxa, levou em conta essa ideia –             

conscientemente ou não –, e transformou a peça derrotada de Shakespeare em uma parte              

78 Filmes como Ela É O Cara (2006), baseado em Noite de Reis, 10 Coisas que Odeio em Você (1999), baseado                     
em A Megera Domada, O Rei Leão (1994), baseado em Hamlet, West Side Story (1961), baseado em Romeu e                   
Julieta, entre outros, são exemplos de filmes extremamente populares que o público nem sempre relaciona com                
as obras de Shakespeare.  
79 No texto em inglês: “[…] that the script is essentially unstable and changes as the performers decide to change                    
it; that it is the property of the performers, not of play-wrights, audiences, or readers; that the real play is the                     
performance, not the text; that to fix the text, transform it into a book, is to defeat it.” 
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fundamental e, significativamente, viva do romance. Ela conseguiu trazer para a narrativa um             

dos aspectos mais importantes das obras do bardo: a imaginação.  

A história de Felix pode facilmente ser interpretada como A Tempestade lida do ponto              

de vista de Próspero, já que temos acesso aos pensamentos dele e não dos demais               

personagens. É como se estivéssemos vendo em primeira pessoa uma história que, no texto              

original, nos é apresentada em terceira – o texto é narrado por um narrador observador, porém                

o uso do discurso indireto livre nos faz duvidar da imparcialidade de tal narrador. Na peça,                

não há um narrador, nós vemos as cenas acontecendo. Assim, no romance, somos obrigados a               

imaginar se, de fato, as coisas aconteceram da forma como foram contadas, ou, talvez Felix               

tenha aumentado tudo e ele estava exagerando desde o início sobre os fatos. 

De certa forma, essa dúvida que Atwood planta na cabeça de seus leitores condiz com               

o que lemos no texto d’A Tempestade: é uma peça sobre o teatro e, consequentemente, sobre                

ilusão. O que é verdadeiro e o que é falso? Não sabemos ao certo.  

 

É um fato linguístico de toda a linguagem ocidental que a palavra para a imitação de                
uma ação – a definição clássica de drama – é a mesma palavra para a ação; ambas                 
são atuar. No teatro, o imaginário é apresentado como, é visto como, o real.              
(ORGEL, 1984, p. 557, tradução livre)  80

 
É importante, no romance de Atwood, que nem tudo seja definido. É importante que              

não saibamos ao certo o que aconteceu, já que a história é contada pelo ponto de vista de                  

Felix. É importante que Ariel e Miranda não sejam personagens completamente diferentes, ou             

que Calibã seja todos os detentos ao mesmo tempo. É importante que, ao escrever trechos               

utilizando o discurso indireto livre, tenhamos a impressão de que Felix está se dirigindo a nós,                

porém não diretamente. É importante que, ao final do romance, tenhamos capítulos dedicados             

à especulação sobre o final de cada personagem da peça.  

A Tempestade é uma peça sobre o teatro, e Atwood traz isso para o seu romance. Ela                 

parece entender que, no caso de Shakespeare, deixar lacunas é essencial. As lacunas são              

preenchidas pelo público, e, dessa forma, ele se sente parte da história. Convidar os leitores a                

80 No texto em inglês: “It is a linguistic fact of every Western language that the word for the imitation of an                      
action – the classic definition of drama – is the same as the word for the action; both are act. In all theater the                        
imaginary is presented as, is taken for, the real.” 
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imaginar sobre os personagens é o que Shakespeare faz no Epílogo d’A Tempestade, e              

também durante toda a peça, quando não especifica espaço, vestimentas ou sons, como já foi               

dito.  

Em seu tempo, Shakespeare escrevia pensando no todo – público, atores, produtores,            

palco. Ele sabia que todos teriam algum tipo de influência sobre seus textos quer ele quisesse,                

quer não. Então, com maestria, ele escrevia já levando em consideração as mudanças que              

poderiam ser feitas, caso ocorressem. Ele não acreditava no texto como algo imutável e que,               

depois de colocado no papel, não poderia mais ser modificado. Pelo contrário, para que uma               

peça ganhasse vida, era preciso que ela saísse do papel e fosse para o palco, que as pessoas                  

vissem e se emocionassem com ela. Por isso é crucial que autores façam o que Margaret                

Atwood fez em seu romance: que tragam Shakespeare de volta para o público, que suas obras                

ganhem vida nos palcos, nas telas, nas páginas, e que deixem de ser peças de um museu que                  

nem o bardo, caso pudesse, pagaria para visitar.  
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