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À esquerda: Ricardo III (representado aqui 

por Laurence Olivier) costuma ser associado 

ao vilão corcunda criado por Shakespeare. 

É claro que o bardo produzia suas peças 

numa época dominada pelos que derruba-

ram Ricardo. Portanto, era improvável que o 

rei recebesse tratamento favorável da ficção 

daquele tempo.

RICARDO III

nAscidO em OutubrO de 1452 e filho caçula 

de Ricardo Plantageneta, duque de York, 

Ricardo de Gloucester é um personagem 

controvertido na história inglesa. Foi 

muito vilipendiado com o passar dos anos, 

principalmente pela peça de Shakespeare. 

Isso não surpreende. Shakespeare escrevia 

numa Inglaterra governada pelos Tudor, 

e Ricardo III era o rei que tiveram de 

depor para ocupar o trono. Ricardo III, de 

Shakespeare, é mais conhecida do que a 

história real da época, e isso pode tingir a 

percepção até de historiadores sérios.

Ricardo III foi um grande nobre de 

seu tempo. Pode ter ou não ordenado o 

assassinato dos “príncipes da Torre”, mas 

sem dúvida mandou matar outros a sangue 

frio. Para o observador moderno, suas ações 

podem parecer cruéis e até malvadas, mas ele 

não foi diferente de outros monarcas. Ricardo 

de Gloucester, mais tarde Ricardo III, vivia 

numa época de traição e violência e adotou 

medidas para assegurar sua sobrevivência, 

além de promover sua ambição. Isso não o 

diferencia de outros monarcas que agiram 

mais ou menos do mesmo modo pelas 

mesmas razões na mesma época.

A questão da deformidade 

de Ricardo III confundiu os 

historiadores durante muitos 

anos. Ele costuma ser retratado 

como um corcunda disforme, e 

foi registrado que tinha um braço 

atrofiado. Em certo momento, ele 

afirmou que esse braço resultara 

de cruel feitiçaria praticada 

contra ele por seus inimigos, mas 

o mais provável é que resultasse 

da coluna deformada. Longe de 

ser um corcunda coxo, Ricardo 

III, com armadura completa, 
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