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Gustavo Franco examina fortuna de shakespeare em novo trabalho e indica títulos sobre a vida e a obra do   
dramaturgo

(NÃO ASSINADO)

O poeta e dramaturgo William Shakespeare era um homem rico. O autor de Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth, 
também foi um bem-sucedido empresário na Londres dos séculos 16 e 17. Sócio de companhia de teatro, salas de 
espetáculo e diversas propriedades rurais produtivas, o escritor deixou a quantia de 1.500 libras em seu testamento de 
1613. No ensaio Shakespeare e a economia, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, atualizou os valores em 
dinheiro de hoje e, numa estimativa razoável, a herança pecuniária do autor teria chegado a 14 milhões de libras. “Ele 
viveu numa época extraordinária, na qual o público para o bom teatro era enorme. Daí vem a sua participação como 
acionista nas companhias de teatro e nas salas de espetáculo. O que temos é um artista absolutamente genial em uma 
atividade de muita bilheteria”, explica.

Franco conta que o apoio da rainha Elizabeth e do rei Jaime, através de pagamentos por apresentações feitas na corte, 
representou menos de 10% das rendas da companhia teatral de Shakespeare. “Ele e seus colegas atores, autores e 
empresários do teatro ganharam muito dinheiro com o seu extraordinário sucesso de público, em uma época em que 
praticamente inauguraram o entretenimento de massa.”O livro traz um texto de 1931 do americano Henry Farman 
(1853-1933), professor de Yale e pioneiro dos estudos econômicos sobre o poeta e dramaturgo, analisando como a 
economia retratada nas obras de Shakespeare compõe importante painel histórico do surgimento do capitalismo.

Gustavo Franco, que também é autor de A economia em Machado de Assis e A economia em Pessoa, diz que os 
escritores foram atentos observadores da economia. “São autores cujas obras têm alcance extraordinário. É exatamente 
por isso que nenhum deles poderia deixar de tratar, direta ou indiretamente, das aflições, alegrias e angústias associadas 
às questões materiais. Os três foram extraordinários observadores da realidade econômica à sua volta e isso os faz mais 
parecidos conosco. Por isso mesmo ficam mais humanos e menos mitológicos, quando observamos que também faziam 
supermercado e pagavam aluguel”, conclui.



            

SHAKESPEARE NOSSO CONTEMPORÂNEO,
Jan Kott
“A visão de um famoso diretor, com ampla experiência em encenar Shakespeare, e com uma visão ‘engajada’ sobre o 
modo de ler ou ver o autor em nossos dias.”

SHAKESPEARE – SUA ÉPOCA E SUA OBRA,
Liana de Camargo Leão e Marlene dos Santos (orgs.)
“Uma coletânea muito interessante da produção de shakespearianos brasileiros – 14 artigos e dois anexos assinados por 
estudiosos –, sob diversos ângulos.” 

SHAKESPEARE, A INVENÇÃO DO HUMANO,
Harold Bloom
“O panorama de um crítico importante. O autor analisa as peças revelando a riqueza de seu mundo criativo e tratando 
dos principais textos de forma acessível.” 

FALANDO DE SHAKESPEARE,
Barbara Heliodora
“Indispensável. É um misto de panorama do homem e sua obra e de análise do texto – a autora tem vivência teatral e se 
ligou à arte dramática, ao longo dos anos, como atriz, diretora e crítica.” 

SHAKESPEARE, O MUNDO É UM PALCO,



Bill Bryson
“Pequeno e completo panorama biográfico e historiográfico. O autor passa a limpo as inúmeras teorias e especulações 
em torno do dramaturgo e traça a história do cotidiano da época.”


