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1 INTRODUÇÃO 
 

Hamlet é uma peça teatral dramática de William Shakespeare, que data de 
1601-02 (Souza, 2009). A obra conta a história de um príncipe, cujo nome titula a 
obra, que tem o objetivo de vingar a morte de seu pai, o rei da Dinamarca, 
assassinado pelo irmão que logo depois se casou com a rainha, mãe de Hamlet, e 
tornou-se rei.  

Os personagens que também se destacam, além do próprio Hamlet, sua mãe 
Gertrudes, Cláudio (assassino de seu pai e novo rei) são o fantasma de seu pai que 
aparece para Hamlet e também para Horácio (amigo do protagonista), Bernardo e 
Marcelo (oficiais), Polônio, um lorde que acaba por ser morto por Hamlet, Ofélia, filha 
de Polônio. 

A história se passa na cidade de Elsionore, Dinamarca, a maior parte dela 
acontecendo no castelo real.  

Tendo em vista a complexidade psicológica do personagem Hamlet, que 
chega a gravitar entre a loucura e a normalidade, escolho compreendê-lo através do 
método fenomenológico da construção do psicodiagnóstico, especialmente nos 
apontamentos de Monique Augras (2000), em sua obra O ser da compreensão – 
fenomenologia da situação do psicodiagnóstico. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 Augras (2000) propõe que o psicodiagnóstico fenomenológico seja construído 
a partir da compreensão da situação e da fala do paciente, sendo construída a partir 
disto uma compreensão acerca dos quatro eixos existenciais de um indivíduo, que 
são o tempo, o espaço, o outro e a obra.  
 A fenomenologia propõe a compreensão do sujeito como aquele que não se 
difere do outro. Não se trata de uma relação de oposição ou complementaridade 
como sugere a psicanálise, por exemplo, (Augras, 2000), mas o de um ser no mundo  
que é sempre ser da coexistência. É nesta perspectiva que tentamos compreender 
as paisagens existenciais de Hamlet.   
 
 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O presente trabalho se constrói através de uma reflexão teórica que visa 
estabelecer o diálogo entre a fenomenologia, corrente da psicologia, especialmente 
no que tange a compreensão de um indivíduo, através do psicodiagnóstico e a 
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literatura, através da obra Hamlet, de William Shakespeare. 

 
4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 
Pensando nos quatro eixos existenciais, podemos ter uma compreensão mais 

ampla do personagem Hamlet. Em relação ao tempo, Hamlet tem na vida algo muito 
provisório, como se constantemente dialogasse com a morte e como se ela 
estivesse prestes a se apresentar a ele. Nas palavras dele “a vida do homem não 
dura mais do que contar „um‟” (Shakespeare, p.172). O jovem príncipe não pede à 
vida, portanto, longos anos para que se cumpram diversos objetivos. Ele, ao 
contrário, tem planos para um futuro próximo, que gravitam em torno de um só 
horizonte: vingar a morte de seu pai, o rei Hamlet. Presente, passado e futuro 
conjugam-se para Hamlet em um só tempo. Sente um misto de medo, desconfiança 
e uma série de outros afetos sobre às aparições do fantasma de seu pai, que é mais 
do que uma entidade espiritual que de fato o atormenta, mas é a visita do passado, 
que constantemente se impõe na construção das suas ações imediatas, do tempo 
da coexistência, do seu presente. 

Se escolhemos considerar que o espaço é extensão do corpo, concluímos, 
consequentemente, que o corpo inventa o espaço. O corpo de Hamlet, através do 
qual ele está no mundo e ao mesmo tempo constrói o mundo, nasce e se forma na 
nossa Dinamarca, especialmente dentro do castelo real que se fez sua grande casa, 
permitindo a ele um privilegiado espaço de invenção de si nos cômodos em que 
vive. Como se dessa forma, seu corpo se tornasse imenso, com pernas e braços 
que transitam pelo grande castelo e paradoxalmente, podendo distanciar esse corpo 
de muitos elementos do mundo que não são a realeza. Acredito que é por esse 
distanciamento que a vida de príncipe no castelo pode sugerir a Hamlet, que ele tem 
se referido a Dinamarca como a maior de todas as prisões.   

Não podemos pensar na existência de fronteiras claras entre Hamlet e o 
outro. É no relacionamento de Hamlet com o fantasma do pai que estas fronteiras 
tornam-se ainda mais solúveis. Hamlet faz do desejo do fantasma seu próprio 
desejo, o objetivo da sua vida. Ao mesmo tempo, essa é uma convivência com um 
outro imaterial, que não pode ser percebido ou conhecido por todos ao redor de 
Hamlet e que portanto pode ser confundido ou vivenciado como fantasia. 

No quarto eixo existencial, a obra, pode-se concluir que Hamlet fez da morte a 
maior obra de sua vida.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   Considera-se a relevância de trabalhos como este, em sua tentativa de 
estabelecer um diálogo entre a psicologia e a literatura, tanto para a ampliação da 
compreensão desta importante obra literária, quanto para a construção de uma 
psicologia mais sensível aos aprendizados que a arte pode oferecer.  
 

REFERÊNCIAS 
 

AUGRAS, Monique. O ser da compreensão: fenomenologia da situação de 
psicodiagnóstico. 9ª Edição. Petrópolis: Editora Vozes, 2000. 
SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo: Universo dos Livros, 2007. 
DE SOUSA, Moacir Barbosa. William Shakespeare: Hamlet e o cinema. Disponível 
em: http://www.insite.pro.br/2009/Maio/shakespeare_cinema_moacir.pdf - acesso 
em: 10/06/2014. 


