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No passado, assim como no presente, aqueles que produziam rees-
crituras criaram imagens de um escritor, de uma obra, de um perío-

do, de um gênero, e, algumas vezes, de toda uma literatura. Tais i-

magens existiam ao lado das realidades com as quais competiam; 
entretanto, as imagens sempre tenderam a atingir mais pessoas do 

que as realidades correspondentes e, seguramente, continuam a fa-

zê-lo.
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André Lefevere 
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 Tradução nossa para: ―In the past, as in the present, rewriters created images of a writer, a work, a period, a 

genre, sometimes even a whole literature. These images existed side by side with the realities they competed 

with, but the images always tended to reach more people than the corresponding realities did, and they most 

certainly do so now‖. Cf. André LEFEVERE, 1992, p.5. 
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RESUMO 

 

 

Estudo sobre quatro traduções da peça A megera domada, de William Shakespeare, para o 

cinema – A megera domada (Franco Zeffirrelli, 1967), 10 coisas que odeio em você (Gil Jun-

ger, 1999), Kiss me Kate (George Sidney, 1953) e The taming of the shrew (David Richards, 

2005). O trabalho procura analisar as relações dialógicas e intertextuais entre o texto-fonte e 

as re-leituras, considerando as diferentes épocas em que a peça foi adaptada e a incorporação 

de elementos socioculturais na construção da linguagem cinematográfica, tais como os deslo-

camentos de tempo, espaço, linguagem, figurino, arquitetura, contexto histórico, valores cul-

turais, dentre outros, utilizados no processo intersemiótico de atualização. A análise se con-

centra na figura da ―megera‖, no seu universo espaço-temporal, no seu papel social e na sua 

relação com a anterioridade, isto é, com o universo shakespeareano. 

 

 

Palavras-chave: Tradução Intersemiótica. Teatro. Cinema. Teoria dos Estudos da Tradução. 
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Shakespeare. 114f. ill. 2009. Master Dissertation – Instituto de Letras e Lingüística, Univer-

sidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims at an analysis of the dialogical and intertextual relationship between The 

Taming of the Shrew by Shakespeare, and the versions taken to the screen by several directors 

such as The Taming of the Shrew (Franco Zeffirrelli, 1967), 10 Things I hate about you (Gil 

Junger, 1999), Kiss me Kate (George Sidney, 1953) and The Taming of the Shrew (David Ri-

chards, 2005). Taking into consideration the distinct periods, besides being adapted, the play  

had the social cultural elements included into the movie language; time changes, space, lan-

guage, wardrobe, architecture, historic context, cultural values, to name a few, had their arc-

haic view updated. Due to the huge number of elements, our analysis focuses on the Shrew‗s 

character; not only her spatial universe but also her social role regarding the past; i.e. Shakes-

pearean universe, whose link will always be present regardless how modern a text might have 

become. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na década de 30 do século XX, uma série de manifestações culturais relacionadas a 

uma emergente indústria de lazer atingia muitas camadas sociais em diferentes lugares do 

mundo, como conseqüência das tecnologias de comunicação surgidas naquele período. Co-

meçava a chamada ―era da cultura de massa‖, permitindo popularizar a obra de arte canônica, 

por exemplo, para um público cinéfilo. 

Com o advento da sincronização do som
3
, que permitiu a consolidação do cinema fa-

lado, o cinema assumiu um papel relevante nessa reconfiguração no campo das artes.  

Através das (re)significações, o cinema possibilitou que o grande público se aproxi-

masse, por exemplo, dos textos shakespearianos. O Shakespeare que chega às outras culturas 

através das adaptações fílmicas não é o Shakespeare elizabetano: foi lido, interpretrado, 

(re)significado, atualizado, de modo a adaptar-se à nova mídia e à poética vigente nos siste-

mas receptores.  Os textos atualizam-se sobre os rastros deixados pelas releituras anteriores, e, 

a cada nova leitura, levam-nos a várias interpretações, construindo novos rastros que se acres-

cem à obra, como suplemento. O fato pode ser observado através da presença constante das 

obras de William Shakespeare (1564-1616) nos palcos e cinemas do mundo inteiro. Consta-

tamos um número cada vez maior de traduções, conhecidas no meio artístico e crítico como 

adaptações para outros meios, inclusive o cinema. 

Toda essa popularidade nos faz refletir sobre o papel fundamental da tradução inter-

semiótica na difusão do teatro shakespeariano. Os diretores que atualizaram Shakespeare o 

fizeram inspirados pela preferência de seus leitores e expectadores inseridos em uma paisa-

gem cultural e histórica da época vigente, estimulados pela possibilidade de retorno financei-

ro. 

O cinema oferece um grande número de signos através de imagens e sons, bem como 

uma série de outros artifícios que fornecem infinitas possibilidades de leitura. Segundo Robert 

Stam, na condição de veículo de massa, ao dialogar com filmes anteriores, gêneros, sons e 

imagens, o cinema trabalha com a intertextualidade, com seu conceito multidimensional e 

interdisciplinar (2000, p.227). Em Introdução à teoria do cinema, o autor remete-se à teoria 

                                                        
3 O primeiro filme longo a apresentar trechos com som sincronizado foi o musical O Cantor de Jazz (The Jazz 

Singer, 1927), dirigido por Alan Crosland e produzido pela Warner Brothers a partir do Vitaphone – sistema de 

gravação de som sobre disco, introduzido pela Warner no ano anterior. Em 1928, a Warner lançou The Lights of 

New York (direção de Bryan Foy), que se tornaria o primeiro filme com som totalmente sincronizado. No início 

dos anos 1930, os filmes hollywoodianos já eram quase que totalmente sonorizados com sincronia. 
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da transtextualidade, delineada pelo teórico literário francês Gérard Genette, ao abordar as 

potencialidades dialógicas e discursivas que podem ser construídas na adaptação fílmica.   

A obra de arte, transformada por evoluções tecnológicas, mudanças sociais e com-

portamentais, mostra a sua importância nos dias atuais como objeto estético e histórico. O 

texto literário dialoga e poetiza a história social, relendo-a sempre sob o olhar de quem o pro-

duz. O filme recria a relação íntima que parece ter havido entre os atores elizabetanos
4
 e sua 

platéia. Para Anthony Burgess: 

 

[...] a luz do dia iluminava a platéia, a platéia cercava os três lados do palco, 

uma pequena parte até se sentava no palco. O ator moderno, separado da pla-

téia por refletores e escuridão, pode fingir que ela é uma fila de repolhos, e 
não de pessoas. Mas isso não acontecia comum ator elisabetano: ele tinha 

que estabelecer contato com o seu público que era crítico, às vezes turbulen-

to, certamente formado por pessoas de carne e osso à luz do dia, não abstra-

ções escondidas pela escuridão. Essa platéia tinha de receber o que queria, e, 
sendo uma mistura, queria coisas variadas – ação e sangue para os iletrados, 

belas frases e engenho para os almofadinhas, humor sutil para os refinados, 

palhaçada escandalosa para os não-refinados, assuntos amorosos para as da-
mas, canção e dança para todos. Shakespeare dá todas essas coisas, nenhum 

outro dramaturgo jamais conseguiu dar tanto. (1996, p.92) 

 

Burgess traz, então, uma nova visão para antigos temas. No rastro da citação do au-

tor, a tradução intersemiótica deve ser compreendida como um trabalho que reconstrói a nar-

rativa anterior, permitindo novos olhares, novas interpretações e inúmeras releituras. 

 

O Shakespeare do século XX é diferente daquele do século XIX; o Shakes-

peare da década de 1970 é diferente do Shakespeare da década de 1960. E 
assim será enquanto houver civilização; e cada novo aspecto de Shakespeare 

será tão verdadeiro quanto qualquer um outro. (BURGESS, 1996, p.89)  

 

Percebemos então, a partir do que nos diz Burgess, que, na tradução intersemiótica, 

signos verbais podem ser interpretados por outros signos, como é o caso das adaptações do 

teatro para a música, dança, cinema ou pintura. No conjunto de signos utilizados no texto tea-

tral e rearticulados na tradução fílmica, percebemos inter-relações entre as duas formas narra-

tivas, mesmo que o texto utilizado no palco passe por várias mudanças ao ser (re)significado 

para o cinema – mudanças que podem incluir desde substituições do léxico até cortes ou con-

densações de versos, locus, temporalidade, falas ou cenas inteiras. 

Tomemos como exemplo a peça A Megera Domada (The Taming of the Shrew), uma 
                                                        
4 Optamos por seguir as grafias mais recorrentes na bibliografia consultada, correspondentes a: ―Rainha Elizabe-

th I‖, e ―período ou era elizabetano(a)‖.  
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das primeiras comédias escritas por William Shakespeare, por volta de 1596, e adaptada para 

os palcos da Broadway, no musical Kiss me Kate, em 1953; para o cinema, em 1967, por 

Franco Zefirelli, e em 1999, por Gil Junger, sob o título Ten things I hate about you; ou, ain-

da, para a versão cinematográfica feita para a televisão, sob a direção de David Richards, em 

2005, numa iniciativa da BBC de Londres. 

Quais serão os traços de atualização, ao longo dos tempos, na tradução intersemiótica 

da peça A Megera Domada para o cinema? Esta é a questão que pauta o objetivo da pesquisa 

ora apresentada. 

A dramaturgia shakespeareana dialoga com outras linguagens, fatos sociais, políticos 

e históricos, ao longo do tempo, através dos traços de intertextualidade construídos entre a 

peça e as diferentes épocas em que ela é adaptada pelos diretores e roteiristas. Verifica-se que, 

através da transposição, as obras canônicas em versão cinematográfica despem-se da sua aura 

de sacralização para atingir a cultura de massa. Para Walter Benjamin (1892-1940), em seu 

ensaio ―A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica‖ (1936), a obra de arte re-

produzida, ao perder a sua aura, torna-se mais acessível a um maior número de espectadores. 

A partir dessa assertiva, é possível entender a adaptação cinematográfica também como veícu-

lo de popularização e democratização da arte canônica. A inserção de obras canônicas no ci-

nema pode advir da necessidade de se propiciar ao grande público uma experiência estética, 

levando-o a conhecer textos antes restritos a uma camada sócio-econômica de ―eleitos‖. O 

cinema constitui o espaço propício, por excelência, para aproximar o indivíduo de obras ca-

nônicas, desempenhando um papel importante antes ocupado somente pela literatura. Ele nar-

ra histórias, seqüência de eventos ocorridos em certos espaço e tempo, construindo uma rela-

ção intersemiótica com os textos literários. 

A adaptação, então, confirma a tese de que tradução e cultura são indissociáveis, uma 

vez que os traços de atualização incorporam marcas da cultura do lugar de fala do dire-

tor/roteirista e do pólo receptor, da mesma forma como A Megera Domada incorporou traços 

do lugar de fala do William Shakespeare quinhentista. Segundo Thais Diniz (1999), quando 

se traduz do teatro para o cinema, algumas particularidades inerentes ao teatro, como o silên-

cio, o tempo e expressões não verbais, também portadoras de valores culturais específicos, 

serão transformadas em outras particularidades características do cinema, e irão expor as limi-

tações das palavras, no momento em que ocorre a interpretação. ―São os aspectos que rotulo 

de intersemióticos, aqueles decorrentes do fato de que o cinema e o teatro possuem proprieda-

des distintivas resultantes de meios diferentes‖ (DINIZ, 1999, p.66). 

No teatro, o texto oral proferido pelo ator, embora primordial, faz uso ou é envolvido 
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por outros recursos semióticos, a exemplo da música, dos outros sons que acompanham a 

trama, signos visuais como trajes, cenários, iluminação e, muitas vezes, efeitos especiais, em 

cenas abertas ao olhar do público, que tem diante de seus olhos todo o palco. Por sua vez, o 

texto oral, no cinema, fica em segundo plano, pois a imagem é filtrada e comandada pela câ-

mera, que determina o olhar do espectador. 

Pretende-se, através desta dissertação, analisar e investigar as relações dialógicas e 

intertextuais entre a peça A Megera Domada, de Willian Shakespeare, e quatro adaptações 

cinematográficas – A Megera Domada (1967), de Franco Zeffirelli; 10 coisas que odeio em 

você (1999), de Gil Junger; Kiss me Kate (1953), de George Sidney; e The taming of the s-

hrew (2005), de David Richards –, considerando as diferentes épocas e locais em que a peça 

foi adaptada ao longo do tempo e a incorporação de elementos socioculturais na construção da 

linguagem cinematográfica, tais como os deslocamentos de tempo, espaço, linguagem, figuri-

no, arquitetura, contexto histórico, valores culturais, dentre outros, utilizados no processo in-

tersemiótico de atualização. Segundo Walter Benjamin, cada momento histórico conforma-se 

a diferentes padrões culturais vigentes da época. ―As técnicas de reprodução aplicadas à obra 

de arte modificam a atitude da massa diante da arte‖ (BENJAMIN, 1982, p.215). É a partir da 

massa que se adota um conjunto de atitudes novas com relação à arte. 

Como os elementos acima mencionados – espaço, tempo, cultura, sociedade, história 

– são muito vastos, para serem analisados nos quatro filmes que compõem o corpus desta 

pesquisa, a análise será concentrada, em particular, na figura da Megera, no seu universo es-

paço-temporal, no seu papel social e na sua relação com a anterioridade, isto é, com o univer-

so shakespeareano, uma vez que a ligação com a anterioridade sempre existirá, não importan-

do o quanto um texto seja atualizado. 

Assistir a um filme possibilita ao espectador descobrir e analisar uma sociedade, seu 

cotidiano, seus valores, sua visão de mundo. O cinema se propõe não apenas a entreter, mas 

também a possibilitar reflexões através da experiência estética da interação entre imagem e 

enredo, construída por meio de representações da realidade, metáforas lingüísticas, visuais e 

sonoras. Através da popularização da obra de arte canônica, o cinema passou a ser, também, 

um palco da dramaturgia canônica, atingindo diferentes universos culturais, atravessando sé-

culos, na tentativa de democratizar a cultura erudita. 

A relação entre o cinema e a literatura, segundo Marinyse Prates de Oliveira, em seu 

artigo ―Laços entre a tela e a página‖, tornou-se, ainda, mais íntima com o surgimento do vi-

deocassete, considerando-o marco no entrelaçamento entre literatura e cinema, pois as possi-

bilidades de adiantar e retroceder levam o espectador aos mesmos procedimentos adotados ao 
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longo da leitura de um livro, isto é, a possibilidade de avançar e/ou retomar cenas, caso neces-

sário. Segundo a autora: 

 

O surgimento do videocassete, não há dúvida, possibilitou um aprofunda-

mento dessa relação que já era naturalmente estreita. Ao facultar ao especta-

dor interferir no processo de projeção, retrocedendo, adiantando ou inter-
rompendo-o, o vídeo conferiu ao espectador do filme as facilidades de ma-

nuseio próprias do leitor de livros. (2005, p.2) 

 

Atualmente, os videocassetes foram substituídos pelos CDs e DVDs, oferecendo-nos 

inúmeras possibilidades de rever cenas, making ofs e até entrevistas com atores e diretores do 

filme, incrementando, ainda mais, a sua condição de meio de comunicação de massa. 

 Assim, o cinema, na condição híbrida de arte e meio de comunicação de massa, pos-

sibilita o resgate da história esquecida, muitas vezes ultrapassada, construindo novas obras, 

sob novas perspectivas, para que a arte possa prosseguir. Nesse sentido, ao invés de ―violentar 

a obra original‖ – como muitas vezes afirma uma crítica mais comprometida com questões 

como a ―fidelidade‖ de uma adaptação ao seu texto fonte –, o filme a suplementa, agregando a 

ela traços que antes lhe faltavam. 

Como forma de melhor organizar a discussão aqui proposta, esta dissertação está di-

vidida em dois capítulos.  

No Capítulo 1, intitulado O TEATRO RENASCENTISTA INGLÊS, procuramos apresentar 

o contexto histórico do texto de partida, abordando aspectos históricos e estéticos do período 

elizabetano. O Capítulo 2, O CINEMA E A (RE)SIGNIFICAÇÃO DO TEXTO SHAKESPEAREANO, a-

borda, à luz de algumas das teorias da tradução e da tradução intersemiótica, as quatro 

(re)significações d‘A Megera Domada, que compõem o corpus desta pesquisa.  

A seguir, esboçamos nossas CONSIDERAÇÕES FINAIS, retomando alguns dos pontos 

discutidos ao longo desta dissertação. Ainda nas considerações finais, apresentamos alguns 

resultados de uma observação empírica, que procurou observar a recepção das 

(re)significações do texto shakespeareano, a partir de um pequeno grupo de pessoas perten-

centes a contextos socioculturais distintos. 
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1  O TEATRO RENASCENTISTA INGLÊS 

 

 

Of my nation! What ish my nation? Ish a villain, and a bastard, and a 

knave, and a rascal? What ish my nation? Who talks of my nation? 

 

William Shakespeare 

 

 

O teatro inglês teve início na Idade Média, que o utilizava como meio de comunica-

ção entre a Igreja e os fiéis – estes, em sua maioria, analfabetos. Entre os séculos X e XI, na 

Inglaterra, as primeiras peças compunham o chamado teatro litúrgico e o objetivo dessas en-

cenações era transmitir ensinamentos religiosos conforme a ótica do Catolicismo, religião 

predominante à época. Para Burguess, ―dir-se-ia que a Igreja está preocupada em transmitir a 

seus membros a majestade do tema do sacrifício de Cristo, através de recursos dramáticos‖ 

(1996, p.63). 

A representação das peças acontecia nas igrejas; mais tarde, paredes e vitrais colori-

dos serviam como cenário para dramatizar a história cristã. Segundo Burgess, o teatro era 

utilizado ―para que [...] os recursos dramáticos pudessem ser usados para transmitir às pessoas 

comuns – pessoas incapazes de ler ou se interessarem por sermões – o mais importante dos 

ensinamentos da Igreja‖ (1996, p.63). 

A partir do século X, as encenações conhecidas como Miracle plays representavam, 

em latim, a vida dos santos e seus milagres, nas igrejas, tendo o clero como atores
5
. No século 

XIV, surgiram as peças de mistérios (Mystery plays) encenadas na festa de Corpus Christi, 

pelas guildas de comerciantes ou artesões, representando episódios da Bíblia, do livro Gênese 

ao Juízo Final. Eram peças leves, divertidas, que se dirigiam a todo o tipo de público, que se 

espalhava pela cidade, à espera dos palcos móveis, que paravam em determinados pontos para 

a apresentação. Tinham objetivo didático, mas eram também uma forma de entretenimento. 

Com o crescimento da cidade, vieram as Morality plays, que, diferentemente das Mystery 

plays e das Miracles plays, tinham o objetivo de explorar os problemas individuais da alma, 

as virtudes humanas e a morte.  

Observa-se, portanto, que os dramas religiosos foram, primeiramente, representados 

em palcos baixos dentro da própria igreja, e depois fora, nos espaços públicos das ruas.  
                                                        
5 Cf. Miracle Play (verbete). Encyclopaedia Britannica. Disponível em: <http://www.britannica.com/EBchecked 

/topic/384847/miracle-play>. Acesso em: mar. 2010. 
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Mas foi durante a Renascença, com a Inglaterra sob o poder do rei Henrique VII, em 

1485, que aparecem as atividades culturais, com um grupo de atores que divertiam o público 

durante os intervalos das festas coreografadas (masques e pageants) e nos banquetes da corte. 

Eram os interlúdios, compostos pelos The players of the King’s interludes, patrocinados pelos 

reis, nobres e oficiais de alto escalão da época – apoio que servia como proteção contra acusa-

ções de vagabundagem. As peças representavam temas referentes a conflitos pessoais. 

Henrique VIII, sucedendo a seu pai, Henrique VII, rompeu com a Igreja Católica 

Romana e aboliu a festa de Corpus Christi. As atividades culturais cessaram, obrigando os 

atores a representarem suas peças em estalagens, em troca de hospedagem, dando origem à 

figura do ator ambulante (strolling player). Segundo ordem do rei, as peças teatrais religiosas 

deveriam ser banidas, pois continham alto poder de persuasão, que fortalecia os ideais da I-

greja Católica, arquiinimiga da monarquia inglesa. 

Assim, observamos que a expansão da Igreja Protestante, no século XVI, se estendeu 

também à maneira de fazer teatro. Para Henrique VIII, as peças eram uma boa forma de diver-

tir e impressionar a corte e os reis visitantes. O que antes era litúrgico passou a ser diversão e 

passou a ser chamado de Drama Secular. 

Com o êxodo rural, o crescimento da população nas cidades aumentou bastante, 

principalmente em Londres, fazendo com que os atores estabelecessem bases fixas em estala-

gens, onde havia maior movimento. Este foi um passo decisivo para a construção do primeiro 

teatro na Inglaterra. 

Em 1576, o primeiro teatro, O Teatro, foi construído por James Burbage, jovem ator 

em início de carreira. Burbage associou-se ao grupo do conde de Leicester, contando com o 

apoio financeiro do cunhado, um rico merceeiro chamado John Brayne. Um ano depois, Jaime 

Burbage construiu o segundo teatro, o The Curtain, e deu início a uma série de outros teatros 

em Londres. Em pouco tempo, a capital inglesa contava com muitas casas de espetáculo, em 

ambiente fechados e abertos, para a apresentação de peças. 

Em 1558, a filha de Henrique VIII e Ana Bolena assumiu o trono como Elizabeth I. 

Durante o seu reinado (de 1558 a 1603), a Inglaterra floresceu, e, como a rainha era amante 

das artes, sobretudo da literatura e da música, essas expressões alcançaram o seu apogeu. 

A Era Elizabetana, como ficou conhecido o reinado de Elizabeth I, foi caracterizada 

como uma época de mudanças políticas e religiosas, período em que o Protestantismo, o cres-

cimento econômico e cultural foram consolidados. A Rainha Elizabeth I tinha pulso firme e 

enfrentou diversos perigos que ameaçavam a Inglaterra, como a batalha travada com Felipe II, 

o Rei da Espanha, da qual a Inglaterra saiu vitoriosa. 
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A célebre frase proferida pela Rainha, diante da Armada da Espanha, revela seu forte 

sentimento de patriotismo: ―Sei que tenho o corpo de uma mulher fraca e frágil, mas tenho o 

coração e o estômago de um Rei, e de um Rei da Inglaterra, por sinal, e ignoro que Parma ou 

a Espanha ou qualquer outro Príncipe da Europa ouse invadir as fronteiras do meu reino‖
6
.     

Esse período, em que aconteceram as grandes conquistas marítimas, foi também 

chamado de a Era do Mar (Age of the Sea), como conseqüência da expansão no Velho e no 

Novo Mundo. A Inglaterra deixou de ser agrária, para tornar-se uma grande nação comercial. 

A classe média enriqueceu e passou a disputar posições políticas e não apenas riquezas terri-

toriais. 

Foi nesse contexto privilegiado para a expansão do teatro que surgiu um dos maiores 

dramaturgos das literaturas anglófonas, William Shakespeare, que soube aproveitar as influ-

ências do teatro de rua e reunir uma platéia eclética sempre encantada e ávida para captar os 

ensinamentos de sua temática universal. Ator, dramaturgo e empresário do ramo teatral, ele 

participou da inauguração dos teatros The Globe e Blackfriars Theatre, que apresentaram lin-

dos espetáculos. Segundo, Bárbara Heliodora, 

 

O teatro, para o elizabetano, era a caixa mágica onde se podiam não só ver 

lindos espetáculos, mas um pouco de cada coisa. Com fartas doses de imagi-

nação, tinham-se ainda informações a respeito de lugares, fatos e fenômenos 
estranhos em que o fantástico, o quase miraculoso e o malévolo pululavam. 

(HELIODORA, 2008, p.9)  

 

De acordo com a autora, ―o segredo do teatro elizabetano foi ter aproveitado o me-

lhor de dois mundos, misturando a ação do teatro popular e a forma do teatro romano‖ (HE-

LIODORA, 2008, p.13). 

Shakespeare, autor desses espetáculos, não era dramaturgo apenas por vocação, mas 

também por interesses financeiros. Ou melhor, seu objetivo era basicamente financeiro, e es-

crever peças, para serem representadas e depois seram vendidas, parecia, na época, ser um 

bom negócio. Segundo Burgess, o dramaturgo queria agradar a todos, para obter o máximo de 

retorno financeiro possível.  ―Shakespeare queria ter propriedades – terra e casas –, e isso quer 

dizer ganhar dinheiro. Escrever peças era basicamente um meio de ganhar dinheiro. O teatro 

era um meio tão bom de ganhar dinheiro como qualquer outro [...]‖ (BURGESS, 1996. p.90). 

                                                        
6 Tradução nossa para: ―I know I have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart and stomach of 

a King, and of a King of England, too, and think foul scorn that Parma or Spain or any Prince of Europe should 

dare to invade the borders of my realm‖. Cf. OUR COMMUNITY: Building Stronger Communities. Disponível 

em: <http://www.ourcommunity.com.au/leadership/leadership_article.jsp?articleId=2844xxxxxx>. Acesso em: 

jan.2010. 
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William Shakespeare nasceu em Stratford-upon-Avon, em 1564. Era filho de John 

Shakespeare, homem de negócios, eleito vereador e prefeito da cidade, onde morava. Em me-

ados de 1578, John viu seus negócios falirem. 

Segundo Barbara Heliodora, a influência de John na vida de seu filho foi grande. 

Como os negócios da família não iam bem, William Shakespeare teve que trabalhar com o 

pai, abandonando os estudos. Aos dezoito anos, casou-se com Anne Hathaway e teve três fi-

lhos: Susanna e os gêmeos Judith e Hamnet. No entanto, nenhuma dessas informações a res-

peito do autor pode ser confirmada, por falta de documentos comprobatórios.   

 

Não é possível confirmar ou desmentir tal informação, já que no século XVI-
II foram queimados todos os documentos da escola em que Shakespeare es-

tudou, com seus quase três séculos de existência anterior à passagem do fu-

turo dramaturgo por ela. (HELIODORA, 2008, p.17) 

 

A esse respeito, Anthony Holden (2003) chama atenção para o fato de que talvez 

nem mesmo a casa de Henley Street, hoje visitada por turistas e conhecida como ―local de 

nascimento‖ seja, de fato, a casa em que nasceu William Shakespeare. 

 

 

 
Figura 3: Provável local de nascimento de William Shakespeare. 

Fonte: Revista Casa, 2009. 
 

 

Embora não se saiba ao certo quando Shakespeare chegou a Londres, presume-se que 

tenha sido por volta de 1587. Para Bill Bryson, 
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William Shakespeare não podia ter escolhido momento mais propício para 
atingir a maioridade. Quando chegou a Londres, em fins da década de 1580 

(é o que se supõe), teatros se espalhavam pelos arredores e continuariam a 

aparecer ao longo de toda a sua carreira. (2008, p.74) 

 

Robert Greene (1558-1592), membro de um grupo de dramaturgos, University Wits 

(grupo de escritores formados em universidades), ―[...] introduz uma forma paródica do nome 

de Shakespeare – ‗Shake-scene‘ (sacude-cena) em um contexto de amarga inveja‖ (BUR-

GESS, 1996. p.93). Greene o criticava por não ter freqüentado a Universidade, 

 

Agora, vinha aquele intruso de província, com apenas uma educação de co-

légio, que estava vencendo os mestres da arte em seu próprio campo. Greene 
via em Shakespeare um Joannes Factotum ou um pau-para-toda-obra – um 

oportunista inteligente e insaciável que dava ao público o que este queria, 

não o que ele deveria ter. (BURGESS, 1996. p.93) 

 

Em Londres, a platéia elizabetana era mista e heterogênea, composta de aristocratas, 

letrados, almofadinhas, ladrões, estudantes e analfabetos. Algumas peças eram representadas 

para um público seleto, em solenidades privadas, como no Blackfriars Theatre, mas outras 

eram representadas para o público em geral, expectadores analfabetos que pagavam para as-

sistir à peça de pé, em frente ao palco. Para estes, possivelmente, parte da linguagem utilizada 

era incompreensível. Mas, assim como a platéia era variada, as expectativas do público tam-

bém variavam bastante.  

Isso nos leva a acreditar que os acentuados contrastes encontrados nas peças de Sha-

kespeare – uma mistura de comédia e tragédia, alguns estilos refinados com cenas picantes e 

famosos trocadilhos –, muito apreciados por uns e rejeitados por outros, foram motivados por 

toda essa heterogeneidade de público. Esses contrastes são definidos como ―riqueza estilíst i-

ca‖ por Auerbach, em ―O príncipe cansado‖, ensaio que aborda a produção dramatúrgica eli-

zabetana a partir das tragédias shakespeareanas. Para Auerbach, a obra de Shakespeare apre-

senta ―[...] uma riqueza no gradiente dos níveis estilísticos, a qual, dentro do tom principal, 

que é o sublime, desce até o farsesco e o tolo‖ (1976, p.288.). Barbara Heliodora reconhece 

essa mistura como um traço próprio do contexto, ao pontuar que, no teatro elizabetano, não 

havia ―a rígida separação de trágico e cômico (1997, p.35). 

Quanto ao acesso às casas de espetáculos, as classes sociais eram tratadas de modo 

distinto: para assistir aos espetáculos, o público tinha que pagar ingressos que variavam de 

acordo com o local que ocupavam na platéia: os que pertenciam a uma classe social elevada 
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pagavam dois centavos (two-penny) e os menos privilegiados, um centavo apenas (one-

penny). Os espectadores de melhor posição social patrocinavam e mantinham o teatro, e seus 

produtores/escritores eram os patrocinadores dos espetáculos. 

As primeiras obras de Shakespeare representavam o progresso político da época, em 

que viviam reis e rainhas, além de seus feitos históricos, origem das peças históricas. 

 

 

1.1 ESTRUTURA DO TEATRO SHAKESPEREANO 

 

 

O The Globe, palco das primeiras tragédias shakespeareanas, localizava-se no distrito 

de Southwark, nos arredores de Londres. Tinha a capacidade para três mil espectadores, are-

nas de madeira e telhado de palha, que cobria as laterais. O palco era uma plataforma móvel 

que avançava sobre o cenário aberto. O local era propício para as cenas de fantasma, quando 

os personagens tinham que desaparecer. O prompt (ou ―ponto‖, como é conhecido entre nós) 

ficava em forma de cópia do texto escrito, atrás de uma tapeçaria. 

Acima do palco superior, ficava uma espécie de ―camarim‖, local para a sonoplastia. 

Os músicos posicionavam-se num canto próximo, justamente nesse palco superior. Nos espe-

táculos da época, as músicas eram executadas ao vivo e permeavam toda a peça. O público 

costumava dizer ―vou ouvir uma peça‖, em vez de ―assistir a uma peça‖. O som se sobrepu-

nha à imagem. Bem acima do palco interno, ficava o palco superior, usado, muitas vezes, para 

cenas em halls de palácios, batalhas e cenas de rua. Para dar o efeito de pensamentos íntimos, 

o protagonista utilizava o solilóquio, caminhando para o centro do palco, perto do público. 

O teatro de Shakespeare mantinha um elo muito forte com a platéia, no que diz res-

peito à construção de sentidos. Mesmo sem o cenário apropriado, todo o espetáculo era visto 

de vários ângulos e sob diferentes pontos de vista. Não havia cortinas – os espetáculos eram 

realizados durante o dia, enquanto havia luz. 

Na ausência do cenário, tudo ficava por conta da imaginação do espectador. As mu-

danças de cena davam-se através de diálogos, narrativas, canções e toques das trombetas. To-

da a cumplicidade entre a platéia e o ator proporcionava o efeito dramático necessário ao su-

cesso de um espetáculo. 

Na companhia Chamberlain’s Men, da qual Shakespeare era sócio, os atores grita-

vam suas falas, exagerando nos gestos, para que a platéia pudesse ouvi-los e entendê-los. O 

espectador, ao seu modo, criava a sua própria realidade.  
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Northrop Frye afirma que as peças de Shakespeare devem ser analisadas levando em 

consideração a contemporaneidade dos seus personagens, as situações e o aspecto histórico 

que dão a seus textos um valor universal. Sentimentos humanos, ciúme, inveja, ódio e ambi-

ção explicariam a capacidade de diálogo entre as diferentes gerações e a sua eterna contempo-

raneidade. Segundo Frye ―[...] não há idéias mortas em literatura, há apenas leitores cansados 

[...]‖ (apud PLAZA, 2003, p.2). 

Em 1593, a cidade de Londres foi assolada por uma epidemia de peste, e, como os 

teatros públicos situavam-se em áreas de grandes aglomerações, onde funcionavam bordéis e 

tavernas
7
, tais áreas foram consideradas promíscuas, representando perigo para a sociedade e 

risco de contaminação durante o período de grandes epidemias. Por este motivo, os teatros 

foram fechados para evitar o alastramento da doença. Só foram reabertos em 1594, quando as 

peças de Shakespeare voltaram a ser encenadas. Em 1613, o The Globe sofreu um grande in-

cêndio, mas foi reconstruído no ano seguinte. 

Conhecer a arquitetura da época do dramaturgo é crucial para que o leitor possa ima-

ginar o contexto em que eram encenadas as peças de Shakespeare, e através dessa arquitetura 

entender as próprias peças. 

Em 1912, começou a reconstrução do The Globe, na tentativa de retomada, ao má-

ximo, da arquitetura fonte. Aberto ao público em 1997, ele é uma recriação do teatro elizabe-

tano, como se imagina ter sido, na época. O design do teatro (FIGURAS 2, 3 e 4) foi planeja-

do com a ajuda de computadores e baseado em pesquisas sobre a história renascentista. A 

proposta é propiciar à platéia a interação com as obras de arte, o que acontecia nos idos qui-

nhentistas. 

 

                                                        
7 Bill Bryson relata que os teatros ―eram obrigados a se situar nas ‗liberdades‘, áreas quase sempre fora das mu-

ralhas de Londres, onde as leis e regulamentos da City não eram aplicados. Era um banimento que eles comparti-

lhavam com os bordéis, as prisões, as lojas de pólvora, os cemitérios não consagrados, os hospícios [...] e estabe-

lecimentos malcheirosos como fabricas de sabão, tinturarias e curtumes [...]‖ (2008, p.74). 
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Figura 4: Shakespeare‘s Globe 
Fonte: <http://www.qype.com.br/place/55731-Shakespeares-Globe-London/photos/311619>. 

 

 

 
Figura 5: O Globe Theatre depois da reforma de 1996 

Fonte: <http://www.qype.com.br/place/55731-Shakespeares-Globe-London/photos>. 

 

 

 
Figura 6: Encenação no Globe 
Fonte: <http://www.qype.com.br/place/55731-Shakespeares-Globe-London/photos>. 

 

http://www.qype.com.br/place/55731-Shakespeares-Globe-London/photos
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Vemos, portanto, que a adaptação da arquitetura do teatro elizabetano do século XVI 

para a Londres do século XXI torna-se importante para associarmos às adaptações atualizadas 

de peças de William Shakespeare, revisitadas, valorizadas, suplementadas e perpetuadas a 

cada deslocamento em diferentes filmes, diferentes épocas, diferentes recriações. Segundo 

Elizabeth Ramos, 

 
A mudança de percepção gera um novo posicionamento com relação às o-

bras traduzidas, conduzindo-nos à compreensão de que se uma obra de arte 

faz parte da tradição, ela está viva e é extremamente transformável através 
das diferentes interpretações. (RAMOS, 2009, no prelo) 

 

Para enxergamos o presente, faz-se necessário conhecer o passado. ―Só é possível 

compreender o presente na medida em que se conhece o passado‖ (PLAZA, 2003, p.1), lem-

bra-nos Júlio Plaza, para quem a tradução intersemiótica pode ser vista como resultado de um 

processo, uma relação entre dois textos, sem a preocupação de delimitação temporal. 

Fica clara a importância de Shakespeare como objeto de pesquisa, bem como a im-

portância social e cultural do teatro inglês do século XVI para o mundo. A quantidade de re-

presentações teatrais e midiáticas de inestimável valor estético, atualizadas no século XXI, 

fomenta uma variedade de estudos na área de tradução intersemiótica, cujo alvo são as peças 

do grande dramaturgo inglês. Essas adaptações cinematográficas começaram a proliferar a 

partir da metade do século XX, atravessando com vitalidade diferentes períodos histórico-

artísticos e platéias. Segundo Burgess, ―[...] foi através dos filmes que Shakespeare acabou 

sendo revelado para muitas pessoas em nossa época‖ (1996, p.91). 

Nas obras de Shakespeare, as personagens são pessoas reais, reis, rainhas, príncipes, 

ministros e mulheres do povo, representados diferentemente, a depender do local e da situação 

em que se encontravam. Suas peças reconstroem sentimentos como a dor, a alegria, a inveja e 

a tristeza, que, por fazerem parte da natureza humana, podem ser atualizados em diferentes 

contextos. No livro Shakespeare: a invenção do humano (2000), Harold Bloom afirma que 

Shakespeare define ―ser ou não ser humano‖ através das diversas personagens em suas peças, 

dando, então, uma nova roupagem ao conceito de humano. 

O que faz a poética de Shakespeare inédita é o momento em que ela acontece, com a 

evolução e a mudança do pensamento ocidental, uma nova maneira de ver e pensar o mundo e 

que se apresenta em suas peças. Segundo Jan Kott (2003), o dramaturgo é relido até os dias 

atuais, porque continua sendo atual. Seus textos dialogam com teorias de diversos pensadores 

da contemporaneidade como Sigmund Freud, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Michel Fou-
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cault, Jacques Derrida, além de outros. Imaginação e realidade mescladas ao lirismo e à vio-

lência proporcionam intensidade e atemporalidade aos textos shakespeareanos.  

Apesar de William Shakespeare ser objeto de estudo em todo o mundo, pouco ainda 

se sabe sobre ele, sendo este, talvez, o motivo de interesse pela suas sempre contemporâneas 

obras. 

 

 

1.2 A COMÉDIA SHAKESPEAREANA 

 

 

A primeira peça cômica de Shakespeare foi Trabalhos de amor perdido (Love’s La-

bour’s Lost). Escrita para um público aristocrático, apresentava uma linguagem mais rebusca-

da. A megera domada, objeto desta dissertação, foi escrita para uma platéia diversificada, co-

mum, e buscava um final feliz e harmônico, assim como as demais comédias shakespearea-

nas. A comédia é considerada como um gênero inferior, quando comparada à tragédia, sendo 

escrita para um público crescente, heterogêneo e menos exigente, que vai ao teatro para se 

divertir e fugir das tensões da vida. Comédia, não raro, está associada a pessoas comuns, me-

nos cultas. Seus personagens são pessoas de classe média, mas também podem pertencer a 

classes menos favorecidas como criados, artesões e pajens. 

De acordo com Barbara Heliodora, quando pensamos em amor nas peças de Shakes-

peare, são as comédias que vêm a nossa cabeça, e A megera Domada é uma delas. Segundo a 

autora: 

A Megera tem, na realidade, profundas ligações com A Comédia dos Erros: 
a esposa-megera vem do teatro romano e todo o clima pertence à tradição do 

ridendo castigat mores, da comédia como alegre lição de moral, com o tom 

romântico bastante acentuado. (2004.p.42) 

 

Heliodora comenta ainda que ―[...] Shakespeare é muitas vezes chamado de machista 

em função dessa comédia [...] e que, apesar de termos também essa visão, 

 

[...] não era assim que ele via a situação: a chamada subserviência de Kate 
no final é muito mais, para o poeta, o encontro de Kate consigo mesma, sua 

plena realização ao encontrar seu lugar certo no grande quadro do encadea-

mento dos seres, que era a visão do universo dominante na época. (HELIO-
DORA, 2004, p.42) 

 

Em A megera domada, temos como representantes das classes menos favorecidas o 
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funileiro Sly, no prólogo da peça, e os criados Tranio, Grumio e Biondello. Segundo Burgess, 

Shakespeare, ao adaptar o texto, criou uma peça dentro de outra peça e inseriu-se nessa histó-

ria. 

 

[...] Não é difícil perceber que Shakespeare colocou algo de si mesmo no pa-

pel de Sly – um funileiro de Warwickshire (ou um remendão de peças de 

teatro) um homem tímido que está ocupando o lugar no mundo do drama do 
pobre Christopher Marlowe já falecido, um provinciano de classe inferior 

que se tornou o amigo e o protegido de um nobre. (BURGESS, 1996, p.94) 

 

Segundo Burgess, Shakespeare inspirou-se em conhecimentos adquiridos através do 

italiano John Florio, secretário do conde de Southampton, membro da platéia aristocrata. Foi 

para essa platéia que o dramaturgo, escreveu sua primeira comédia. 

 

[...] A peça que Sly vê está ambientada em Pádua, e Shakespeare está come-

çando a mostrar algum conhecimento de segunda mão do nordeste da Itàlia - 
talvez algum conhecimento obtido através do italiano John Florio, secretário 

do conde de Southamptom. (BURGESS, 1996, p.94) 

 

O cômico, através da semiologia da representação, pode ser agregado às peças por 

meio de gestos, inflexões de voz, expressões faciais, assim como vestuário e apetrechos utili-

zados. Isso concorre para que a comicidade seja algo de fácil compreensão, possibilitando a 

diversão. A própria figura dos palhaços e bobos, nas peças, pode provocar risos sem a neces-

sidade de que os personagens profiram uma palavra sequer. 

A partir da segunda metade do século XX, diretores e produtores teatrais começaram 

a reconhecer a importância de peças cômicas e a preferi-las para encenação, levando-as a um 

grande sucesso de público. 

As comédias shakespeareanas, em geral, apresentam dois ou mais enredos, casais 

românticos, obstáculos, conflitos internos entre pais e filhas/filhos, namorados e namoradas, 

maridos e esposas, reis e súditos, conflitos externos, autoridade paterna, intrigas, separações, 

castigos, ameaças, mortes reais e fictícias. As histórias se desenrolam no estrangeiro. Obser-

va-se o uso da troca de identidades e do disfarce, e existem sempre obstáculos a serem trans-

postos, com o intuito de se alcançar um final feliz, tudo sob um clima de alegria e encanta-

mento. 
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1.3 A MEGERA DOMADA   

 

 

A peça A megera domada foi uma das primeiras escritas por William Shakespeare, 

que a adaptou, entre 1596 e 1597, de um antigo texto dramático, intitulado A Taming of a 

Shrew (FIGURA 5), de autor desconhecido. 

 

 

 
Figura 7: Personagens da peça TheTaming of the Shrew 

Fonte: <http://www.globe-theatre.org.uk/summary- 

of-taming-of-the-shrew-and-characters.htm> 

 

 

A megera domada é uma mistura de comédia romântica e crítica. Seu tema central é 

a disputa entre o homem (Petruchio) e a mulher (Catarina) – esta apresentada como decidida, 

autoconfiante e de língua afiada. A trama, centrada no casamento com um final feliz, acontece 

de maneira divertida, quando o pai de Catarina, Batista, impõe uma condição para o casamen-

to da filha caçula: ela somente se casará se a filha mais velha, Catarina, casar-se primeiro. Na 

peça, Bianca, a filha caçula, tem três pretendentes – Gremio, Hortensio e Lutencio. Existe 

uma trama entre Gremio e Hortensio para conseguir um marido para Catarina, para que, as-

sim, os dois possam conquistar Bianca. Por acaso, chega de Verona um forasteiro chamado 

Petruchio, em busca de uma esposa rica para se casar e Hortensio, que é seu amigo, ajuda-o a 

realizar esse desejo. Toda essa trama se dá sob a perspectiva da disputa dos sexos – Petruchio 

trata Catarina de forma grosseira, o que contrasta com o ambiente cavalheiresco da época, 

possibilitando fornecer à peça um humor bem popular que atinge todo tipo de público. 

O prólogo da peça foi mantido igual ao da peça fonte e inspirado no conto das Mil e 
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Uma Noites. O tema é a releitura de um poema de 1575, intitulado A Merry Jest of a Shrewd 

and Curst Wife Lapped in Morel’s Skin for her Good Behaviourum. O nome do personagem 

Petruchio foi retirado de Notte Piacevoli, de Giovanni Straparolo
8
. A personagem Bianca e 

seus pretendentes retirados de Supposes, de George Gascoigne, tradução inglesa de I Supposi-

ti, de Ariosto. Nesse prólogo, um lorde chega a uma taverna, encontra um mendigo bêbado, 

de nome Sly, e resolve então pregar-lhe uma peça. Como o mendigo está adormecido, o nobre 

então resolve, juntamente com um grupo de atores, trocar-lhe as roupas por vestes nobres e 

cercá-lo de empregados para que, ao acordar, ele pensasse ser um nobre que saiu de um pesa-

delo. Esse prólogo não é retomado ao fim da peça. 

Torna-se interessante analisar a Megera Catarina, (re)significada por Shakespeare, 

em Pádua, na época elisabetana. O comportamento da protagonista foge ao padrão da época – 

a personagem é desaforada e impetuosa, o que pode ser provocado pela preferência de seu pai 

por sua irmã, Bianca, considerada modelo na sociedade de então: a mulher submissa, silencio-

sa, caridosa, virtuosa e recatada, cujo dever era cuidar do marido. Vemos que os personagens 

sofrem as conseqüências das imposições culturais da época em que se encontram: a mulher 

deveria ficar sempre calada e expressar-se o mínimo possível. Catarina rebela-se contra essa 

situação imposta, manifestando-se através do uso inadequado da linguagem da época. 

Catarina, a megera, rompe, portanto, o paradigma social renascentista em relação à 

condição da mulher naquele contexto, rebelando-se, também, diante da possibilidade de tor-

nar-se desvalorizada, caso sua irmã mais nova se casasse antes dela. A mulher era tratada co-

mo uma mercadoria negociada entre as famílias. 

Batista, pai de Catarina, pressiona-a a casar, tratando-a como uma mercadoria e in-

fluenciando assim o seu mau comportamento, de acordo com a sociedade. Catarina rejeita o 

casamento, o que impede o casamento de sua irmã, Bianca. Entretanto, os pretendentes de 

Bianca resolvem se unir para encontrar um marido para Catarina. 

No primeiro ato da peça, observamos que consideravam Catarina como um demônio, 

uma megera, conforme pode ser observado no diálogo de Hortensio com Gremio.  

 

Hortensio: De demônios semelhantes, livrai-nos, ó bom Deus! 

Gremio: E a mim também, bom Deus!  (1995. p. 578). 

 

  Hortensio enfatiza, durante o seu diálogo com Gremio, que queria se livrar de Ca-
                                                        
8 Notte Piacevoli ou Le piacevoli notti é uma reunião de 75 novelas assinadas pelo escritor italiano Giovanni 

Francesco Straparola, e publicada em Veneza por volta de 1550. Cf. Le piacevoli notti (verbete). WIKIPEDIA. 

Disponível em: <http://it.wikipedia.org/wiki/Le_piacevoli_notti>. Acesso em: jan. 2010. 
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trina, e tudo que quer é arranjar um marido para ela e casar-se com a doce Bianca.  

 

Hortensio: Ora, senhor, arranjar um marido para a irmã dela. 

Grêmio: Um marido! Ou um demônio! 
Hortensio: Estou dizendo um marido. (1995. p. 579) 

            

Toda a trama, recheada de interesses, irrita Catarina e a enfurece cada vez mais, tor-

nando-a uma verdadeira megera, como se pode constatar na cena em que Hortensio e Lucen-

tio se vestem de professores particulares para as filhas de Batista. Catarina, já irritada com a 

briga que teve com Bianca, e após uma discussão com o pai, quebra a cabeça de Hortensio 

com um alaúde. Batista pergunta a Hortensio:  

 

Batista: Que aconteceu, meu amigo? Por que estás tão pálido?  
Hortensio: Garanto-vos que, se estou pálido, é de medo.    

Batista: Como! Será que minha filha nunca será uma boa musicista? (1995. 

p. 591) 

            

Conforme os padrões socioculturais, os homens gostavam de mulheres passivas, do-

ces, meigas e comportadas. Vejamos mais uma cena em que Petruchio explica a Hortênsio o 

que o levou a Pádua. 

 

Hortensio: [...] E agora, dizei-me, querido amigo, que vento feliz vos trouxe 
da velha Verona a Pádua?  

Petruchio: [...] Em poucas palavras, Signior Hortensio, eis a minha situação: 

Antônio, meu pai, acaba de morrer e eu me lancei nesse labirinto para casar-

me bem e prosperar o melhor que puder. (1995, p.583) 

  

Vemos que Petruchio tinha interesse em arrumar um casamento e melhorar de vida. 

       

Hortensio: [...] Queres que te apresente a uma esposa irritadiça e desagradá-

vel? Apenas terás que agradecer-me o oferecimento: e, entretanto, eu te 
prometerei que será rica, e muito rica. Mas, tu és tão meu amigo que não po-

deria desejar-te ver casado com ela. (1995, p.584) 

Petruchio: Signior Hortensio, entre amigos como nós, poucas palavras bas-
tam. E assim, se conheces uma mulher bastante rica para converter-se em 

esposa de Petruchio, como a riqueza é o estribilho de minha canção matri-

monial, seja ela tão feia quanto a amante de Florêncio, tão velha quanto a 

Sibila e tão abominável e bravia quanto Xantipa de Sócrates, ou, pior ainda, 
não me espantará, ou, ao menos, não embotará o fio da paixão, mesmo que 

seja tão furiosa como o mar Adriático. Venho para casar-me ricamente em 

Pádua; e se casar-me ricamente em Pádua, casar-me-ei com toda a felicida-
de. (1995, p.584) 
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  Observamos, no texto dramático, que, para Petruchio, o casamento era uma fonte de 

riqueza. Depois de conhecer Catarina, ele adota uma estratégia especial para lidar com a mo-

ça: enquanto ela grita e o ofende com suas palavras, ele a elogia e trata bem, isto é, ao mesmo 

tempo em que elogia Catarina, ele a coloca na posição de megera. Quer chamar a atenção de 

Cate para, assim, conquistá-la. A fala de Petruchio, repleta de metáforas, começa a mudar o 

comportamento de Cate. A princípio, ela reage com fúria à abordagem de Petruchio, mas, ao 

longo da história, é dominada e muda o seu comportamento em relação a ele. 

Recusar um casamento era um comportamento considerado absurdo na Renascença, 

e as atitudes de Catarina são consideradas subversivas em relação à sociedade da época. Pe-

truchio é visto por Cate como louco e intragável.  

O primeiro encontro entre Catarina e Petruchio é explosivo – podemos compará-lo à 

mistura de fogo e álcool. Catarina dá um tapa em Petruchio, desafiando-o: 

 

Petruchio: [...] Como! Com minha língua na vossa cauda? Ora, vinde aqui. 
Sou um cavalheiro, bondosa Catita. 

Catarina: Vou então experimentar. (Dá-lhe um tapa.) 

Petruchio: Juro que vos esmurrarei, se baterdes de novo. 
Catarina: E perderíeis as armas de cavalheiro. Se me baterdes, não sois cava-

lheiro, e se não sois cavalheiro, não precisais de armas. (1995. p.593) 

 

Era inadmissível, à época, um homem ser esbofeteado por uma dama, embora as leis 

permitissem aos homens o direito de bater nas suas mulheres e empregados. Catarina demons-

tra não ter medo de Petruchio, e ele, por sua vez, para encantá-la e conquistá-la, não revida, 

apenas ameaça. 

Finalmente, chega o dia do casamento de Catarina e Petruchio. Ele se atrasa bastante, 

e o comportamento de Catarina foge ao esperado: ela chora, quando o noivo se atrasa. Quando 

finalmente chega, ele está vestido em trajes horríveis – um gibão e calças velhas – e está mon-

tado num cavalo pelado, infectado de sarna e cheio de tumores. Sua intenção era chocar Cata-

rina e a todos. 

É Gremio quem descreve a cena do casamento na igreja: 

 

Gremio: [...] Quando o padre perguntou se aceitava Catarina como esposa, 
ele exclamou: ‗Sim, por Deus!‘, e começou a praguejar tão alto que o sacer-

dote, completamente estupefato, deixou cair o livro no chão; e como se cur-

vasse para apanhá-lo, o noivo, louco furioso, deu-lhe tal palmada que padre e 
livro, livro e padre, rolaram pelo chão. ‗Agora‘ acrescentou ele, ‗que os apa-

nhem quem quiser!‘ (1995, p. 603) 
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Após o casamento, Catarina se transforma, sob o poder do marido. Torna-se uma no-

va mulher, sensata e meiga. Petruchio, com a clara intenção de intimidá-la, grita com seus 

empregados. Na cena em que ele pede água para Catarina, um dos empregados derrama a á-

gua nela, sem querer, e Petruchio bate nele. Catarina defende o empregado: ―Paciência, por 

favor. Foi sem querer‖ (1995, p.608). 

Quando Petruchio pede a um alfaiate para costurar para Catarina, ela escolhe um 

chapéu, do qual Petruchio não gosta: 

 

Petruchio: [...] Como! Isto foi moldado numa gamela! Um prato de veludo! 
Tira daqui! É inconveniente e escandaloso! Parece uma concha ou uma casca 

de noz, uma bagatela, um brinquedo, um logro, uma touca de criança. Tira-o 

daqui, vamos, e trazei-me um maior. 

Catarina: Não quero um maior. Este está na moda e assim estão usando as 
damas elegantes. 

Petruchio: Quando fordes delicada, tereis um igual; mas, não antes. 

Catarina: Sabei, senhor, se posso ter a liberdade de falar e quero falar, pois 
não sou criança, nem bebê. Pessoas melhores que vós aguentaram a minha 

franqueza; e se não quiserdes suportá-la, é melhor que fecheis os ouvidos. 

Minha língua exprimirá o ressentimento de meu coração ou, se ou prendesse, 
meu peito arrebataria e, antes que isto suceda, quero ser livre e falar como 

quiser. 

Petruchio: Como! Estás dizendo a verdade. Este gorro é horrível, uma crosta 

de creme, uma quinquilharia, uma torta de seda. Gosto tanto de ti que não 
posso ver-te com isto. 

Catarina: Gostes ou não de mim, eu gosto do gorro e ficarei com este ou ne-

nhum outro. 
Petruchio: Teu vestido? Ah! Sim. Vinde, alfaiate. Deixai-nos vê-lo. [...] 

(1995, p.613-14) 

 

Catarina quer impor a sua vontade, lutar pelo direito de ser alguém e não apenas um 

objeto. 

Em uma cena da visita do casal ao pai, Petruchio chama o sol de lua e Catarina o cor-

rige. Petruchio teima e diz que trata-se da lua e está brilhando. Hortensio pede então a Catari-

na para concordar com ele, pois, caso contrário, nunca chegarão à casa de seu pai. Catarina 

então concorda com Petruchio e diz que o sol é a lua: ―Prossigamos o nosso caminho, por 

favor, já que viemos de tão longe. Que seja a lua ou o sol, ou o que desejardes. Se quiserdes 

chamar uma lamparina de sol, juro que será para mim‖ (1995, p.618). 

              No casamento de Bianca, enquanto todos jantavam, Catarina diz a Petruchio que 

Hortensio se casou com uma mulher de difícil trato. 

  

Catarina: Quem é tonto pensa que o mundo gira ao redor? Gostaria que me 

explicásseis o que entendeis por essas palavras. 
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Viúva: Vosso marido, importunado por uma megera, mede as penas de meu 

marido pelas suas. Agora sabeis o que quero dizer. 

Catarina: Uma opinião bem baixa. 
Viúva: Isto mesmo, referia-me a vós. (1995, p.624) 

 

Bianca, depois de casada, mostra-se mais autoconfiante e, após o comentário de 

Gremio, de que todos estão trocando marradas, Bianca diz: 

 

Bianca: Cabeça e marrada! Uma pessoa de réplica pronta diria que, para dar 

marradas, é preciso, como vós, possuir cornos. 

Vicêncio: Sim, senhora recém-casada, isto vos fez acordar? 
Bianca: Sim, mas não me inquietou. Assim, vou dormir de novo. (1995, 

p.624) 

 

Observa-se a atitude de Bianca, ao final da peça – inversão shakespeareana – que de 

mulher passiva, desejosa de casar-se, torna-se uma mulher de opinião. 

No final da peça, há uma aposta entre os homens sobre qual das três mulheres, Cata-

rina, Bianca ou a viúva, era a mais obediente. Na ausência das três, os maridos pedem que 

Biondello as convoque. Bianca diz não poder, pois está ocupada. A viúva diz que, se o marido 

quer vê-la, que vá até ela. Catarina é a única que vai ao encontro do marido e ainda aconselha 

as mulheres a obedecerem a seus maridos. 

 

Catarina: Teu marido é teu senhor, tua vida, teu guardião, tua cabeça, teu so-

berano; é quem cuida de ti, quem se ocupa de teu bem-estar. É ele quem 
submete seu corpo aos trabalhos rudes, tanto na terra como no mar. De noite, 

vela no meio da tempestade; de dia, no meio do frio, enquanto tu dormes ca-

lidamente em casa, segura e salva. Só implora de ti o tributo do amor, da do-
ce e fiel obediência: paga bem pequena para tão grande divida. A mulher 

tem as mesmas obrigações em relação ao marido do que um súdito em rela-

ção ao príncipe. [...]. Causa-me vergonha ver as mulheres declararem, ingê-
nuas, a guerra, quando deveriam implorar a paz; pretenderem o mando, a su-

premacia e o domínio estando a servir, amar e obedecer. Por que nossos cor-

pos são tão delicados, frágeis e tenros, impróprios para as fadigas e agitações 

do mundo [...] (1995, p.627) 

 

Catarina, neste recorte, demonstra sua fragilidade: 

 

[...] Eu também já tive um gênio tão difícil, quanto os vossos, um coração 

tão altaneiro e, talvez, maiores motivos para opor uma palavra a outra pala-
vra e mau humor por mau humor. Mas agora compreendo que nossas lanças 

não passam de frágeis caniços; nossa força, fraqueza, uma enorme fraqueza 

que, aparentando que somos os mais, provamos que somos os menos. (1995, 

p. 627) 
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O comportamento da personagem deixa claro o direcionamento para o final feliz e 

harmônico, traço já assinalado como característico da comédia shakespeareana. 

 

 

1.4 A MULHER NA PEÇA SHAKESPEAREANA  

 

 

A mulher, tradicionalmente submissa, no período elizabetano, pode representar um 

papel muito importante dentro das peças de Shakespeare – cujo contexto era o teatro patriar-

cal, em que os papéis femininos eram representados por jovens rapazes atores na fase da pu-

berdade, período em que há uma oscilação na voz, ficando mais fácil afiná-la para representar 

uma mulher. Esses disfarces masculinos para as personagens femininas ofereciam maior co-

micidade às peças. Faz-se necessário ressaltar que a origem desse procedimento estava nos 

contos e novelas da Antigüidade, assim como no drama renascentista da Itália. 

No período em que a peça A megera domada foi escrita, a mulher não tinha direito a 

voz ou à auto-representação. O homem era o único com direitos, era ele quem ditava as regras 

de comportamento. As mulheres eram totalmente excluídas da possibilidade de participarem 

da sociedade, da vida pública e da religião. Não tinham acesso à escola, muito menos à edu-

cação superior. Podemos concluir que, por esse motivo, quase não há registros de escritos 

femininos desse período. O homem era livre para exercer vários papéis na sociedade, diferen-

temente do desempenho social da mulher, que era bastante limitado. Ela podia ser mãe, espo-

sa, dama ou criada, virgem, prostituta ou bruxa, mas não podia assumir outros papéis, diferen-

tes daqueles preestabelecidos. Esses preconceitos eram oriundos de crenças antigas segundo 

as quais a mulher não era capaz de assumir papéis de destaque na sociedade, na política, nas 

artes e no mundo dos negócios, pois o poder patriarcal tinha o objetivo de assegurar a hege-

monia masculina. A mulher era considerada fraca, passiva, submissa, dependente, falsa, volú-

vel, pois se deixava guiar demasiadamente pela emoção; em contrapartida, o homem era con-

siderado forte, ativo, dominador, independente, sincero e verdadeiro, orientado pela razão. 

Na época da Renascença Elizabetana, o qualificativo de ―megera‖ referia-se a um ti-

po diferente do que poderíamos chamar de ―megera‖ nos dias atuais: ela era a mulher de lín-

gua afiada, geniosa e que insultava a todos; não era uma ―verdadeira dama‖. Atualmente, con-

sidera-se ―megera‖ a mulher cruel e de mau caráter. 

É interessante observar que, na sociedade patriarcal da época, quem estava no trono 

era uma mulher, a rainha Elizabeth I, que, com atitudes austeras, transformou a Inglaterra, em 
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uma das maiores potências marítimas mundiais.  

Esse fato, de alguma maneira, ajudou as mulheres da Inglaterra a terem maior liber-

dade do que as demais, em outros países da Europa. Elas passaram a freqüentar lugares públi-

cos, como mercados, feiras e teatros. Algumas, no entanto, eram mais rebeldes e relutavam 

em se submeter ao regime patriarcal. Estas eram consideradas ―as megeras‖. 

Todo esse procedimento vem a contrastar com o papel atual da mulher na sociedade 

do século XXI, em que a figura feminina, nos grandes centros ocidentais, se encontra emanci-

pada, capaz de conquistar papéis diversos. A partir dos anos 1960, percebem-se expressivas 

inovações sociais em relação ao papel da mulher dentro da sociedade, visando melhorias na 

infra-estrutura social, resultantes de movimentos de lutas pelos direitos femininos contra as 

formas de opressão, a que as mulheres eram submetidas.  Através desse movimento, conheci-

do como feminismo, reivindicavam o direito de igualdade. As mulheres que participavam 

desse movimento feminista já foram vistas como ―mal amadas‖, sendo discriminadas pelos 

homens, assim como por mulheres que aceitavam o seu papel submisso, na sociedade patriar-

cal. 

A capacidade de Shakespeare em dialogar com diversas épocas fornece argumentos 

para que o diretor de uma adaptação reconfigure mulheres com igual arte e perspicácia, evi-

denciando a capacidade da mulher para transcender os limites de sua condição dentro do sis-

tema patriarcal e tornar-se agente da diferença dentro da sociedade. Partindo desse raciocínio, 

torna-se importante traçar uma análise cronológica das quatro releituras da obra shakespeare-

ana, o que nos levará, posteriormente, a uma visão mais clara de como cada diretor traçou o 

perfil dessa mulher ―megera‖ dentro da sociedade, em diferentes épocas.  
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2  O CINEMA E A (RE)SIGNIFICAÇÃO DO TEXTO SHAKESPEAREANO 

 

 

A literatura se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo que foi. Ela a 

exprime, movimentando sua memória e a inscrevendo nos textos por meio 

de um certo número de procedimentos de retomadas, de lembranças e de re-
escrituras, cujo trabalho faz aparecer o intertexto. 

Tiphaine Samoyault, 2008. p.47                                 

 

 

Como passar para a imagem o discurso da literatura? Seriam as releituras cinemato-

gráficas obras inferiores e sem objetivos específicos? 

O cinema, inventado pelos irmãos Lumière, em 1895, utilizou a literatura como fonte 

para adaptações ou recriações voltadas para o lazer. No início do século XX, o público habi-

tuado às salas de espetáculos teatrais, deslocou-se, também, para o cinema. Havia, ainda, par-

ticularmente, as platéias que não tinham acesso à sofisticação e aos preços dos ingressos aos 

espetáculos teatrais. Em conseqüência, o número de salas e sessões cinematográficas aumen-

tou. 

O cinema passou a ser freqüentado, assim, por todas as camadas sociais, igualando-

as e influenciando-as. 

A platéia mista e o objetivo de Shakespeare em escrever por interesse, mencionados 

no capítulo anterior, remetem-nos ao público cinéfilo, à cultura de massa da contemporanei-

dade, aos espectadores da mídia cinematográfica, que, ao assistirem a um filme, são de algu-

ma maneira manipulados por diretores e/ou roteiristas que, através das atualizações, reprodu-

zem ou recriam cenas e linguagens muitas vezes vulgares e grosseiras encontradas nas peças 

de Shakespeare, particularmente nas comédias, com a mesma intenção de conquistar o públi-

co. 

Na contemporaneidade, os diretores ou roteiristas estão, assim como Shakespeare, 

preocupados com o pólo receptor, responsável pelo retorno financeiro da obra. 

Toda época tem o seu próprio Shakespeare, que varia de acordo com a escolha do 

adaptador e a preferência da cultura de massa que revisita. Diretores e roteiristas, ao atualiza-

rem uma obra, buscam uma intimidade maior com a recepção, aproximando o máximo possí-

vel o texto-fonte do texto-alvo. 

Peças canônicas como as de William Shakespeare tornaram-se fontes inesgotáveis de 

adaptações, trazendo temas universais como o amor, a inveja, o ódio, a morte, o sentimenta-
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lismo, o erotismo e a violência. 

Adaptações, releituras ou recriações são excelentes meios de compreendermos me-

lhor a maneira como o cineasta joga com as personagens através do imaginário do leitor. Para 

entendermos as relações entre obra, espectador, roteirista e/ou diretor, faz-se necessário ob-

servar que, ao recriar/reler um texto, o roteirista e/ou diretor cria situações a partir de uma 

realidade própria, do seu ponto de vista, direcionado-as a um público em particular. Essa 

perspectiva vai além de uma prática cultural, revelando também um propósito ideológico. 

Quando o espectador torna-se o centro da cena, o seu papel passivo passa a ser ativo, trans-

formando-o em um co-participante da obra. 

 

[...] se o filme não exterioriza o tempo e o gosto contemporâneos e não man-

tém um diálogo imediato e eficaz com os espectadores, está fadado ao fra-
casso ou à inexistência. Nesse sentido, mais caro um filme, mais absoluta a 

exigência apriorística de um grande e variado mercado consumidor. (SAN-

TIAGO, 2004, p.113)   

 

Partindo do princípio de que um texto está sempre em evolução, sendo também ina-

cabado, faz-se necessário que o espectador complete-o com suas experiências particulares, 

criando uma relação dialética entre autor, obra e leitor. 

Nos filmes que aqui serão analisados, percebemos elementos simbólicos da cultura 

do seu país de origem e de recepção, perpassados pelo nosso imaginário cultural.  Esses ele-

mentos ativam o imaginário dos espectadores, entrelaçando o real e a imaginação, na atmosfe-

ra propícia da sala de projeção, proporcionando um fascínio ímpar aos espectadores.  

As releituras, que serão aqui analisadas, são inovadoras em muitos aspectos. Além 

disso, percebemos vozes múltiplas, que serão discutidas à medida que aprofundarmos a análi-

se. 

A complexidade da releitura fílmica depende, principalmente, da maneira como o di-

retor apresenta, através de imagens, os elementos da nova narrativa. Infelizmente, muitas ve-

zes, as escolhas do diretor estão sujeitas a críticas por parte da audiência, que não reconhece 

no filme a obra literária, frustrando-se por não ver no filme uma cópia exata do texto literário 

lido.  

No cinema, o apelo visual é muito mais forte que no livro, e através de uma lingua-

gem própria, nas recriações dos textos literários, o cinema trabalha com a tradução interse-

miótica. Julio Plaza (2003) qualifica essa tradução como ―prática artística‖ consumida como 

―recepção produtiva‖: 
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[...] concebemos a Tradução Intersemiótica como prática crítico-criativa, 

como metacriação, como ação sobre estruturas e eventos, como diálogos de 

signos, como um outro nas diferenças, como síntese e re-escritura da histó-
ria. Quer dizer: como pensamento em signos, como trânsito de sentidos, co-

mo transcriação de formas na historicidade. (PLAZA, 2003, p.209). 

 

O filme adaptado é uma obra de arte, um objeto cultural, pois o diretor, após ler o 

texto-fonte transforma-o de acordo com sua visão pessoal e cultural.  

 

O valor de um objeto cultural depende também do sentido que se lhe dá a 

partir de uma nova leitura, sobretudo se esta desconstrói leituras alicerçadas 
no solo do preconceito. Espetáculo e simulacro são bons e ruins. Depende. 

Existem para a razão apaixonada do leitor-cidadão. Ou não. (SANTIAGO, 

2004. p.133) 

 

Shakespeare sabia suscitar paixões e como as suas criações atravessam séculos, será 

sempre contemporâneo e recriado. As releituras ou recriações são hipertextos criativos, tão 

válidos, quanto o texto-fonte, e seu sucesso está centrado no pólo receptor.  

 

A operação tradutora como trânsito criativo de linguagem nada tem a ver 
com a fidelidade, pois ela cria sua própria verdade e uma relação fortemente 

tramada entre seus diversos momentos, ou seja, entre passado-presente-

futuro, lugar-tempo onde se processa o movimento de transformação de es-
truturas e eventos. (PLAZA, 2003, p.1)  

 

Podem ser consideradas como ―novos textos‖ ou palimpsestos, sendo característica 

da contemporaneidade, período caracterizado ―[...] por uma imensa inflação babélica de lin-

guagens, códigos e hibridização dos meios tecnológicos que terminam por homogeneizar, 

pasteurizar e rasurar as diferenças: tempo de mistura‖ (PLAZA, 2003, p.2006 ?). 

Assim, podemos dizer que a tradução não anula a obra literária fonte – e nem deseja 

fazê-lo. Ao contrário, permite que ela sobreviva revitalizada, suplementada. Ao pensar em 

adaptações de uma obra, pensamos na sua propagação através dos tempos. Julio Plaza classi-

fica a tradução como: 

 

[...] o intervalo que nos fornece uma imagem do passado como ícone, como 
mônada. A tradução, ao recortar o passado para extrair dele um original, é 

influenciada por esse passado ao mesmo tempo em que ela também como 

presente influencia esse passado. (PLAZA, 2003, p.6) 

 

Na recuperação do passado, podemos analisar, através da tradução intersemiótica, 

textos fílmicos que promovem leituras interessantes da obra canônica, levando o especta-



36 

 

dor/leitor a reflexões sobre essa obra na contemporaneidade. Pensar na recepção do teatro de 

Shakespeare nos leva a pensar em cinema, uma vez que teatro e cinema são atividades semió-

ticas. No entanto, traduzi-los não significa apenas trocar de sistemas semióticos, isto é, do 

texto-dramático para o cênico. A passagem de uma peça escrita para o palco já é uma caracte-

rística de uma tradução intersemiótica, assim como de sua adaptação para o cinema. As trans-

formações pelas quais passam as peças teatrais, quando adaptadas para a mídia cinematográfi-

ca, por exemplo, irão considerar fatores culturais, linguagens, espaços, figurino, dentre outros, 

para que o filme possa interagir com a platéia, isto é, com o pólo receptor. 

 

Se num primeiro momento, o tradutor detém um estado do passado para ope-
rar sobre ele, num segundo momento, ele reatualiza o passado no presente e 

vice-versa através da tradução carregada de sua própria historicidade, sub-

vertendo a ordem da sucessividade e sobrepondo-lhe a ordem de um novo 
sistema e da configuração com o momento escolhido. (PLAZA, 2003, p.1)  

    

Assim pensando, esta pesquisa investiga a tradução intersemiótica do texto dramático 

de A Megera Domada, sob uma perspectiva diacrônica e, simultaneamente, sincrônica, uma 

vez que caminha para a análise de quatro releituras fílmicas da peça feitas em diferentes épo-

cas (análise diacrônica), analisando aspectos pertinentes a cada um dos períodos em que se 

deu a tradução (análise sincrônica). 

As quatro versões fílmicas, aqui estudadas, representam (re)significações da peça 

fonte de William Shakespeare, escrita no século XVII, tendo como tema principal a disputa 

entre os gêneros. Esse tema vai ser abordado de maneiras diversas, dependendo de como cada 

diretor o (re)significou, de acordo com a sua visão de mundo e época em particular. ―A tradu-

ção, ao recortar o passado para extrair dele um original, é influenciada por esse passado ao 

mesmo tempo em que ela também como presente influencia esse passado‖ (PLAZA, 2003, 

p.6). 

Sabe-se que boa parte das obras cinematográficas é oriunda de um texto literário, o 

que demonstra a forte ligação entre essas duas linguagens. Podemos comparar as adaptações 

fílmicas a um palimpsesto: raspando a sua superfície, encontramos outros textos oriundos de 

lugares e tempos distintos.  

No entanto, é preciso que tenhamos em mente que uma peça teatral e sua releitura 

fílmica devem ser consideradas obras independentes, genuínas, apesar de estarem intimamen-

te relacionadas. O meio fílmico, pelo fato de oferecer uma multiplicidade de fatores inerentes 

a ele – posicionamento da câmera, instrumento que o diretor usa para direcionar o expectador 

a um local determinado por ele; os close-ups; os planos longos, que aproximam ao máximo o 
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cinema do teatro, dando a oportunidade ao espectador refletir sobre a cena –, proporciona 

maior liberdade de interpretações que o teatro. 

O texto dramático, (re)significado para um filme, leva consigo sentimentos, percep-

ções e as próprias impressões contidas, em forma de imagens, levando o espectador a uma 

pluralidade de interpretações, muitas vezes resultantes da construção da intertextualidade se 

dá a partir da percepção do passado dentro de um texto. É o espectador perpetuando a obra 

através da sua interpretação. Pensar bem a noção de intertextualidade permite sair da oposição 

estanque, que divide os críticos, segundo a qual ou a literatura fala do mundo, ou ela fala ape-

nas de si mesma [...]. (SAMOYAULT, 2008, p.103) 

Para analisarmos os exemplos de intertextualidade existentes entre o texto dramático-

fonte e as quatro releituras, acreditamos ser pertinente comentar a trajetória das comédias e o 

talento cômico de Shakespeare. 

Conforme já mencionado, a diversificada platéia do teatro elizabetano e os interesses 

de Shakespeare em atingir essa audiência diversificada nos remetem às atuais relações entre o 

público do cinema e às estratégias utilizadas pelos produtores da indústria cinematográfica, a 

fim de conquistar o público. Diretores e roteiristas procuram, assim como Shakespeare, ob-

servar as expectativas do pólo receptor, inclusive como forma de garantir o retorno financeiro 

de suas produções. 

 

 

2.1 AS RELEITURAS NO CINEMA E NA TV 

 

 

2.1.1 Kiss me Kate, de George Sidney 

 

 

O cinema não é uma desculpa para ilustrar a literatura. 
 

Peter Greenaway 

 

A partir da afirmação do cineasta Peter Greenaway, podemos inferir que o cinema, 

apesar de muitas vezes ter na literatura a sua fonte, é também uma criação que oferece múlt i-

plas possibilidades de interpretação. George Bluestone, em ―The Limits of the Novel and the 

Limits of the Film‖, assinala que ―[...] entre a percepção da imagem visual e o conceito da 
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imagem mental está a raiz da diferença entre as duas mídias‖ (2003, p.1)
9
. 

A releitura Kiss Me Kate (FIGURA 6), sob a direção de George Sidney, em 1953, é 

um musical filmado nos bastidores do Ford Theatre, em Baltimore. Surgiu na época áurea da 

MGM, como obra que mesclava comédia, dança e música. A coreografia foi feita por Hermes 

Pan e a produção por Jack Cummings. 

 

 
Figura 8: Capa do DVD Kiss me Kate (1953) 

 

 

Para protagonistas foram convidados os atores Lili Vanessi (Kathryn Grayson, que 

na peça dentro do filme interpretou Katharina), e Fred Graham (Howard Keel, que fez o per-

sonagem Petruchio). O filme teve como obra-fonte a peça teatral da Broadway, representada 

em 1948. Todos os textos e músicas foram mantidos no filme, pois Cole Poter (1892-1964) 

acreditava que, dessa maneira, conseguiria seguramente sucesso da crítica e do público em 

relação ao filme. 

O filme é uma história dentro de outra história, servindo a primeira história de prólo-

go para a história seguinte. Torna-se interessante observar a aparição Cole Porter, compositor 

das músicas do filme na releitura, representado pelo ator Ron Randell. Ora, levando-se em 

conta que Porter tinha como hábito basear-se nas obras e autores canônicos, para construir os 

temas de suas músicas, visando garantir o sucesso eminente, e sendo o filme um musical, em 

                                                        
9 Tradução nossa para: ―[...] between the percept of the visual image and the concept of the mental image lies the 

rot difference between the two media‖. 
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uma época de grande efervescência do sapateado, da música e dança, época dos grandes fil-

mes musicais, percebemos o fato como uma tentativa maior de promover e valorizar o próprio 

filme. Nada mais interessante do que ter Cole Porter como personagem, apesar de sua apari-

ção limitar-se a uma única cena, a de abertura do filme, não havendo necessidade de um re-

torno. Podemos entender tal aparição como exigência da produtora ou do diretor do filme, 

configurando que a prioridade do cinema é o lucro e a rentabilidade, e que, ―[...] o importante 

é saber quem encomendou a tradução, a quem ela interessa e que necessidade está sendo pre-

enchida com a sua realização‖ (DINIZ, 1999, p.28). Vemos também ―a influência da patrona-

gem [...] que dita e [...] modela o ‗lugar‘ que escritores e tradutores podem ocupar (AMO-

RIM, 2005, p.29). 

Sabemos, no entanto, que, na peça de Shakespeare, o prólogo também não é retoma-

do ao final, levando-nos a perceber um rastro da obra-fonte nessa inovadora releitura. O viés 

da comédia, no filme, é construído através do casal Lili e Fred, que, embora divorciados, vi-

vem em pé de guerra, o que será discutido detalhadamente mais adiante. O musical une, atra-

vés de coreografias e canções, a tempestuosa relação de Lili e Fred que, assim como Katheri-

na e Petruchio, declaram seu amor ao som de ―So in Love‖, e brigam ao som de ―Hate Men‖.  

A atriz Ann Miller vive a personagem Lois Lane que, na peça, interpreta Bianca. 

Seus pretendentes são interpretados por Bob Fosse (que vive o personagem Hortensio) e 

Bobby Van (no papel de Grêmio), pretendentes de Bianca. 

O filme contribui para uma (re)significação rica e diferente da peça-fonte em diver-

sos níveis. Compõe um grande tecido semiótico-cultural que confere aos textos de Shakespea-

re fluidez histórica e sobrevida através de inúmeras variantes, retextualizações ou transposi-

ções em novas mídias e para novas audiências. 

Shakespeare já (re)significava e re-textualizava textos-fontes, na medida em que se 

apropriava de textos anteriores, relendo-os e ressignificando-os. O dramaturgo é um adaptador 

notável. A fluidez e a pluralidade dos seus textos levam diretores e cineastas a múltiplas adap-

tações cênicas, fílmicas e musicais de muitas de suas obras, e que podemos aceitar como o-

bras ―originais‖, tão importantes quanto o texto fonte e que aproximam o cânone da cultura de 

massa. 

Estas reflexões nortearam a análise da criação do filme musical Kiss me Kate. A lin-

guagem do musical se adéqua, perfeitamente, à proposta de reproduzir o clima festivo implíci-

to no texto dramático de Shakespeare. O enredo, por exemplo, apresenta as mesmas caracte-

rísticas metadramáticas presentes no gênero chamado backstage musical (musical ambientado 

nos bastidores).  
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O diretor dessa releitura, George Sidney, nasceu em Long Island, Nova York e co-

meçou sua carreira como assistente na MGM. As músicas foram compostas por Cole Porter, 

famoso por seu estilo ímpar de compor músicas sofisticadas, o que acabou levando-o a fazer 

parte de uma lista de compositores de músicas imortais. 

 A música de Porter, nessa releitura, ajuda o espectador a ilustrar e entender melhor a 

peça shakespeareana. Para compreender e analisar melhor o filme de George Sidney, torna-se 

pertinente voltarmos à década de 1950, época áurea dos musicais da Broadway. 

A partir da década de 50, um novo estilo de dança ganha os palcos da Broadway: o 

jazz. Na época, Hollywood era dominada por grandes musicais, fase de ouro do cinema hol-

lywoodiano. Cole Porter, responsável por toda a trilha sonora do filme, iniciou sua carreira de 

sucesso em 1928, na Broadway, com o espetáculo Paris, com ―Let's Do It‖ (―Let's Fall In 

Love‖) na trilha. Entre os seus vários musicais, o mais famoso é Anything Goes, que estreou 

em 1934, e apresentou ―I Get a Kick Out of You‖ e ―You're the Top‖. Porter dizia não conse-

guir analisar suas próprias composições: ―Simplesmente não posso analisá-las‖, ―Consigo 

analisar a música dos outros‖
10

. No ano de 1937, Porter sofreu um acidente de cavalo, teve 

seqüelas no sistema nervoso e quebrou as duas pernas. Descobriu, também, que sofria de uma 

doença nos ossos, o que o deixou incapacitado, tendo que amputar a perna direita. Após o 

acidente, mesmo em uma cadeira de rodas, compôs para o espetáculo Leave It To Me. Onze 

anos mais tarde, com uma Broadway fracassada, Cole conseguiu, através do musical Kiss Me 

Kate, o retorno da fama para a Broadway. Na adaptação, o público é presenteado com as me-

lhores composições de Porter: ―Too Darn Hot‖, ―So In Love‖ e ―Always True To You In My 

Fashion‖. Em 2004, a vida de Cole Porter foi levada às telas do cinema pelo diretor Irwin 

Winkler, no filme De-Lovely, traduzido para o português como Vida e Amores de Cole Porter. 

O título do musical Kiss me Kate estabelece uma relação intertextual entre a adapta-

ção fílmica e o texto canônico que a antecedeu. ―Kiss me Kate‖ é uma frase dita por Petruchio 

no texto dramático shakespeareano. A semelhança configura a intertextualidade existente en-

tre as duas obras. Segundo Júlio Plaza, 

 

[...] na medida em que a tradução encara a história como linguagem [...], e 

fazemos um paralelo com questão tradutória, vemos, [...] o passado como í-

cone, como possibilidade, como original a ser traduzido, o presente como 
índice, como tensão criativo-tradutora, [...] e o futuro como símbolo, quer 

dizer, a criação à procura de um leitor [...] (PLAZA, 2003, p.8) 

                                                        
10 Cf. Cole Porter morreu há 45 anos. Revista Rolling Stones. 14 de outubro de 2009. Disponível em: 

<http://www.rollingstone.com.br/secoes/novas/noticias/6632>. Acesso em: mar. 2010. 
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O cinema nos proporciona, através de suas imagens e sons, o despertar da percepção, 

a ilusão, o fascínio, e a imaginação. Podemos considerá-lo também como um poderoso difu-

sor de culturas diversas. Vemos,, no filme questões referentes à cultura norte-americana, pois 

o diretor George Sidney, ―[...] realiza a transposição indispensável, consciente da necessidade 

de um processo de transformação ativa e não uma adesão escravisadora à obra original‖. Per-

cebemos, através da história, que Sidney ―[...] procura encontrar equivalentes culturais e visu-

ais para o mundo shakespeareano, definido essencialmente em termos verbais (DINIZ, 2003, 

p.53). 

O filme tem como primeira cena, em plano subjetivo, um livro onde se lê ―Cole Por-

ter, Kiss Me Kate‖. O livro é apanhado por Fred, que o admira e o coloca em cima do piano; 

simultaneamente, a campanhinha da porta soa e aparece Cole Porter, representado pelo ator 

Ron Randell, que se insere na cena como o compositor das músicas para a peça no filme. 

 

Fred: […] Você poderia abrir a porta, Paul? 
Cole Porter: Olá, Paul. 

Paul: Sr. Cole Porter, senhor. 

Fred: Obrigado por vir. 

Porter: Olá, Fred. 
Fred: Você chegou na hora certa. Tudo está pronto. O Piano está limpo e a-

finado. 

Porter: É uma questão de opinião. De qualquer maneira, o que está errado? 
Fred: Você quer que Lilli faça parte da peça não quer? – Muito. [...]  

  

Vale a pena ressaltar que, na década de 1950, era comum casais se divorciarem, e es-

se fato é levado às telas através de Fred e Lili que, embora ainda se amassem, estavam recém-

divorciados. Podemos confirmar o fato através dos olhares apaixonados que o casal troca. 

Fred, o diretor e também ator principal da peça A megera domada, convidou Lili para repre-

sentar Kate, além da atriz Lois Lane para o papel de Bianca. Um ponto de intertextualidade 

pode ser observado quando Lili pergunta a Cole Porter, ―você acha realmente que eu poderia 

ser a megera? Fred responde, ―você será a perfeita megera‖ e Lili olha para ele enraivecida. 

É através do novo e de insights valiosos que aprendemos a valorizar as obras de arte 

tecnológicas, incluindo as obras hollywoodianas, que atendem aos anseios de seus leitores e 

espectadores: 

 

Como adaptação, o filme pode ser considerado uma investigação das frontei-
ras entre meios comunicativos diferentes e também como uma série de medi-

tações sobre as possibilidades da criação estética transcultural. Abrange, as-

sim dois aspectos básicos da tradução teatro/cinema: o intersemiótico e o in-
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tercultural. (DINIZ, 2003, p.53) 

 

E é através desse novo olhar de Sidney que observamos a intertextualidade entre as 

obras. Mesmo fora da peça a ser representada pelos protagonistas, dentro do filme, as atrizes 

que farão o papel de Kate e Bianca brigam também por ciúmes o tempo todo. Lili, ao ver Lois 

chegar ao apartamento de Fred, fica enciumada e reclama da participação de outra mulher na 

peça. A esse respeito, vale retomar André Lefevere, para quem a tradução tanto pode efetivar 

a adequação do texto original a uma poética vigente, como se opor a ela, introduzindo ele-

mentos inovadores, que lhe seriam estranhos (apud AMORIM, 2005, p.30). 

O encontro tumultuado dos três personagens acontece no apartamento de Fred, local 

onde o casal morava, antes do divórcio. 

Quando Lili chega, dá-se início a uma série de provocações típicas da trama existen-

tes na peça-fonte. Vemos que Fred mantém, ainda no apartamento, rastros das brigas entre 

eles, a exemplo de uma mancha de tinta no sofá. O fato é observado a partir de um diálogo 

entre Lili e Fred em que ela questiona por que ele ainda mantém a mancha no sofá de casa. 

Inferimos que ele a guarda como lembrança de tempos felizes em que viveram juntos, apesar 

de todas as brigas. 

Vemos que ―a tradução considera a história em sincronia, como possibilidade, como 

mônada, como forma plástica, permeável e viva porque em última instância, só se pode de-

terminar o âmbito da vida partindo-se da história‖ (PLAZA, 2003, p.9).  

Lois chega ao apartamento e, para mostrar os seus atributos, dança e canta uma can-

ção de Cole Porter, à maneira dos musicais da Broadway (FIGURA 7). 

 

 
Figura 9: Lois canta canção de Cole Porter 
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Fonte: <http://www.sunrisemusics.com/kissme.htm> 

 

No filme, os números musicais e coreográficos, além de representarem os momentos 

líricos da peça dentro do filme, propiciavam prazer estético ao espectador da década de 1950, 

quando os musicais estavam em alta. As canções permeiam todo o filme, cumprindo várias 

funções: criar atmosfera, expressar sentimentos e pensamentos das personagens, fazer progre-

dir a ação, ressaltar uma reviravolta na ação ou uma mudança de perspectiva. 

 
 

 
Figura 10: Cena do musical Kiss Me Kate 

Fonte: <http://www.sunrisemusics.com/kissme.htm> 

 

O teatro musicado é incorporado ao filme como uma estratégia de criação, e, apesar 

da peça dentro do filme nos levar à época elizabetana, nos remete também ao imaginário cul-

tural do século XX, como uma re-escritura da história. Isso nos remete à já mencionada con-

ceituação de Julio Plaza, para quem a tradução pode ser entendida como ―prática crít ico-

criativa‖ na historicidade dos meios de produção e reprodução, como ―trânsito dos sentidos‖, 

ou ainda como ―transcriação de formas na historicidade‖ (2003, p.14). 

Podemos questionar por que um musical, para (re)significar a obra de Shakespeare? 

Na maioria das peças escritas pelo dramaturgo inglês encontramos música, o que demonstra 

seu interesse por elas. Suas obras são encontradas em versos, que significam poesia, harmoni-

a, música. Suas peças serviram de inspiração para famosos compositores clássicos como T-

chaikovsky, Purcell, Rossini, e Wagner. Consta que o compositor italiano Verdi, autor de três 

óperas shakespeareanas
11

, tinha como livro de cabeceira a obra de Shakespeare. A marcha 

                                                        
11 Entre as operas de Giuseppe Verdi, estão Macbeth (1847); Otello (1887), considerada a maior tragédia do 

compositor, e a ópera cômica Falstaff (1893) – esta última, inspirada na adaptação de Arrigo Boito para As 

alegres comadres de Windsor (The Merry Wives of Windsor), com passagens de Henrique IV (Henry IV), ambas 

de Shakespeare. Cf. Giuseppe Verdi (verbete). WIKIPEDIA. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Giuseppe_Verdi#Lista_de_.C3.B3peras>. Acesso em jan. 2010. 
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nupcial, que é normalmente tocada nos casamentos, é uma suíte da Op.21, do compositor a-

lemão Felix Mendelssohn, e tem como título Sonho de Uma Noite de Verão (Ein 

Sommernachtstraum), por ter sido inspirada na peça homônima de Shakespeare. Entre alguns 

musicais de sucesso, estão Romeu e Julieta (West Side History, 1961, com direção de Robert 

Wise) e A Megera Domada (Kiss me Kate), parte integrante do corpus por esta dissertação. 

Apesar de a Itália ter sido, à época, o maior celeiro musical da Europa, a Inglaterra 

elizabetana tinha na música um meio de deleite, atingindo, nessa época, o seu apogeu. A mú-

sica, portanto, é muito importante na montagem das adaptações das peças de Shakespeare. 

  

[...] todo leitor ou tradutor não poderá evitar que seu contato com os textos (e 
com a própria realidade) seja mediado por suas circunstâncias, suas concep-

ções, seu contexto histórico e social. [...] É impossível resgatar integralmente 

as intenções e o universo de um autor, porque essas intenções e esse univer-
so de um autor serão sempre, inevitavelmente, nossa visão daquilo que pos-

sam ter sido (ARROJO, 1986, p.38-40). 

 

Assim, compreendemos que existe todo um tecido composto por inter-artes, e que a 

relação entre literatura, cinema, música e outras linguagens produz um novo olhar sobre a 

apreensão da imagem. 

Para Gérard Genette (1982), teórico que cunhou o termo transtextualidade, 

 

As diversas formas de transtextualidades são ao mesmo tempo aspectos de 

qualquer textualidade e, em graus e poderes diversos, das classes dos textos: 

todo texto pode ser citado e, portanto, tornar-se citação, mas a citação é uma 
prática literária definida, transcendente a cada uma de suas performances e 

que possui suas características gerais; todo enunciado pode ser investido de 

uma função paratextual, mas o prefácio, e também o título, são gêneros; so-
mente o arquitexto não representa uma classe, já que ele é a classificação (li-

terária) mesma (1982, p.18). 

 

Conforme já mencionado, os protagonistas do filme estão divorciados e, embora ain-

da se gostem, vivem em conflito. Esse é a estratégia narrativa a partir da qual Kiss me Kate 

trará, assim como a peça shakespeareana, uma história dentro de outra. A respeito da estraté-

gia metalingüística, Burgess pontua que, ―para equilibrar suas delicadezas polidas, Shakespea-

re escreveu A megera domada, cujas cruezas relativas estão temperadas por sua apresentação 

como uma peça dentro da peça‖ (1999, p.93-94).  

No filme, no dia da estréia da peça, durante o ensaio final no palco, começa o confli-

to entre os casais – Lili e Fred e Lois e Bill Calhou. Bill é um trambiqueiro, que trabalha em 

um nightclub e vive de apostas. Bill diz a Lois ―você é o cofrinho mais bonito da cidade‖ – 
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isso porque Lois pagou uma de suas dívidas. Eles então discutem e, durante a discussão, Bill 

com ciúmes de Fred diz ―você achava ótimo até conhecer esse ‗Hamlet‘, numa alusão ao per-

sonagem shakespeareano. Bill também conta a Lois a trama tecida por ele, depois de um jogo 

perdido, em que ele assina como Fred Graham, uma promissória para o pagamento da dívida, 

tornando-o alvo dos perigosos cobradores. 

É o transtorno causado pela troca de identidade, característica típica das comédias 

shakespeareanas, que dá subsídios ao diretor para transformar o texto de partida, nessa obra 

cinematográfica norte-americana, com grande sucesso de bilheteria. 

Lili e Lois, Fred e Lili insultam-se o tempo todo, assim como Kate e Petruchio, Kate 

e Bianca. Pouco tempo antes da estréia, Lili e Fred, no camarim, se agridem verbalmente as-

sim como o casal na peça-fonte. Enquanto isso, Suzane, sua servente, bate à porta trazendo o 

jantar de Lili. Fred manda-a voltar com a bandeja, alegando que ela não deve comer antes da 

apresentação, do contrário terá indigestão. Lili desobedece e manda a servente entrar. Fred, 

novamente, põe a servente para fora e diz ―Está decidido‖ – num claro exemplo de intertextu-

alidade com o texto dramático, quando Petruchio diz que Kate não deve comer, pois a comida 

está estragada. Nesse constante vai-e-vem da peça dentro do filme, que tem como fonte a an-

tiga história, assistimos àquilo que Plaza definiu como: 

 

[...] movimento constante de superposição de tecnologias sobre tecnologias, 
códigos e linguagens que se justapõem e combinam, produzindo a Intermídia 

e a Multimídia. [...] É a magnitude do cinema interferindo no passado e na 

imaginação criativa do cineasta que comanda a indústria dos sonhos, com o 

seu poder  persuasivo sobre os expectadores e despertando assim muita emo-
ções e sentimentos na cultura de massa. [...] O emprego de suportes do pre-

sente implica uma consciência desse presente, pois ninguém está a salvo das 

influências sobre a percepção que esses mesmos suportes e meios tecnológi-
cos nos impõem. (PLAZA, 2003. p.13.) 

 

   Lili está, agora, namorando um homem rico, rei do gado no Texas, e usa esse fato 

para enciumar Fred. Mas, em meio a essa guerra, ela dá um presente a Fred – a rolha da pri-

meira garrafa champanhe do dia do casamento –, uma prova de que continua apaixonada por 

ele. Eles começam, então, a falar sobre o casamento, como se fossem ainda casados. Durante 

a conversa, há um momento em que ela fala sobre a mãe, que morava com eles. Fred, então, 

muda de expressão, dando-nos pistas de ter sido esse o motivo possível da separação. Após a 

conversa, dançam, relembrando um show que fizeram juntos, e se perguntam,  

 

Lili – De quem foi a culpa? 

Fred – Pode ter sido o seu temperamento 
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Lili – Pode ter sido o seu ego  

      

Eles se entreolham, mas alguém entra em cena, avisando que faltam apenas quinze 

minutos para a estréia. Fred e Lili voltam ao camarim. Começa, assim, mais uma trama: Lili 

recebe flores e pensa que foi Fred quem as mandou; mas as flores foram entregues por enga-

no, já que eram para Lois. Nesse ínterim, Suzane, a servente, diz que vai trazer novamente o 

jantar, mas Lili recusa: ―Não, Suzanne. Eu me decidi. Não vou tocar em nada. Se ele quer que 

eu fique com fome, ficarei‖. Esse rastro de intertextualidade vem da peça fonte, uma prova de 

que Lili, a megera, está sendo domada. 

Enquanto isso, Fred descobre que as flores foram entregues à pessoa errada, mas não 

tem chance de dizer a verdade, pois Lili entra para agradecer, não lê o bilhete endereçado a 

Lois e guarda-o para ler durante a apresentação da peça, no palco. Esse é o plot para mais um 

conflito, assim como para a manutenção da comicidade no filme. Lili diz a Fred: ―nunca mais 

vou chamá-lo de desprezível‖. Ele, sabendo o que vai acontecer quando ela ler o bilhete, diz: 

―vai, sim, meu doce. Vai sim‖. 

Quando começa o espetáculo, vemos que os aspectos que envolvem a apresentação – 

como a criação, a produção e a atuação dos protagonistas num ambiente teatral elizabetano – 

nos parecem típicas de um musical da Broadway, com muitas cores fortes, vibrantes, entre as 

quais se destaca o vermelho (FIGURA 9). 

 

 
Figura 11: As cores vibrantes do figurino de Kiss me Kate 

Fonte: <http://bardfilm.blogspot.com> 
 

 

   O palco é inovador, com uma esteira rolante que mostra o caminho percorrido por 

diversas cidades da Itália. As paisagens pintadas têm o nome das seguintes cidades italianas: 

Venice, Mântua, Parma, Cremona, Parma e Pádua, constituindo mais um exemplo de intertex-
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tualidade com a obra shakespeareana. 

 

 
Figura 12: Os atores do musical na esteira rolante 

Fonte:<http://www.dvdbeaver.com/.../kissmekate> 

 

 

Após essa apresentação, com um artifício cinematográfico (uma fumaça vermelha 

lançada pelo personagem que irá representar Petruchio), dá-se início à peça propriamente dita.  

Fred, vestido de Petruchio, é o orador dentro da peça. Apresenta o prólogo d‘A megera doma-

da, e os personagens. Quando fala de Petruchio, que veio de Verona diz: ―[...] pois eu nasci 

para domar essa Kate. Kate, a amaldiçoada. Um título para uma dama. Dentre todos os títulos, 

o pior‖. Assim, começa a ação. Alguns diálogos obedecem ao mesmo discurso da peça sha-

kespeareana, mas há uma inovação do diretor, em função do formato musical, com danças e 

sapateado, assim como trechos cantados pelos personagens principais, o que torna a peça inte-

ressante, inovadora e espetacular aos olhos do público da década de 1950. 

Na peça, chama-nos a atenção o diálogo entre Batista e Petruchio a respeito do dote. 

Batista oferece vinte mil coroas e Petruchio contesta, pedindo trinta mil coroas, numa alusão 

ao sistema capitalista em diálogo com valores do período elizabetano. ―A cultura assim é de-

finida como um processo cumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações 

anteriores, que limita ou estimula a ação criativa do indivíduo‖ (FLORES, 1999, p.35). 

Vale ressaltar que o conflito entre Lili e Fred acontece dentro da peça, assim como 

também se resolve dentro dela. 

Na peça, exatamente quando Petruchio vai conhecer a megera, para cortejá-la, ela lê 

o bilhete que acompanhava as flores – e que estava endereçado a Lois. Ela, então, começa a 

improvisar sua fala com insultos, descontando toda a sua fúria em Fred, a partir da possibili-

dade aberta pelo conflito entre os personagens da peça. Os dois passam a se agredir mutua-

mente, tanto física quanto verbalmente. Fred, também, utilizando o improviso, diz ―[...] trans-

formarei a Kate selvagem em uma conformada, como outras Kates‖; e, baixinho, avisa a Lili 
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que, se ela continuar assim, vai ter o que pede. Assim, coloca Lili no colo e lhe dá umas pal-

madas, mudando a história da peça.  

Já nos bastidores, Lili pede uma bolsa de gelo para amenizar a dor e Fred lhe diz ―a 

peça chama-se A megera Domada e não Aquele que é esbofeteado‖. Ainda nos bastidores, 

Petruchio declara sua idade, 32 anos, o que é mais um índice de intertextualidade com a peça 

– Petruchio de Shakespeare também tem 32 anos. 

               Vemos aqui uma dupla significação, as duas histórias seguem os mesmos rumos e 

apresentam os mesmos enredos. Isso nos lembra a fuga pra o green world, que necessaria-

mente não é no estrangeiro, e sim em um local diverso de onde vivem. 

No intervalo, Lili resolve ir embora e Petruchio descobre a trama em que foi inocen-

temente envolvido. Ele se aproveita disso para manter Lili na peça e, usando os cobradores da 

dívida, que a obrigam a continuar no espetáculo, diz que se ela for embora não alcançará o 

lucro necessário com o espetáculo e, conseqüentemente, não poderá pagar a dívida. Lili então 

volta ao palco, representa a cena do casamento e da chegada à casa de Petruchio. Observamos 

surpresos que os cobradores da dívida se inserem na peça com o intuito de vigiar os dois. En-

quanto isso, o namorado de Lili chega para buscá-la. Petruchio tenta, mais uma vez, persuadi-

la a ficar, mas não consegue, sendo forçado a colocar outra atriz no seu lugar. Mas, para sua 

surpresa, na cena em que a substituta de Lili deveria aparecer, é a própria Lili quem aparece, 

para então proclamar o famoso discurso do fim da peça, que demonstra ter sido ―domada‖. O 

discurso de Kate servirá tanto para o musical, quanto para o próprio filme, já que as histórias 

estão no mesmo nível de conflito e precisam ter um desfecho equilibrado e feliz, para, mais 

uma vez, seguir os passos do antigo, mesmo que estejamos falando do novo. 

Fred, então, feliz com a volta da sua amada, pega-a no colo e diz ―Kiss me, Kate‖ e 

os dois cantam a canção final, tanto do musical quanto do filme – as duas histórias de amor e 

final feliz. 

Através da estratégia adotada por Sidney, no filme, podemos perceber a rivalidade e, 

ao mesmo tempo, a admiração entre os dramaturgos e produtores dentro de uma peça teatral. 

O sonho do estrelato, a vaidade dos atores e atrizes, as confusões e brigas, tudo filmado nos 

bastidores da produção, enfim o making of da peça dentro do filme. 

George Sidney, ao apresentar o musical Kiss me Kate, reescreve de maneira inovado-

ra a peça shakespeareana, utilizando uma mescla de tom cômico e romântico – o que demons-

tra que os textos de Shakespeare são uma fonte inesgotável de leituras, além de uma excelente 

porta de entrada para aqueles interessados em mergulhar no mundo shakespeareano. 
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2.1.2 A Megera Domada, de Franco Zeffirelli 

 

 

A releitura fílmica de 1967, The Taming of the shrew (FIGURA 11), traduzida como 

A megera domada é, segundo nossa leitura, a mais próxima da peça fonte. Ainda que haja 

uma série de recriações – o que obviamente ocorre em todo processo de tradução, seja inter-

semiótica ou não –, é possível assinalar aqui algumas das atualizações articuladas e enriqueci-

das com inserções inovadoras, realizadas pelo diretor Franco Zeffirelli, a partir da peça de 

partida de Willian Shakespeare. 

 

 
Figura 13: Capa do DVD The Taming of the shrew (1967) 

Fonte: The Internet Movie Database. Disponível em: 

<http://www.imdb.com/media/rm3051527424/t>. 
 

 

Ao adaptar a obra shakespeareana, Zeffirelli a valoriza e perpetua. Reconstrói a his-

tória de uma mulher do período renascentista, na Itália, época em que o papel feminino era o 

de subserviência, obediência à figura paterna, que decidia quando e com quem sua filha deve-

ria casar-se. Assim como na peça, a filha mais velha, Catarina, rebela-se contra toda essa con-

duta padronizada, mostrando-se ousada e destemida. O hipertexto apresenta os códigos éticos 

e morais, disputas de gênero, classe social e problemas existenciais causados, principalmente, 
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por valores que subvertem a situação da mulher, brincando com os conceitos de ―masculini-

dade‖ e ―feminilidade‖. A mulher é apresentada, no universo sociocultural da época, e no seu 

lugar social na estrutura patriarcal. O filme é recheado de muitas festas, evidenciando a busca 

do prazer, da alegria e da fartura, aparentemente características do renascimento. Tal como 

ocorre na maioria das comédias Shakespeareanas, grande parte dos personagens são de eleva-

do nível social, embora o espectador encontre, também, diversidade social. 

Franco Zeffirelli, diretor e produtor de teatro, é responsável por produções históricas 

com cenários luxuosos, música clássica do teatro e de ópera italianas. O diretor nasceu em 

1923, em Florença, onde estudou Belas-Artes e Arquitetura. Após a Segunda Guerra Mundial, 

na qual lutou contra o nazismo, trabalhou como diretor, figurinista e desenhista de cenários 

para as óperas do Teatro della Pergola, em Florença. Ao final da década de 1940, começou a 

trabalhar como cenógrafo nas revolucionárias óperas e montagens teatrais dirigidas por Lu-

chino Visconti, cineasta e diretor de teatro e ópera que acabou exercendo grande influência 

em sua carreira. Devido ao enorme talento de Zeffirelli, Visconti convidou-o para ser seu di-

retor assistente nos filmes A Terra Treme (La Terra Trema: Episodio del Mare, 1948), Belís-

sima (Bellissima, 1951) e Sedução da Carne (Senso, 1954). Na década de 1960, Zeffirelli 

dirigiu óperas em Nova York e em Londres.   

Com a consolidação dos meios de comunicação de massa, Zeffirelli passou a dirigir 

seriados para a televisão, como Maria Callas at Covent Garden (1964), promovendo um diá-

logo entre a tradição erudita da ópera e o meio televisivo. Sobre o surgimento dos meios de 

comunicação de massa e as trocas viabilizadas por eles, Marinize Prates comenta: 

 

O elemento novo que se institui a partir do surgimento dos meios de comu-

nicação é que esse sistema de trocas passa a se dar não mais entre as artes 

canônicas, porém também entre estas e os mídias, que jamais recearam apa-
nhar na tradição elementos capazes de alargar seu campo expressivo, [...] 

(2004, p.56) 

 

Ainda na década de 1960, Zeffirelli dirigiu Romeu e Julieta (Romeo e Giulietta, 

1968), considerado o primeiro filme a usar dois adolescentes como intérpretes dos amantes de 

Verona. Em 1972, dialogou com o movimento hippie da época, quando dirigiu Irmão Sol, 

Irmã Lua (Brother Sun, Sister Moon), cinebiografia de São Francisco de Assis. No final dos 

anos 1970, Zeffirelli voltou a filmar temas religiosos, como a minissérie televisiva Jesus de 

Nazaré (Gezù di Nazareth, 1977), adicionando às câmeras seus conhecimentos sobre o teatro. 

Dirigiu, também, duas produções hollywoodianas, os melodramas O Campeão (1979) e Amor 

Sem Fim (1981). Em 1990, voltou a adaptar Shakespeare, com Hamlet, estrelado por Mel 
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Gibson. Mais tarde, já em 1999, Zeffireli dirigiu Chá com Mussolini (Tea with Mussolini), 

baseado em sua própria biografia. 

A Megera Domada, na versão fílmica de 1967, estrelada por Richard Burton e Eliza-

beth Taylor, é uma história clássica e atemporal, pautada sobre o posicionamento feminino na 

sociedade. Catarina, apesar de muito bonita e jovem, é uma megera que se rende diante de 

Petrúquio, homem de origem nobre, porém sem dinheiro, que tenta a todo custo domá-la. Ba-

tista Minola, pai de Catarina e de Bianca, só permitirá que esta se case após o casamento de 

Catarina, sua filha mais velha. Petrúquio, então, tem a difícil tarefa de domar Catarina, o que 

vemos desde a primeira fala dos dois. Ele precisa de uma mulher rica, pois perdeu o pai recen-

temente e, apesar de possuir casa e algum dinheiro, precisa de um casamento que lhe dê pros-

peridade. Após muitas brigas, Petrúquio e Catarina casam-se, mas, mesmo após o casamento, 

a guerra continua. Petrúquio, durante a lua de mel, deixa Catarina sem comer por dois dias, 

com a desculpa de que as comidas estão contaminadas. Durante a noite, ele não a deixa dor-

mir, briga com o costureiro, alegando que as roupas escolhidas por ela não estão a contento. 

Catarina, no entanto, acaba cedendo às vontades e desejos do marido, afirmando que a mulher 

deve ser grata e servil ao esposo, que arrisca a vida por ela. 

Na época em que a peça foi escrita por Shakespeare, entre 1595-1597, a mulher, após 

o casamento, passava a ser responsabilidade do marido. Qualquer autonomia era negada à 

figura feminina. Conforme já assinalado, ela não podia atuar nem no teatro, nem na política. 

Não havia, portanto, atrizes. Ainda assim, é possível afirmar que Shakespeare discutiu a auto-

ridade absoluta do homem, o status da mulher, assim como seus direitos e deveres dentro do 

casamento. Deu voz à mulher, falou das suas fraquezas, idealizações e discutiu a questão do 

poder. As várias mulheres nas peças de Shakespeare, como Julieta, Lady Macbeth, Volumnia 

e Cleópatra são mulheres fortes, inteligentes e decididas, têm perspicácia, são determinadas, 

audaciosas, e independentes. Nas comédias, elas se destacam e usam a ousadia verbal aliada a 

outros atributos. Esse é o caso de Catarina, em A megera domada (1590-91), Beatriz, em Mui-

to barulho por nada (1598) e Rosalinda, em Como quiserem (1599-1600).  

Embora muitos classifiquem o dramaturgo como ―machista‖, alguns críticos chegam 

a afirmar que Shakespeare foi feminista
12

, mas o que assistimos é a uma extraordinária capa-

cidade de analisar o ser humano, fato que foi determinante para que recriasse homens e mu-

                                                        
12 A esse respeito, consultar Maria Silvia Betti. Literatura e Política. Entrevista concedida a Eduardo Viveiros e 

Silvana Martinho. Aurora: Revista de Arte, mídia e política, n.6, set./dez. de 2009. p.20-29. São Paulo: NEAMP 

– Núcleo de Estudos Pós Graduados em Ciências Sociais/PUC-SP. Disponível em: <http://www.pucsp.br 

/revistaaurora/edicoes_pdf/Aurora_6.pdf>. Acesso em: jan.2010. 
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lheres transcendendo limites dentro dos moldes sociais de seu tempo. 

Já se viam na Inglaterra renascentista algumas mulheres exercendo várias profissões, 

mulheres donas de propriedades e chefes de família. Também já havia mulheres que se rebe-

lavam contra o regime patriarcal – as ―megeras‖. Também o número de casamentos decididos 

pelos pais estava diminuindo, passando a ser de livre e espontânea vontade do casal. 

Como atestam os escassos registros históricos, Shakespeare escrevia por dinheiro e, 

como o teatro era uma instituição comercial, e o público sua principal fonte de renda, o dra-

maturgo introduziu temas controversos em seus textos – temas que dessem margem a uma 

pluralidade de interpretações das suas peças. Podemos inferir que A megera domada traz um 

desses temas, sugerindo uma mudança de comportamento, uma revolução das mulheres da 

época. 

Essa temática também perpassará a releitura produzida por Zeffirelli. Estudioso de 

William Shakespeare e fascinado pela cultura e arquitetura italianas, Zeffirelli, sempre se inte-

ressou em adaptar as peças do dramaturgo inglês. Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété, em seu 

Ensaio sobre a análise fílmica, pontuam que ―[...] os cineastas hollywoodianos ‗clássicos‘ [...] 

conheciam também seus predecessores e não deixavam de lhes prestar homenagens ou neles 

se inspirar‖ (2002, p.23). 

Com uma percepção que lhe é peculiar, Zeffirelli comenta, em sua autobiografia 

(1986), que sua fonte para a produção de A megera domada foi presenciar uma discussão en-

tre os artistas e futuros protagonistas de sua adaptação, Elizabeth Taylor e Richard Burton. 

Através de sua filtragem de adaptador, Zeffirelli logo imaginou o casal como os personagens 

Catarina e Pettruchio, de Shakespeare. Em 1968, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor 

Figurino e Direção de Arte; no mesmo ano, foi indicado ao Globo de Ouro, nas categorias 

Melhor Filme Comédia e Melhor Ator de Comédia (Richard Burton). 

Segundo Vanoye e Goliot-Lété, 

 

[...] as técnicas cinematográficas, [...] escolhidas por Zeffirelli, e [...] empre-
gadas na narrativa clássica serão, portanto, no conjunto, subordinadas à cla-

reza, à homogeneidade, à linearidade, à coerência da narrativa, assim como, 

é claro, a seu impacto dramático. [...]. Partindo da escolha de Zeffirelli por 

uma narrativa clássica, com influência teatral, vemos, no filme, [...] o escu-
recimento e a fusão de muitas vezes eles próprios integrados na história, [...] 

e, toda a trama [...] centra-se em geral num personagem principal ou num ca-

sal (o star system contribuiu para reforçar essa regra de roteiro) [...] no caso 
específico do filme em análise, é o casal Petruchio e Catarina, que vivem [...] 

confrontado a situações de conflito. [...]. (2002. p.27). 

 

Alguns fatores intrínsecos, como a estrutura, o enredo e as personagens, por exem-



53 

 

plo, e os aspectos culturais, como a experiência de vida do diretor, servirão para analisar 

comparativamente as duas obras de arte. Esses aspectos influenciam qualquer tradução, e, 

para analisar a escolha de Zeffirelli, devemos pensar em um contexto dentro da história. A 

esse respeito, Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété, comentam que:  

 

Analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história. E se con-
siderarmos o cinema como arte, é situar o filme em uma história das formas 

fílmicas. [...]. Franco Zeffirelli, então, reconstruiu Katarina influenciado pela 

época em que vive, década de 60. 

[...] Assim como os romances, as obras pictóricas ou musicais, os filmes ins-

crevem-se em correntes, em tendências e até em ―escolas‖ estéticas, ou nelas 

se inspiram a posteriori [...] (2002, p.23).  

               

Um dos grandes desafios dos diretores e roteiristas, ao (re)significar uma obra literá-

ria fonte, é conseguir condensar elementos essenciais inerentes a essa obra. Mas sabemos que 

a (re)significação dependerá das escolhas feitas pelo roteirista/diretor, de acordo com o seu 

lugar de fala e o público a ser alcançado. Assim, notamos que, apesar da re-leitura de Zeffirel-

li ser a mais próxima da peça-fonte, essa produção não deixa de trazer no enredo rastros ine-

rentes ao seu lugar de fala. 

Para compreendermos melhor a maneira como A megera Domada foi adaptada para 

a mídia cinematográfica por Zeffirelli, recorremos à época em que o filme foi feito. Durante a 

década de 1960, assistimos a uma grande efervescência político-cultural no comportamento 

da sociedade. Em quase todo o mundo ocidental, os jovens opunham-se à sociedade de con-

sumo, com idéias de liberdade. As mulheres anunciavam essa liberdade, procurando assumir 

um lugar na sociedade, demonstrando seu valor, poder e demandando igualdade de direitos. O 

mundo era palco de momentos de rebeldia e questionamentos vividos pela juventude estudan-

til. Concomitante ao som dos Beatles e dos Rolling Stones, sucessos à época, acontecia a 

Guerra do Vietnã, que tirava a vida de muitos jovens norte-americanos. Era também uma épo-

ca de grandes avanços tecnológicos, que possibilitavam integração global através da televisão 

e do cinema. Neste, produtores e cineastas tornavam-se cada vez mais independentes, produ-

zindo filmagens mais livres.  

 Vemos, então, que a década entre 1960-70 foi um período de grandes mudanças no 

mundo e, particularmente, no universo do cinema. Vanoye e Goliot-Lété chegam a afirmar 

que, ―[...] por certos aspectos, a modernidade dos anos 60-70 extrai seus temas também da 

história do cinema‖ (2002, p.36). 

É nesse momento que os diretores passam a adaptar o texto-fonte de acordo com o 
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seu lugar de fala e com as expectativas do público cinéfilo. E, nesse espaço de rebeldia, com o 

qual mulheres e homens se identificam e traçam sua trajetória até a realidade, o cinema nos 

oferece a mais notável experiência de espectador, a identificação com os personagens. É o 

poder do cinema sobre os espectadores, o uso marcante de close-ups e o efeito câmera-olho, 

que aumentam o grau de subjetividade dos personagens e os coloca mais perto do público, 

fazendo com que o público tenha a oportunidade de ver através dos olhos dos personagens, 

compartilhando assim suas sensações. As mudanças de planos, as luzes e movimentos da câ-

mara nos fazem esquecer a inteligência crítica, exercendo assim uma espécie de poder sobre 

nós, a tal ponto que ficamos fascinados. Nossas emoções transbordam após cenas de um lon-

go e apaixonado beijo entre casais. É o despertar da emoção estética, que nos emociona e nos 

faz chorar diante de um filme. E é dentro desse clima de enlevo que Zeffirelli (re)significa a 

―megera‖ de Shakespeare, num tempo em que as mulheres lutavam por seus direitos, aliadas a 

grandes movimentos sociais. Para Lauro Amorin, [...] desse modo, as reescrituras contribuem, 

decisivamente, para a formação de imagens, conhecimentos e valores que não se reduzem tão 

simplesmente ao conceito de imagem como representação de uma realidade não mediada. 

(AMORIN, 2005, p.28)  

Através da reescritura cinematográfica, Zeffirelli vislumbra, na rebeldia da megera 

de Shakespeare, um momento de verossimilhança com a mulher dos anos 1960, mas, ao 

mesmo tempo, enraizada nos ditames da época renascentista. ―Os cineastas herdam, obser-

vam, impregnam-se, citam, parodiam,plagiam, desviam, integram as obras que precedem as 

suas [...]‖ (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p.36). Vemos, por exemplo, como resultado, 

que a Catarina do diretor italiano é menos passiva que a do período shakespeareano, transfor-

mação necessária para que se encaixe nos padrões da década de 1960. É preciso entender a 

―megera‖ e o seu contexto histórico. Embora pensemos, a princípio, que é Petrúquio quem 

doma Catarina, na verdade é ela, a ―megera‖, que, através da sua astúcia, doma Petrúquio. 

Enfim, vemos, no final, que eles se completam. Existe uma história de amor por trás de toda a 

confusão. Eles são, segundo Harold Bloom, ―[...] o par mais feliz da obra shakespeariana 

[...]‖. Bloom ainda comenta que ―[...] Petruchio ‗cura‘ em Kate, embora para isso ele tenha de 

aumentar seu grau de impetuosidade a ponto de parecer um maníaco [...]‖ (2001, p.56). 

Na visão de Zeffirelli, Catarina é feminina e sentimental, mas se esconde sob a más-

cara de megera, observação comprovada pelos close-ups, que nos levam a perceber melhor as 

suas atitudes, e pela trilha sonora, que traz maior emoção às cenas principais, assim como 

melancolia, quando necessário. Nessa combinação, os close-ups e a música se fundem com os 

olhos do espectador que, através de planos subjetivos, compartilhará os sentimentos da perso-
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nagem. Zeffirelli constrói sua Catarina como detentora de uma personalidade ambígua, dentro 

de uma ambientação do século XVI. 

Viver a maior parte de sua vida na Itália e ser um conhecedor e admirador do drama-

turgo inglês contribuíram para a (re)significação da peça shakespeareana. Podemos inferir, a 

partir das informações obtidas, o motivo pelo qual Zeffirelli (re)significou a peça de Shakes-

peare de modo a ser a versão mais próxima da obra-fonte. 

Não parece ter sido difícil para o diretor reconstruir a Itália com cenários e persona-

gens de acordo com a época renascentista. Mas em relação à megera, Zeffirelli (re)significou 

Catarina com uma certa diferença – a personagem é muito mais feminina, sensível, mas, ao 

mesmo tempo, mais violenta que a do dramaturgo inglês. Zeffirelli reafirma os valores tradi-

cionais da mulher e transforma a megera em uma personagem que demonstra possuir força 

interior suficiente para domar um homem, mesmo sem que ele perceba que isso está aconte-

cendo. 

Para representar a megera, a atriz convidada foi Elizabeth Taylor – que, pela primeira 

vez, interpretaria um personagem shakespeareano. Logo no início do filme, a megera adquire 

um estereótipo negativo perante todos, assim como na peça. No desenrolar da trama, em al-

guns momentos, percebemos a ambigüidade existente na personalidade da megera – algumas 

vezes rebelde, outras vezes doce e sensível. Para Zeffirelli a megera é uma personagem forte, 

inteligente, decidida, perspicaz, determinada, audaciosa, independente e com fluência verbal. 

O texto fílmico aqui abordado pluraliza-se, projeta-se em outros filmes, provocando 

novos textos que se proliferam. Nossa observação pauta-se na leitura de Palimpsestos (GE-

NETTE, 1982), quando ele diz que ―a arte de fazer o novo com o velho tem a vantagem de 

produzir objetos mais complexos e mais saborosos que os produtos expressamente feitos‖ 

(1982, p.556). 

Assim como na peça, Zeffirelli recriou o cenário das cidades de Pádua e Verona, na 

Itália, valendo-se de recursos e liberdade especificamente cinematográficos para a tradução 

intersemiótica. O filme apresenta uma bela trilha sonora e cenografia, aliadas a um rico figu-

rino renascentista. A história acontece no auge da Renascença, assim como a peça de Shakes-

peare.  

De acordo com as categorias adotadas por Gerard Genette, temos como um dos tipos 

de relações transtextuais a intertextualidade, a relação de co-presença entre dois ou mais tex-

tos existentes através de citação, plágio e alusão encontrada no filme em análise, e que, dife-

rentemente de outras versões cinematográficas estudadas, é mais facilmente reconhecível. 

Curiosamente, um aspecto intermidiático e intertextual que desperta a atenção é o de-
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sign da capa do DVD. Trata-se da relação do filme com o seu paratexto, que apresenta a figu-

ra da megera, representada por Elizabeth Taylor ao centro, e, ao fundo, duas cenas do filme 

que cercam a figura principal (FIGURA 12). Na parte posterior da capa, encontram-se mais 

duas cenas em tamanho menor com a sinopse do filme ao lado. São apresentadas também, na 

capa, notas informativas do elenco, trailers e seleção de cenas, assim como direção e roteiro. 

 

 

 
Figura 14: Capa da versão brasileira do DVD 

A megera Domada 

Fonte: <http://sp.quebarato.com.br/classificados/a- 

megera-domada-1967-capa-e-frete__7033526.html>. 

 

 

Zeffirelli não inseriu o prólogo da peça no filme, mas manteve o mesmo título, assim 

como o nome dos personagens da trama, que se inscreve como arquitexto, prenúncio de ironi-

a, dominação, malícia e comicidade que perpassará o texto fílmico. 

O diretor italiano construiu sua obra como um emaranhado de relações hipertextuais.  

Atores e cenário, para além das palavras, no hipertexto, se comunicam através das imagens e 

dos sons. Informações importantes da obra-fonte, definidas como lúdicas e também críticas, 

são apresentadas no filme em imagens bastante significantes. 

A trama começa a desenhar-se para o espectador, contando uma história leve, de ape-

lo cômico, cuja estrutura narrativa é tecida por meio de uma linguagem coloquial, o que cola-

borou para que a obra seduzisse o público. 

Já nas cenas iniciais do filme, em plano aberto, vemos a chegada de Lucentio e seu 

servo Trânio, a Pádua. Um arco-íris paira sobre a cidade de Pádua, fazendo uma alusão à es-
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perança e ao sucesso, um sinal de bom presságio – é a imagem nos fornecendo o que as pala-

vras não podem dizer.  

 

[...] A imagem, nesse sentido, é resultado de um processo de simbolização 

que não se reduz, simplesmente, a uma ―cópia‖ dos objetos que representa: 

uma imagem somente significa na medida em que é constituída no processo 
de significação da linguagem – marcada, por sua vez, por sua inscrição na 

história [...]. (AMORIM, 2005, p.24)  

 

O desejo de Lucentio era estudar, e Trânio o acompanhava, terminando por se inte-

ressar pelas mulheres, em geral, e aquela cidade lhe parece um paraíso. Numa caricatura da 

vida promíscua daquela região, uma prostituta seminua aparece na janela de uma casa, tendo 

ao seu lado uma mulher penteando seus longos cabelos. Trânio a olha boquiaberto e acaba 

esbarrando em um homem carregando gravetos. A cena traz comicidade ao filme. Lucentio 

chega então a um local onde se realiza uma missa. Após a cerimônia religiosa, os alunos saem 

em algazarra pelas ruas de Pádua, celebrando o início do ano letivo. Alguns usam máscaras de 

animais, reis, rainhas, homens encapuzados, outros tocam flautas e bandolins, percorrendo as 

ruas da cidade. Esse desfile de máscaras, a algazarra e a alegria dos participantes lembra-nos 

uma alegoria carnavalesca. Mikhail Bakhtin associa carnaval com os gêneros cômicos, com 

trocadilhos, paródias. Para ele, o carnaval tem múltiplas facetas; é ao mesmo tempo textual, 

intertextual e contextual. São formas populares e rituais festivos. Esse pensamento de Bakhtin 

assemelha-se ao que, segundo Robert Stam, Nietzsche denomina de ―festa dionisíaca‖, uma 

alusão à divindade da Antigüidade grega Dionisos (STAM, 1992, p.47). Ainda segundo Stam, 

Bakhtin esquematiza o carnaval como uma constelação de idéias e imagens interligadas: 

 

[...] a noção do carnaval como espetáculo participante, a eliminação das bar-
reiras que separam o espetáculo e o espectador, onde todo mundo vira per-

former (uma idéia recuperada pelas vanguardas históricas dos anos 20 e pelo 

teatro alternativo dos anos 60, por exemplo, pelo Living Theatre [...] 

(STAM, 1992, p.47) 

 

Podemos, então, perceber que Zeffirelli traz essa prática do teatro alternativo para a 

tela, imprimindo suas marcas dentro de uma nova obra. Thaïs Flores Diniz afirma que [...] 

―quando a cultura se traduz de um texto para o outro, tanto o passado como o presente estarão 

permeando o novo texto‖ (DINIZ, 2003, p.14). 

E nesse novo texto suplementado por Zeffirelli, Lucencio, em meio ao tumulto do 

espetáculo, percebe a presença de uma linda moça. Trata-se de Bianca, a doce filha de Batista, 

que está completamente entusiasmada com a movimentação. Sua ama, que a acompanha, o-
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briga-a a ir para casa e Lucentio a segue. No caminho, ela é abordada por alguns rapazes que, 

impressionados por sua beleza, içam o seu véu, deixando à mostra o belo rosto, o que atrai e 

suscita, ainda mais, a atração e a paixão de Lucentio. A música, tocada pelos instrumentos dos 

rapazes, faz alusão à história de Adão e Eva no paraíso. Lucentio, então, a segue até a sua 

casa. Todas essas cenas, desde o início do filme, não estão na peça-fonte; são acréscimos à 

obra de Shakespeare, suplementos que, agregados à criação de Zeffirelli, dão vida e enrique-

cem a nova obra. André Lefevere adota o termo ―re-escritura‖ para se referir às traduções. 

Segundo o autor, toda tradução é uma re-escritura do texto ―original‖. Zeffirelli re-escreve um 

texto preexistente, manipulando-o ideologicamente, com o objetivo de ajustá-lo à sua época e 

ao novo meio, apresentando novos conceitos e inovações (LEFEVERE, 1992, p.8). 

Zeffirelli, através do uso de close-ups e música de fundo, apresenta Catarina, que es-

tá na parte de cima da casa. É a primeira cena em que a vemos – ela está observando Bianca e 

os seus pretendentes, discretamente por trás da janela. Nessa cena, o diretor utiliza procedi-

mentos cinematográficos, como a câmera subjetiva, para mostrar a visão subjetiva de Catari-

na. A partir desse recurso, temos a nítida sensação de que ela não se sente querida ou amada. 

Percebemos uma Catarina revoltada, embora generosa e não tão megera, apenas vítima da 

sociedade à qual pertence. Ela se sente excluída socialmente, e também sente falta do amor do 

pai, que tem preferência por Bianca, modelo de virtude da época. Em uma das cenas do filme, 

Baptista declara abertamente seu amor pela filha mais nova: ―És minha filha mais obediente e 

amada‖. Vemos que Zeffirelli sugere uma Catarina rebelde, carente, pois lhe falta o amor pa-

terno. 

Aqui, é importante lembrar Thais Flores Diniz, quando informa que ―a audiência re-

nascentista via a autoridade paterna como natural. A idade era elemento importante na estru-

tura da hierarquia social, daí o imperativo da obediência aos mais velhos‖ (DINIZ, 2003, 

p.134). 

Notamos, logo nas primeiras cenas da sua aparição, que Catarina, ao contrário da 

megera shakespeareana, é mais violenta em suas atitudes. Na seqüência seguinte, Zeffirelli 

mantém o mesmo texto da peça-fonte, mas inova na cena do encontro de Baptista, Bianca, 

seus pretendentes e Catarina – a cena acontece em frente à casa de Baptista e não em uma 

praça pública de Pádua, como na peça-fonte. Nesse discurso, Baptista diz aos pretendentes de 

Bianca que ela somente poderá se casar, se a sua filha mais velha se casar primeiro. 

É a partir dessas cenas que o conflito se instala: teremos as trocas de identidade dos 

pretendentes de Bianca e, conseqüentemente, como parte do plano para alcançar o objetivo –

casar a ―megera‖ –, temos a disputa entre Petrúquio e Catarina. Torna-se interessante observar 
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que o texto dramático alude à idade de Petrúquio, que corresponde mais ou menos a trinta e 

dois anos. No filme, entretanto, o ator Richard Burton aparenta ser mais velho, embora não 

haja referência direta à idade do personagem. 

Zeffirelli inova o ato segundo da peça-fonte, na cena em que os pretendentes de Bi-

anca chegam à casa de Baptista, travestidos de professores das duas irmãs. Na cena, Bianca vê 

a chegada de Lucentio com um sorriso malicioso, demonstrando que ela não é tão tola, quanto 

na peça de Shakespeare. Petrúquio está ao lado deles para pedir a Baptista a mão de Catarina, 

mas, diferentemente do texto dramático, no filme, todos falam antes de Petrúquio se pronun-

ciar, e, enquanto os pretendentes de Bianca falam e oferecem presentes a Baptista, Petrúquio 

está analisando a riqueza das pratarias da casa, sob o olhar observado de Baptista. Quando 

resolve falar, grita ―Basta!‖, e assim se apresenta, fazendo o seu pedido de casamento. O dis-

curso usado pelos personagens é o mesmo; a mudança está na inversão da ordem do discurso 

utilizado. 

Vemos também nas comédias, através da dramaticidade, o uso da paródia e da ironia 

apresentados através de disfarces ou travestimentos. Na peça, o travestimento, brinca com os 

conceitos de masculinidade e feminilidade. O travestimento ou farsa é uma forma de domina-

ção muito utilizada no teatro grego, quando máscaras eram usadas para que os personagens 

mudassem de personalidade. Essa mudança tinha o objetivo de convencimento ou persuasão, 

o que é uma forma de poder e dominação. No texto dramático, esse costume é utilizado a par-

tir do prólogo com o disfarce, logo no início, quando o Lorde decide pregar uma peça no 

mendigo Sly. Continua o disfarce, quando Lucentio troca de lugar com Trânio, para se apro-

ximar de sua querida Bianca, trocando assim suas respectivas roupas e identidades. Hortensio 

também se transforma em um professor, para conquistar sua amada Bianca, o que sugere mais 

um índice de intertextualidade entre a peça e o filme. 

Através do uso do disfarce ou travestimento, Shakespeare estabelece uma confusão 

de identidades, mudando a visão tradicional sobre a mulher. São os fatores culturais de uma 

época responsáveis por diferenciar os sexos em relação às funções específicas, como se fos-

sem inerentes às suas próprias naturezas, inferiorizando o feminino e enaltecendo o masculi-

no. Essa questão é abordada e questionada particularmente nessa comédia shakespeareana. 

Quando Petrúquio e Catarina se conhecem, ela é seca, mas não o trata tão mal, apesar 

de chegar a desferir-lhe um tapa, assim como na obra-fonte. Petrúquio lança mão de uma es-

tratégia diferente, para conquistá-la. Existe um certo desafio entre eles, quando se entreolham, 

como se fosse uma batalha erótica de palavras, que, aliada aos recursos imagéticos cinemato-

gráficos, torna-se mais desafiadora e interessante. O comportamento de Catarina em relação a 
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Petrúquio é diferente se comparado a seu comportamento perante o pai, a irmã e a sociedade. 

Percebemos isso na cena em que, após fugir de Petrúquio, a moça esconde-se em um celeiro, 

parecendo se divertir muito diante de toda aquela situação, pois, até então, nenhum homem a 

havia enfrentado. A partir desse momento, Catarina torna-se envaidecida. Ao mesmo tempo, 

mostra sua fragilidade perante Petrúquio, quando os dois, após a luta, caem do telhado em 

cima de um farto amontoado de algodão – ela chora, pois sente seu orgulho ferido. Petrúquio 

então a carrega, ao som de uma música suave, e a cena demonstra que ela foi, pelo menos 

nesse momento, vencida por ele. 

A música, assim como em todas as adaptações, está presente no filme. O mesmo o-

corria nos espetáculos de Shakespeare. Isso também pode ser pensado como uma estratégia de 

Zeffirelli ao adaptar a fonte, com o objetivo de dar ênfase tanto à subjetividade da persona-

gem, quanto aos sentimentos dos personagens em geral. 

Em cenas seguintes, podemos observar a megera observando a todos com olhos me-

lancólicos, enquanto ouvimos a música. Inferimos que Zeffirelli, ao apresentar a personagem, 

assim como acontece no texto dramático, mostra-a generosa e não uma megera, fazendo o 

público pensar que ela é apenas uma vítima da sociedade. Por debaixo da couraça de megera, 

ela é uma dama. No decorrer do filme, Zeffirelli (re)significa a megera, adequando-se cada 

vez mais à sociedade em que está inserido, a partir de cenas em que ela vai cedendo aos dita-

mes de Petrúquio. 

As cenas, aqui comentadas, são também outro acréscimo à obra-fonte. O jogo entre o 

casal é de pura sedução. Na já mencionada cena em que Catarina esconde-se em um celeiro, 

vemos uma mulher feliz, divertida, fato que sugere a coragem de Petrúquio em abordá-la, 

possivelmente, porque nenhum homem havia sido tão bravo, antes. Esse fato torna-a envaide-

cida. 

A personagem tem atitudes tipicamente femininas, por exemplo, após o anúncio do 

seu casamento, quando ela grita, fica furiosa e diz que o pior ser entre todos os seres vivos é o 

homem. Consideramos que o comentário da personagem seja uma reação de revolta contra o 

sistema patriarcal ao qual ela está submetida. Entretanto, diante da alegria das pessoas ao seu 

redor, ela muda de atitude e senta-se à mesa sorrindo, com uma certa malícia, demonstrando 

alguma satisfação escondida, pois nenhum homem, até o momento, havia lhe feito a corte. Era 

um homem lutando por uma mulher. 

No dia do casamento, ela demora muito para descer para a cerimônia, até que uma 

criada chama Baptista para subir. Quando ele sobe e bate na porta, Catarina então aparece, 

cede, e dá-lhe braço. Surpreendentemente, ela olha ansiosamente para o pai, como para pedir 
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o seu apoio. Ao descer as escadas de casa, ela se comporta normalmente, e, ao passar pelos 

convidados, toda a sua fúria parece ter se dissipado e ela é aplaudida por todos. Nesse mo-

mento, despe-se do rancor e torna-se tão doce, quanto sua irmã Bianca. É um momento em 

que a ―megera‖, pela primeira vez, parece não sentir raiva. Vemos, na cena, que Catarina até 

beija a irmã, com quem ela vivia em pé de guerra. É possível notar também a felicidade no 

seu semblante, quando ela vê os presentes recebidos pelo casamento. 

Na festa, antes da cerimônia, ela vê Petrúquio com uma caixa cheia de ouro, o dote 

recebido. Nesse momento, Catarina parece sentir-se comprada. O que percebemos, durante 

todo o filme, é a feminilidade, enraizada nas atitudes de Catarina, apesar de toda a fúria pre-

sente nas imagens. Novamente, através da câmera que vai se aproximando da personagem em 

um close-up, vemos o sorriso de Catarina, sugerindo que, apesar de, a princípio, se mostrar 

contra o casamento, ela estava envaidecida. A partir dessa cena, vemos uma Catarina mais 

afável e menos competitiva. 

Partem todos da casa de Baptista para a igreja. Catarina parece feliz e orgulhosa. No 

texto dramático, na hora da cerimônia, Petrúquio chega atrasado, com um gibão e calças ve-

lhas. Biondelo descreve: 

 

[...] Ei-las aqui, Petruchio vem com um chapéu novo e um gibão velho,  um 
par de calças velhas, viradas três vezes: um par de botas que foram caixas de 

vela, com fivela, a outra com cordões; uma velha espada enferrujada, tirada 

do arsenal da cidade; com o punho quebrado e sem bainha; quebrados os me-

tais dos dois talins; o cavalo derreado, com uma velha sela carcomida e es-
tribos diferentes; além disto atacado de mormo. Pelado como um rato; pade-

ce de fava, infectado de sarna, cheio de tumores. Coberto de esparavões, 

marcado de icterícia, com as glândulas da garganta incuráveis, completa-
mente inútil por causa das vertigens, roído pelos vermes, a espinha quebrada 

e espáduas deslocadas, completamente moído e munido de um freio com 

uma só guia e de uma testeira de pele de carneiro que, à força de haver sido 
puxada para impedir que o animal tropeçasse, arrebentou em muitos lugares 

e foi consertada com nós;  uma barrigueira remendada seis vezes e uma re-

tranca de veludo para mulher tendo duas iniciais com o nome dela primoro-

samente marcadas com cravos e remenda, aqui e ali, com barbante. 

Batista — [...] Quem vem com ele? 

BIONDELLO — [...] Ó Senhor! O lacaio dele, caparaçonado como o cavalo, 

com uma meia de linho numa perna e perneira de sarja na outra, presas por 
um cordão vermelho e azul; um velho chapéu velho o ‗humor de quarenta 

fantasias‘ colocado em cima ao invés de pena. Um monstro, um verdadeiro 

monstro no vestir, não tendo qualquer semelhança com um pajem cristão ou 

com o lacaio de cavalheiro! (1995, p.600) 
 

Catarina, apesar de mais meiga, apresenta-se muitas vezes como uma mulher firme e 

decidida. Zeffirelli reescreve a personagem bem resistente, o que fica claro, quando Petrúquio 
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decide ir embora durante a festa do casamento, e ela lhe diz: ―Eu vejo que uma mulher pode 

ser feita de boba, se ela não tem espírito para resistir‖, sob o olhar surpreso de Petrúquio e de 

seu empregado. 

Nesta cena de Zeffirelli, vemos raio e trovão, ao mesmo tempo em que Petrúquio e 

seu empregado, perplexos, olham para ela. O artifício usado por Zeffirelli serve para ressaltar 

a atitude novamente rebelde de Catarina, como um índice da ambigüidade da personagem. 

Após o casamento, Petrúquio leva Catarina para casa e a tranca em um quarto. Ela 

então observa por trás da vidraça, através de uma câmera subjetiva, Petrúquio e família co-

memorando o casamento. 

Ao chegar à casa de marido, Catarina muda o seu comportamento, antes agressivo e 

agora mais ameno. Esse comportamento mais tranqüilo é percebido, quando ela está no quarto 

com ele. Ele reclama da cama, reclama de maneira ríspida com os empregados e desarruma 

tudo, deixando a esposa só e amedrontada. Ela chora, mas logo em seguida sorri misteriosa-

mente. Parece-nos que, agora, casada, ela está mais feliz do que quando era solteira, pois tinha 

que conviver num lar em que lhe faltava o amor, o que lhe causava frustração. 

Na casa de Petrúquio, o comportamento dele parece não lhe causar mais tanta revol-

ta. Catarina parece estar mais feliz e demonstra prazer em cuidar dos afazeres domésticos, 

exercendo bem o papel de dona de casa. Vemos uma casa limpa e empregados trajados com 

roupas elegantes e limpas. Até o cachorro de Petrúquio está limpo. Nas cenas seguintes, ve-

mos o lar de um casal feliz. Zeffirelli apresenta uma Catarina diferente, uma mulher tradicio-

nalmente remodelada aos costumes da época.  

Ela é ao mesmo tempo frágil, manipuladora e defensora da igualdade entre o homem 

e a mulher, assim como no texto dramático.  

Uma passagem que sugere ao mesmo tempo uma intertextualidade e uma variação 

entre a peça e o filme acontece quando, na cena cinematográfica, o casal está indo em direção 

à casa de Baptista: Catarina está montada em um cavalo e Petrúquio em outro, quando ela cai 

numa poça de lama. No texto dramático, os dois estão montados em um mesmo cavalo, quan-

do caem na lama. Durante o percurso em montaria, a ―megera‖, já se fingindo domada, afirma 

que o sol pode ser lua ou vice-versa, para fazer vontade a Petrúquio. Essa atitude de Catarina 

sugere que, mesmo concordando com tudo, ela não é submissa, simplesmente finge concordar 

com o marido. 

Na chegada do casal Petrúquio e Catarina ao casamento de Bianca, ela está vestida 

em um lindo e elegante vestido vermelho e ele, também elegante, traja-se com as mesmas 

cores. Essa sintonia das cores pode servir como uma demonstração de harmonia entre o casal. 
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Essa elegância também é comparada à cor do vinho que eles bebem durante o banquete, em 

que vemos a beleza e a sensualidade de Catarina associada à sua esperteza. 

Nas cenas finais do filme, durante a cerimônia do casamento de Bianca, Catarina e 

Petrúquio se olham significativamente, como cúmplices, demonstrando, assim, envolvimento 

amoroso entre eles. Observamos também, na seqüência, que, ao ver algumas crianças brin-

cando, Catarina sorri e olha para Petrúquio. Esse olhar sugere ao espectador uma certa intimi-

dade e instinto familiar, mais precisamente maternal, mas Petrúquio desvia o olhar, como que 

receoso de compartilhar os mesmos sentimentos. 

Na última cena, Catarina profere o discurso final que demonstra a verdadeira trans-

formação da ―megera‖ em uma dama. Ela não corresponde às expectativas dos convidados, 

que querem que seu marido perca a aposta. Traz Bianca e a viúva (que vem aos gritos, como 

ela própria costumava fazer) e as coloca de frente para seus maridos. Catarina faz seu discurso 

final de forma confiante, deixando todos surpresos. Em certo momento, ela faz com que Bian-

ca e a viúva se ajoelhem e se curvem diante de seus maridos. Apos terminar o discurso e ser 

aplaudida, Catarina e Petrúquio se beijam. Ela o trata bem, e a audiência a vê transformada, 

por enquanto. Logo em seguida, Petrúquio exibe-se orgulhosamente por ter vencido a aposta. 

Zeffirelli nos mostra a ironia de Catarina através de sua ação: ela levanta as mulheres que 

tinham sido forçadas a se ajoelharem e sai correndo na frente, deixando Petrúquio para trás. O 

marido corre atrás de Catarina e todos riem dele. Sua esposa desempenhara, assim, o papel de 

mulher domada. Contudo, suas atitudes comprovam que ela não estava domada, mas sim-

plesmente achara um meio de controlar o marido. Como vimos, ela já tinha o domínio do seu 

lar, desempenhando o papel de ―megera domada‖ em casa, para conseguir tudo que quisesse, 

bastando, para isso, concordar com tudo que Petrúquio dissesse. Segundo Barbara Heliodora, 

[...] em A Megera Domada, a mensagem essencial não é a da obediência cega da mulher ao 

marido, mas sim a felicidade nascida da compreensão entre os dois – com o que o poeta hu-

maniza a forma romana. (2004. p.42)   

Ao re-segnificar a megera, Zeffirelli o faz de modo tradicional e conservador, mas 

preserva o tom irônico do texto dramático, enfatizando o estereótipo da mulher ideal para a 

sociedade. 

A partir da nossa análise do filme de Franco Zefffirelli, observamos algumas ques-

tões, que podem ser assim resumidas: o fato de estar apaixonada interfere no comportamento 

da personagem ―megera‖, tanto dentro da peça, quanto no filme. A reconstrução de Catarina 

pelo olhar de um indivíduo do século XX, que produz para Hollywood, obedece à sua con-

cepção de mundo e aos objetivos de uma produção feita para o entretenimento público, o que 
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implica considerar, também, questões relativas ao retorno financeiro. O diretor utiliza estraté-

gias próprias da linguagem do cinema, para tornar Catarina mais feminina, como os close-ups, 

que dão mais emoção e aproximam mais a personagem do público. 

Tanto a megera shakespeareana quanto a Catarina de Zeffirelli sugerem uma perso-

nagem que parece adequar-se aos padrões da sociedade da época, mas Zeffirelli apresenta-a 

de forma mais maleável em relação aos padrões sociais – e mais feminina, apesar de a perso-

nagem demonstrar firmeza em suas atitudes. 

Cabe ao público, ao assistir às releituras fílmicas de obras canônicas, transformar as 

palavras em imagens. Segundo André Basin, ―elas não podem causar danos ao original junto à 

minoria que o conhece, e os ignorantes, ou se contentarão com o filme ou terão vontade de 

conhecer o modelo, e isso é um ganho para a literatura‖ (BAZIN, 1999, p.93). Os diretores e 

roteiristas vêem que os filmes produzidos por eles estão comprometidos diretamente com os 

espectadores. Portanto é imprescindível produzir um bom filme, o que não significa ser ―fiel‖ 

ao texto fonte. 

 

[...] A ‗imagem‘ é genericamente compreendida como algo posterior a uma 

origem que lhe serve de referência. Toda imagem seria, assim, reconhecida 

como a manifestação, ‗fiel‘ ou não, de uma realidade que lhe é necessaria-
mente anterior [...]. (AMORIN, 2005, p.23)  

 

 

2.1.3 10 coisas que odeio em você, de Gil Junger 

 

 

No filme 10 Things I Hate About You (FIGURA 13), traduzido para o português co-

mo 10 coisas que eu odeio em você (1999), o diretor Gil Junger (re)significa a comédia do 

século XVI, deslocando-a no tempo e no espaço: da Pádua italiana renascentista para os Esta-

dos Unidos da América da contemporaneidade. Vemos que a geografia e a história servem de 

alimento para a releitura cinematográfica. 

O hipotexto é (re)significado através de uma série de operações: do contexto social 

do século XVI, para o cinema do século XX, através de um filme feito para adolescentes, 

permeado de inúmeras referências intertextuais, que permitem o reconhecimento da anteriori-

dade, a comédia shakespeareana. Os nomes dos personagens são adaptados, existindo, porém, 

intertextualidades: Petruchio é Patrick Verona, sobrenome sugestivo, referindo-se à cidade de 

Verona, na Itália, lócus de Romeu e Julieta; Katarina e Bianca são as ―irmãs Stratford‖, numa 

alusão à cidade onde Shakespeare nasceu. 
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Figura 15: Capa do DVD de 10 Things 

I Hate About You (1999) 

Fonte: <http://www.imdb.pt/media/rm2863176704/tt0147800>. 
 

 

O filme começa com a apresentação da ficha técnica, e durante essa apresentação, 

vemos Katarina, uma garota de visual diferente das demais. O visual diferente confirma-se 

através do vestuário, na trilha sonora, como pano de fundo, e no carro cheio de adolescentes 

que pára em frente a um sinal de trânsito. As adolescentes estão ouvindo música de estilo 

funk. Katarina, que está ouvindo um ―rock pesado‖, encosta o carro do lado. A cena sugere, já 

nos primeiros minutos do filme, um deslocamento de tempo em relação à megera: 

 

[...] Eu não ligo a mínima para a minha má reputação. 
Você está vivendo no passado, já é uma nova geração, 

Uma garota pode fazer o que quiser 

E é isso que vou fazer.
13

 

 

De acordo com Júlio Plaza, podemos perceber ―[...] a recuperação da história como 

‗afinidade eletiva‘, como história da sensibilidade que se insere dentro de um projeto não so-

mente poético, mas também político [...]‖ (2003, p.7-8). É o novo, a re-escritura, é a história 

                                                        
13 Tradução nossa para: ―I don't give a damn 'bout my reputation/You're living in the past it's a new generation/A 

girl can do what she wants to do and that's/What I'm gonna do‖. Trata-se da canção ―Bad Reputation‖ (1981), da 

cantora, guitarrista e compositora norte-americana Joan Jett). 
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antiga que atualizada alcança o presente. 

Kat está a caminho do colégio e, chegando lá, o espectador vê um colégio típico dos 

Estados Unidos, o Pádua High School. Conforme mencionado, observamos já aí um elo entre 

a peça fonte e o filme de Junger, pois este faz uma referência à cidade onde a peça-fonte é 

ambientada. Kat encontra o cartaz que anuncia o ―Baile de Pádua 2000‖ (FIGURA 14), outro 

índice de intertextualidade presente no filme. 

 

 
Figura 16: Kat vê o Cartaz do Baile de Pádua 

Fonte: <http://www.adorocinema.com/filmes/10-coisa-que-odeio>. 

 

No baile de Pádua, Mandella procura por William – uma outra alusão ao nome do 

dramaturgo inglês – e encontra Michael vestido como Shakespeare. Embora fiquem juntos, Kat 

descobre a aposta feita pelos rapazes para namorar Bianca e a participação de Patrick. Sai da 

festa furiosa; Bianca por sua vez discute com Cameron e dá um soco em Joey por ter dado di-

nheiro a Patrick, para sair com Kat. Ela se decepciona com Patrick, mas ele acaba convencendo-

a que a ama e o final é como o de toda comédia shakespeareana: feliz (FIGURAS 15 e 16). 

 

 
Figura 17: Cena do Baile I  
Fonte: <http://www.adorocinema.com/ 
filmes/10-coisa-que-odeio>. 

 
Figura 18: Cena do Baile II 
Fonte: <http://www.adorocinema.com/filmes/10-
coisa-que-odeio>. 
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Para Marinyze Prates de Oliveira, 

 

[...] cada adaptação impregna e revela os traços de uma atividade de tradução 

que, se por um lado guardará sempre algum vínculo formal ou temático com 

a obra que lhe deu origem – mesmo quando lhe subverte o sentido –, por ou-

tro corresponderá a uma construção regida por princípios muito próprios, 
que devem conferir-lhe autonomia em relação ao texto-base e sustentá-la en-

quanto obra fílmica [...]. (2004, p.46) 

 

Em uma conversa entre colegas, Cameron, que fica apaixonado por Bianca quando a 

vê pela primeira vez, é informado por Michael: ―[...] esqueça cara, elas têm um pai conserva-

dor e todos sabem que as irmãs Stratford não têm permissão para namorar‖. 

Ainda no começo do filme, dentro da sala de aula, Joey refere-se à Kat como ―[...] 

megera dona da verdade que não tem amigos‖, discurso interrompido pela entrada de Patrick. 

Kat responde, fazendo referência à sociedade patriarcal na Renascença e seus valores opressi-

vos ditando a educação das mulheres: 

 

[...] Kat: Eu acho que nessa sociedade ser homem e imbecil e algo valioso. 

[...] Que tal Sylvia Plath, Charlotte Bronte ou Simone de Beauvoir? 
[...] Patrick (chega atrasado): O que perdi? 

[...] Kat: Os opressivos valores patriarcais que ditam nossa educação. 

 

Kat é uma adolescente que admira as escritoras que falam sobre o universo feminino, 

como Sylvia Plath, Charlotte Brontë ou Simone de Beauvoir. 

Ao ser informado por Michael que Bianca está procurando um professor de francês, 

Cameron finge conhecer o idioma e se candidata ao cargo. Os rapazes, então, decidem arranjar 

um namorado para Kat, no intuito de começarem a sair, e fazem uma aposta com Patrick, que 

tem que conquistá-la e, conseqüentemente, domá-la. Essa cena, (re)significação do texto sha-

kespeareano, nos remete a um liame direto com a peça-fonte, na medida em que Hortensio e 

Lucencio se vestem de professores para ensinar as filhas de Batista e também conseguem um 

marido para Catarina. Todas essas relações dialógicas e criativas nos remetem a Robert Stam, 

quando afirma:  

 

[...] A intertextualidade é mais ativa, pensando o artista como um agente que 
dinamicamente orquestra textos e discursos preexistentes. [...] dessa maneira 

[...] a intertextualidade não se limita a um único meio; ela autoriza relações 

dialógicas com outros meios e artes, tanto populares como eruditos. (STAM, 
2003, p. 225) 

 

A construção de intertextualidade com Shakespeare prossegue, no filme, e se dá em 
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diferentes momentos, capturada, também, em flashes. Na aula de inglês de Mr. Morgan há 

uma leitura do ―Soneto 141‖: In faith, I do not love thee with mine eyes. / For they and thee a 

thousand errors note./But ‘tis my heart loves what they despise,/who in despite of view is 

pleas’d to dote. 

Numa forma de ―recuperação do passado como intenção de construção de um diálo-

go‖ (PLAZA, 2003.p.6), o professor comenta sobre a etnia branca de Shakespeare, através de 

um registro de fala adolescente. ―Now, I know Shakespeare‘s a dead white guy. But he knows 

his shit, so we can overlook that. I want you all to write your own version of this sonnet‖. 

No encontro de Michael com a sua amada, em frente ao seu armário repleto de fotos 

de Shakespeare, a personagem Mandella ouve de Michael um trecho do Ato 2, Cena 3, de 

Macbeth: ―Who could refrain, / That has a heart to love, and in that heart / courage to make‘s 

love known?‖ 

 Outro traço de intertextualidade entre as duas obras é observado no modelo renascen-

tista do vestido que Mandella recebe de presente, acompanhado de um bilhete assinado por Wil-

liam Shakespeare. Além disso, constata-se que o pátio da escola se chama Stratford House. 

Como o foco principal deste trabalho é a construção da ―megera‖ contemporânea, 

analisemos como a personagem é caracterizada no filme, e as estratégias utilizadas pelo dire-

tor para construir Kat, nesse outro contexto. 

Na narrativa fílmica, a ―megera‖ briga com a situação social do final do século XX 

em relação à condição feminina, assim como em A Megera Domada de Shakespeare. Trata-se 

de uma jovem bonita, atraente, inteligente e cheia de personalidade, aparentando uma adoles-

cente de caráter forte, que nunca fraqueja. 

Kat Stratford tem atitudes ousadas. Em uma das primeiras cenas, na aula de literatu-

ra, ela expressa sua opinião sobre Ernest Hemingway, a quem ela chama de alcoólatra. Seu 

colega Joey, rebate: ―[...] Ao contrário de certas megeras donas da verdade que não tem ami-

gos‖. Nessa cena, temos uma imagem da ―megera‖, construída como uma garota irritada e 

sem amigos; ela é diferente dos outros adolescentes, pois não é popular, assim como a perso-

nagem da peça, ela é uma garota incompreendida e solitária. 

Em uma outra cena, que também demonstra o comportamento da megera, Kat é en-

caminhada pelo professor à diretoria da escola, após ter expressado sua opinião na aula de 

literatura. A diretora, então, pede à jovem que analise melhor o seu comportamento: 

 

Sra. Perky: As pessoas percebem você como um tanto [...] 

Katarina: Tempestuosa? 
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Sra. Perky: Sujeitinha nojenta é o termo mais apropriado. 

 

O uso de termos vulgares, para se referirem a Kate, é um ponto importante a ser no-

tado nessa cena. Podemos inferir que o diretor, ao deslocar a personagem para o século XX, 

teve que fazer uso do vocabulário também usado pelos adolescentes dessa época. 

Para Julio Plaza, ―[...] o processo tradutor intersemiótico sofre a influência não so-

mente dos procedimentos de linguagem, mas também dos suportes e meios empregados, pois 

que neles estão embutidos tanto a história quanto seus procedimentos‖ (2003, p.10). É através 

desse vocabulário dentro do discurso da ―megera‖ que percebemos mais um traço de intertex-

tualidade entre as duas obras. O discurso negativo de Kat, tanto na peça-fonte, quanto no fil-

me de Junger, é um fator importante para caracterizar a ―megera‖ dentro das duas épocas. 

Segundo Stam, ―o dialogismo opera no interior de qualquer produção cultural, seja ela culta 

ou inculta, verbal ou não-verbal, intectualizada ou popular‖ (2003, p.230). 

Kat é ridicularizada perante as outras alunas, por ter atitudes diferentes. Percebemos 

que, diferentemente da megera shakespeareana, a de Junger tem a liberdade da fala. Mas, 

quando ela a utiliza, é criticada pelos colegas, acusada de ter problemas de temperamento. 

Vemos esse fato em uma cena em que Joey diz que Kate deveria tomar um medicamento para 

a TPM antes das aulas. Ainda assim, diferentemente da personagem shakespeareana, a ―mege-

ra‖ de Junger tem direito à livre expressão, fato aceitável na contemporaneidade, mas impos-

sível na sociedade patriarcal do período renascentista. O uso de palavras e atitudes ousadas 

demonstra a mesma característica de língua-afiada da personagem shakespeareana. 

Outro exemplo de intertextualidade está no diálogo entre Cameron (releitura de Lu-

cencio), pretendente de Bianca, e Michael (releitura de Trânio). Ao ver Kat insultar Michael, 

por este ter estacionado sua moto em frente ao carro da moça, Cameron pergunta:  

 

[...] Cameron: Você está bem? 

Michael: Sim, só um pequeno encontro com a megera. [...] 
Cameron: Ela é a irmã de Bianca? 

Michael: Sim, a própria, infeliz, azeda e reclamante. [...] 

 

Vemos que Katarina é uma adolescente que difere das demais. Ela é respondona, ins-

tigante e muito ousada. Extrapola a rebeldia comum aos adolescentes ―normais‖. Não gosta de 

festas, não namora e expressa sua opinião crítica a respeito de tudo. É a megera do século XX.  

O professor refere-se a ela como ―Srta. Eu-tenho-uma-opinião-sobre-tudo‖. 

O Sr. Stratford critica o comportamento agressivo e às vezes cruel da filha megera. 

Numa cena em casa, Kat está lendo um livro, quando ele chega e pergunta, ironicamente: ―O-
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lá, Katarina, já fez alguém chorar hoje?‖ O comportamento do pai da megera no filme difere 

um pouco do comportamento de Batista na peça A Megera Domada, fruto do deslocamento de 

épocas. No filme, Sr. Stratford é um pai carinhoso e protetor em relação às duas filhas, bem 

mais com Bianca, que se interessa bastante por rapazes. Na peça, o pai dedica seu carinho 

apenas a Bianca, deixando sempre a filha mais velha de lado. No filme, assim como na peça, 

Kat não se interessa em ter um namorado. Os interesses da ―megera‖, no filme, são estudar, 

ter uma banda e ir para a universidade. 

Existem no filme momentos de discussões entre pai e filhas, pois este não deixa as fi-

lhas fazerem o que querem. Katarina e Bianca também não aceitam o comportamento uma da 

outra. Na peça, como no filme, as duas irmãs viviam brigando e praticamente se odiavam. A 

Catarina de Shakespeare tinha ciúmes da irmã, que recebia toda a atenção do pai. Vemos que, 

no filme, as discussões entre elas são mais amenas e não há rastros de ciúme entre as duas. 

Júlio Plaza comenta que: 

 

A arte contemporânea não é, assim, mais do que uma imensa e formidável 
bricolagem da história em interação sincrônica, onde o novo aparece rara-

mente, mas tem a possibilidade de se presentificar justo a partir dessa intera-

ção. (2003, p.12) 

 

Como Plaza, compreendemos a arte contemporânea como uma repetição da história 

contada por cada um de nós, de acordo com nossa interpretação dessa história. 

Em um diálogo com Cameron, vemos Bianca expressando sua opinião sobre a sua 

irmã: 

 

Bianca: Minha irmã pertence a uma raça de imbecis. 

Cameron: É, eu notei que ela é um pouco... Anti-social. 
Bianca: Ela é incapaz de interação humana. [...] Ela é uma vaca! 

 

Mais um exemplo de intertextualidade entre as duas obras acontece, quando o pai da 

megera, durante uma discussão com as duas filhas, anuncia que Bianca poderia namorar, mas 

somente quando Kat também o fizesse. Bianca então retruca: ―Mas ela é uma mutante! E se 

ela nunca namorar? 

O Sr. Stratford tem medo de que suas filhas engravidem, e assim como na peça-fonte, 

utiliza uma estratégia semelhante à de Batista, para permitir que Bianca vá às festas. Diz à filha 

mais nova que ela só poderá sair, quando Kat também sair com alguém. Essa atitude é uma ma-

neira de esconder seu medo e insegurança quanto à melhor maneira de educar as filhas. 
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Assim como Shakespeare, Junger mostra uma Kat não tão má como se acredita, e é 

Patrick quem a faz perceber o fato: ―Você não é tão má quanto você pensa que é‖. Para ele, 

Kat é incompreendida por todos que a cercam. 

O primeiro encontro entre Patrick e Kat é traduzido por Junger de maneira muito 

simples e descontraída. A protagonista ironiza o rapaz quando diz: ―[...] minha missão na vida 

[...]‖. Apesar dessa ironia, ela não se mostra impertinente com Patrick, mas utiliza expressões 

grosseiras para com ele. Em um jogo de futebol vemos o seguinte diálogo: 

 

[...] Patrick: Oi, gatinha. Como vai? 
Kate: Suando feito um porco, e você? 

Patrick: Belo jeito de chamar a atenção dos rapazes, hein? 

Kate: Minha missão na vida. Mas obviamente eu despertei seu interesse, en-

tão funcionou. O mundo faz sentido de novo. 

 

Quando Kat começa a se relacionar com Patrick, vemos que não o trata de modo hostil 

como o faz com outros personagens no filme – ela já não é, para ele, uma megera. Um aspecto 

interessante entre peça e filme está pautado na estratégia usada por Junger em relação a Patrick. 

Assim como na peça, todos falam mal do rapaz, visto como um misterioso e perigoso estrangei-

ro, o que o torna o homem perfeito para Kat, uma garota também fora dos padrões considerados 

normais de comportamento. Na cena de uma aula de biologia, dissecando sapos, Cameron se 

interessa em saber quem é Patrick. Como eles estavam procurando um pretendente para Katari-

na, ele pergunta sobre Patrick a Michael. Este lhe responde: 

 

Michael: [...] Ele? Não, não olhe para ele, ok? É um criminoso. Ouvi dizer 

que ele incendiou uma patrulha e acabou de passar um ano em San Quentin. 

[...] Estou falando sério, cara, ele é louco. Ele vendeu o próprio fígado no 
mercado negro para comprar um par de alto-falantes. 

Cameron: Ele é o cara!  

 

Assim como na peça-fonte, em que Petruchio muitas vezes é chamado de louco, em 

10 Coisas que eu odeio em você, Patrick é visto como diferente e perigoso. Isso porque, con-

forme demonstra o diálogo entre Michael e Cameron, o rapaz não possui boas referências, foi 

acusado de ter sido preso por um ano em San Quentin, de ter incendiado um patrulheiro esta-

dual e de ter vendido o próprio fígado no mercado negro para comprar um amplificador.  

Junger deslocou Petruchio do texto de Shakespeare para a sociedade norte-

americana, reconstruindo-o como o par ideal para a Kat – assim como ela, ele é diferente e 

estranho, o louco Petruchio de Verona. 

Patrick é mais sutil ao abordar Kat e tentar conquistá-la. Assistimos a esse fato nas 
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cenas em que ele muda seus hábitos para se adequar ao gosto moça: ao descobrir que ela gosta 

de comida tailandesa, de poesia feminista, de uma banda de mulheres que toca rock indiano e 

que odeia rapazes que fumam, ele deixa de fumar e passa a freqüentar um bar que apresenta 

shows de rock feminino. 

A ―megera‖ não deixa de lado as suas convicções. Convidada para ir ao baile de 

formatura, após conhecer Patrick, ela não aceita de imediato, dizendo que é a festa é uma des-

culpa para beberem: 

 

Patrick: Vamos, vamos comigo. 

Katharina: Não. 
Patrick: Não? Por que não? 

Kahtarina: Nao, eu não vou com você. 

Patrick: Por que não? 
Katharina: Porque não quero. E uma tradição estúpida. 

Patrick: Vamos. Ninguém espera que você vá. 

Katharina: Por que você esta insistindo com isso? O que você ganha com isso? 

Patrick: Bom, eu tenho que ter um motivo para estar com você? 
Katharina: Você que me diga. 

Patrick: Sabe de uma coisa? Você precisa de terapia. 

 

Patrick fica nervoso e começa a fumar. Kat, que odeia rapazes que fumam, retira rispi-

damente o cigarro da boca do rapaz, sai e fecha a porta, deixando-o do lado de fora. Mas todo 

esse sacrifício é finalmente recompensado quando ela aceita o seu convite para a festa. Para 

Kat, a festa é ―só uma desculpa para os idiotas beberem cerveja e ficarem se amassando, tentan-

do esquecer do patético vazio de suas insensatas vidas consumidoras‖, mas assim mesmo ela 

vai. 

Ao contrário do Petruchio das outras releituras, assim como do personagem da peça-

fonte, Patrick não é agressivo. É capaz de gestos românticos, como, por exemplo, fazer uma 

declaração pública de amor, cantando uma canção, enquanto as moças jogam futebol: ―[...] 

Me surpreende que nunca lhe disseram que você é adorável e perfeita. E que alguém queira 

você‖ – Junger utiliza a letra da canção como estratégia para falar de amor.  

 

Cada cena comporta um peso visual e auditivo, este dado pela trilha sonora, 

que se comunica imediatamente, sem necessidade de palavras. A imagem 

tem, portanto, seus próprios códigos de interação com o espectador, diversos 
daqueles que a palavra escrita estabelece com o seu leitor. (PELLEGRINI, 

2003, p.15) 

 

A música sempre foi uma constante nas peças shakespeareanas. Nessa releitura, Pa-

trick tem que tentar tudo para fazer as pazes com Kat, após a briga na festa. Ele, então, em 
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uma atitude ousada, liga os alto-falantes da escola, e, com um microfone, canta a música 

Can’t take my eyes off you diante de todos os colegas e do professor de educação física (FI-

GURA 17). Por sua atitude, ele é repreendido pela diretoria e vai para a detenção, mas o im-

portante para ele é que conseguiu atrair Kat. 

 

 
Figura 19: Cena em que Patrick canta para Kat  

Fonte: <http://www.adorocinema.com/filmes/10-coisa-que-odeio>. 

 

Numa atitude ousada, Kat mostra os seios para o professor, consegue tirar Patrick do 

castigo e eles então se reconciliam. A partir desse momento, agem como namorados apaixo-

nados, divertindo-se juntos, andando de pedalinho e brincando de paint balls, jogando tinta 

um no outro. Nesse momento, caem ao chão e acontece o primeiro beijo. Vemos Kat feliz e 

alegre – não mais a garota mal-humorada que parecia odiar os homens que se aproximavam 

dela. 

Em uma cena em que vai ao quarto de Bianca, as duas conversam, e Kat confessa o 

motivo do seu ódio por Joy: eles tiveram um namoro, dormiram juntos, e ela se decepcionou 

com ele. O motivo de nem Bianca, nem os outros colegas ficarem sabendo disso foi a ameaça 

de Kat. Ela ameaçou Joy dizendo que, se ele contasse a alguém o ocorrido, ela diria a todos 

que ele ―tem um ... bem pequenininho‖. 

O filme é uma clássica comédia teen, pautada sobre o amor, pela ótica do século XX, 

para um público adolescente dos EUA, envolvendo bailes de formatura e festas. 

Vemos que para ―discutir a relação de uma obra com suas circunstâncias históricas, 

devemos situar o texto no interior de seu intertexto‖ (STAM, 2003, p.225). E, apesar de o 

filme ser uma comédia para adolescentes, não parece ter sido tarefa fácil para o diretor 

(re)significar a obra fonte. A ―megera‖, por exemplo, e sua ―domesticação‖ pelo marido não 

são aspectos fáceis de (re)significar no século XX, pois não se admite mais, na contempora-

neidade, a ―domação de uma megera‖. O diretor recontextualiza o significado de ―megera‖ no 

fim da década de 1990 e reconsidera o ato de ―domá-la‖. Já que o comportamento da megera 
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não pode ser aceito na década de 90, obviamente o de Petruchio também não pode. Assim, de 

maneira mais amena, no filme, Junger mostra Patrick insultando Katarina como ―fera selva-

gem‖. No decorrer do filme, quando Patrick conhece melhor a ―megera‖, ele, assim como o 

Petruchio shakespeareano, a ajuda a se definir como uma pessoa melhor. 

 

Katharina: Me diga algo verdadeiro. [...] Algo que ninguém saiba. [...] 
Patrick: Você é doce, sexy e louca por mim. Você não é tão má quanto você 

pensa que é. 

 

Patrick vê Kat como uma garota injustiçada pela sociedade, se apaixona por ela e a 

transforma em uma garota diferente.  

Para Robert Stam ―[...] a alusão, por sua vez, pode tomar a forma de uma evocação 

verbal ou visual de outro filme, como um meio expressivo de propor um comentário sobre o 

mundo ficcional do filme aludido‖. (2003, p.231-32). 

Os filmes da década de 1990 incorporavam a postura da mulher de maneira diferente, 

mais condizente com a posição feminina na sociedade atual. Independentes e atuantes, elas 

têm opiniões bastante respeitadas. No filme, para enfatizar a personalidade contestadora de 

Kat, Junger mostra-a como admiradora de autoras feministas. O modo como a personagem se 

veste também difere do das outras adolescentes: Junger a veste com roupas básicas, de tons 

claros, além do tradicional preto e branco, enquanto as outras adolescentes usam roupas estili-

zadas, que estão na moda. Bianca, por exemplo, usa tons mais fortes, como vermelho, amare-

lo e muito rosa. 

Patrick tem que se adequar a Kat para conseguir cortejá-la e convencê-la a sair com 

ele. Observamos que ele apenas a convida para sair, porque foi pago para isso. 

Uma outra indicação de intertextualidade está na maneira como Katarina reage, quan-

do conhece Patrick – ela parece ignorá-lo, não lhe dá muita atenção, mas também não o hostili-

za. Usa apenas a sua língua afiada, assim como a ―megera‖ de Shakespeare. 

Um exemplo da mudança de comportamento da megera está na cena que ela vai à 

festa de Bogey, apenas para agradar a irmã, que não poderia ir à festa sozinha. Ao ver sua 

irmã Bianca com Joey, rapaz que ela detesta, Katarina mostra um certo descontrole, e todo 

seu comportamento rude desaparece. Ela começa a beber muita tequila e, já bêbada, dança em 

cima de uma mesa, assumindo, então, o comportamento normal de uma adolescente norte-

americana. 

Ao fim da festa na casa de Bogey, Katarina demonstra estar encantada com Patrick. 

O diretor, através de close-ups, descreve os sentimentos da personagem. Reproduzimos aqui 
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um pequeno diálogo entre o casal (FIGURA 18): 

 

 

 
Figura 20: Conversa entre Patrick e Kat 

Fonte: <http://www.adorocinema.com/filmes/10-coisa-que-odeio>. 
 

 

[...] Katarina: A única coisa que as pessoas sabem de mim e que sou assusta-
dora. 

Patrick: E. Bom, eu também não sou lá boa coisa. 

 

Quando Kat está apaixonada, tem atitudes de uma adolescente normal, que luta pelo 

amor da sua vida. Vemos um exemplo disso, na cena em que ela mostra os seios, no intuito de 

salvar Patrick da detenção. 

Katarina Stratford, assim como a megera de Shakespeare, é uma personagem ambígua. 

Seu comportamento varia entre ―a garota aborrecida e grosseira‖ e a ―adolescente normal‖.  E 

são essas atitudes de Katarina que emprestam ao filme o tom de comédia em alguns momentos. 

Vemos que as atitudes de Kat, assim como no texto dramático, mudam por causa de 

Patrick. Ela se mostra ―domada‖, mas não deixa também de domar. Apesar de não se trans-

formar em uma adolescente como as outras do filme, ela se transforma. 

Após descobrir a armação de Joey e Patrick, Kat se mostra triste, mas tem a coragem 

de demonstrar seus sentimentos abertamente na aula de literatura, diante de todos aqueles que 

a criticavam e zombavam de suas idéias. E, através de uma tarefa passada pelo seu professor, 

que pedia a todos da sala para escreverem suas próprias traduções do ―Soneto 141‖ de Sha-

kespeare, Kat então, sob uma cena em close-up, lê sua versão do poema. É nessa hora que ela 

demonstra não ser mais aquela garota durona – o poema, na verdade, é uma declaração de 

amor a Patrick, e, com essa atitude, ela revela que se tornou uma pessoa capaz de amar e que 

não tem vergonha de expor seus sentimentos. 

O nome do filme é atualizado, num claro exemplo de arquitextualidade e reescritura, 
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sugerindo inúmeras reflexões e (re)significações. Vejamos o ―Soneto 141‖ em cotejo com a 

tradução de Kat. 

 

Soneto 141 

 

In faith, I do not love thee with mine eyes, 
For they in thee a thousand errors note; 

But ‘tis my heart that loves what they despise, 

Who, in despise of view, is pleas’d to dote. 
Nor are mine ears with thy tongue`s tune de-

lighted; 

Nor tender feeling, to base touches prone. 
Nor taste nor smell desire to be invited 

To any sensual feast with thee alone: 

But my five wits nor my five senses can 

Dissuade one foolish heart from serving thee, 
Who leaves unsway’d the likeness of a man 

Thy proud heart’s slave and vassal wretch to be: 

Only my plague thus far I count my gain, 
That she that makes me sin awards me pain 

 

Odeio o modo como fala comigo 
E como corta o cabelo 

Odeio como dirige o meu carro 

E odeio o seu desleixo 
Odeio suas enormes botas de combate 

E como consegue ler minha mente 

Eu odeio tanto isso em você 
Que até me sinto doente 

Odeio como está sempre certo 

E odeio quando você mente 

Odeio quando me faz rir muito 
Ainda mais quando me faz chorar... 

Odeio quando não está por perto 

E o fato de não me ligar 
Mas eu odeio principalmente 

Não conseguir te odiar 

Nem um pouco 
Nem mesmo por um segundo 

Nem mesmo só por te odiar 

 

 
 

 

A partir da leitura da sua tradução, é possível fazer uma analogia ao discurso final da 

Katharina shakespeareana. ―O original vive, sobrevive, na e pela sua própria transformação 

produzida pela a leitura‖. Através desse poema, Kat se rende a Patrick em uma linda demons-

tração de amor. Assim vemos que,  

 

[...] a tradução não transporta uma essência, não troca ou substitui sig-

nificados dados, prontos em um texto, por significados equivalentes 

em outra língua. [...] Existe uma interação entre as obras, e por esse 

motivo consideramos a tradução como [...] uma relação em que o ‗tex-

to original‘ se dá por sua própria modificação, em sua transformação. 

(RODRIGUES, 2000. p.206)  

 

Ao final do filme, Kat percebe que se transformou interiormente e tenta se reconcili-

ar com Patrick. Chorando muito, ela sai da sala de aula em direção ao estacionamento e, den-

tro do seu carro, encontra uma guitarra, um presente de Patrick, comprado com o dinheiro que 

recebeu de Joey na aposta. Surpresa e feliz, ela vê Patrick e os dois se beijam em sinal de um 

final feliz, como ocorre em toda comédia shakespeareana – assim como é o desejo de todas as 
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adolescentes, seja lá em que época a história seja contada. Stam define as adaptações como o 

―[...] contínuo turbilhão da transformação intertextual, de textos gerando outros textos em um 

processo infinito de reciclagem, transformação e transmutação, sem um claro ponto de ori-

gem‖ (2003, p.234). 

Levando-se em consideração a adaptação analisada, assistimos a exemplos de inter-

ferências substanciais de Junger e da época em que a peça foi re-escrita, através de imagens 

da trajetória da ―megera‖ contidas na obra canônica de William Shakespeare, que serviu como 

texto de partida. 

 

 

2.1.4 The taming of the shrew, de David Richards 

 

 

A mulher, na visão de David Richards, diretor da releitura de The Taming of the s-

hrew (2005), é reconstruída de forma bem diferente. Ela assume um papel de poder dentro da 

sociedade e surpreende a audiência com os discursos variados que apresenta. No filme, o au-

tor mantém todo o enredo da peça-fonte, explorando-o a partir de uma abordagem contempo-

rânea que exalta as questões sociais e políticas do século XXI. Isso nos remete àquilo que 

Plaza pontua sobre a tradução: ―traduzir é repensar a configuração de escolhas do original, 

transmutando-as em uma outra configuração seletiva e sintética‖ (2001, p.40). 

O núcleo principal do filme está em torno do casal (FIGURA 19) – Kate Minola, a 

nova heroína shakespeareana, é, agora, uma mulher moderna envolvida na política inglesa e 

recusa os papéis de dona de casa e de mãe; e Petruchio, um homem falido e com título de no-

bre, que decide conquistar Kate para conseguir dinheiro. Os dois acabam se apaixonando, em 

meio a violentas discussões e brigas cômicas. 

Em The Taming of the shrew, o diretor trabalha com uma linguagem irônica e paró-

dica, que demanda a cumplicidade do telespectador. Além de nos apresentar contradições 

entre passado e presente, o filme dialoga profundamente com questões políticas da época em 

que vivemos, relacionando realidade e ficção. Esse fato nos aproxima cada vez mais do coti-

diano, interagindo com a idéia de temporalidade, significação e recuperação do patrimônio 

cultural de uma época, recuperando, assim, a memória de um povo. Mais uma vez, nos reme-

temos a Plaza (2003), em suas considerações sobre a tradução como resgate da história, como 

ato de transcriar as formas da historicidade. 
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Figura 21: Cartaz de The Taming of the Shrew, de David Richards 
Fonte: <http://fruitofsatan.files.wordpress.com/2009/05/taming-of-the-shrew.jpg> 

 

Através desse resgate histórico, David Richards transfere o lócus ficcional de Pádua, 

na Itália renascentista, para a Londres, do século XXI. Toda a sociedade patriarcal e austera é 

deslocada, através de imagens e do linguajar contemporâneos, para uma Inglaterra re-

estruturada e modernizada. Richards relê ―a megera‖, como uma mulher que faz parte do ce-

nário político inglês. Ela tem 38 anos, é viciada em trabalho e economicamente independente, 

contrapondo-se à ―megera‖ da peça-fonte. 

Sendo ainda, supostamente, virgem e com um temperamento agressivo, ela amedron-

ta a todos ao seu redor, inclusive seu assessor parlamentar, Tim Agnew. Kate é inteligente, 

mas, ao mesmo tempo, mostra-se frustrada. Seu temperamento e sua agressividade são resul-

tantes e resultado da sua solidão. Ela não suporta pessoas fúteis, como sua irmã Bianca e sua 

mãe. Por isso, apresenta-se de modo inteiramente distinto de ambas, que pensam apenas em 

festas, homens e roupas. 

Seus correligionários políticos costumam sugerir o casamento como estratégia para 

aumentar suas chances de eleição à posição de Primeira Ministra. Kate, entretanto, luta contra 

a idéia do casamento, e sua irmã Bianca resolve que somente se casará, se Kate se casar pri-

meiro. Toda essa campanha para que Kate se case advém do fato de todos pensarem que ela é 
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lésbica – e, de acharem que, na hipótese de isso ser verdade, um casamento poder mudar sua 

opção sexual. 

A figura de Kate discute a liberação da mulher, através dos seus discursos cômicos e 

manifestações raivosas da identidade feminina. Seus ideais feministas chocam-se com os de-

sejos fúteis de Bianca, o que torna Kate cada vez mais frustrada e de péssimo humor. 

Como o diretor David Richards e a roteirista Sally Wainwright apresentam essa mu-

lher a ―megera‖, no século XXI, que quer ser a Primeira Ministra? 

O desafio de reescrever e trazer para a atualidade a megera de Skakespeare se apre-

senta, de imediato, na necessidade de adaptar a personagem a um cenário em que a mulher é 

inteligente, capaz, participante ativa da sociedade contemporânea inglesa, mas pressionada a 

se casar contra a sua vontade. A estratégia de inserir Kate no cenário político, área que ainda 

mantém um caráter mais conservador, sobretudo na sociedade inglesa, criou um lastro de ve-

rossimilhança dentro do quadro narrativo. Sabemos que a realização de uma obra fílmica re-

quer vários olhares, assim como vários lugares de fala, que incluem desde os diretores, rotei-

ristas, até toda a equipe que participa da filmagem. E assim foi a realização dessa releitura d‘A 

Megera Domada de Shakespeare.  

Em uma entrevista, ao ser indagada sobre como se sentiu ao ser convidada pela BBC 

para adaptar The Taming of the Shrew para a televisão, a roteirista, Sally Wainwright respon-

deu que ficou surpresa e feliz, mas, ao mesmo tempo, tinha dúvidas sobre como adaptar uma 

mulher do século XVI para o séc. XXI, e sobre como transformar uma peça considerada ma-

chista em um filme contemporâneo. A partir desse desafio, Sally Wainwright teria decidido 

re-escrever a peça-fonte de modo que, tanto o homem, quanto a mulher, ao final do filme, 

fossem domados na mesma proporção, que eles se completassem igualmente, assim como 

ocorre no sistema familiar ocidental atual, principalmente na Inglaterra, público-alvo do fil-

me. Na mesma entrevista, Wainwright fala sobre a preservação do discurso final do filme, 

embora atualizado, no qual Kate diz que ela colocaria suas mãos embaixo dos pés do marido 

se assim ele o quisesse. A despeito de uma possível interpretação machista para esse discurso, 

a roteirista afirma que quis mostrar que, se alguém está realmente apaixonado, as atitudes são 

tomadas a dois, e tudo flui naturalmente sem imposições. 

Segundo a roteirista, o seu maior desafio foi escolher um cenário moderno que com-

portasse uma mulher moderna e atual, dentro de um contexto social contemporâneo, em que 

ela, além de exercer uma profissão fora de casa, pudesse se casar e ter filhos. 

É interessante observar a influência do sistema parlamentar da Inglaterra na trama da 

história. Wainwright teria pensado, então, no cenário político como contexto ideal para o tipo 
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de mulher que ela gostaria de (re)significar. Desta maneira Kate tornou-se a megera do século 

XXI, que precisava casar-se para melhorar a própria imagem perante o partido, e assim se 

eleger Primeira Ministra da Inglaterra. Nesse jogo de intenções políticas, Kate acaba se apai-

xonando por Petruchio e ele por ela, o que torna o filme uma história de amor com um final 

feliz, mais uma vez, como ocorre com a comédia shakespeareana. 

A escolha da atriz Shirley Henderson para o papel principal foi feita pela roteirista 

desde o início. Quanto à escolha de Petruchio, Wainwright teve dúvidas, primeiramente suge-

rindo o nome de Eddie Izzard, embora tenha sido Rufus Sewell o ator que ficou com o papel. 

Wainwright também se preocupou com o retorno em relação à audiência. Esperava 

que o público reconhecesse, dentro do filme, referências a Shakespeare, mas estava apreensi-

va quanto ao interesse daqueles que não tiveram acesso à peça-fonte e, conseqüentemente, 

não conheciam Shakespeare. Mas, no fim, ela se surpreendeu com a quantidade de pessoas 

que se interessaram por Shakespeare e pelo filme. 

A releitura do personagem Petruchio também sofreu influência da contemporaneida-

de – ele foi transformado em um artista britânico moderno fora dos padrões normais de com-

portamento. Mas a grande a influência da roteirista para a transformação foi o documentário 

The Fulfords, cujos protagonistas são aristocráticos tradicionais falidos e decadentes. A única 

fortuna restante era uma casa enorme e antiga, herança de família. Nômade e cavalheiro, Pe-

truchio precisava de dinheiro, e a solução era casar-se com alguém que tivesse dinheiro.       

 Quanto a Bianca, irmã da megera, nesta tradução intersemiótica ela é glamorosa, 

bem mais bonita que Kate, o que é diferente tanto na obra de partida, quanto da figura de Bi-

anca nas demais adaptações aqui analisadas. É a interferência da roteirista ao inovar a história. 

Wainwright pensou em uma Bianca fútil, preocupada com a própria beleza – beleza que, in-

clusive, lhe trouxe sucesso e riqueza. Kate é o oposto de Bianca: é muito inteligente e pouco 

bonita. 

Para analisar melhor o filme, acreditamos ser pertinente avaliar os relacionamentos 

tempestuosos dos protagonistas. Bianca, irmã mais nova de Kate, nessa adaptação, é uma mo-

delo famosa e glamorosa que tem os homens a seus pés. Seu empresário, Harry Kavanagh, se 

diz apaixonado e, após um relacionamento de doze anos com a modelo, propõe-lhe casamen-

to. Bianca, entretanto, prefere o italiano Lucentio, que conheceu no aeroporto, durante uma 

viagem. Ela é uma mulher bastante moderna, extrovertida e costuma tomar as iniciativas em 

seus relacionamentos, mostrando assim um novo padrão de comportamento feminino.  

Desesperado, Harry tem uma brilhante idéia, quando seu amigo Petruchio, um ho-

mem excêntrico e impulsivo, chega inesperadamente em sua casa, dizendo que seu pai faleceu 
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e que ele herdara muitas dívidas, que está falido e a única solução seria se casar com uma mu-

lher rica. Após comentar sobre a sua paixão por Bianca, Harry conta sobre os planos da ama-

da, de se casar apenas após o casamento da irmã mais velha. Petruchio, então, se mostra inte-

ressado em casar-se com Kate e resolve aparecer na festa de noivado de Bianca, para conhe-

cê-la. 

Tendo como pano de fundo a trama shakespearena, o filme reconfigura as estratégias 

narrativas, criando outras formas de iniciar o conflito central, a partir dos valores e disposit i-

vos culturais próprios do seu tempo, ainda que preserve alguns elementos da narrativa de par-

tida. Isso nos remete ao que afirma Cristina Rodrigues: 

 

O texto traduzido é ‗outro‘ texto, que mantém outro tipo de relações entre os 

elementos, exatamente porque as coerções impostas pelas línguas levam a 
diferentes possibilidades de contextualizações, de remissões, de encadea-

mentos, de atribuição de valores entre os elementos. (2000, p.205) 

 

É a partir dessa idéia que reconhecemos os elementos do enredo fonte, remodelados 

a partir das propostas estéticas da releitura.  

Na festa do noivado de Bianca, Petruchio chega no momento em que Kate está sain-

do, após ter quebrado um violão na cabeça de um convidado, por conta de uma discussão. A 

atitude de Kate é um exemplo dessa forma de reconfiguração do texto de partida: no texto 

dramático de Shakekspeare a ―megera‖ quebra um alaúde na cabeça do professor de música. 

 

[...] a leitura para a tradução não visa captar no original um interpretante que 
gere consenso, mas ao contrário, visa penetrar no que há de mais essencial 

no signo [...] a leitura para a interpretação é a interpenetração nas qualidades 

materiais do signo que delimitam os caracteres de seu Objeto Imediato [...] 
(PLAZA, 2001, p.36). 

 

Ao assistir ao ataque de fúria de Kate, Petruchio não se intimida e a segue até dentro 

do elevador, onde ele aperta um botão, deixando ambos presos, enquanto se apresenta e discu-

te com a moça. Quando finalmente ele a libera, pronuncia a frase ―Kiss me, Kate‖, assim co-

mo o personagem do texto dramático de Shakespeare. 

A mãe de Kate, Mrs. Minola (interpretada pela atriz Twiggy Lawson), é uma viúva 

jovem, bem parecida com sua filha Bianca, que atende aos padrões considerados importantes 

para ela. Nessa releitura, a figura materna ocupa o lugar do patriarca da família. A decisão da 

roteirista reflete, segundo nossa interpretação, uma mudança na posição feminina, no século 

XXI, em que a mulher é mais atuante na sociedade. Ela é, ao mesmo tempo, mãe, dona de 
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casa e, muitas vezes, chefe de família, sendo o papel masculino tão secundário ao ponto de ser 

omitido e substituído pelo da mãe.  

A partir do novo, no filme, concebemos a existência de um  

 

paralelismo entre original e tradução, pois ambos são produtos de leituras 

construídas. [...] assim sendo, [...] ao se conceber a tradução como leitura, 

aceita-se que há uma série de coerções do contexto que promove a tradução 
agindo sobre o trabalho de tradutor, [...], e é através desse trabalho de inova-

ção que [...] transforma o ―original‖, [...] que assistimos à influência da épo-

ca apresentada nas dissimilitudes da releitura analisada. (RODRIGUES, 

2000, p.205). 

 

Existe na trama um diálogo com a anterioridade, não obstante o deslocamento de 

tempo e espaço, do século XVI para o século XXI. São os rastros que sugerem intertextuali-

dades. O fato de Bianca, nessa releitura, ser uma mulher fútil nos fornece índices de inovação. 

Há um retorno à história antiga, novamente sugerindo intertextualidade entre as duas obras, 

quando a roteirista (re)significa o casamento de Bianca, proposto no filme através de um con-

trato nupcial. Por ser multimilionária, Bianca decide instituir esse contrato, para assegurar os 

seus bens e ter certeza do amor de Lucentio. 

Os conflitos internos e externos aos personagens, com enredos múltiplos que se en-

trelaçam e se sobrepõem, têm a função de suplementar, o que, segundo nossa leitura, enrique-

ce a obra de partida não por aspectos que lhe fizessem falta, mas por saber reaproveitar as 

aberturas deixadas por qualquer narrativa literária. É nessas brechas que o discurso novo se 

insinua, viabilizando outras formas para se pensar o antigo. A própria idéia do contrato, algo 

relativamente comum, hoje, em relações entre pessoas que têm bens, parece ser uma releitura 

que a própria sociedade se encarregou de fazer em relação aos antigos casamentos arranjados. 

A diferença fundamental está no fato de a mulher poder decidir, ela própria, por essa forma de 

enlace. 

Outro ponto de intertextualidade com o texto-fonte está na cena, em que Petruchio 

leva Kate para conhecer a casa, onde ele nasceu e que constitui, hoje, sua única fortuna. Ve-

mos uma casa antiga, com arquitetura típica do século XVI ou XVII, cujo interior assemelha-

se à casa de Batista na versão fílmica de Zeffirelli. 

Após a abordagem inicial, na festa de Bianca, Petruchio dá partida ao processo de 

conquistar e tentar domar Kate. Revela que precisa se casar para livrar-se de dívidas e que sua 

única fortuna é uma enorme e antiga casa. Há uma cena em que ele vai ao parque e toma uma 

atitude excêntrica, em frente a um rapaz que está passando no momento. Kate se assusta, mas 
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Petruchio volta ao ―normal‖ e restabelece a conversa de maneira branda, sendo amoroso e 

simpático com ela (FIGURA 20). 

 

 
            Figura 22: Cena do encontro entre Kate e Petruchio no parque 

            Fonte: <http://www.aboutrufus.com> 
 

 

A partir da cena do parque, Kate começa a se impressionar com Petruchio, como um 

indício de que está se deixando conquistar. A partir desse momento, parece ter achado o seu 

par perfeito, pois ambos são briguentos, de temperamento forte, embora capazes de uma 

grande paixão. Além disso, ambos têm interesses específicos no casamento. Por um lado, ele 

foi sincero, ao contar sobre a necessidade de se casar por conta das dívidas. Por outro, Kate 

também cogita sobre o título de nobre de Petruchio, como algo que pode ajudá-la a se eleger 

como Primeira Ministra. 

A relação que se estabelece entre os dois, entretanto, não é sempre tão amena, quanto 

o encontro no parque. Mas, depois de muitos insultos, assim como na peça-fonte, Kate e Pe-

truchio se casam. A disputa que se estabelece entre o casal demonstra uma verdadeira guerra 

dos sexos, em que ambos demonstram uma necessidade de exercer o papel de dominante na 

relação. Petruchio parece notar que Kate não gosta de homens submissos e resolve fazer o 

papel de dominador. Ela, por sua vez, não quer e não está acostumada a ser dominada ou a 

receber ordens.  

Cabe ressaltar aqui que a disputa entre Petruchio e Kate é o vínculo mais forte entre a 

fonte e as quatro releituras analisadas. Podemos perceber que esse é uma espécie de eixo nar-

rativo, um fio que liga todas essas obras. De acordo com as propostas de Robert Stam, esse 

ponto de ligação pode ser visto como ―[...] ‗leituras‘ hipertextuais variantes oportunizadas por 
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um mesmo hipotexto. Na verdade, as várias adaptações antecedentes podem constituir parte 

do hipotexto disponível a um cineasta chegando relativamente ‗tarde‘ à série‖ (2003, p. 234). 

Seguindo esse pensamento de Stam, vemos que ―[...] o dialogismo remete à necessá-

ria relação entre qualquer enunciado e todos os demais enunciados‖ (STAM, 2003, p.226). 

Portanto, como era de se esperar, a cerimônia do casamento de Kate e Petruchio é, inicialmen-

te, um desastre. Assim como na peça-fonte, o noivo desaparece por algum tempo, Kate fica 

desesperada, demonstrando fragilidade, sendo acalmada por sua irmã Bianca. Ele também 

chega atrasado à igreja, bêbado, vestindo trajes antigos, bizarros, com alguns toques femini-

nos como meias de seda bordadas, maquiagem e unhas pintadas de vermelho – tudo para cho-

car a ―megera‖.  

 Petruchio utiliza o recurso teatral do travestimento (FIGURA 21), assim como acon-

tece na peça. No filme, essa é uma forma de questionar a identidade e o posicionamento atri-

buídos à mulher e ao homem. Através das roupas, ele questiona os conceitos de ―masculini-

dade‖ e ―feminilidade‖ criados por questões culturais, dentro de uma sociedade que determina 

o comportamento de ambos os sexos. 

 

 
Figura 23: Petruchio usando peças do vestuário 

feminino, como meia-calça, minissaia e botas de 

salto alto 
Fonte: <http://www.aboutrufus.com/TOSUke1.jpg> 
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Na cerimônia de casamento, embora Kate fique furiosa e envergonhada com as rou-

pas usadas por Petruchio, ela é levada ao altar por ele, num retorno ao costume do século 

XVI. Para Genette, a ―arte de fazer o novo com o velho tem a vantagem de produzir objetos 

mais complexos e mais saborosos que os produtos expressamente feitos‖ (1982, p.556). São 

cenas como essa que mantêm o tom cômico da história, embora adaptadas ao novo contexto 

narrativo. 

O reaproveitamento da trama shakespeareana, para efeitos novos, também aparece na 

cena em que o casal parte em lua-de-mel. Chegando ao aeroporto, por exemplo, ela percebe 

que tem que carregar a mala até o balcão, o que resulta em mais uma troca de insultos entre os 

dois. Além de, mais uma vez, conferir comicidade à narrativa, a relação tumultuada de Kate e 

Petruchio, nessa cena, funciona como dispositivo que também questiona alguns discursos re-

ferentes aos papéis de gênero. Petruchio não desempenha o ―papel de cavalheiro‖ – papel que 

tanto significa gentileza, quanto a crença numa fragilidade física feminina. O mesmo disposi-

tivo narrativo é utilizado quando, no trajeto do aeroporto até a casa em que irão se hospedar, 

Kate é quem tem que trocar o pneu do carro, debaixo de sol e vestida de noiva. 

Essa re-funcionalização social da arte é, conforme Walter Benjamin (1987), uma im-

portante conquista operada pelos meios de reprodutibilidade técnica. O cinema, meio sugerido 

por Benjamin como um dos mais significativos do processo de dessacralização da obra de 

arte, exerce, nesse filme, o papel de fomentador de uma discussão de cunho sociocultural e o 

faz a partir dos recursos da comédia. 

Uma vez hospedados, Kate procura a mala para trocar de roupa, mas Petruchio in-

forma que a mala não chegou junto com eles, ficou no aeroporto. Num acesso de raiva, ela 

resolve ir a pé até o aeroporto, para buscar a bagagem. Durante o caminho, pede carona, mas 

como não consegue e volta ao casarão, onde os recém-casados estão hospedados, toda suja e 

cansada. Abandonada e faminta, Kate vai para cama e tenta dormir, mas Petruchio a tortura 

ouvindo uma música com o volume muito alto. Ele vai ao seu quarto e tenta seduzi-la, mas, 

quando ela cede, ele desiste, dando continuidade à sua estratégia de ―domar a megera‖. Ve-

mos novamente a antiga história contada sob uma ótica diferente. 

Roland Barthes (1987) define o texto como um entrelaçamento de um tecido, de-

monstrando que os textos literário e fílmico não se esgotam em si mesmos, mas multiplicam-

se e projetam-se em outros textos, propiciando uma rede de discursos que se pluralizam. 

Assim, também o comportamento de Kate se entrelaça com o da ―megera‖ shakespea-

reana. Quando está exausta, pede comida a Petruchio com delicadeza, mostrando a ele já estar 
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―domada‖. Atendida, aceita o que Petruchio lhe oferece, pão e vinho, e come com a avidez de 

uma pessoa faminta.  

Há, entretanto, novos fios que se costuram à trama e é isso o que confere à releitura o 

seu caráter de obra independente, autônoma. Em uma das cenas do filme, por exemplo, Kate 

aparece fumando, o que seria impensável no século XVII. Trata-se, porém, de uma atitude 

bastante ―normal‖ a uma mulher que tem o tipo de vida da Kate do século XXI. 

Alguns pontos de convergência entre a peça e o filme provam que a intertextualidade 

pode existir, apesar da história viajar por séculos. Apesar de sofrer diferenças de épocas, a 

obra mantém alguns dos traços mais fundamentais do texto-fonte. É o caso, por exemplo, da 

já citada rivalidade e da conseqüente troca de insultos entre os dois personagens principais. 

 Para Tiphaine Samoyault, ―[...] a hipertextualidade segundo Gérard Genette, oferece a 

possibilidade de percorrer a história da literatura (como das outras artes) compreendendo um 

de seus maiores traços: ela se faz por imitação e transformação‖ (SAMOYAULT, 2008, p.33). 

A hipertertextualidade, que se apresenta como a relação de um texto B (hipertexto) 

com um texto A (hipotexto), é derivada de transformações, imitações ou outras formas discur-

sivas que aparecem abundantemente nas releituras em análise. As citações, os enxertos e alu-

sões intertextuais apresentados pelos diretores nos discursos fílmicos valorizam-se. 

Torna-se pertinente enfatizar que o filme de Richards é uma obra direcionada a atin-

gir uma determinada audiência, que tem como pólo receptor a Inglaterra do século XXI – daí 

a discussão de temas como a mulher dentro da sociedade, participando do governo, da igreja e 

também responsável pela família. David Richards e Sally Wainwright, ao (re)significarem a 

peça de Shakespeare, deixam-se influenciar pela Inglaterra contemporânea, onde a mulher 

participa cada vez mais do destino do seu país, engajada na política, independente e auto-

suficiente. Diretor e roteirista re-criam uma obra inovadora, comprometida com pólo receptor 

da época vigente. 

            As diferenças existentes entre o texto dramático e o filme levam-nos a reflexões rela-

cionadas às culturas inerentes a cada época em que foram construídas. Que transformações 

culturais poderemos encontrar nessa releitura, quais as influencias de identidades culturais, 

variantes históricas e nacionais detectamos? Quais os aspectos que específicos do cinema em 

oposição aos do teatro poderemos apontar dentro do filme? 

Mencionamos, anteriormente que, segundo a roteirista, houve uma preocupação em 

reler Shakespeare para uma audiência da televisão contemporânea. Assim, o diretor e a rotei-

rista apresentam, nessa releitura, uma comédia que segue a estrutura da comédia shakespeare-

ana, em que existe um conflito, uma fuga para o green world, onde o problema é solucionado, 
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e finalmente o happy end, com o casamento, a paz e a felicidade entre o casal. 

Quando voltam para Londres, todos percebem a diferença de comportamento de Ka-

te. Ela parece uma pessoa diferente, transformada por Petruchio. Assistimos a essa mudança 

na festa de casamento de Bianca. Assim como na obra-fonte, é nesse momento que o marido 

mostra o seu poder sobre a ―megera‖. A mãe e Bianca se surpreendem, mas logo percebem 

que ela está feliz e sendo sincera nos seus atos para com o marido. Mas não é apenas Petru-

chio o vencedor dessa disputa – Kate se elege Primeira Ministra, engravida de trigêmeos e é 

Petruchio quem toma conta das três crianças. 

Mais uma vez, é pelo viés da comicidade que o filme nos leva a refletir sobre ques-

tões importantes que permeiam a narrativa – seja a da própria releitura seja a do texto dramá-

tico. Para Marinyze Oliveira, 

 

[...] Esta forma de recepção mediante o divertimento, cada vez mais evidente 

hoje em todos os domínios da arte, e que é em si mesma um sintoma de im-

portantes modificações nos modos de percepção, encontrou no cinema seu 
melhor campo de experiência. (2004, p.66) 

 

Portanto, mediante essa divertida comédia, o diretor e a roteirista do filme The ta-

ming of the shrew colocam em pauta questões que dizem respeito ao equilíbrio de poderes 

entre o casal, aos papéis assumidos pelo homem e pela mulher numa relação, assim como 

perante a sociedade na qual vivem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação, assim como a pesquisa que lhe deu sustentação, teve como objetivo 

analisar quatro releituras da obra shakespeareana A Megera Domada, para o cinema – expres-

sões artísticas tão distintas. Nosso interesse foi observar as práticas de recriação dessas 

(re)significações, adaptações ou releituras.  

Um dos caminhos percorridos para a nossa investigação constituiu uma pesquisa de 

cunho empírico, em que foram observadas nove pessoas oriundas de classes sociais diversas, 

com níveis de escolaridade diferentes e com idade entre 14 e 72 anos. Denominamos este con-

junto de ―grupo de controle‖. Essas pessoas assistiram às quatro releituras de A Megera Do-

mada, corpus de análise desta pesquisa. Vale ressaltar que, como texto-fonte para o grupo, foi 

utilizada a versão de Franco Zeffirelli, por ser aqui considerada a adaptação mais próxima da 

peça shakespeareana. 

Ao trazer o grupo de controle à baila, nosso interesse foi o de investigar como as 

(re)significações de uma obra canônica atingem aqueles que não têm acesso à obra canônica. 

Em outras palavras, como o universo simbólico de diferentes espectadores pode ser acionado 

a partir de discursos que lhes dizem algo, que lhes despertem algum tipo de reação – seja de 

reconhecimento e identificação ou mesmo de estranhamento.   

A partir dos filmes assistidos pelo grupo de controle, foi possível identificar que os 

espectadores perceberam os rastros dos elementos da anterioridade. O grupo percebeu que as 

quatro versões fílmicas observadas representavam (re)significações de uma mesma história. 

Uma das principais questões apontadas pelo grupo foi a disputa entre os casais, com o homem 

tentando sempre domar a mulher. O grupo notou ainda que o tema foi abordado de maneiras 

diversas, pelos diferentes diretores. 

Foi possível constatar também que os espectadores perceberam claramente os exem-

plos de intertextualidade existentes entre as obras, como o enredo, a tipificação dos persona-

gens e a própria história de conflitos e final feliz. 

Nossa observação permite inferir que a revisita à história valoriza a arte, independen-

temente da época em que ela é produzida. De modo particular, o cinema, por seu caráter de 

linguagem audiovisual e por estar sempre aberto às inovações tecnológicas, proporciona tanto 

diversão e entretenimento, quanto experiências estéticas em diferentes camadas sociais. 

Nesse sentido, vale lembrar as palavras de Silviano Santiago, para quem ―[...] deve-

se buscar, na sociedade de massa, a maneira de aprimorar a produção de sentido do espetáculo 
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e/ou do simulacro por parte de todo e qualquer cidadão‖ (2004, p.125). Assim, com a disse-

minação da cultura de massa ―[...] a produção de sentido deixa de ser feita apenas por grupos 

restritos e inegavelmente mais sofisticados. Por isso, não há um sentido único e autoritário 

dado pela configuração feita por um grupo legitimador‖ (2004, p.125). 

A questão da dessacralização do cânone como objeto de adoração – tema recorrente 

nas discussões sobre as diversas produções culturais – nos faz pensar como determinados 

meios de veiculação do discurso artístico permitem que a obra de arte seja accessível a qual-

quer indivíduo, ocupando espaços novos e variados. No caso específico da linguagem cinema-

tográfica, as opções estéticas de cada diretor/roteirista dizem respeito aos modos como a arte é 

pensada em seu tempo. 

Assim, nas adaptações aqui comentadas, podemos pensar sobre a popularização da 

obra, sobre como os diretores exploram uma temática que sempre desperta a atração do espec-

tador – neste caso, a disputa entre o homem e a mulher, uma luta de poder, e também um tipo 

de enfrentamento que diz respeito às relações nossas mais cotidianas. 

Torna-se pertinente traçar um panorama da importância das releituras para a cultura 

de massa. O texto-fonte de uma maneira ou de outra é preservado através das imagens susci-

tadas pelos diretores ou roteiristas. O cinema, ao (re)significar o cânone, expressa através do 

seu realismo contemporâneo uma história muitas vezes já esquecida, atualizando-a. É indiscu-

tível a relação de sedução que o cinema mantém com seu público, sobretudo pelo prestígio 

mundial e influência que essa linguagem conquistou. Na relação que mantém com outras lin-

guagens, como a literatura, o cinema funciona ainda como difusor de histórias, popularizando-

as e tornando-as reconhecidas. Isso porque o filme, especificamente as releituras de obras 

canônicas, muitas vezes chega ao espectador antes mesmo que este tenha a oportunidade de 

ler o livro.  

A partir da nossa observação, podemos afirmar que as quatro adaptações shakespea-

reanas, dirigidas por quatro cineastas diferentes, apresentam, segundo o grupo pesquisado, 

várias semelhanças. Pode-se observar ainda, nos comentários feitos, uma inegável ressonância 

das comédias que dialogam com a literatura. 

O grupo de controle apresenta o seguinte perfil: duas pessoas têm idade entre 31 e 67 

anos, com baixa escolaridade. As duas afirmaram reconhecer a mesma história nas quatro 

releituras – uma briga de casal com final feliz; Marlene, 67 anos, afirma: ―[...] Gostei de todos 

os filmes, só que o casal briga muito, e no fim eles ficam juntos‖. Para Josene, 31 anos, ―[...] 

Os filmes conta a mesma história, de maneira diferente, no final eles ficam juntos, e todo ca-

sal briga, mas se ama e ficam junto‖. As entrevistadas não reconheceram, entretanto, maiores 
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detalhes das intertextualidades, assim como não conhecem Shakespeare.  

Anna Maria, 72 anos, que possui boa escolaridade e pertence ao que chamamos de 

classe média alta, reconheceu que as histórias são as mesmas, embora contadas de diferentes 

maneiras, em diferentes épocas: 

 

[...] o filme que foi colocado foi d‘A Megera Domada, de Franco Zeffirelli, 
eu achei ótimo, os atores, o trabalho deles, enfim, tudo do filme é muito 

bom, agora, só a diferença é que a mesma história passada em outras épocas 

e lugares diferentes, e são a mesma história, né, a mesma história. Agora tra-
tando-se de falar um pouco de Shakespeare, aí eu acho que as obras que as-

sisti, como Romeu e Julieta, Othelo e outros, que agora me passou, mas tam-

bém foram maravilhosos, porque são coisas assim bem culturais, bem... que 

agente gosta de assistir e deve assistir. 

 

Já o grupo dos mais jovens, na faixa de 14 a 17 anos, notou os rastros da obra fonte 

(A Megera Domada, de Zeffirelli) nas outras três obras. Isso pode ser verificado nos seguintes 

comentários: ―Sim, sempre o cara que tenta conquistar a Kate, ele... pera aí....o cara que vai 

casar com Kate, ele só consegue conquistar ela sendo rude, porque ela é rude, e aí um doma o 

outro e consegue‖ (Camila, 15 anos,). ―Na verdade, ele doma ela, mas ela também doma ele, 

no final e eles acabam se apaixonando e ficando juntos‖ (Rebeca, 16 anos). 

Tendo como base a gravação dos comentários sobre as releituras assistidas (V. A-

PÊNDICES), ficam claras as diferentes leituras feitas pelos membros do grupo, assim como é 

possível perceber a importância que o cinema tem para eles. 

A releitura Kiss Me Kate, sob a direção de George Sidney, em 1953, foi avaliada pe-

lo grupo como um musical, uma comédia, com dança e música. Eles reconheceram que o fil-

me é uma história dentro de uma outra história, o que difere, segundo os entrevistados, dos 

outros filmes que contam apenas uma história. O grupo notou também que o nome de Sha-

kespeare aparece logo no início do filme como autor da peça que os protagonistas vão ence-

nar. Apesar de não terem estudado literatura inglesa no colégio, essas pessoas pertencem a 

uma classe social mais alta, o que as leva a reconhecer o cânone nas adaptações, pois já havi-

am obtido informações através de livros, filmes e comentários de pais, professores e parentes 

próximos. Eles perceberam ainda que, na primeira história do filme, o casal Lili e Fred, embo-

ra divorciado, briga todo o tempo, assim como o casal Katherina e Petruchio, de Zeffirelli. É 

também reconhecida a figura de Bianca em Lois Lane. O título foi outro ponto comentado 

pelo grupo. Apesar de a história ser a da megera domada, os membros do grupo espectador 

lembraram a frase usada por Petruchio no filme adaptado que o antecedeu, ―Kiss me, Kate‖: 

―[...] o título do filme é a frase que Petruchio diz a megera‖ (Gustavo, 14 anos). 
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Através do olhar do grupo, foram detectadas mais intertextualidades entre as obras. 

Tanto no filme quanto na peça dentro do filme, as personagens Kate e Bianca brigam por ci-

úmes o tempo todo. O casal Lili e Fred, assim como Kate e Petruchio, também vive em guer-

ra. O grupo comentou a mudança de cenário na peça do filme – é o teatro musicado que, ao 

ser incorporado ao filme, leva-nos à Itália, à Renascença, mas com traços da época em que 

acontece o filme. O grupo também percebeu a questão do disfarce, característica importante 

na comédia shakespeareana que acontece no primeiro filme, o de Zeffirelli, e de maneira dife-

rente em Kiss me Kate. Até a intertextualidade construída através de uma frase dita por Bill, 

com ciúmes de Fred, foi mencionada por um dos participantes, ―você achava ótimo até co-

nhecer esse Hamlet‖, numa alusão ao personagem shakespeareano: ―[...] no filme ele fala de 

Hamlet que é de Shakespeare‖ (Gustavo). 

Um dos membros do grupo comentou que Kate, nessa releitura, é mais ousada, pois 

namora um outro homem rico; é mais esperta, não espera apenas por Petruchio: ―[...] a Kate 

do filme musical é a mais esperta, namora um homem mais rico que Petruchio‖ (Anna Bea-

triz,16 anos). 

De um modo geral, o grupo gostou da confusão feita por Lili, quando ela recebe flo-

res, por engano, e pensa que foi Fred quem as mandou. Para Anna, ―[...] foi muito engraçado 

a parte da confusão das flores [...]‖; para Gustavo, [...] foi engraçado mesmo [...]‖. Eles tam-

bém gostaram da solução narrativa adotada, o fato de Lili ter lido o bilhete endereçado a Lois 

durante a apresentação da peça, no palco – esse foi um ponto ressaltado pelo grupo como de 

aspecto ―cômico‖. 

Alguns integrantes do grupo perceberam o nome de algumas cidades da Itália. Al-

gumas das adolescentes já haviam visitado o país, antes, com os pais. Esses nomes aparecem 

quando a esteira rolante desfila as diversas cidades da Itália, Veneza, Mantua, Parma, Cremo-

na, Parma e Pádua. Isso foi percebido como mais um exemplo de intertextualidade com a obra 

shakespeareana: ―[...] os nomes das cidades aparecem quando eles estão na escada rolante, eu 

até já estive na Itália e me lembro do nome de algumas dessas cidades‖ (Rebeca). 

Foi percebido também que alguns diálogos seguem o mesmo discurso do filme de 

Zeffirelli. Os membros do grupo afirmaram que a quantia do dote pedido por Petruchio ao pai 

de Kate também era diferente, maior do que o oferecido a Petruchio por Batista no primeiro 

filme (trinta mil coroas, em vez das vinte mil coroas do de Zeffirelli): ―[...] o valor do dinheiro 

que Petruchio quer nesse filme é mais do que no primeiro‖ (Gustavo); ―[...] é mesmo! agora 

me lembro, no outro filme era 20 mil‖ (Anna). 

Ressaltamos que o grupo percebeu mais um índice de intertextualidade, quando ob-
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servou a existência de um conflito tanto dentro da peça, quanto fora dela, e que esse conflito 

também é resolvido nas mesmas proporções. Para Gustavo, ―[...] em todos os filmes tem uma 

confusão, brigas, e no musical a confusão é dentro e fora da peça‖.   

Todos acharam muito interessante e cômico o momento em que Petruchio vai conhe-

cer a megera para pedi-la em casamento – é nesse exato momento que ela lê o bilhete que 

acompanhava as flores que recebeu por engano. Kate, então, enraivecida, passa a insultar Pe-

truchio (Fred). O grupo percebeu aí tanto as semelhanças, quanto as diferenças, como as pal-

madas dadas por Petruchio em Kate (o que difere do filme de Zeffirelli): ―[...] no musical Pe-

truchio dá palmadas em Kate, nos outros não‖ (Vanessa, 17 anos). 

O filme 10 coisas que odeio em você, de Gil Junger, foi o preferido pelos mais jo-

vens, que se identificaram com o modo como a história foi contada. Alguns deles, inclusive, 

já haviam assistido e gostado, mas não tinham percebido, até então, a relação com a obra sha-

kespeareana, pois não tinham outro texto como fonte: ―[...] esse filme eu já tinha visto, mas 

não sabia que tinha outros, e que era de Shakespeare‖ (Rebeca). 

Após ver o filme, o grupo notou que a história contada se passa, agora, nos Estados 

Unidos da América da contemporaneidade, século XX, e com várias referências intertextuais 

relacionadas ao cânone Shakespeare, não tanto pela história, mas pelos apelos visuais para 

quem já ouviu falar do dramaturgo inglês: ―[...] e tem muitas fotos de Shakespeare‖ (Gusta-

vo). 

Chamaram a atenção do grupo os nomes dos personagens, que são adaptados, mas 

intertextuais: Petruchio é Patrick Verona (cujo sobrenome refere-se à cidade de Verona, na 

Itália, lócus de Romeu e Julieta); Katarina e Bianca, as ―irmãs Stratford‖, têm seus primeiros 

nomes mantidos. Quanto ao sobrenome ―Stratford‖, trata-se de uma alusão à cidade onde 

Shakespeare nasceu – isso não foi assinalado pelo grupo: ―[...] o nome de Petruchio é diferen-

te em 10 coisas que odeio em você, é Patrick‖ (Camila). 

Em relação ao filme de Zeffirelli, tanto aqueles que já o haviam assistido, quanto os 

que o estavam assistindo pela primeira vez perceberam a figura da megera em Katarina Strat-

ford. O seu comportamento na escola é diferente das garotas consideradas ―normais‖. Segun-

do Gustavo, ―[...] Kate nesse filme é diferente das outras meninas do colégio‖. 

Logo na chegada da megera ao colégio, é percebido o cartaz com o nome do colégio, 

típico dos Estados Unidos, o Padua High School. O que chamou a atenção do grupo foi o de-

senho que lembra um colégio com uma arquitetura antiga: ―[...] no início do filme, no cartaz 

que ela tira, tem o nome do lugar do primeiro filme, e a foto parece um castelo antigo‖ (Rebe-

ca). Construiu-se, então, o elo entre o antigo e o novo, promovido pelo diretor Junger. O car-
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taz anuncia o ―Baile de Pádua 2000‖, demonstrando mais um índice de intertextualidade pre-

sente no filme. 

Outras percepções acontecem ao longo do filme, como, por exemplo, a cena em que, 

no baile de Pádua, a garota Mandella, vestida com trajes antigos, procura o amado a quem ela 

chama de William. Alguns integrantes do grupo associaram o nome ao de William Shakespe-

are. Ressalte-se que a garota do filme se encontra com Michael, que está vestido como Sha-

kespeare: ―[...] a roupa que eles usam no baile é uma roupa antiga, e ela também procura por 

Shakespeare‖ (Talita, 16 anos); ―[...] é como na época de Shakespeare‖ (Gustavo). 

O grupo também percebeu que a aposta feita entre os rapazes e Patrick, para namorar 

Bianca, é diferente da dos dois filmes anteriores. Entretanto, foi reconhecido que, de qualquer 

maneira, trata-se de uma trama para conseguir um objetivo. Conforme percebido por Gustavo, 

―[...] em todos os filmes tem uma aposta, mas nesse a aposta é diferente dos outros filmes‖. 

Outro fato interessante observado pelo grupo é que o pai de Kate e Bianca só permi-

tirá que a mais nova namore, se a mais velha namorar primeiro, pois ele é muito conservador: 

―[...] em todos os filmes o pai só deixa a irmã namorar ou casar se Kate for a primeira, igual 

ao primeiro filme‖ (Gustavo). Isso lembrou, ao grupo, o Sr. Batista de Zeffirelli. Também 

notaram que o professor fala de Shakespeare, e lê um ―Soneto‖, o ―141‖. O grupo comentou 

que o professor falou da cor branca de Shakespeare, seu oposto, que é negro: ―[...] na hora da 

aula o professor fala que Shakespeare é branco, diferente dele que é negro‖ (Rebeca); ―[...] é 

mesmo‖ (Talita); ―[...] é, e ele canta um poema de Shakespeare‖ (Anna Beatriz). 

Na cena em que Michael encontra com a sua amada, em frente a um armário repleto 

de fotos de Shakespeare, o grupo de jovens, por terem um nível de escolaridade mais elevado 

percebeu a relação do filme com a história. 

Foi comentado também o uso da fala no discurso da ―megera‖ e assim percebeu-se 

mais um traço de intertextualidade entre as obras: ―[...] Kate é muito ousada, fala o que pen-

sa‖(Camila). Kate é deixada de lado pelas colegas, por ter atitudes diferentes. Ela não se preo-

cupa em conseguir namorado, quer apenas estudar.   

Vemos que o diretor do filme, Gil Junger, (re)significou a peça-fonte de William 

Shakespeare de modo que atingisse o público adolescente, utilizando intertextualidades com a 

obra-fonte de modo que fossem, de alguma maneira, percebidas e que também despertassem 

no público jovem a vontade e o interesse de aprender, e, ao mesmo tempo se divertir. Trata-se 

de uma alternativa lúdica para o ensino da literatura, muitas vezes considerada ―chata‖ e de-

sinteressante, o suficiente para que não se queira aprender. 

Percebe-se que, assim como no filme-fonte, Petruchio é chamado de louco, por ter 
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vendido o fígado para comprar um amplificador, mas ele é mais gentil ao tentar conquistar a 

sua amada – quando faz uma declaração pública de amor, cantando uma canção, enquanto as 

garotas jogam futebol. Essa cena despertou o afeto do grupo, quando Patrick liga os alto-

falantes da escola, e, com um microfone, canta a música Can’t take my eyes off you diante de 

todos os colegas e do professor de educação física: ―[...] adorei a cena que ele canta para Kate, 

adoro essa música‖ (Anna Beatriz); ―[...] também gostei, é engraçado ele correndo e os segu-

ranças atrás, e depois pegam ele‖ (Gustavo). 

Em The taming of the shrew, de David Richards, o grupo comentou que a megera, 

Kate Minola, é uma mulher poderosa, ―do mundo da política‖, e Petruchio, assim como no 

filme-fonte, é um homem falido e com título de nobre, que decide se casar com Kate para 

conseguir dinheiro. Segundo o grupo, a história se repete. Os dois acabam se apaixonando, 

sob violentas discussões. 

A história do filme agora se passa na Inglaterra, em Londres, do século XXI. A me-

gera, nessa releitura, segundo o grupo, é mais velha que as outras. Tem 38 anos, e só pensa 

em trabalho, sendo uma mulher independente – o que a diferencia da ―megera‖ da peça-fonte. 

Por ter um temperamento agressivo, afasta todos ao seu redor. 

O grupo percebeu também que Kate não gosta do comportamento de sua irmã, Bian-

ca, e de sua mãe, pois são pessoas fúteis. Bianca, irmã de Kate é charmosa, uma modelo, bem 

mais bonita que Kate, o que é diferente do filme de partida: ―[...] nesse filme Bianca é mais 

bonita que Kate, mas ela e a mãe só pensam em festas e outras coisas, não aparece o pai delas, 

isso é diferente dos outros‖ (Gustavo). 

O fato de Harry armar uma maneira de seu amigo Petruchio conhecer Kate e tentar se 

casar com ela e a decisão de Bianca de casar-se após o casamento de Kate foram para o grupo 

mais uma demonstração de intertextualidade. Para Gustavo, ―[...] foi o amigo de Petruchio 

que armou prá ele conhecer Kate, igual ao primeiro filme‖. 

Outro ponto de intertextualidade percebido pelo grupo está na cena em que Petruchio 

leva Kate para conhecer a casa onde ele nasceu; o grupo comentou que é uma casa antiga, que 

se assemelha à casa de Batista, na versão fílmica de Zeffirelli: ―[...] a casa que Petruchio mos-

tra a Kate, onde ele nasceu, é antiga, parece com a casa do primeiro filme‖ (Anna Beatriz). 

Assim como em todas as adaptações assistidas pelo grupo, Petruchio tenta conquistar 

e domar Kate, sempre com brigas. Os dois são briguentos e acabam desenvolvendo uma gran-

de paixão. Além disso, eles têm interesses específicos no casamento. Ressaltado pelo grupo 

está o fato da disputa entre Petruchio e Kate que se torna o vínculo mais forte entre as quatro 

releituras assistidas, conforme já assinalado. 
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O grupo ressaltou ainda a cerimônia do casamento de Kate e Petruchio, como traço 

intertextual com o filme de Zeffirelli: o noivo desaparece por algum tempo, deixando Kate 

desesperada. Petruchio também chega atrasado à igreja, bêbado, vestindo trajes antigos, estra-

nhos, meias de seda bordadas, maquiagem e unhas pintadas de vermelho: ―[...] e também tem 

o negócio da lua de mel, na Megera Domada de 2005, que as duas têm certas brigas que são 

engraçadas, a outra joga a mala na piscina [...]‖ (Gustavo); ―[...] mas a mala não tinha roupa, 

ele tinha tirado todas as roupas dela‖ (Vanessa); ―[...] Ela ficou com a roupa do dia do noiva-

do‖ (Gustavo); ―[...] do dia do casamento‖ (Vanessa); ―[...] foi [...], Mia, [...] e em todos os 

filmes não deixam ela comer,  no dia do casamento‖ (Gustavo); ―[...] e em dois filmes ele bate 

nela‖ (Bia, 16 anos); ―[...] na megera domada, na lua de mel também que bate‖ (Gustavo); 

―[...] é um corretivo‖ [...] eles são muito escandalosos‖ (Rebeca); ―[...] ele faz isso com ela 

para que ela sinta o que ela faz com ele‖ (Talita); ―[...] no primeiro filme ele chega bêbado, 

com uma roupa toda [...]‖ (Mia); ―[...] bem [...]‖ (Talita); ―[...] pra humilhar ela‖ (Vanessa). 

―[...] pra humilhar ela‖ (Talita); ―[...] ela toda arrumada e ele aluga paletó velho‖ (Vanessa); 

―[...] e em 2005 ele coloca batom, tudo, é muito engraçado‖ (Gustavo). ―[...] tudo pra humi-

lhar ela‖ (Rebeca); ―[...] resumindo, o filme acho que passa em tempos diferentes, só que to-

dos tem o mesmo contexto, todos tem a história de Shakespeare, todos tem aquele enredo, 

aquela mesma coisa todos acreditam  nas apostas e tudo, todos acabam se apaixonando, e é 

isso‖ (Gustavo).  

Outro fato interessante, notado pelo grupo, está na cena em que o casal parte em lua-

de-mel – Kate é quem troca o pneu do carro, debaixo de sol e vestida de noiva. Essas são, 

segundo o grupo, as estratégias de Petruchio para domar Kate. As outras cenas em que Petru-

chio continua a maltratar Kate foram consideradas como um retorno ao filme-fonte, só que 

contadas de outra maneira. 

Apesar do filme de David Richards ser uma obra direcionada a uma determinada au-

diência, a Inglaterra que vê televisão no século XXI, ela consegue atingir qualquer espectador, 

pois é uma comédia envolvendo uma história de amor, disputa entre sexos e um happy end 

com casamento e harmonia entre o casal. Nessa última releitura, o grupo percebe um suple-

mento: no final, Kate se elege Primeira Ministra, engravida de trigêmeos e é Petruchio quem 

toma conta das três crianças. Nessa adaptação, o grupo percebeu que o diretor e a roteirista do 

filme The taming of the shrew abordam questões referentes ao equilíbrio de poder entre o ca-

sal e o papel da mulher dentro da sociedade contemporânea.  

As conclusões alcançadas a partir do resultado da pesquisa pontuam, como priorida-

de de análise, questões referentes à relação dialógica existente entre as quatro obras criativas. 
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Nessa perspectiva, são relevantes as estratégias utilizadas pelos diretores e roteiristas, que ora 

se comprometem com a repetição ou adaptação bem próxima da obra, utilizando aspectos 

considerados importantes ou até mesmo imprescindíveis, ora se mostram inovadores. 

Do contato com o ―grupo de controle‖, emergiu a descoberta da percepção dos ras-

tros deixados pelos diretores e roteiristas. Foi percebido por todos os integrantes do grupo, o 

vínculo entre as quatro obras. Entre esses vínculos, poderíamos citar o enredo, os personagens 

e a própria estrutura narrativa da história, com conflitos e final feliz. 

Do ponto de vista teórico, nossas observações foram norteadas por autores que deba-

tem as questões referentes à sacralização do teor aurático das obras de arte. Foram de grande 

auxílio para nossas percepções e reflexões, leituras de teóricos como Robert Stam, Gerard 

Genette, Cristina Carneiro Rodrigues, Marinyze Prates, entre outros. Trata-se de autores que 

vêem na intertextualidade um fio condutor entre a obra de partida e as demais obras de chega-

da. 

Finalmente, essas reflexões ofereceram o suporte e percepção necessários para en-

xergar que as obras literárias canônicas podem atingir a cultura de massa mesmo que o públi-

co não tenha tido acesso à obra-fonte, que originou as traduções aqui utilizadas. Segundo Sa-

moyault, ―[...] as camadas novas do texto, dispostas pela prática intertextual, formam com 

freqüência o lugar onde se inscreve, às vezes, abstratamente, a literatura como tecido contínuo 

e como memória coletiva‖ (SAMOYAULT, 2008, p.90). Assim, constatamos aqui que as a-

propriações de obras literárias consideradas canônicas, aliadas às técnicas de reprodução mul-

timídia, possibilitam aos grupos sociais considerados não eruditos o acesso ao cânone, antes 

acessível apenas a grupos mais elitizados. 

Sabemos que ―[...] ao mudar de veículo – do livro para os meios audiovisuais, por 

exemplo – os objetos artísticos passam por um processo de simplificação de seus conteúdos, 

de modo a facilitar sua recepção pelo público de massa [...]‖ (OLIVEIRA, 2004, p.56). Perce-

bemos que uma obra de arte canônica, ao sofrer uma alteração do conteúdo, consegue atingir 

um público mais diversificado. Dentro desse emaranhado de interpretações é que se destaca a 

importância dos rastros dentro da obra fílmica que identificam a obra anterior. 

Afirmamos aqui, após a pesquisa realizada, que, através da percepção das relações de 

intertextualidade existentes entre obras canônicas e as reescrituras fílmicas, o grande público 

pode ter acesso a obras de circulação antes restrita a grupos mais específicos (como o público 

leitor ou estudiosos da literatura, por exemplo). Torna-se pertinente observar também que, 

através desse acesso ao cânone, os grupos normalmente excluídos da circulação de informa-
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ção buscam o conhecimento através de um processo de amadurecimento cultural oriundo da 

curiosidade despertada pelas releituras fílmicas. 

Vemos, então, que há um processo de retroversão, pois, quando o conhecimento ocor-

re, após a exibição das imagens contemporâneas, emerge a antiga história, completando assim 

um trajeto possível para a circulação da arte. 

As re-leituras aqui analisadas – A Megera Domada, de Franco Zeffirelli, 1967; 10 

coisas que odeio em você, de Gil Junger, 1999; Kiss me Kate, de George Sidney, 1953; e The 

taming of the shrew, de David Richards, 2005 – foram produzidas em contextos históricos 

diversos e bem distantes da época em que a A megera domada, do dramaturgo inglês Willian 

Shakespeare, foi escrita. Esse fato vem demonstrar as inúmeras possibilidades de adaptações 

existentes a partir de uma obra fonte. De acordo com Stam, ―a hipertextualidade chama aten-

ção para todas as operações transformadoras que um texto pode operar sobre outro texto‖ 

(2003, p.224). Assim, alguns diretores, ao tentarem preservar a memória histórica e seguir a 

tradição, situam a versão fílmica dentro de uma mesma época, contemplando a Renascença.  

É o caso do diretor italiano Franco Zeffirelli, que (re)segnifica o texto dramático, lançando 

mão do mesmo discurso, das ironias e da ordem da fonte. 

Vemos algumas diferenças entre o texto dramático e as releituras estudadas, mas po-

demos dizer que, nas traduções intersemióticas da peça A megera domada, identificamos rela-

ções intertextuais sobre as quais se pautam os quatro filmes. Os métodos utilizados pelos dire-

tores e cineastas para reler a peça de Shakespeare estão impregnados de seus próprios estilos, 

adaptados de acordo com a poética vigente da época a que as releituras se propõem. Dentro 

desse processo de atualização, observamos, nitidamente, deslocamentos de tempo, espaço, 

personagens, linguagem, figurino, arquitetura, contexto histórico e social e valores culturais. 

As quatro releituras estudadas fazem parte de um conjunto semiótico, cujo aspecto 

relevante é a cultura e a época. Todas elas passam para o receptor, de alguma forma, uma dis-

cussão sobre o papel que a mulher ocupa dentro da sociedade, a depender da época em que 

cada uma das releituras se ambienta. Vemos que, de algum modo, a mulher, tradicionalmente 

submissa no período elizabetano, mostra-se mais emancipada ao longo dos séculos. Observa-

se, na construção das personagens femininas dos textos dramáticos de Shakespeare, que os 

papéis sociais desempenhados por elas não são apenas influenciados pelos padrões culturais 

vigentes, mas também por padrões oriundos de outros períodos. Nas releituras, esses papéis 

também variam de acordo com cada país de origem, suas tradições históricas, costumes, clas-

se, religião, todos passíveis de mudanças, de acordo com a reescrita de cada diretor/tradutor. 

Além disso, vale registrar, mais uma vez, o fato de que o texto se transforma, quando 
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se desloca de um sistema de signos para outro, sobretudo quando esse segundo suporte é um 

meio audiovisual, como é o caso do cinema – que, ao lado da linguagem da TV, constitui uma 

das linguagens audiovisuais mais populares do séc. XX. Nesse sentido, Hauser define o cine-

ma como: 

  

[...] a primeira tentativa, desde o começo de nossa moderna civilização indi-

vidualista, de produzir arte destinada a um público de massa. Como se sabe, 
as mudanças na estrutura do público teatral e do público leitor [...] formaram 

o verdadeiro início da democratização da arte, que atingiu o ponto culminan-

te com a afluência maciça aos cinemas. (1995, p.982) 

 

Assim, os filmes aqui estudados propõem, para o grande público, discussões que, an-

tes do advento da cultura de massa, ficavam circunscritas aos meios letrados, mais eruditos.    

Temos como temas predominantes nas quatro adaptações o amor, a realização pesso-

al e o ideal de felicidade. Nas quatro releituras, a mulher é vista como a companheira do ho-

mem, representada como essencial e absoluta, relativizando-se os parâmetros hierarquizantes 

da época em que ela está sendo (re)significada. Nas quatro histórias, o homem reserva à mu-

lher um tratamento hostil, mesmo que em graus diferentes. Entretanto, há uma transformação 

em relação ao homem que protagoniza a história, pois ele também acaba se transformando, 

em função do amor. Em todas as releituras, o comportamento em relação à ―megera‖ segue o 

mesmo padrão: começa com a demonstração de força através do discurso, substituindo o 

comportamento exemplar do cavalheiro pelas grosserias, e termina cedendo às circunstâncias. 

Os ―Petruchios‖ vêem nas estratégias utilizadas a única maneira de mudar o temperamento 

amargo e arrogante das megeras.  

O sistema patriarcal, que submetia as mulheres aos padrões de comportamento im-

postos, tornando-as subservientes e limitadas, deu lugar a um sistema diverso, no qual a mu-

lher é auto-suficiente e, muitas vezes, responsável pelo sustento da família. 

Nos anos 1950, o casamento, objetivo único das conquistas amorosas, deixou de ser 

sinônimo de vida estável e status social. A partir da década de 60, com a revolução sexual, o 

comportamento das mulheres mudou, e elas passaram a reivindicar seus direitos no mercado 

de trabalho e mais respeitabilidade em relação as suas idéias. 

As megeras, aqui representadas, apresentam algumas dessas características, cada 

uma dentro dos seus limites históricos e contextuais, a partir de padrões estéticos da época e 

escolhas dos cineastas. Elas se rebelam contra os homens, embora, depois, se adéqüem a eles. 

Mas, apesar de cederem, aparentemente, às decisões impostas, mostram sabedoria e esperteza 

para conviver bem com a vida.  
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Por fim, acreditamos que esta pesquisa poderá ser enriquecida através de maiores in-

vestigações, à medida que temos no cinema uma vasta e diversificada fonte de filmes oriun-

dos de obras literárias canônicas. 
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APÊNDICE A: TERMOS DE CONSENTIMENTO ASSINADOS PELOS PARTICIPAN-

TES DA PESQUISA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ....................................................................................................................................., tendo 

sido convidado(a) a participar do estudo sobre AS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

D‘A MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Lingüística da UFBA, recebi da Srª Grace Cruz Stolze Franco, res-

ponsável pelo projeto, as seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e 

sem dúvidas os seguintes aspectos da pesquisa: 

 

1) A pesquisa destina-se a coletar opiniões sobre as adaptações cinematográficas do texto 

shakespeareano intitulado A Megera Domada; 

2) O trabalho não tem finalidade comercial e as opiniões coletadas serão utilizadas para fins 

estritamente acadêmicos. 

3) As informações coletadas não serão alteradas e reproduzirão minha opinião sobre o materi-

al observado. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo, CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSEN-

TIMENTO para a utilização das minhas opiniões, sem que para isso eu tenha sido obrigado. 

 

Salvador, .... de ...... de XXXX. 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) voluntário(a)                    

 

____________________________________________  

Pai ou responsável (em caso de informante menor de idade) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, ....................................................................................................................................., tendo 

sido convidado(a) a participar do estudo sobre AS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

D‘A MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Lingüística da UFBA, recebi da Srª Grace Cruz Stolze Franco, res-

ponsável pelo projeto, as seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e 

sem dúvidas os seguintes aspectos da pesquisa: 

 

1) A pesquisa destina-se a coletar opiniões sobre as adaptações cinematográficas do texto 

shakespeareano intitulado A Megera Domada; 

2) O trabalho não tem finalidade comercial e as opiniões coletadas serão utilizadas para fins 

estritamente acadêmicos. 

3) As informações coletadas não serão alteradas e reproduzirão minha opinião sobre o materi-

al observado. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo, CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSEN-

TIMENTO para a utilização das minhas opiniões, sem que para isso eu tenha sido obrigado. 

 

 

Salvador, .... de ...... de XXXX. 

 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) voluntário(a)                    

 

____________________________________________  

Pai ou responsável (em caso de informante menor de idade) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ....................................................................................................................................., tendo 

sido convidado(a) a participar do estudo sobre AS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

D‘A MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Lingüística da UFBA, recebi da Srª Grace Cruz Stolze Franco, res-

ponsável pelo projeto, as seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e 

sem dúvidas os seguintes aspectos da pesquisa: 

 

1) A pesquisa destina-se a coletar opiniões sobre as adaptações cinematográficas do texto 

shakespeareano intitulado A Megera Domada; 

2) O trabalho não tem finalidade comercial e as opiniões coletadas serão utilizadas para fins 

estritamente acadêmicos. 

3) As informações coletadas não serão alteradas e reproduzirão minha opinião sobre o materi-

al observado. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo, CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSEN-

TIMENTO para a utilização das minhas opiniões, sem que para isso eu tenha sido obrigado. 

 

 

Salvador, .... de ...... de XXXX. 

 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) voluntário(a)                    

 

____________________________________________  

Pai ou responsável (em caso de informante menor de idade) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ....................................................................................................................................., tendo 

sido convidado(a) a participar do estudo sobre AS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

D‘A MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Lingüística da UFBA, recebi da Srª Grace Cruz Stolze Franco, res-

ponsável pelo projeto, as seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e 

sem dúvidas os seguintes aspectos da pesquisa: 

 

1) A pesquisa destina-se a coletar opiniões sobre as adaptações cinematográficas do texto 

shakespeareano intitulado A Megera Domada; 

2) O trabalho não tem finalidade comercial e as opiniões coletadas serão utilizadas para fins 

estritamente acadêmicos. 

3) As informações coletadas não serão alteradas e reproduzirão minha opinião sobre o materi-

al observado. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo, CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSEN-

TIMENTO para a utilização das minhas opiniões, sem que para isso eu tenha sido obrigado. 

 

 

Salvador, .... de ...... de XXXX. 

 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) voluntário(a)                    

 

____________________________________________  

Pai ou responsável (em caso de informante menor de idade) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ....................................................................................................................................., tendo 

sido convidado(a) a participar do estudo sobre AS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

D‘A MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Lingüística da UFBA, recebi da Srª Grace Cruz Stolze Franco, res-

ponsável pelo projeto, as seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e 

sem dúvidas os seguintes aspectos da pesquisa: 

 

1) A pesquisa destina-se a coletar opiniões sobre as adaptações cinematográficas do texto 

shakespeareano intitulado A Megera Domada; 

2) O trabalho não tem finalidade comercial e as opiniões coletadas serão utilizadas para fins 

estritamente acadêmicos. 

3) As informações coletadas não serão alteradas e reproduzirão minha opinião sobre o materi-

al observado. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo, CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSEN-

TIMENTO para a utilização das minhas opiniões, sem que para isso eu tenha sido obrigado. 

 

 

Salvador, .... de ...... de XXXX. 

 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) voluntário(a)                    

 

____________________________________________  

Pai ou responsável (em caso de informante menor de idade) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ....................................................................................................................................., tendo 

sido convidado(a) a participar do estudo sobre AS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

D‘A MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Lingüística da UFBA, recebi da Srª Grace Cruz Stolze Franco, res-

ponsável pelo projeto, as seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e 

sem dúvidas os seguintes aspectos da pesquisa: 

 

1) A pesquisa destina-se a coletar opiniões sobre as adaptações cinematográficas do texto 

shakespeareano intitulado A Megera Domada; 

2) O trabalho não tem finalidade comercial e as opiniões coletadas serão utilizadas para fins 

estritamente acadêmicos. 

3) As informações coletadas não serão alteradas e reproduzirão minha opinião sobre o materi-

al observado. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo, CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSEN-

TIMENTO para a utilização das minhas opiniões, sem que para isso eu tenha sido obrigado. 

 

 

Salvador, .... de ...... de XXXX. 

 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) voluntário(a)                    

 

____________________________________________  

Pai ou responsável (em caso de informante menor de idade) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ....................................................................................................................................., tendo 

sido convidado(a) a participar do estudo sobre AS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

D‘A MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Lingüística da UFBA, recebi da Srª Grace Cruz Stolze Franco, res-
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1) A pesquisa destina-se a coletar opiniões sobre as adaptações cinematográficas do texto 

shakespeareano intitulado A Megera Domada; 

2) O trabalho não tem finalidade comercial e as opiniões coletadas serão utilizadas para fins 

estritamente acadêmicos. 

3) As informações coletadas não serão alteradas e reproduzirão minha opinião sobre o materi-

al observado. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo, CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSEN-

TIMENTO para a utilização das minhas opiniões, sem que para isso eu tenha sido obrigado. 

 

 

Salvador, .... de ...... de XXXX. 

 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) voluntário(a)                    

 

____________________________________________  

Pai ou responsável (em caso de informante menor de idade) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ....................................................................................................................................., tendo 

sido convidado(a) a participar do estudo sobre AS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

D‘A MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE, vinculado ao Programa de Pós-
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shakespeareano intitulado A Megera Domada; 

2) O trabalho não tem finalidade comercial e as opiniões coletadas serão utilizadas para fins 
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Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo, CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSEN-

TIMENTO para a utilização das minhas opiniões, sem que para isso eu tenha sido obrigado. 

 

 

Salvador, .... de ...... de XXXX. 

 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) voluntário(a)                    

 

____________________________________________  

Pai ou responsável (em caso de informante menor de idade) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, ....................................................................................................................................., tendo 

sido convidado(a) a participar do estudo sobre AS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

D‘A MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE, vinculado ao Programa de Pós-
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1) A pesquisa destina-se a coletar opiniões sobre as adaptações cinematográficas do texto 
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2) O trabalho não tem finalidade comercial e as opiniões coletadas serão utilizadas para fins 
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3) As informações coletadas não serão alteradas e reproduzirão minha opinião sobre o materi-

al observado. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo, CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSEN-

TIMENTO para a utilização das minhas opiniões, sem que para isso eu tenha sido obrigado. 

 

 

Salvador, .... de ...... de XXXX. 

 

 

 

____________________________________________  

Assinatura do(a) voluntário(a)                    

 

____________________________________________  

Pai ou responsável (em caso de informante menor de idade) 
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