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RESUMO 

 

A REPRESENTAÇÃO DAS PERSONAGENS FEMININAS PRINCIPAIS DE A 
MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE EM DUAS ADAPTAÇÕES 

PARA O CINEMA E A TELEVISÃO 
 

Luciana Neves Mendes 
 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Ferreira da Rocha 
 
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-
Graduação em Linguística Aplicada, da Faculdade de Letras, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre 
em Linguística Aplicada. 
 
Esta dissertação tem como objetivo central analisar a representação das personagens 

femininas principais da peça A Megera Domada de William Shakespeare, Katherina e 

Bianca Minola, em duas adaptações, uma para o cinema e outra para a televisão, 10 

Coisas que Eu Odeio em Você, de Gil Junger (1999) e A Megera Domada, de David 

Richards (2005), respectivamente. Essa análise será feita a partir dos estudos elaborados 

pelas teóricas feministas do cinema, Laura Mulvey (1983), E. Ann Kaplan (1995) e 

Elizabeth Cowie (1997), que fizeram uso da psicanálise, em especial da questão da 

escopofilia, para analisarem como a mulher é representada nas telas. Também nos 

basearemos nas análises de Friedman (2004), Resende (2004), Pittman (2004, 2011), 

Deitchman (2005), Clement (2008) e Kidnie (2009) feitas para os respectivos filmes. 

Além disso, faremos um breve panorama histórico da condição da mulher na sociedade 

e dos diversos discursos em relação às mesmas ao longo dos tempos a fim de 

mostrarmos que alguns velhos estereótipos vinculados ao feminino ainda permanecem. 

Daremos uma atenção especial a uma figura muito comum na época em que 

Shakespeare escreveu sua peça, a megera, tanto na sociedade quanto na literatura; além 

de apresentarmos algumas das principais leituras feitas para a peça que nos ajudarão a 

compreender como os diretores das adaptações escolhidas abordaram o texto fonte. 
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ABSTRACT 

 

A REPRESENTAÇÃO DAS PERSONAGENS FEMININAS PRINCIPAIS DE A 
MEGERA DOMADA DE WILLIAM SHAKESPEARE EM DUAS ADAPTAÇÕES 

PARA O CINEMA E A TELEVISÃO 
 

Luciana Neves Mendes 
 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Ferreira da Rocha 
 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-
Graduação em Linguística Aplicada, da Faculdade de Letras, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre 
em Linguística Aplicada. 
 
This thesis has as its main goal the analysis of the representation of the main female 

characters of The Taming of the Shrew by William Shakespeare, Katherina and Bianca 

Minola, in two adaptations made for the cinema and television, 10 Things I Hate About 

You, by Gil Junger (1999) and The Taming of the Shrew, by David Richards (2005), 

respectively. We will base our analysis on the studies conducted by the feminist 

theorists of cinema, Laura Mulvey (1983), E. Ann Kaplan (1995), and Elizabeth Cowie 

(1997), who used psychoanalisys, especially the concept of escopophilia, to analyse 

how women are portrayed on screen. Our analysis of the films will also be based on 

Friedman (2004), Resende (2004), Pittman (2004, 2011), Deitchman (2005), Clement 

(2008) and Kidnie (2009). Besides, we will present a brief historical panorama on the 

female condition in society and the many discourses related to them along the centuries 

in order to show that a number of old stereotypes connected to the feminine still 

remains. We will focus on the shrew, a very common personage in the Shakespearean 

age, both in society and in literature; as well as present some of the main readings of the 

play that will help us understand how the directors approached the text. 
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Introdução 

 

Dissertar sobre as mulheres e o feminino é revelar as inúmeras ambiguidades em 

relação a elas que estão presentes há tempos nas mais diversas sociedades. Consideradas 

cidadãs de segunda classe, as mulheres eram relegadas à invisibilidade. Embora 

detentoras de um papel social fundamental, os relatos históricos, feitos quase sempre 

pela perspectiva masculina, por séculos, colocaram as mulheres em uma posição 

secundária, subordinada e passiva. 

Embora a História tenha privilegiado os relatos em que os homens possuíam um 

papel de destaque, muito se falou a respeito das mulheres. Um enorme número de 

discursos, filosóficos, teológicos, jurídicos, médicos, moralistas, literários, religiosos, 

etc., foi construído acerca do sexo feminino, que, no entanto, não era dotado de voz 

própria.  Todos tinham algo em comum, entretanto: tentavam explicar a inferioridade e 

a submissão das mulheres ao mesmo tempo em que as preconizavam. A mulher ideal 

deveria ser calada e submissa ao homem, considerado um ser superior, racional e por 

isso detentor do saber. As mulheres eram ligadas ao irracional, às emoções, à natureza, 

até ao sobrenatural. Ora temidas, ora adoradas, Evas ou Marias, Portões do Diabo ou 

Esposas de Cristo, bruxas ou anjos. 

 Ao longo dos tempos, cada discurso em relação às mulheres tomou uma posição 

central. Neste trabalho, daremos ênfase a dois discursos muito influentes na 

representação das mulheres e do feminino: o literário e o cinematográfico. O discurso 

literário se fará presente na análise da literatura oral e escrita da Europa medieval e 

renascentista, cujo tema principal é a mulher megera – a que foge dos padrões e é 

considerada subversiva. O discurso cinematográfico, por outro lado, será tratado de 

forma abrangente em relação à representação das mulheres em geral, para depois 

enfocarmos as personagens escolhidas para análise. 

A relação entre as duas áreas, literatura e cinema, mostra-se fecunda desde os 

seus anos iniciais. Foi a partir do início do século XX, depois de algumas evoluções 

técnicas, que a literatura passou a ser uma fonte inesgotável de histórias e personagens 

para a sétima arte. Nos primeiros anos do cinema, pode-se dizer que grandes nomes da 

literatura, como William Shakespeare, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Émile Zola, 

Jane Austen, Edgar Allan Poe e Emily Brontë, foram responsáveis pela sobrevivência e 

dignificação do cinema. Essa associação entre cinema e literatura era benéfica tanto 



15 

 

para os espectadores, que já estavam familiarizados com as histórias – o que fazia com 

que compreendessem os filmes mais facilmente, quanto para os cineastas, que elevavam 

o valor do cinema ao se ligarem ao cânone literário. Contudo, essa relação sempre gerou 

uma grande controvérsia entre teóricos, criadores e espectadores. Para muitos a 

literatura é considerada uma arte erudita, já o cinema é visto como uma arte popular. 

Muitos ficam apreensivos ao saberem que certas obras literárias serão adaptadas para o 

cinema, pois temem que as adaptações não sejam fiéis aos textos fontes. No meio de 

todo esse embate, não se pode negar que, atualmente, por estarmos vivendo em um 

período no qual as imagens têm grande importância, nosso acesso às obras literárias 

ocorre muito mais através das adaptações para o cinema e para a televisão. Basta 

analisarmos os lançamentos cinematográficos todos os anos para percebermos que 

grande parte provém de obras literárias, ou seja, são adaptações. A Academia de Artes e 

Ciências Cinamatográficas confere um Oscar® todos os anos ao melhor roteiro 

adaptado. Muitos escritores até já escrevem seus livros pensando em uma futura 

adaptação cinematográfica. 

A prática da adaptação sempre fez parte de nossa cultura, confirmando a ideia de 

Walter Benjamin que disse que “storytelling is always the art of repeating stories” (apud 

HUTCHEON, 2006:2), e um dos grandes autores que fizeram uso da adaptação para 

escrever suas obras foi William Shakespeare. O dramaturgo inglês apropriou-se de 

mitos, contos de fada, folclore e diversos dramaturgos gregos e latinos para escrever 

suas peças e poemas. Considerado um dos maiores autores de todos os tempos, a obra 

shakespeariana já foi traduzida para diversas línguas e, como não podia deixar de ser, 

vem sendo adaptada para o cinema inúmeras vezes. 

Antes mesmo de a literatura, em especial os romances, ser fonte para inúmeros 

roteiros cinematográficos, as peças de Shakespeare já eram filmadas ou adaptadas. Nos 

idos de 1899, quatro cenas da peça King John foram filmadas e exibidas em 68mm no 

Palace Theatre de Londres. Desde então um grande número de suas peças foi adaptada, 

tanto para o cinema quanto para a televisão, das mais diferentes formas. Duas dessas 

adaptações receberam o prêmio máximo da Academia: Hamlet, dirigido por Lawrence 

Olivier em 1948, baseado na peça homônima e West Side Story, dirigido por Robert 

Wise e Jerome Robbins em 1961, baseado na peça Romeu e Julieta. Além, é claro, de 

Shakespeare Apaixonado, dirigido por John Madden em 1998; que, embora não seja 

uma adaptação stricto sensu de uma peça shakespeariana, o próprio dramaturgo é a 
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personagem principal e o material shakespeariano é colocado como hipotexto (Cf. 

DINIZ, 2005:75). 

Uma das peças do cânone shakespeariano que já foi adaptada para o cinema e a 

televisão em diversos países foi A Megera Domada. Considerada uma das primeiras 

comédias escritas por Shakespeare, foi publicada pela primeira vez em 1623, no livro 

que é conhecido como Primeiro Fólio. A peça possui diversas fontes: o cenário do 

Prólogo, em que um pedinte é transportado para um mundo luxuoso é um tema 

recorrente em baladas e na tradição folclórica; as histórias que tinham como 

personagem cômica principal uma mulher – a megera, presentes na tradição literária 

oral e escrita da Europa, serviu como fonte para a história de Katherina e Petruchio; o 

enredo de Bianca e seus pretendentes foi desenvolvido a partir da obra Supposes, de 

George Gascoignes, de 1566, tradução em prosa da peça I Suppositi, do dramaturgo 

italiano Ludovico Ariosto, de 1509. Contudo, o autor explorou a tradição da megera em 

histórias, dramas e poemas à sua maneira, como será abordado neste trabalho (Cf. 

BATE & RASMUSSEN, 2007:529). 

Uma vez que partimos do pressuposto que uma adaptação é uma das possíveis 

leituras de um texto fonte, esta pesquisa teve como objetivo principal discutir a 

representação da mulher na peça e em adaptações para o cinema e a televisão que 

tinham o intuito de modernizar o texto shakespeariano, a saber, 10 Coisas que Eu Odeio 

em Você de 1999, escrita por Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith e dirigida por Gil 

Junger, e A Megera Domada de 2005, escrita por Sally Wainwright e dirigida por David 

Richards. Para tanto foram propostos alguns objetivos de pesquisa, entre eles a análise 

dos papéis das mulheres na sociedade e como as mesmas foram vistas ao longo do 

tempo; da representação das mulheres nas peças de William Shakespeare, em especial A 

Megera Domada; de como a peça foi lida por alguns estudiosos; além de como as 

roteiristas e os diretores responsáveis pelas duas adaptações escolhidas para análise 

retrataram as mulheres no cinema. 

Para tentarmos responder a essas perguntas, no primeiro capítulo é apresentado 

um breve panorama da história das mulheres ao longo dos tempos, além dos diversos 

discursos que foram feitos em relação às mesmas. Devido às limitações de tempo e ao 

escopo dessa pesquisa, foi feito um recorte temporal e espacial enfocando sociedades e 

períodos históricos considerados relevantes para esse trabalho. Diversos estudos sobre a 

história das mulheres foram fundamentais na escrita do primeiro capítulo, entre eles 
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destacamos os de Hays (1968), Scott (1988), Macedo (1990), Stone (1990), Bloch 

(1995) e Perrot (2005, 2008), além dos diversos estudiosos que compõem os cinco 

volumes da coleção História das Mulheres editada por Duby e Perrot (1991). 

No segundo capítulo, devido ao corpus do trabalho, enfocamos a figura das 

scolds e shrews na socidade e na literatura, com base nos estudos de Barnhill (1973, 

1977), a fim de analisarmos como William Shakespeare representou essa personagem 

tão comum na Renascença em suas peças, em especial em A Megera Domada. 

Apresentamos ainda a análise das duas personagens femininas principais da peça, 

Katherina e Bianca Minola, baseando-nos na análise de personagens teatrais proposta 

por Prado (1992). Finalmente, fazemos uma compilação de algumas leituras da peça 

propostas por diferentes teóricos e, com base em suas características, os dividimos em 

três correntes: os que analisam a peça como uma farsa - Chambers (1951), Heilman 

(1966), Goddard (1967), Kahn (1975), Nevo (1980), Saccio (1984), Bloom (1998) e 

Hamilton (2003), os que destacam suas ambiguidades e paradoxos - Leggatt (1978), 

Bean (1980), Dash (1981) e Novy (1984) e os que abordam seu caráter sexista e 

violento – Bamber (1982), Boose (1991), Detmer (1997) e Paiva (2004). Apresentamos 

essas leituras a fim de analisarmos se as adaptações escolhidas seguem alguma dessas 

correntes ou se fazem uma leitura própria do texto fonte. 

No terceiro capítulo, abordamos a relação entre cinema e literatura ou literatura e 

cinema e apresentamos algumas teorias sobre a adaptação, entre elas as propostas por 

McFarlane (1996), Cartmell (1999, 2000, 2006), Stam (2000, 2005, 2008), Diniz 

(2006), Hutcheon (2006) e Venuti (2007). Em um segundo momento, enfocamos nas 

relações entre o dramaturgo inglês, a sétima arte e a televisão tendo como base os 

estudos de Crane (1961), Wells (1982), Bulman (1984), Buhler (2002) e Rothwell 

(2004); além de informações extraídas dos sites do British Film Institute, British 

Universities Film and Video Council e do Internet Shakespeare Editions; e nas 

adaptações da peça A Megera Domada para o cinema e a televisão. 

No quarto capítulo, para entendermos a representação das personagens 

femininas em 10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999) e A Megera Domada (2005), 

faremos uso das teóricas feministas do cinema, Mulvey (1983), Kaplan (1995) e Cowie 

(1997) que empregaram a teoria psicanalítica para criticar a imagem da mulher e o 

patriarcalismo na produção audiovisual. Finalmente, faremos a análise dos dois filmes 

já citados empregando, além das autoras mencionadas, os estudos de Friedman (2004), 
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Resende (2004), Pittman (2004, 2011), Deitchman (2005), Clement (2008) e Kidnie 

(2009). 

No último capítulo, apresentamos nossas considerações finais, tendo em mente 

que esta análise de maneira alguma se mostra definitiva. Ela também é uma das 

possíveis leituras para a peça e as adaptações feitas para o cinema e a televisão. 
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1. A história das mulheres 

 

Escrever a história das mulheres não é uma tarefa fácil. Relegadas à 

invisibilidade, elas foram sistematicamente omitidas dos registros do passado. E o que 

se sabe sobre elas quase sempre foi mediado por um discurso masculino. Por não 

participarem da vida pública em posição de destaque, a história das mulheres foi pouco 

contada. Em Roma, por exemplo, somente as herdeiras eram contabilizadas nos 

recenseamentos. Essa prática distorceu a maneira pela qual o passado é compreendido, 

fazendo com que se tenha a ideia de que somente os homens participaram nos eventos 

considerados importantes historicamente. 

Contudo, há um grande paradoxo em relação às mulheres na História. Apesar da 

escassez de informações concretas em relação a elas, há um vasto material imagético e 

discursivo sobre as mesmas. Como apontaram Georges Duby e Michelle Perrot 

(1991:8), “As mulheres são representadas antes de serem descritas ou narradas, muito 

antes de terem elas próprias a palavra”. Os mais diversos discursos vêm abordando o 

que são as mulheres, o que fazem e como devem se comportar. Filósofos, teólogos, 

juristas, médicos, moralistas, escritores, religiosos; todos foram responsáveis por 

discursos a respeito das mulheres. Discursos esses que muitas vezes as associavam com 

o pecado e com a maldade, com a tagarelice e com a enganação. A grande maioria dos 

discursos tinha uma coisa em comum: a mulher era vista de uma forma extremamente 

negativa. 

O estudo do papel das mulheres na história ganhou força recentemente, a partir 

dos anos 60 do século XX, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, e na França uma 

década depois, no contexto do movimento de liberação das mulheres, do 

desenvolvimento do campo da história social e dos reflexos de Maio de 68 - que lançou 

uma luz sobre os exilados, as minorias, os silenciados e as culturas oprimidas. Na 

procura por fontes históricas que tratassem da questão das mulheres e de seu papel na 

sociedade, comprovou-se que havia um grande número de documentos não só em 

arquivos tradicionais como também em bibliotecas organizadas por gerações anteriores 

de feministas. A invisibilidade das mulheres nos relatos formais do passado não 

provinha da ausência de informações sobre elas, mas da ideia de que tais informações 

não eram relevantes. Tornou-se necessário, portanto, abordar por que e como as 

mulheres se tornaram invisíveis na história, mesmo sendo atores sociais e políticos no 
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passado. Isso resultou na discussão a respeito da importância do gênero (gender) como 

categoria de análise (SCOTT, 1988:10-3). 

Conhecer a história das mulheres e das relações de gênero é de extrema 

importância, pois fornece subsídios para entendermos os diversos discursos feitos sobre 

elas. Como afirmou Daniela Auad (2003:15), “para compreender o que significa ser 

mulher na nossa sociedade, é importante conhecer um pouco de história”. Assim, este 

capítulo será dividido em duas partes. Na primeira, será feito um breve panorama da 

situação política, econômica e social das mulheres nas sociedades ocidentais, desde a 

Antiguidade até o século XX. Em virtude do escopo deste trabalho, essa análise não será 

feita de forma aprofundada, serão abordados algumas sociedades e períodos históricos. 

Na segunda parte, serão enfocados os mitos em relação às mulheres e as representações 

do feminino também desde a Antiguidade até o século XX. Essa parte é de fundamental 

importância para o nosso trabalho, pois irá nos ajudar a entender como no século XX e 

XXI as personagens femininas de A Megera Domada foram adaptadas para o cinema e a 

televisão. 

Comecemos então pela história das mulheres. 

 

1.1. Um breve panorama da história das mulheres ao longo dos tempos 

 

Na história das sociedades ocidentais, as mulheres quase sempre foram deixadas 

de lado, silenciadas por aqueles que eram responsáveis pelos relatos históricos.  Esse 

discurso histórico que negou sua visibilidade também perpetuou sua subordinação e sua 

imagem como seres passivos. Diversos discursos apontaram para a diferença entre 

homens e mulheres, seja na anatomia, no caráter, no modo de ver o mundo. Embora 

esses discursos tenham sofrido algumas mudanças ao longo do tempo e entre grupos 

diferentes da sociedade, as relações entre os sexos e algumas noções sobre as mulheres 

permaneceram as mesmas. Ao invés de serem consideradas membros importantes da 

sociedade, as mulheres nunca foram aceitas como tal e eram vistas como apêndices do 

homem, sendo assim subvalorizadas. Excepcionalmente, quando alguns homens e 

mulheres reivindicaram maior presença do sexo feminino nas esferas sociais, essa 

situação mudava. 

Os estudos de H.R. Hays (1968), a partir de dados antropológicos, demonstraram 

que, nas sociedades primitivas, as mulheres sofriam algumas restrições, contudo, suas 
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contribuições para certas áreas, como a pesca, a tecelagem e a cerâmica foram 

surpreendentes. Provavelmente, foram elas as inventoras das redes de pesca também 

podem reivindicar a origem de alguns tipos de pintura e escultura representativas e o 

desenvolvimento da área têxtil, a panificação e a agricultura eram trabalhos femininos. 

Os desenhos encontrados em cestos e cerâmicas mostram que elas eram capazes de 

contar até dez e usar conceitos abstratos. Apesar de sua enorme contribuição, as 

mulheres sempre foram vistas paradoxalmente, ora endeusadas, ora transformadas em 

figuras de terror e ameaça (p. 22-7). 

Em Roma, a divisão dos sexos era uma questão jurídica, tratada não como um 

pressuposto natural, mas como uma norma obrigatória. A sociedade romana era 

dominada pelos homens, assim a situação das mulheres romanas era de inferioridade. 

Nas palavras de Yan Thomas (1991:132), “A cidade antiga, tanto a grega quanto a 

romana, era incontestavelmente, para citar uma expressão de P. Vidal-Naquet, um 

‘clube de homens’”. Elas eram confinadas às esferas domésticas, enquanto os homens 

cuidavam das vidas pública e política. Quando uma mulher se casava, o homem se 

tornava, juridicamente, o “pai”, isto é, o chefe de família, o senhor da casa, sob o poder 

do qual sua mulher e filhos ficavam. Assim como em outras sociedades, as mulheres 

romanas só eram reconhecidas pelos homens quando se tornavam mães. Contudo, 

mesmo se tornando mães, elas tinham direitos bem restritos. Seus filhos não estavam 

sob seu poder, pois pela Lei das Doze Tábuas (450 a.C.) elas eram impedidas do 

exercício de tutela sobre seus filhos menores. Eram excluídas do direito de adotar, e 

quando seus maridos adotavam filhos, as esposas não se tornavam suas mães. Esses 

fatos ocorriam porque, para os juristas, uma mãe não tinha o patria potestas. Além 

disso, no direito sucessório romano, as mulheres foram excluídas do sistema de 

sucessões, somente os descendentes por via masculina herdavam em primeira linha. 

Entretanto, as viúvas romanas tinham uma posição diferente na sociedade e 

dispunham de certa liberdade. Uma prática bem comum desde a época republicana 

atestou que muitas viúvas criaram seus filhos até a vida adulta. Entre os Antoninos e os 

Severos, embora a tutela fosse um ofício viril, a prática testamentária reconhecia às 

viúvas a tutela de seus filhos e filhas. Vários romanos célebres foram criados por suas 

mães, Catão de Útica (95 - 46 a.C.), Otávio (63 a.C. - 14 d.C.), Cláudio (10 a.C - 54 

d.C.) e Calígula (12 d.C. – 41 d.C.) foram alguns. Os documentos também mostram 

que, no Império Romano, existiam profissões especificamente femininas: amas, 
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parteiras, atrizes, massagistas, tecedeiras, costureiras e lavadeiras, por exemplo. Havia 

também mulheres comerciantes e proprietárias de barcos. 

Conforme apontou José Rivair Macedo (1990), as mulheres nas sociedades 

europeias possuíam posições distintas. Em Bizâncio, a situação não era muito diferente 

em comparação com o Império Romano. As mulheres eram restritas ao âmbito 

doméstico e deviam ser submissas, como sinal dessa submissão não deviam cortar os 

cabelos e nem falar nos lugares de culto. Contudo, alguns povos ofereceram melhores 

condições para suas mulheres. Entre os eslavos, até o século X, as mulheres abastadas 

tinham liberdade na escolha dos maridos e dividiam as responsabilidades com os 

mesmos quando casadas; caso não estivessem satisfeitas com a relação, podiam desfazer 

a união. Após o século X, entretanto, quando esses povos começaram a ter contato com 

o cristianismo ou com o cristianismo ortodoxo, houve uma regressão em relação aos 

direitos das mulheres. O papel das mulheres na sociedade germânica também passou 

por uma grande mudança. Antes veneradas e consideradas adivinhas, capazes de 

praticar sortilégios, as mulheres germânicas foram perdendo sua importância na 

sociedade entre os séculos III e V, quando foram dominadas pelas figuras masculinas, 

pais ou maridos, e não puderam mais administrar seus bens. Já entre os celtas, as 

mulheres detinham certa independência, que dependia, no entanto, do grupo social ao 

qual pertenciam e de sua condição financeira. As solteiras tinham autonomia na 

realização do casamento e direitos quando se casavam. O homem não era o chefe do 

casal, mas sim da família. Segundo o autor: 

 

As leis irlandesas, vigentes ainda na Alta Idade Média, previam três 
casos distintos na relação conjugal. Quando a esposa, isto é, a 
Cetmunder, provinha de família tão abastada quanto a do marido, 
desfrutava da relação em completa igualdade com o companheiro; 
tinha liberdade nas suas decisões. Quando a proveniência social fosse 
inferior, seus direitos eram bastante reduzidos. Mas se a fortuna fosse 
superior era ela incontestavelmente a chefe da família, eliminando 
quase que totalmente a autoridade do companheiro. Nesse caso ele era 
chamado de Ferfognama, quer dizer, homem de serviço, ou ainda Fer 
for ban thincur, ou seja, homem sob o poder de mulher. (p. 11) 
 

Quando se fala em direito das mulheres, não se pode deixar de destacar a 

questão do casamento, que na Idade Média começou a ter uma forte ligação com a 

manutenção do patrimônio. Segundo R. Howard Bloch (1995:211), “Como Duby 

demonstrou para a região de Mâcon e o noroeste, as famílias nobres permitiam o 



23 

 

estabelecimento de apenas um ou dois núcleos domésticos por geração, sendo o resto 

dos filhos solteiros alojados em monastérios e cabidos”. Era necessário assegurar a 

continuidade dinástica não exaurindo a fortuna da família dividindo-a entre muitos 

filhos. As mulheres não tinham direito à herança, pois só o filho primogênito herdava a 

maior parte do patrimônio familiar; assim quando se casavam tinham direito a um dote 

que seria administrado pelo marido. Quanto mais rica fosse a noiva, maior era o seu 

dote. Para os jovens que não herdavam os bens da família por não serem os 

primogênitos, o casamento com uma rica jovem lhes garantiria um futuro tranquilo. 

Eles passariam a ser chamados de Seniores e teriam posição social, respeito e poder. O 

casamento era um tratado (pactum conjugale) entre duas famílias. O consentimento das 

partes não tinha muita importância, o da mulher menos ainda. Como um ser passivo, 

não tinha voz alguma na decisão, era doada pelo pai e recebida pelo marido. Casada, 

deveria exercer a principal virtude de uma boa esposa: a obediência. Além disso, não 

tinha uma identidade própria: quando solteira era identificada por Filia de, Soror de; 

casada, era chamada de Uxor de. No entanto, caso o valor do dote colocasse em perigo 

o patrimônio familiar, algumas jovens eram mandadas para os mosteiros e se tornavam 

esposas do Senhor. Os bens da família não sofriam baixas, uma vez que não havia 

jovens disponíveis para o matrimônio. No final do século XII, o número de mosteiros 

femininos cresceu consideravelmente (MACEDO, 1990:14-6). Percebe-se que a vida 

das mulheres não era tão importante quanto o patrimônio familiar. 

Contudo, ainda segundo Macedo, algumas mulheres nobres europeias 

conquistaram certa independência em relação ao casamento. Na Inglaterra, de acordo 

com o English Exchequer Rolls, documentos nos quais foram registrados dados 

censitários e fiscais, entre 1140 e 1282, várias mulheres pagaram aos funcionários do rei 

para decidirem com quem iam se casar ou se permaneceriam viúvas e com a guarda dos 

filhos. Wiverona, esposa de Iverac de Ipswich, Emma de Normanville, Roheisa, 

Margaret e Juliana, suas irmãs; Roheisa de Doura, Alice, condessa de Warwick, e 

Hawisa foram exemplos dessas mulheres1. Infelizmente, nem todas tinham o dinheiro e 

a posição social para decidirem sobre seu futuro e a grande maioria permaneceu sujeita 

à decisão do pai ou das autoridades (p. 15-6). 

                                                           
1 Conforme informações obtidas em: http://www.shsu.edu/~his_ncp/Feudal1.html. Acesso em: 05 out. 
2011. 
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Uma vez que o casamento era visto quase como uma transação comercial entre 

duas famílias, os interesses das mesmas prevaleciam sobre os interesses pessoais dos 

envolvidos diretos. Casados, os jovens deviam produzir um herdeiro e dar, portanto, 

continuidade à linhagem familiar. Caso esse objetivo não fosse atingido, a esposa se 

tornava indesejável e o divórcio ocorria. Entretanto, a partir de 1090 com Yves de 

Chartres começou a surgir um modelo matrimonial diferente, definido pelo 

consentimento dos envolvidos. Somente a partir do século XII, quando a Igreja estendeu 

sua jurisdição aos assuntos matrimoniais e tornou o casamento um sacramento, o 

consentimento dos noivos foi levado em conta, situação que perdura até hoje. Como 

Bloch (1995) apontou, a teologia possuía duas visões sobre o consentimento. Para Pedro 

Lombardo, bastava o consentimento das partes para a união ser considerada válida; para 

Graciano, além do consentimento, a consumação do casamento era essencial para torná-

lo válido. A ideia de que as mulheres podiam aceitar propostas de casamento sem o 

consentimento dos pais, porém, não correspondia à realidade da prática social. 

Para a Igreja, o casamento representava mais que a união de duas pessoas. Ele 

mantinha a ordem social e, mais especificamente, servia para controlar a sexualidade. 

Sendo um ato sacralizado, deveria ser realizado para fins de procriação e a virgindade 

era desejada. Conforme explicou Bloch (1995), para os primeiros clérigos, a virgindade 

tinha uma ligação com Adão e Eva e o período antes da Queda, quando os sexos eram 

considerados iguais devido à ausência da sexualidade. Todavia, a questão da virgindade 

para eles envolvia mais do que apenas não ter tido contato sexual com alguém. Para 

Metódio, por exemplo, só a virgindade do corpo não bastava: “seria ridículo alguém 

manter puros os órgãos reprodutivos, mas não a sua língua; ou manter sua língua pura, 

mas não sua vista, orelhas ou mãos; ou manter puro tudo isso, mas não seu coração, 

deixando-o unir-se à ira e à vaidade” (Ibid., p. 126). Não havia diferença entre o desejo 

e o ato. Para ser considerada virgem, uma mulher deveria não ter mantido relações 

sexuais com um homem e também nunca ter desejado fazê-lo. Uma virgem também não 

deveria provocar desejos nos homens e para tal não deveria se ornar, nem maquiar. 

Cipriano advertiu que uma virgem não é considerada uma virgem se adorna seu corpo. 

Assim, além de ser casta no corpo e na mente, uma virgem é uma mulher que nunca foi 

desejada por um homem: “uma vez que o desejo é provocado por, e de fato consiste em, 

um olhar, uma virgem olhada não é mais virgem” (Ibid., p. 128). 
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A Igreja também regulava a sexualidade no casamento e a moral cristã 

condenava o prazer físico. Como o objetivo do casamento era garantir a descendência; 

uma vez que essa estivesse assegurada, o contato sexual era desaconselhado. Nenhum 

método contraceptivo era aceito. O ato sexual também era proibido nos dias religiosos, 

quando a mulher estava menstruada, grávida, em resguardo ou amamentando. Além 

disso, “na concepção dos religiosos, o marido que amasse excessivamente a esposa era 

visto como adúltero. Não deveria usá-la como se fosse uma prostituta. A mulher não 

podia tratar o marido como se ele fosse seu amante” (MACEDO, 1990:20-1). Se para a 

Igreja aquele que amasse demais a esposa era um adúltero, para os outros homens era 

considerado um fraco, um imaturo; uma vez que o amor era coisa para os jovens 

solteiros. Como o prazer dentro do matrimônio era inaceitável, era comum que os 

homens o procurassem fora do mesmo. 

Segundo o mesmo autor, a posição das mulheres durante a Idade Média sempre 

foi instável. Quando solteira, estava à mercê do pai; quando casada, do marido. Era 

comum que esses a castigassem. Para que a situação da mulher se tornasse um pouco 

mais estável, ela deveria se tornar mãe, e de preferência mãe de um menino, pois assim 

a descendência familiar estava garantida. 

É importante salientar, no entanto, que as mulheres medievais não formavam um 

grupo compacto, homogêneo. As diferenças sociais tinham um papel fundamental na 

sociedade. Não podemos colocar em um mesmo plano as aristocratas, as castelãs, as 

servas e as camponesas livres. Cada uma desempenhava uma determinada atividade que 

determinava seu papel na sociedade (Ibid., p. 26).  

As mulheres poderosas, as aristocratas, subjugavam suas servas do mesmo modo 

que eram subjugadas pelos maridos. Crônicas familiares do século XII e XIII mostram 

as mesmas relações de poder. As aristocratas rurais tinham diversas responsabilidades: 

eram elas que controlavam o suprimento de alimentos e vestimentas, e administravam o 

trabalho dos domésticos. Além disso, devido às constantes ausências dos maridos, elas 

os substituíam em diversas tarefas consideradas essencialmente masculinas. Por força 

maior, muitas mulheres exerceram os direitos de um senhor feudal e se tornaram líderes, 

rompendo as barreiras de gênero (MACEDO, 1990:30-1). De acordo com Bloch 

(1995:229-31), as mulheres do sul, da França atual, em função de sua maior 

independência em relação às outras regiões, eram mais favorecidas do que em outras 

partes da Europa. No século X, houve um favorecimento da linha materna nos registros 
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documentais, nomes de viúvas também aparecem em grande número quando se trata de 

transferência de propriedades e a região seguia a prática romana em relação à herança, 

como os códigos de Teodósio e Justiniano e os costumes de Montpellier e Visogodo que 

eram mais favoráveis a uma maior igualdade na divisão dos bens. Vários feudos 

estavam nas mãos de mulheres: Auvergne, Béziers, Carcassonne, Limousin, 

Montpellier, Nîmes, Périgord e Toulouse. 

Embora não se tenha um grande número de documentos a respeito das servas e 

das camponesas, de acordo com Macedo (1990: 27-9), o que se sabe é que elas 

deveriam participar das atividades junto com seus maridos. Em certas épocas durante a 

Idade Média, havia mais mulheres do que homens e elas viviam mais, portanto, 

trabalhar fora do lar era uma questão de sobrevivência. William Langland, no poema 

religioso Piers Plowmam, escrito no século XIV, descreveu a dura vida das 

arrendatárias. 

Nas cidades, o trabalho feminino também teve uma grande importância. 

Algumas áreas da indústria da tecelagem eram ocupadas essencialmente pelas mulheres 

medievais, “várias profissões ligadas à indústria do vestuário, tais como bordadeira, 

peleira, luveira e botoeira, do acabamento da produção, foram dominadas pelas 

mulheres” (MACEDO, 1990:35). Outras atividades também foram ocupadas por elas. 

Trabalharam com metais, como açougueiras, salsicheiras, padeiras, leiteiras, peixeiras, 

forneiras e queijeiras. Na Inglaterra, participavam na fabricação de cerveja; na França 

foram cabeleireiras, barbeiras, moleiras e boticárias. As mulheres que estavam ligadas 

aos comerciantes, sejam como filhas ou esposas, os auxiliavam nessa atividade. 

Documentos ingleses do século XIII registraram a participação de mulheres, geralmente 

viúvas, na exportação da lã. Na França, os registros fiscais mostram a presença de 

usurárias, grande parte provenientes da comunidade judaica. 

A Idade Média foi um período em que floresceram na Europa os movimentos 

heréticos e a crença nos cultos de feitiçaria, ambos com forte presença feminina. É 

importante ressaltar que a Igreja fazia uma distinção clara entre heréticos e feiticeiros. 

As heresias eram doutrinas contrárias ao que fora estabelecido pela Igreja; os heréticos, 

que discordavam da doutrina oficial e criaram a base do individualismo e do 

protestantismo, provinham de grupos ligados à Igreja que interpretavam os textos 

sagrados de forma independente ou, segundo tradições pagãs refutadas pelo 

cristianismo. Diversos grupos heréticos surgiram por todo o território europeu. Macedo 
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(1990:61-2) exemplifica com o caso das beguinas, mulheres viúvas e solteiras dos 

estratos superiores da Bélgica, que formaram comunidades espirituais optando pela vida 

ascética. Umas continuaram mantendo um relacionamento com os familiares, outras 

romperam os laços completamente e se tornaram pobres voluntárias, mendigas errantes. 

Em 1259, no entanto, o movimento foi condenado e muitas beguinas foram 

incorporadas às ordens dos Franciscanos e Dominicanos. Algumas mantiveram seus 

comportamentos místicos e continuaram a interpretar as escrituras de forma livre sendo 

consideradas hereges. Margarida Porete foi uma importante beguina, disseminou ideias 

heterodoxas e escreveu um livro tratado do livre pensar, Miroir des âmes simples et 

anéanties, em que “ousava expressar concepções teológicas, dizer que o amor de Deus 

não passava necessariamente pelos sacerdotes” (PERROT, 2008:88). O livro foi 

condenado e queimado pelo bispo de Cambrai, na França. Em 1310, Margarida foi 

excomungada e sentenciada à morte na fogueira. 

Macedo (1990:63) apontou algumas hipóteses para explicar a atração exercida 

pela heresia sobre as mulheres. A primeira gira em torno do fato de que a heresia 

estendia o espaço para o ministério da pregação ao sexo feminino, ao contrário das 

normas da Igreja. A segunda é de que as doutrinas heterodoxas, assim como a Igreja, 

consideravam o casamento uma instituição do pecado. No entanto, através dele os 

religiosos tentavam controlar e disciplinar a sexualidade; os heréticos eram mais 

radicais e pregavam a abolição da sexualidade, pois para eles, quem desfrutasse dos 

prazeres sexuais pecava. 

Os feiticeiros, no entanto, aceitavam o dogma católico, mas o invertiam, 

adorando o mal em vez do bem. A crença em feiticeiras e seres sobrenaturais existiu 

desde a Antiguidade. Nas sociedades primitivas, as bruxas eram perigosas e destrutivas. 

A imaginação popular era impregnada pelo medo do que as feiticeiras poderiam causar 

às colheitas e às crianças. Porém, segundo a Igreja primitiva, a feitiçaria era imaginária, 

uma ilusão pagã. Em 785 da era cristã, um sínodo lançou uma declaração em que 

informava que: 

 

Se alguém, enganado pelo diabo, seguindo o costume dos pagãos, 
acreditar que algum homem ou mulher é um bruxo que devora os 
homens, e por esta razão o leva a fogueira ou o faz comer sua própria 
carne, ou a come, essa pessoa deve ser punida com a pena de morte 
(apud HAYS, 1968:209). 
 



28 

 

A partir do século XIII, contudo, a posição dos religiosos sofreu uma grande mudança. 

Devido à crise política entre os líderes da Igreja ocorrida nos séculos XIV e XV, à crise 

moral relacionada à proliferação das heresias e às crises sociais e econômicas, 

profundas transformações ocorreram na mentalidade dos ocidentais. Uma nova visão de 

mundo, de Deus, do demônio e dos males provocados em seu nome vitimizaram grupos 

minoritários, como os judeus, os mulçumanos e os homossexuais, entre outros. O medo 

do demônio trouxe o medo das feiticeiras (MACEDO, 1990:65). 

 A feiticeira foi progressivamente transformada na bruxa, que estava ligada ao 

culto demoníaco e à depravação sexual. Diferentemente da feitiçaria, o fenômeno da 

bruxaria era grupal. O sabat, a reunião das bruxas, era extremamente temido. 

 

Ao contrário do mago, a bruxa era vista como adoradora do demônio. 
Este, de servo transformou-se em senhor. Agora a bruxa era a serva 
em potencial, a responsável por atos sexuais abomináveis, pela 
impotência dos homens, por malefícios de toda espécie. A imagem 
grotesca do sabat é representada por uma orgia. (Ibid., p. 66) 

 

 Segundo Hays (1968: 213–4, 223-4), a Inquisição combateu ferozmente a 

bruxaria e muitas mulheres foram sentenciadas à morte na fogueira. Em 1484, dois 

inquisidores da Alemanha, Jacob Sprenger e Heinrich Kramer, foram nomeados pelo 

papa Inocente VIII para julgar feiticeiros no norte do país. Encontrando certa 

resistência, escreveram o Malleus Maleficarum, um dos primeiros manuais de caça às 

bruxas que se tornou o texto orientador da Inquisição e foi editado 19 vezes e traduzido 

para o alemão. O livro, que se apoiou num conjunto de argumentos tirados da tradição 

antifeminina do Antigo Testamento, dos textos da antiguidade clássica e dos autores 

medievais, teve uma enorme influência e prescrevia o que deveria ser feito para eliminar 

as bruxas e a feitiçaria. As mulheres acusadas, sofrendo todos os castigos prescritos pela 

lei, eram despidas, tinham os cabelos do corpo raspados e ele examinado à procura da 

marca do diabo. Duas premissas definiam bruxas e feiticeiras: em seu corpo havia um 

lugar insensível à dor e elas não podiam chorar. Assim, alfinetes eram introduzidos em 

sua pele e se a tortura não causasse lágrimas, elas eram consideradas culpadas 

automaticamente. 

O mesmo autor destacou o fato de que os envolvidos na Inquisição, 

interrogadores, torturadores e oficiantes, eram do sexo masculino e tinham o direito de 

elaborar as perguntas e preparar os processos da maneira que melhor lhes conviesse. 



29 

 

Além disso, as acusações feitas contras as bruxas, de que estas eram demônios noturnos 

sedutores, refletem as experiências de um clero masculino reprimido e celibatário que 

criou as mais malignas fantasias. No Malleus Maleficarum, seis dos sete capítulos 

abordam a questão do sexo. 

Na Idade Moderna na Europa, o fascínio em relação à feitiçaria permaneceu 

quase a mesma e a relação feitiçaria/mulher ainda estava presente. Dados estatísticos 

confirmam que, nos séculos XVI e XVII, uma mulher tinha quatro vezes mais 

possibilidades de ser acusada do crime de feitiçaria e de ser executada por isso do que 

um homem (SALLMANN, 1991:528)2. A Inquisição, no entanto, deixou de se 

interessar pela luta contra a feitiçaria a partir da segunda metade do século XVI. Na 

Inglaterra do mesmo século, as feiticeiras eram perseguidas, mas não pelo viés da 

associação demoníaca. O crime de feitiçaria estava relacionado ao direito penal e não 

religioso, assim as feiticeiras eram enforcadas e não queimadas. Somente a partir do 

Witchcraft Act, de 1604, é que se estabeleceu a relação feitiçaria/pacto demoníaco (p. 

528). 

Durante a Idade Moderna, as mulheres sempre estiveram presentes em todos os 

espaços, nas cenas doméstica, econômica, intelectual, pública, conflitual e lúdica. Com 

o passar dos séculos, contudo, a mulher não deixou de ser vista em relação a um ser do 

sexo masculino. As palavras de Richard Steele, ensaísta do século XVIII, é um exemplo 

dessa visão, “Uma mulher é uma filha, uma irmã, uma esposa e uma mãe, um mero 

apêndice da raça humana...” (apud HUFTON, 1991:23). A partir de seu nascimento de 

um casamento legítimo, uma mulher era definida pela sua relação com um homem: 

primeiro o pai e depois o marido. Por ser economicamente dependente de um homem, 

ele devia sustentá-la e assim controlá-la. Assim como na Idade Média, o objetivo das 

famílias das classes média e alta era encontrar um bom pretendente para suas filhas. “Os 

contratos de casamento dos filhos eram considerados como ‘os negócios mais 

importantes’ que uma família tinha de resolver” (Idib., p. 25). 

Contudo, essa situação era bastante diferente quando se tratava da classe 

trabalhadora. Para as mulheres dessa classe, que tinham de trabalhar para se 

sustentarem, a noção de filha e esposa totalmente dependentes não existia. Mas apesar 

de trabalharem e ganharem seus salários, essas mulheres não eram completamente 
                                                           
2 Para exemplificar, em Essex, na Inglaterra, entre 1560 e 1680, entre 270 pessoas suspeitas de feitiçaria, 
91% eram mulheres. Na França, a porcentagem de mulheres acusadas de feitiçaria entre meados do século 
XIV e finais do XVII era de 82%. 
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independentes. A sociedade via essa situação como antinatural e detestável. Assim, o 

pai ou o marido deveriam proporcionar uma casa e contribuir de alguma maneira para o 

sustento dessas mulheres. Devido a isso, seus salários eram menores que os dos 

homens, uma vez que era um homem que lhes proporcionava um teto para morar. Caso 

ela não arranjasse um trabalho que a permitisse ficar na casa dos pais, uma mulher 

deveria ir para a casa de um patrão que passava a ser seu responsável até que sua 

situação mudasse – quando ela trocasse de trabalho, voltasse para a casa dos pais ou 

viesse a se casar (Ibid., p. 26-7). 

Além de prover sustento, o trabalho que as mulheres exerciam e, portanto, seus 

salários, tinham objetivos claros: acumular um dote e adquirir aptidões que atraíssem 

um marido. Geralmente as mulheres saíam de casa para trabalharem como domésticas. 

Na Inglaterra, havia feiras de contratações de trabalhadores. Os textos legais 

estipulavam que os desempregados fossem para a cidade de mercado mais próxima, no 

dia de São Martinho, com suas ferramentas de trabalho em mãos para oferecerem seus 

serviços. As jovens criadas usavam suas melhores roupas para atrair possíveis patrões. 

Livros de memórias e diários também relatam que as contratações eram feitas por 

indicação e, assim, algumas mulheres podiam permanecer na mesma casa por anos. 

O contingente de criadas era bem grande nos séculos XVII e XVIII e chegava a 

12% da população das vilas ou cidades europeias. Os criados eram um indicador da 

posição social do empregador, e como o trabalho feminino era barato e abundante não 

era difícil sustentá-los. Era pouco habitual, mesmo nas grandes casas aristocráticas, 

empregar mais que trinta criados dos dois sexos, a pequena nobreza e os setores 

mercantis mais ricos empregavam seis ou sete. Pobre nesse período seria aquele nobre 

que não tivesse três criados. Nos casos em que havia um número reduzido de 

trabalhadores domésticos, o mais provável era que todos fossem mulheres. Os tipos de 

serviços também eram bem variados, elas podiam trabalhar em casa fazendo todo o tipo 

de trabalho doméstico, em uma loja ou em uma taberna, por exemplo (Ibid., p. 31-3). 

Como muitas mulheres eram contratadas a partir de indicações, era importante 

que tivessem bons antecedentes. A partir do século XVII, no noroeste da Europa, se 

desenvolveram escolas de caridade, de aldeia e as petites écoles. Lá, as jovens recebiam 

uma educação que valorizava as virtudes da limpeza e de uma boa apresentação pessoal, 

a deferência e o respeito pela honestidade e pela sobriedade. Nas casas abastadas 



31 

 

inglesas, as jovens que frequentaram essas escolas tinham uma grande vantagem em 

relação às outras (Ibid., p. 34). 

Outro tipo de trabalho muito importante para as mulheres desse período se 

encontrava nas zonas industriais. O trabalho feminino foi um elemento chave no 

desenvolvimento das indústrias têxteis europeias. A força de trabalho feminino era 

preferida em diversos setores, como o da fabricação da seda e da renda. Entretanto, as 

opções de trabalho nas cidades era diminuto devido à forte influência das corporações, 

que regulamentavam o trabalho qualificado urbano e não viam com bons olhos a 

presença feminina. Havia um temor de que as mulheres trabalhassem por um salário 

inferior ao dos homens, fazendo com que houvesse uma diminuição nos provimentos 

destes. Com o desaparecimento das corporações no final do século XVIII, as 

perspectivas de trabalho para as mulheres foram aumentando, mas mesmo assim era 

mais fácil elas atuarem em atividades recentes, como as de chapelaria ou moda, que não 

estavam ligadas às corporações medievais. Passou-se então a identificar certas 

atividades como “trabalho de mulher” (Ibid., p. 36-41). 

Ainda de acordo com a mesma autora (1991: 42-3), o grande objetivo das 

famílias, fossem pobres ou ricas, era casar suas filhas e a maioria das mulheres casava 

conforme o modelo dominante previa. Algo importante a ser levado em consideração, 

contudo, era a situação econômica, não só da família como também do país. Dados 

mostram que no início do século XVIII, na Inglaterra, salários mais altos e preços 

agrícolas estáveis reduziram tanto o número de solteiros quanto a idade para o 

casamento. Pela mesma razão financeira, as mulheres aristocratas e da classe média se 

casavam menos do que as da classe trabalhadora. Isso pode ser explicado pelos elevados 

dotes. Caso a família tivesse mais de uma filha, era extremamente penoso pagar os dotes 

de todas, assim era comum que uma ou duas jovens se casassem e as outras ficassem em 

casa. 

Os casamentos geralmente eram feitos dentro da mesma classe social. Enquanto 

os homens nobres podiam se casar com plebeias ricas, o contrário não acontecia. Uma 

vez que as mulheres assumiam o status social de seus maridos, casar com alguém de 

classe inferior resultaria em desonra para ela e sua família. Segundo Hufton (1991:47), 

 

Os dados disponíveis comprovam que eram principalmente as 
considerações econômicas que determinavam a escolha de um 
companheiro, embora isto não excluísse inteiramente considerações 
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românticas. O casamento era entendido como uma instituição 
destinada a proporcionar apoio e sustento a ambas as partes e uma 
percepção clara dos imperativos econômicos era fundamental à 
sobrevivência. 
 

 

O casamento transformava a mulher em um ser econômico e social distinto, ela passava 

a fazer parte de um novo agregado familiar, a unidade sobre a qual se baseava toda a 

sociedade. Maridos e mulheres tinham funções bem definidas no casamento. 

 Atingido o primeiro objetivo, o de conseguir um marido, o segundo passava a 

ser o da procriação. O papel da mulher adulta era o de mãe e procriadora. Os filhos 

representavam a perpetuação da propriedade e a proteção dos pais idosos. Nas classes 

trabalhadoras, cujos membros casavam-se mais tarde, a família era pequena e as 

mulheres normalmente tinham quatro ou cinco filhos; já as famílias aristocráticas e as 

de classe média eram maiores, dada a idade mais precoce ao casamento e a supressão do 

fator natural que diminuía a reprodução das mulheres, a lactação prolongada. Os bebês 

desses dois grupos eram normalmente entregues a amas3. Quando nasciam, o lugar dos 

bebês das classes trabalhadoras era nos braços da mãe, que tinha a obrigação de mantê-

los aquecidos, alimentados e limpos. Quando cresciam, as mães passavam a ser 

educadoras, dependendo da classe social, da época e do lugar. As mães aristocráticas se 

preocupavam especialmente com suas filhas e com sua preparação para o casamento. 

Elas precisavam saber como se apresentar, vestir, falar, dançar, bordar, entre outras 

atividades. As jovens da classe média deveriam ter um conhecimento de economia e 

contabilidade e a arte culinária também era passada de mãe para filha, assim como as 

habilidades da costura. A transmissão dos valores morais e de comportamento e das 

crenças populares também era função das mães (Ibid., p. 56 – 64). 

 Em uma sociedade que definia o status das mulheres em relação aos homens, a 

viuvez gerava consequências psicológicas, econômicas e sociais devastadoras. Para as 
                                                           
3 Essa prática merece uma análise mais cuidadosa. Muitos historiadores a viam como um indicador 
indireto da indiferença das mães pelas crianças. Como apontou Hufton (1991:59), três grupos de mulheres 
entregavam seus filhos a amas de leite: as da aristocracia, as da classe média das cidades e as que 
trabalhavam com certas ocupações específicas. Cada grupo tinha suas razões para recorrer às amas. As 
obrigações sociais e os tabus acerca das relações sexuais durante o aleitamento eram possíveis razões para 
as do primeiro grupo; para o segundo, a cidade não era um ambiente saudável para a criança conforme 
certas crenças e, para o terceiro, a necessidade de a mãe trabalhar e os perigos dos ambientes de trabalho 
justificavam a prática. O número de crianças entregues a uma ama de leite, contudo, nunca foi senão uma 
pequena fração do número total de bebês nascidos. No século XVIII, parece ter havido um decréscimo no 
número de crianças das duas primeiras categorias a serem amamentadas por amas, uma vez que a prática 
passou a ser considerada antinatural. O uso das amas, portanto, refletia imperativos sociais e econômicos 
mais do que a indiferença dos pais para com os filhos. 
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mulheres mais abastadas, a situação era menos perturbadora. Muitas até desabrocharam 

depois que seus maridos faleceram, como Mrs. Delaney, Mrs. Thrale e a Duquesa de 

Leinster; a primeira se tornou a mestra da etiqueta londrina, as outras casaram de novo 

com homens de condição social inferior – o que escandalizou a sociedade inglesa do 

século XVIII. Infelizmente, para as mulheres das classes inferiores, a viuvez não era um 

período fácil. Muitas não conseguiam manter o mesmo padrão de vida. Se a atividade 

que o marido exercia fosse regulamentada pelas corporações, elas tinham que empregar 

um homem para fazer o serviço do marido, o que fazia com que muitas não 

conseguissem manter o negócio em funcionamento (Ibid., p. 66-8). 

 A Idade Moderna foi palco de um movimento que causou certa ruptura na 

condição das mulheres: a Reforma Protestante. As grandes religiões monoteístas, 

judaísmo, cristianismo e islamismo, confiavam e confiam a interpretação da Escritura 

aos homens. As organizações dessas religiões estabeleceram a dominação dos clérigos e 

subordinaram as mulheres. Com a Reforma, a leitura da Bíblia passou a ser um ato 

individual. Homens ou mulheres podiam agora lê-la sem o intermédio de um padre, o 

que contribuiu para o desenvolvimento da instrução das meninas. Segundo Perrot 

(2008), houve um aumento no número de escolas para os dois sexos na Europa 

protestante do norte e do leste. Para a autora (Ibid., p. 91), 

 

A instrução protestante das meninas teria consequências de longa 
duração sobre a condição das mulheres, seu acesso ao trabalho e à 
profissão, as relações entre os sexos e até sobre as formas do 
feminismo contemporâneo. O feminismo anglo-saxão é um feminismo 
do saber, muito diferente do feminismo da maternidade da Europa do 
sul. 
 

Entretanto, a mesma Reforma também reforçou o patriarcado, conforme 

explicou Lawrence Stone (1990:91-2). Para o autor, um texto de Lutero, de 1528, 

afirmando que teria levado à família, assim como para a sociedade em geral, ordem, 

disciplina e obediência, apontava para a ênfase do patriarcado como um dos benefícios 

da Reforma Luterana. Todas as Igrejas reformadas deram igual atenção à subordinação 

das mulheres aos maridos. Além disso, a mudança para o Protestantismo fez com que 

elas perdessem o controle sobre os rituais domésticos dos jejuns e das festas religiosas. 

A doutrina do sacerdócio de todos os fiéis significou também que, na prática, o marido e 

o pai se converteram na cabeça espiritual e secular do lar. A esposa, velada e oprimida, 
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não podia mais contar com o sacerdote como contrapeso à potencial tirania doméstica 

que surgia a partir dessa nova autoridade dada ao marido. 

De acordo com Natalie Zemon Davis (1991:229), embora em 1586, em seu livro 

Six Livres de La République, Jean Bodin dissesse que as mulheres deviam ser mantidas 

longe de todas as magistraturas, posições de comando, tribunais, assembleias públicas e 

conselhos, do século XVI ao XVIII, certas mulheres, por nascimento e herança, tiveram 

uma forte participação no universo político; o que era bastante perturbador para uma 

sociedade dominada por homens. A presença das mulheres no cenário político era vista 

como antinatural. 

As mulheres também não deviam pegar em armas. Contudo, há relatos de 

algumas francesas que participaram publicamente em batalhas no século XVII. 

Algumas, talvez sob inspiração de Joana D’Arc, se disfarçaram de homens para se 

juntarem ao exército ou à marinha. As mulheres que acompanhavam abertamente as 

tropas eram as cozinheiras, as criadas, as vivandeiras e as prostitutas (Ibid., p. 230). 

Nos tribunais, ofícios públicos e arquivos a situação da mulher não era diferente. 

Embora pudessem fazer contratos e serem objetos dos mesmos, não podiam servir de 

testemunhas. Nunca podiam se tornar notárias nem secretárias de chancelaria nem juízas 

e nem participar de júris, de assembleias ou conselhos municipais. O governo da cidade 

era assunto de homens. Entretanto, o papel das mulheres era distinto dependendo do 

regime político; enquanto nas repúblicas - Florença, Veneza, cantões suíços e cidades 

imperiais alemãs – as mulheres não podiam exercer publicamente o poder político, 

somente podiam fazê-lo de maneira informal, nos reinos, as mulheres tinham lugares e 

espaços reservados nos quais podiam exercer uma atividade semipública ou pública. Na 

Inglaterra, as rainhas Mary, Elizabeth I e Anne governaram por direito próprio, assim 

como Mary Stuart na Escócia. Na França, Catarina de Médici teve uma grande 

influência no reinado de seus filhos, Francisco II e Carlos IX (Ibid., p. 230-8). 

Na Inglaterra protestante, as mulheres não tinham assento na Câmara dos Lordes 

e nunca se candidatavam à dos Comuns; entretanto, as damas da aristocracia usavam 

sua influência para apoiar um candidato e as esposas dos candidatos envolviam-se na 

campanha de seus maridos. Com o desenvolvimento da imprensa periódica e panfletária 

e da instrução feminina, as mulheres ganharam um espaço maior no contexto político. 

Muitas até mesmo escreveram panfletos, como Margaret Fell Fox em 1665 e Elinor 

James entre 1681 e 1715. No início do século XVIII, as publicações políticas femininas 
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se multiplicaram na França e na Inglaterra e não eram marcadas por um posicionamento 

único, ora apoiavam a tradição ora exigiam mudança (Ibid., p. 242-3). 

Na Paris de 1644, as mulheres participaram nos protestos de rua contra os 

impostos. Durante a guerra civil inglesa (1642 – 1649), algumas lutaram como soldados 

ao lado dos Realistas e dos Cabeças Redondas. A partir de 1642, iniciou-se uma onda de 

petições ao Parlamento inglês “de uma ‘companhia de mulheres’ contra ‘os lordes 

papistas e os bispos supersticiosos’” (DAVIS, 1991:245). Com a execução do rei 

Charles I, as petições passaram a vir das mulheres ‘Niveladoras’, seguidoras de John 

Lilburne, que “contestavam o princípio fundamental do direito patriarcal segundo o qual 

os interesses das mulheres estariam subsumidos nos dos seus pais e maridos” (Ibid., p. 

246). No entanto, de maneira geral, a participação das mulheres nas questões políticas 

não era tão significativa. Em 1690, um tratado sobre a Lei Parlamentar explicitava que 

as mulheres não tinham direito ao voto. John Locke, em Two Treatises of Government, 

de 1690, declarou que: 

 

O marido e a esposa, embora não tenham senão um interesse comum, 
podem ter entendimentos diferentes e terão por vezes, 
inevitavelmente, também vontades diferentes; assim, sendo necessário 
que a determinação última – i.e., o poder – recaia em alguém, ela cabe 
naturalmente ao homem, por ser o mais capaz e o mais forte (Idib., p. 
249). 

 

Os anos entre 1776 e 1914 se mostraram um momento decisivo na história das 

mulheres. No fim do século XVIII, as revoluções Americana e Francesa permitiram que 

as mulheres tivessem uma participação maior na sociedade e lhe garantiram certos 

direitos. Mas esses dois episódios revolucionários foram bem diferentes em relação às 

mulheres. 

Segundo Dominique Godineau (1993:22-3), moldadas pelas relações coloniais, 

as americanas do século XVIII não tomaram parte na vida política e a religião era seu 

único espaço de expressão. Elas não estavam presentes nas massas revolucionárias e 

nem se associavam a clubes. A participação das americanas se dava na esfera privada, 

sendo a pública deixada para os homens. Enquanto algumas expressaram suas opiniões 

publicamente, como Mercy Otis Warren, Judith Sargent Murray e Phills Wheatley, a 

maioria guardava suas opiniões para a família e os amigos. As mulheres da elite 

escreviam para seus irmãos, pais ou maridos que serviam na legislatura ou para amigos 
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relacionados a figuras políticas. Com a independência garantida, o país necessitava que 

suas mulheres ficassem em casa, junto da família. O modelo republicano de mulher era 

o da mãe que tinha um papel cívico – o de criar filhos para serem bons cidadãos e o de 

salvaguardar a virtude e a moralidade. 

Do outro lado do Atlântico, como explicou a autora, as mulheres sempre 

participaram de motins e revoltas; assim não seria surpreendente que elas participassem 

dos episódios revolucionários franceses do fim do século XVIII. Mas enquanto as 

mulheres participaram das rebeliões, mais desorganizadas, os homens participaram da 

revolução, que necessitava de uma organização e estruturação maiores. As mulheres não 

eram admitidas como membros das organizações revolucionárias; contudo, em no 

mínimo 30 cidades francesas, mulheres formaram seus próprios grupos políticos. Ainda 

segundo Godineau (p. 21), a típica militante era uma mulher que não tinha chegado aos 

30 anos de idade ou que já tinha passado dos 50, ou seja, uma mulher que não tinha 

muitos filhos para cuidar, e era essencialmente parisiense. Suas opiniões também eram 

expressas de forma pública, elas escreveram e publicaram textos e discursos com o 

objetivo de atingir uma grande audiência. Várias petições foram encabeçadas por 

mulheres. Mas assim como nos Estados Unidos, a mãe republicana também foi o ideal 

da sociedade francesa – o papel da mulher era o de criar seus filhos para serem bons 

republicanos ao introduzir neles o amor pela liberdade e igualdade. 

Não se pode negar que a Revolução Francesa foi um marco para a condição da 

mulher. Para Elisabeth Sledziewski (1993:33), “the condition of women changed 

because the Revolution raised the issue of women as central tenet of its political 

thinking” e foi o período que fez a sociedade ocidental perceber que as mulheres 

poderiam ter um papel cívico. Com a Declaração dos Direitos dos Homens, de 1789, 

reconhecendo os direitos à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão a 

todos os indivíduos, as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. As novas 

leis de setembro de 1792, relacionadas ao status civil e ao divórcio, fizeram com que 

maridos e esposas tivessem os mesmos direitos. O casamento não era mais um fim em 

si mesmo. Embora essas novas leis não lhes garantissem direitos políticos, as francesas 

ganharam um verdadeiro status civil. Elas eram vistas como indivíduos racionais e 

livres. 

Obviamente esse novo status gerava um grande desconforto para diversos 

antifeministas.  Para eles, a emancipação das mulheres introduziria vícios no coração da 
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ordem social. Assim, diversos discursos contrarrevolucionários se espalharam. Bonard, 

teórico monarquista, culpava os revolucionários por terem destruído a sociedade natural 

na qual uma mulher é sujeito e o homem é poder. Edmund Burke, membro do partido 

inglês Whig, dizia que a Revolução estabelecera o sistema moral mais licencioso e 

depravado do mundo, especialmente por ter emancipado as mulheres (Ibid., p. 35). 

Outro período crucial para a história das mulheres ocorreu com o aparecimento 

das máquinas, o início da industrialização e a expansão dos mercados que possibilitou 

que, em meados do século XVIII, tivesse início a Revolução Industrial. 

Como já destacado, as mulheres sempre trabalharam, mas foi nesse período que 

sua participação na força de trabalho aumentou surpreendentemente. Com a 

industrialização se expandindo e a mão de obra masculina não sendo suficiente para 

suprir os postos de trabalho, foi necessário buscar na população infantil e feminina os 

empregados que iriam trabalhar por pouco e sofrer com péssimas condições laborais. O 

baixo salário era justificado pelo fato de as mulheres quase sempre serem casadas, assim 

tinham alguém para sustentá-las, seus salários eram só complementos (PERROT, 

2005:155-6). 

A presença das mulheres nas fábricas sempre causou certo desconforto entre os 

homens. Para eles, o trabalho industrial contrariava a natureza feminina da mulher e a 

indústria destruía sua beleza e sua saúde, desviando-a de sua função principal – a 

maternidade. Lugar de mulher era em casa, cuidando da família. Como salientava Irénée 

Dauthier: “Acreditamos que o lugar atual da mulher não é no ateliê ou na fábrica, mas 

no lar, no interior da família, porque a mulher que trabalha no ateliê deve deixar seu lar 

sem direção e não pode manter seu interior” (apud PERROT, 2005:179). Como o 

trabalho das mulheres era necessário para o sustento da família, alguns teóricos 

clamavam por medidas que as protegessem, “proibição do trabalho noturno, limitação 

das horas para que ela possa dedicar-se à casa, proibição de certas tarefas, fim do 

trabalho misto” (Ibid., p. 181). No século XIX, a ideia de “profissões femininas”, 

baseada nas funções e características consideradas naturais das mulheres, aquelas 

ligadas à maternidade e ao lar, ganhou força. Para Perrot (2005:253), “A 

industrialização, desde sua primeira fase proto-industrial, introduz uma segregação 

sexual mais rigorosa em uma divisão do trabalho mais acentuada, que induz 

“especialidades” para as mulheres”. 
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Ainda de acordo com a mesma autora (2005:230-1), outra ideia que contrariava 

a natureza feminina das mulheres era as reivindicações e as greves operárias. Como 

ainda havia muitas mulheres que trabalhavam em casa, principalmente no setor têxtil, as 

máquinas eram consideradas destruidoras do trabalho tradicional. Assim, as mulheres 

manifestaram muita hostilidade pelas mesmas através de diversos ataques feitos a 

máquinas que eram introduzidas nas fábricas. Em Vienne, França, em 1819, mulheres se 

revoltaram com a compra da “Grande Tosadora”; em Elbeuf, também na França, em 

1846, graves tumultos eclodiram quando um industrial quis introduzir uma “triadeira” 

de lã de fabricação inglesa que iria substituir as mulheres que realizavam o trabalho em 

casa. As revoltas de subsistência, contra os aumentos dos alimentos, também foram 

formas de tumulto populares no século XIX e quase sempre desencadeadas pelas 

mulheres. Em relação às greves, apesar de terem diversos motivos para se revoltarem, 

elas ainda se mantiveram distantes. As greves femininas eram limitadas em sua 

amplitude e em sua duração. Não havia reivindicações propriamente femininas. 

Segundo Perrot (2005:160), as mulheres tinham um sentimento de vergonha; assim, 

fazer greve, para muitas era um ato ousado que poderia manchar a honra de uma mulher 

honesta. Uma exceção se deu entre as operárias dos tabacos em Toulouse que tinham 

uma propensão à greve particularmente forte. 

O século XX teve como início histórico a Primeira Guerra Mundial travada entre 

1914 e 1918. Embora as guerras sejam frequentemente consideradas empreendimentos 

masculinos, a Primeira Guerra foi um divisor de águas na vida das mulheres europeias e 

por que não dizer, dos homens também. 

Segundo Françoise Thébaud (1991), os Estados envolvidos no início do conflito 

esperavam por uma guerra curta, mas essa ilusão foi rapidamente dissipada. Não 

podendo contentar-se em viver de suas reservas industriais e vendo mais e mais homens 

sendo mandados para o front de batalha, os países tiveram que aceitar a colaboração das 

mulheres. Conforme a autora, a Primeira Guerra foi travada em duas frentes: a de 

batalha, quase exclusivamente masculina e a no país, majoritariamente feminina. A 

participação das mulheres no período, principalmente na Alemanha, na França e no 

Reino Unido, foi essencial. Pela falta de mão de obra masculina, às mulheres foram 

entregues novas responsabilidades e profissões – operárias de fábricas de munição, 

condutoras de bondes elétricos, auxiliares do exército, entre outras. Por necessidade, a 

guerra destruiu as barreiras existentes entre trabalhos masculinos e femininos e que 
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impediam a entrada das mulheres em várias profissões superiores – na medicina, na 

advocacia, na engenharia. A guerra constituiu uma experiência de liberdade e de 

responsabilidade sem igual para o sexo feminino. 

Apesar de todos os avanços alcançados durante esse período, a guerra teria 

bloqueado o movimento de emancipação que vinha ocorrendo nos países europeus 

desde o século anterior e que se encarnava em uma nova mulher econômica e 

sexualmente independente e em um poderoso movimento feminista. Para Thébaud, a 

guerra manteve e até reforçou os papéis sexuais tradicionais, de esposa, mãe e dona de 

casa, e concedeu à frente de combate e aos combatentes a prioridade simbólica, social e 

cultural. Durante os anos de guerra, o trabalho feminino foi largamente usado, mas 

assim como no século anterior era mal pago e, além disso, considerado um “tapa 

buraco”, isto é, no fim da guerra as mulheres deveriam ceder seus postos de trabalho aos 

combatentes que retornassem do front. Além do mais, as mulheres trabalhadoras eram 

muitas vezes vistas como oportunistas e coveiras (Totengräber, como diziam os 

alemães): cada mulher que trabalhava era mais um homem na frente de batalha. No 

mundo operário, a hostilidade para com o trabalho feminino foi agravada. 

O movimento feminista nos anos de guerra também sofreu um golpe. Se antes de 

1914 o feminismo era um movimento internacional unido, com o início da guerra as 

feministas suspenderam suas reivindicações para cumprir seus deveres de mulher. 

Marguerite Durand, em La Fronde, e Mrs. Fawcett, em Common Cause, ambos de 

1914, escreveram a mesma coisa: “Mulheres, o vosso país precisa de vós, sejamos 

dignas de ser cidadãs, quer o nosso objectivo [o direito de voto] seja reconhecido quer 

não”, Jane Misme, em La Française publicado no primeiro ano de guerra, declarou: 

“Enquanto durar a provação que faz sofrer o nosso país, não será permitido a ninguém 

falar aqui dos seus direitos: agora só temos, para com ele, deveres” (apud THÉBAUD, 

1991:36). A guerra dividiu as feministas dos países envolvidos no conflito que 

renegaram suas alianças internacionais em nome de um forte nacionalismo. A mesma 

Jane Misme escreveu: “Enquanto a guerra durar, as mulheres do inimigo serão também 

o inimigo”. (Ibid., p. 69). Poucas foram as iniciativas pacifistas, geralmente minoritárias 

e isoladas nos países beligerantes e mais numerosas nos países neutros – Holanda, 

países escandinavos e Estados Unidos. Esse patriotismo feminino foi considerado por 

alguns estudiosos uma estratégia adotada para conseguirem o sufrágio universal. Um 

jornal sufragista inglês em novembro de 1915 estampou: “Direito de voto para as 
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heroínas como para os heróis” (Ibid., p. 75). O sufrágio seria então uma recompensa 

concedida às mulheres pela sua atitude durante a guerra. Pelo sim, pelo não, o direito de 

voto, parcial ou universal, foi concedido às mulheres nos anos subsequentes ao 

confronto. Com a conquista do sufrágio feminino, muitos viam o fim do movimento 

feminista em 1920, como declarou Richard Evans em 1977. Já Nancy Cott apontou não 

para um declínio do feminismo nos Estados Unidos entre 1910 e 1930, mas para uma 

crise de transição entre o movimento do século anterior – o dos direitos das mulheres - e 

o moderno – que levou em conta a diversidade (Ibid., p. 87). 

Com o fim da guerra e os milhares de mortos, era necessário repovoar a Europa. 

A mulher deveria voltar ao lar e se tornar a “mãe da raça”. Na França, as leis de 1920 e 

1923 reprimiram toda a propaganda anticoncepcional e penalizaram o aborto; na Grã-

Bretanha, houve uma rápida expansão da campanha de proteção materna e infantil e na 

Alemanha, o Estado passou a ter maior influência na vida privada dos alemães e a 

reprimir mais severamente a contracepção e o aborto. As figuras da mãe e da rainha do 

lar foram reforçadas enquanto a da mulher emancipada foi criticada (Ibid., p. 61-2). 

De acordo com a autora (p. 81-6), a Primeira Guerra Mundial mais uma vez 

caracterizou a ambiguidade em relação às mulheres. Se por um lado lhes garantiu uma 

maior liberdade e mobilidade, por outro voltou a instaurar uma firme linha divisória 

entre o masculino e o feminino e a ressuscitar antigos mitos viris de que os homens 

foram feitos para lutar e as mulheres para cuidar. 

No pós-guerra, mesmo com um discurso familialista apoiado pela Igreja de que 

as mulheres trabalhadoras causariam queda da natalidade, mortalidade infantil, 

desagregação do lar, degeneração dos costumes e abdicação dos pais face à educação 

dos filhos, as mulheres, principalmente as casadas, resistiram ao confinamento 

doméstico e continuaram avançando no mercado de trabalho, como apontou Rose-Marie 

Lagrave (1991:508-9). Desde o século XIX, o trabalho feminino era mal remunerado e 

marcado por péssimas condições e, muitas vezes, considerado o responsável pelo 

desemprego masculino. Embora no período de crise do pós-guerra o desemprego tenha 

atingido tanto homens quanto mulheres, em muitos países, as leis de assistência no 

desemprego previam indenizações maiores para os desempregados. As mulheres 

casadas de vários países sofreram diversas sanções trabalhistas. Na Grã-Bretanha, em 

1929, decretou-se uma lei que privava as mulheres casadas de assistência no 

desemprego; em 1937, a Alemanha proibiu as mulheres casadas de terem qualquer 
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emprego administrativo e na Holanda, as professoras primárias casadas foram 

convidadas a deixar o emprego (Ibid., p. 517-8). 

Passada mais uma Grande Guerra Mundial, o processo de naturalização da 

divisão sexual do trabalho foi intensificado. Embora entre 1945 e 1975 vários países 

decretassem leis e regulamentações que proclamavam o direito a um salário igual para 

um trabalho igual, na realidade a diferença entre os salários se manteve e as mulheres 

foram frequentemente relegadas para postos cada vez mais feminizados e 

desvalorizados ou para os níveis hierárquicos mais baixos. Na Europa desse período, as 

mulheres eram maioria no setor terciário ou de serviço e minoria nas indústrias 

manufatureiras e extrativas, na construção civil, nos trabalhos públicos e nos 

transportes. O trabalho em tempo parcial também foi marcado pela presença feminina. 

Com a ideia de ser mais vantajoso para as mulheres uma vez que elas poderiam ser 

mães e trabalhadoras ao mesmo tempo, o trabalho em tempo parcial justificava a 

diferença salarial. O Reino Unido, a Alemanha e a Dinamarca tiveram a taxa de trabalho 

em tempo parcial mais elevada e a percentagem mais importante de mulheres a ocupar 

esse tipo de emprego. Segundo Lagrave (1991:530), “empregos femininos, tempo 

parcial, promoções improváveis, levam frequentemente a concluir-se pela existência de 

dois mercados do trabalho separados: um masculino, bem sucedido e qualificado; o 

outro feminino, desqualificado, mal pago, desvalorizado”. 

Em relação às oportunidades escolares, essa divisão também foi percebida. 

Áreas consideradas femininas, como Letras, Pedagogia e Psicologia atraíam mais 

mulheres do que homens, ao passo que as ciências exatas permaneceram território 

masculino. Outra questão fundamental diz respeito ao fim do período escolar. Muitas se 

formavam, mas abandonavam a carreira para casar e ter filhos, as que entravam no 

mercado de trabalho percebiam que seus diplomas não valiam tanto quanto os dos 

homens. Para Lagrave (Ibid., p. 525), “em muitos países, a taxa de actividade 

profissional das mulheres aumenta à medida que se eleva o nível escolar. Quanto mais 

se é diplomada pela Universidade mais se trabalha, ao passo que para os homens a taxa 

de actividade é independente do seu nível escolar”. Se por um lado o século XX trouxe 

grandes mudanças para as mulheres, por outro ele continuou perpetuando certas ideias e 

ações em relação às mesmas. 
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Entretanto, foi nesse mesmo século que o movimento feminista teve um papel 

fundamental na conquista pelas mulheres de um espaço cada vez maior. Façamos um 

brevíssimo histórico da luta das mulheres por transformações sociais. 

Apesar de as mulheres, na grande maioria, sofrerem com a discriminação em 

relação ao seu sexo, em diversos momentos elas se rebelaram e atraíram a atenção para 

sua condição social. Christine de Pisan, autora francesa de origem veneziana, escreveu 

no início do século XV o que talvez tenha sido o primeiro tratado feminista: La Cité des 

dames (A Cidade das Mulheres). Christine, uma das poucas mulheres que conseguiu 

viver do seu trabalho como escritora, tinha um discurso em defesa dos direitos das 

mulheres e advogou pela necessidade de se dar às meninas uma educação igual à dos 

meninos. Nesse livro, afirmou que os homens e as mulheres eram iguais (ALVES & 

PITANGUY, 1991:18-9). Do outro lado do Canal da Mancha, em 1666, nascia Mary 

Astell; considerada a primeira feminista inglesa. Assim como de Pisan, Astell advogou 

a causa dos direitos da mulher, em especial, o acesso à educação. Escreveu vários livros, 

entre eles, A Serious Proposal to the Ladies, for the Advancement of Their True and 

Greatest Interest, de 1694, no qual propôs uma academia para as mulheres, onde elas 

poderiam viver, estudar, aprender e ensinar, e Some Reflections Upon Marriage, de 

1700, no qual analisou o casamento do ponto de vista da mulher. O Prefácio do segundo 

livro trouxe uma pergunta crucial para a época: “If all men are born free, how is it that 

all women are born slaves?” (apud SPRINGBORG, 2005:1). Para Perrot (2008:154), as 

duas autoras podem ser consideradas “pré-feministas”. 

Segundo Perrot (2008:154-5), no século XVIII, três textos foram fundamentais 

para o feminismo: De l’admission des femmes au droit de cité, escrito por Marie Jean 

Antoine Nicolas Caritat, Marquês de Condorcet, em julho de 1790; Déclaration des 

droits de la femme et de la citoyenne, da autora francesa Olympe de Gouges, de 

setembro de 1791 e A Vindication of the Rights of Woman da inglesa Mary 

Wollstonecraft de 1792. Condorcet, incorporando os ideais do Iluminismo e do 

Racionalismo, estava interessado principalmente no status jurídico da mulher e advogou 

por direitos iguais, contudo suas visões eram puramente teóricas. Em outro livro de 

1790, Journal de la Societé de 1789, Condorcet afirmou: “Either no individual of the 

human species has genuine rights, or all have the same rights” (apud SLEDZIEWSKI, 

1993:41). As propostas de Olympe de Gouges eram bem diferentes em tom e conteúdo. 

A francesa propôs a inserção das mulheres na vida política e civil em condição de 
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igualdade com os homens e acreditava que os revolucionários perpetuaram e reviveram 

a guerra entre os sexos. Em sua declaração, ela perguntava: “Man, are you capable of 

being just? (...) Who gave you the sovereign empire to oppress my sex?” (Ibid., p. 43).  

Wollstonecraft, assim como de Pisan e Astell, defendeu que a inferioridade das 

mulheres adviria de sua educação e advogou idênticas oportunidades de formação 

intelectual para meninas e meninos; mas para a autora inglesa, a esfera política não era a 

arena principal onde a emancipação das mulheres ocorreria e a emancipação do sexo 

oposto não requeria a negação de sua identidade. Wollstonecraft acreditava que não 

haveria liberação se se pedisse à mulher renunciar sua natureza de ser racional e sexual. 

“Who made man the sole judge, if woman shares with him the gift of reason?” (Ibid., p. 

46). 

O século XIX se caracterizou por duas frentes de luta: por melhores condições 

de trabalho e pelos direitos de cidadania. A luta pelo sufrágio universal nos Estados 

Unidos teve como marco inicial a Convenção dos Direitos da Mulher, em Seneca Falls, 

em 1848, onde foi redigida uma paráfrase da Declaração de Independência desse país e 

aprovada “uma moção que afirmava ser o dever de toda mulher americana a luta pelo 

sufrágio” (ALVES & PITANGUY, 1991:45). Nos Estados Unidos, o movimento 

sufragista abrangeu três gerações e, em seus últimos anos, adquiriu uma feição violenta, 

tendo as sufragistas sofrido inúmeras prisões. Após 72 anos, em 1920, finalmente foi 

concedido o voto às mulheres. Na Inglaterra, em 1865, John Stuart Mill apresentou ao 

Parlamento um projeto de lei dando o voto às mulheres, que foi negado. Nos anos 

seguintes foram fundados diversos comitês para o sufrágio feminino. Por volta de 1913, 

o movimento sufragista inglês se dividiu em dois tipos, as “pacifistas” e as chamadas 

suffragettes. Essas últimas radicalizaram sua atuação e adotaram uma prática mais 

agressiva, passando a efetuar atos de dano à propriedade e bens materiais como forma 

de chamar a atenção para a causa. As inglesas finalmente conquistaram o direito ao voto 

em 1928. No entanto, como apontou Perrot (2008:160), a Europa do norte se adiantou 

aos outros países em relação ao direito ao voto. A Finlândia foi o primeiro país a 

conceder esse direito às mulheres em 1901. Não só as mulheres do norte da Europa 

conquistaram o direito de voto mais cedo como também chegaram mais cedo ao poder. 

Embora não se deva igualar o movimento sufragista ao feminismo, ele foi de extrema 

importância. 
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Para Alves e Pitanguy (1991:49-54), a partir da década de 40 do século XX, o 

movimento feminista se reformulou e além das reivindicações voltadas para a 

desigualdade no exercício de direitos, passou a denunciar as raízes culturais da 

desigualdade sexual. O segundo sexo de Simone de Beauvoir foi publicado em 1949 e 

delineou os fundamentos da reflexão feminista. Na década de 60, Betty Friedan, em A 

mística feminina, detectou uma insatisfação das mulheres americanas com seu papel de 

“rainha do lar” e a ideologia da “feminilidade” vinculada pela mídia. Kate Millet, em 

Política sexual, publicado em 1970, mostrou que o sistema patriarcal é um sistema 

universal de dominação que permeia religiões, leis e costumes de todas as civilizações. 

Publicado em 1971, A condição da mulher, de Juliet Mitchell, defendeu que a liberação 

da mulher deveria se dar nas esferas da produção, da reprodução, da sexualidade e da 

educação. 

Segundo Yasmine Ergas (1991:584), os anos 70 foram um marco para a 

condição das mulheres. As manifestações maciças ajudaram a forçar mudanças 

legislativas a respeito das questões que as afligiam. No Reino Unido, diversas leis que 

garantiam maior igualdade de direitos foram aprovadas, entre elas as Leis do Salário 

Igual e de Proteção no Emprego de 1975 e as Leis dos Processos Matrimoniais e 

Violência Doméstica e dos Crimes Sexuais de 1976. Nos Estados Unidos, o Congresso 

aprovou 71 textos legislativos sobre os direitos das mulheres. As organizações 

internacionais também colocaram os direitos das mulheres em pauta. As Nações Unidas 

celebraram a Década da Mulher (1975 – 1985) com conferências em diversas partes do 

mundo. 

Além disso, como apontou Françoise Collin (1991:342-3): 

 

o que o caracteriza [o pensamento feminista a partir da década de 70] 
na sua grande diversidade é a sua maneira política de colocar a 
questão. Ele parte, com efeito, da constatação segundo a qual a 
estrutura das relações entre homens e mulheres é uma estrutura de 
poder, que assegura a dominação daqueles sobre estas. Partindo deste 
ponto em comum, o pensamento feminista diversifica-se 
infinitamente quando se trata de saber como e com que objectivo essa 
estrutura deve ser abolida, e o que é feito da diferença sexual quando 
ela escapa à sua determinação sócio-histórica. 
 

Na década de 80, diversas pesquisas foram feitas e demonstraram que grande 

parte das mulheres se considerava feminista. Como Ergas (1991:586-7) mostrou, 

pesquisas feitas em 1983 em alguns países europeus concluíram que atitudes favoráveis 
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em relação aos movimentos de libertação das mulheres eram dominantes entre as 

mulheres na Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo e 

Grécia e consideráveis no Reino Unido e nos Países Baixos. Uma pesquisa realizada no 

Canadá em 1986 apontou que 47% das mulheres entrevistadas se identificavam como 

feministas; no mesmo ano, nos Estados Unidos esse número era de 56% e 71% das 

americanas entrevistadas reconheciam que o movimento das mulheres tinha contribuído 

para a melhoria das suas condições de vida. 

Segundo Michele Abreu Vivas (2005:20), 

 

O movimento feminista denuncia tanto a violência física praticada 
contra o corpo da mulher, como a simbólica, que faz de seu sexo um 
objeto desvalorizado. Existe um conjunto de idéias, de imagens e de 
crenças, que legitima e dá continuidade às diferenças acirradas de 
papéis sexuais. O movimento vem travando uma luta, a fim de acabar 
com o conceito de “masculino” e “feminino” na sua posição de 
“superior” e “inferior”. 

 

Além de ações práticas, o feminismo trouxe uma verdadeira explosão do saber, 

que iria tocar quase todas as disciplinas em praticamente todos os países ocidentais. No 

que tange à literatura, como explicou Elaine Showalter (1999), há duas modalidades da 

crítica feminista. A primeira é ideológica e se ocupa da feminista enquanto leitora, 

oferecendo assim leituras feministas de textos que examinam as imagens e estereótipos 

das mulheres na literatura, as omissões e conceitos errôneos sobre as mulheres na crítica 

e o lugar destinado às mulheres nos sistemas semióticos. Annette Kolodny (apud 

SHOWALTER, 1999:79) admite que: 

 

Todo lo que la feminista afirma es su proprio derecho equivalente de 
liberar nuevos (y quizá diferentes) significados de estos mismos 
textos; y, al mismo tiempo, su derecho de elegir cuáles aspectos de un 
texto considera relevantes, porque ella, después de todo, le plantea 
preguntas nuevas y diferentes. A lo largo del proceso, no pretende que 
sus distintas lecturas y sistemas de lectura tengan un carácter 
definitivo o redondez estructural, sino tan solo que sean útiles para 
reconocer los logros particulares de la mujer como autora, y se 
apliquen para descodificar concienzudamente la mujer como signo. 

  

A segunda modalidade, que não será enfocada neste trabalho, diz respeito ao estudo das 

mulheres como escritoras e lança seu olhar na história, nos estilos, nos temas, nos 

gêneros e nas estruturas da escritura feminina. 
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 Com a chegada do século XXI, a história das mulheres e de sua participação na 

vida social, política, intelectual e científica continua. Contudo, nesta primeira década do 

século ainda é possível perceber que as mulheres continuam sofrendo preconceitos e 

distinções devido ao seu gênero. Diversas pesquisas4 mostram que as diferenças entre os 

salários recebidos por mulheres e homens realizando as mesmas funções são comuns 

em diversos países. A violência contra as mulheres também vêm aumentando. De 

acordo com o relatório da ONU, Women’s World5 de 2010, femicide (female + 

homicide) é o nome dado ao tipo de violência perpetrado com base no gênero. Das 

diferentes modalidades, o assassinato de mulheres por seus parceiros é predominante, 

mas outros tipos como o assassinato pela honra e pelo dote, ou os direcionados às 

mulheres em conflitos civis também são comuns em diversos países do mundo. 

 

While the percentage of women exposed to and experiencing physical 
and sexual violence (including femicide) varies among countries and 
regions in the world, statistics clearly and unambiguously document 
the existence of this phenomenon and give an idea of its extent and 
frequency. (p. 135) 

 

É possível afirmar então que ainda há muito a se fazer para que a igualdade de gênero se 

torne uma realidade. 

 Findo esse breve panorama sobre a história das mulheres no ocidente, passemos 

para os discursos em relação às mesmas. 

 

1.2. Mitos, representações e modelos femininos – os diferentes discursos em relação 

às mulheres 

 

Ao contrário da história das mulheres, que foi durante muito tempo pouco 

contada, há uma abundância de discursos sobre elas, predominantemente masculinos. 

Nas palavras de Perrot (2008:22): “das mulheres, muito se fala. Sem parar, de maneira 

obsessiva. Para dizer o que elas são ou o que elas deveriam fazer”. 

                                                           
4 Como as mostradas pelo U.S. Bureau of Labor Statistics, disponível em: 
http://www.bls.gov/cps/cpswom2009.pdf e pelo BID, disponível em: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2208929. Acesso em: 21 fev. 2011. 
5 Disponível em: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/WW2010pub.htm. 
Acesso em: 21 fev. 2011. 
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Segundo Giulia Sissa (1991), na sociedade grega, as mulheres eram figuras 

curiosas: ora objetos apaixonantes, ora sujeitos discretos ou exemplares. A distinção 

feita por Fílon de Alexandria (c. 25 a.C. – c. 50 d.C.) entre o intelecto masculino e a 

sensação feminina exemplifica a concepção grega da diferença entre homens e mulheres 

que pode ser apreendida nas ideias de Plutarco e de Platão. O discurso grego sobre as 

mulheres, tanto de poetas, filósofos e médicos, apresenta uma coerência incrível. 

Resumidamente, as mulheres eram vistas como passivas e inferiores aos homens. Para 

Aristóteles, a inferioridade feminina se encontrava em todos os planos, anatômico, 

fisiológico e ético. Sócrates indagou se havia alguma profissão em que o gênero 

masculino não fosse superior ao feminino. Tanto Aristóteles quanto Platão percebiam a 

diferença sexual como uma imperfeição. Para os gregos, a natureza das mulheres e seu 

gosto pela tagarelice e pelo segredo as tornavam incomodativas e perigosas. Ao tratar 

do casamento, Plutarco destacou a diferença entre homens e mulheres, que subentendia 

uma relação de forças sempre favorável ao marido. Para o filósofo, este era comparado 

ao sol, a um rei, a um mestre, a um cavaleiro; já a esposa era comparada a uma lua (ou a 

um espelho), a um súdito, a um aluno, a um cavalo. Qualquer iniciativa tomada 

ativamente por uma mulher só poderia ser do domínio da sedução, da feitiçaria, do 

despudor; a esposa devia limitar-se à passividade e se adequar ao modo de vida do 

marido. Nas palavras da autora: “os grandes homens dizem mal das mulheres, as 

grandes filosofias e os saberes mais autorizados consagraram as ideias mais falsas e 

mais desdenhosas a respeito do feminino” (p. 86).  

Em vários mitos pode-se perceber como diversas sociedades depreciavam as 

mulheres. De acordo com Hays (1968:12-3), na tradição árabe, um grupo de beduínos 

dizia que as mulheres foram criadas a partir dos pecados de Satanás, enquanto outro 

afirmava que ela foi feita da cauda de um macaco; para os eslavos do sul da Europa, a 

mulher foi criada a partir da cauda de um cão, quando este roubou a costela de Adão 

enquanto Deus estava envolvido em sua criação; em suas orações diárias, os hebreus 

também destacam sua repulsa em relação à mulher: “Eu vos agradeço, meu Deus, por 

não terdes feito de mim uma mulher”. 

De modo geral, as sociedades primitivas temiam o excepcional, o diferente, o 

incomum. Nas palavras de um intelectual esquimó (apud HAYS, 1968:46): “Tudo 

aquilo fora do comum nos amedronta...é por este motivo que temos os nossos 

costumes”. Uma vez que o modelo do ser humano e do estranho é fixado pelo 
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masculino, tudo que não se encaixa nesse modelo é considerado diferente. A mulher é, 

portanto, uma estranha cheia de mana. O mana é visto “como um poder sobrenatural, 

para o bem ou para o mal, envolvendo todas as coisas, porém, mais intensamente, o 

estranho e o fora do comum” (Ibid., p. 50). Para os homens, o mana das mulheres é 

potencialmente mais maléfico do que benéfico. 

Diversos mitos ligam o mana maléfico às mulheres. Um dos mais destacados em 

diversas sociedades primitivas relaciona-se ao sangue menstrual, que é considerado 

impuro e ligado ao sobrenatural. De acordo com Hays (1968:53), “Os perigos do 

contato e contágio são tão grandes que as mulheres ficam quase sempre isoladas ou são 

forçadas a residir em lugares diferentes durante seus períodos menstruais.” Além de 

serem isoladas, elas também são proibidas de exercer certas atividades, como trabalhar 

na cozinha e no campo. Entretanto, em virtude da ambivalência do mana, em algumas 

culturas, o sangue menstrual é benéfico, curando a lepra, verrugas e sinais de nascença. 

Ao contrário do que muitos pensam, Hays, baseado nas evidências, afirmou que o 

homem não inveja a capacidade da mulher de menstruar, pelo contrário, ele a teme (p. 

56-7). Além do sangue menstrual, a gravidez e o parto ligam a mulher à impureza e ao 

sobrenatural. Muitas tribos, como algumas da costa leste africana, os kiwai da Papua e 

os guaná do Paraguai, constroem cabanas especiais para a mulher parturiente, pois ela 

deve ser isolada do resto das pessoas. Para que pudessem voltar ao convívio social, 

tinham que passar por cerimônias de purificação (p. 58-9). 

De maneira geral, o sentimento que um homem tinha para com uma mulher era 

de apreensão, as mulheres eram perigosas e por isso deviam ser anuladas. Assim, era 

regra que as mulheres não comessem junto com os homens, uma vez que as impurezas 

femininas contaminariam os alimentos. Elas também não deveriam tocar nos objetos 

que pertenciam aos homens, como armas, linhas de pesca e artefatos de caça e nos 

animais de sustento, por medo do contágio; com exceção das meninas que ainda não 

tinham atingido a puberdade e as mulheres velhas que já tinham passado da menopausa. 

As mulheres também deveriam ser evitadas antes da caça e da guerra. Para que 

obtivessem sucesso, os homens praticavam a abstinência sexual (HAYS, 1968:60-6). 

A mitologia primitiva está cheia de relatos cujo tema é o temor dos órgãos 

genitais femininos e do ato sexual com o sexo oposto. Diversos mitos retratam as 

mulheres providas de dentes ou espinhos em suas vaginas. Isso demonstra a ansiedade 

em relação às mulheres, em especial à castração. Na visão de um velho maori, “O que 



49 

 

destrói o homem é a vulva”, na de um australiano da região central, “A vagina é muito 

quente, é um fogo e cada vez que o pênis ali penetra morre” (apud HAYS, 1968:79). O 

mito hindu da deusa Kali6 e a história de Judite7 e de Sansão e Dalila8 trazem a ideia 

emasculadora e castradora da mulher, como apontou Freud. 

O mito grego de Pandora9 também demonstra a ambivalência em relação às 

mulheres. Hesíodo (VIII a.C.), o poeta que misturava mágica e lenda heróica, contou a 

história de Pandora duas vezes de forma diferente. A primeira versão não traz o nome 

de Pandora, ela é identificada por seu capacete dourado – que está ligado à tradição 

oriental da deusa da terra ou da fertilidade. Considerada um protótipo de Pandora, a 

deusa oriental da fertilidade é ora dadivosa, influenciando a cultura do trigo, a 

fecundidade e o amor; ora responsável pela sedução diabólica dos homens e pela morte 

de seu amante. Hesíodo a transformou em um símbolo do mal. Na segunda versão, o 

poeta fundiu a antiga tradição com o conceito de Zeus. Apesar de o grego da época não 

ser mais um homem que admitia temer as mulheres por motivos supersticiosos, o Zeus 

de Hesíodo reflete as ansiedades humanas. Epimeteu é punido e destruído por ter 

escolhido Pandora como companheira erótica. Segundo Hays (Ibid., p. 122), “Não é 

realmente a curiosidade feminina que resulta na abertura do jarro (a quebra do hímen) 

porém a curiosidade do homem projetada sobre ela. A penalidade pela curiosidade 

sexual é, em última análise, a morte”. 

Passemos agora para o mito da Criação, que é fundamental para a formação da 

visão ocidental em relação às mulheres. É importante destacar antes de tudo que a 

história da criação tem duas versões. De acordo com Bloch (1995), a primeira, 

encontrada em Gênesis 1:27, conhecida como versão “sacerdotal”, narra a criação 

simultânea do homem e da mulher: “Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad 

imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos”10 (p. 32). Neste 

primeiro relato temos a figura de Lilith, a primeira esposa de Adão. No Gênesis 1, Lilith 
                                                           
6 A deusa hindu, Kali, a mãe negra, é mostrada com quatro braços, dois seguram as cabeças decapitadas 
de gigantes, um terceiro, segura uma espada. De acordo com o mito, embriagada com o sangue dos 
gigantes que matara, Kali também matou o marido. O corte de cabeça é um símbolo da castração, 
segundo Freud (Cf. Hays, 1968:76). 
7 Judite é uma piedosa viúva que sai de sua cidade cercada, Betúlia, e dirige-se ao acampamento do 
exército inimigo. Com sua beleza, ela envolve o comandante Holofernes, que se embriaga durante um 
banquete e tem sua cabeça cortada por ela. 
8 O corte do cabelo de Sansão por Dalila é um símbolo da castração, uma vez que a perda da força 
equivale à falta de potência masculina (Ibid.). 
9 Pandora é a Eva dos gregos. Nas duas versões do mito enfatiza-se o poder destruidor da mulher, aquela 
que traz o sofrimento para os homens. 
10 “E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus criou-os varão e fêmea.” 
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nasce com Adão. Junto com os répteis e os demônios, Lilith foi criada por Deus no 

sexto dia, “nas horas do entardecer da Sexta-feira, ao avançar das trevas, pouco antes de 

entrar o Sábado, dia sagrado para os hebreus” (SICUTERI, 1998:29). Na tradição das 

duas versões, aramaica e hebraica, do Alfa Beta11, Lilith se rebela contra Adão por este 

se recusar a inverter as posições sexuais que para ela estabeleceria uma paridade, afinal 

“eu também fui feita do pó e por isso sou tua igual” (Ibid., p. 35). Adão se recusa, 

provocando a irritação de Lilith. Ela, então, pronuncia o nome de Deus e se afasta de 

Adão fugindo para o Mar Vermelho. Deus ordena que Lilith volte para seu marido, mas 

ela recusa. Três anjos são mandados por Deus para que tragam Lilith de volta, mas mais 

uma vez ela se recusa. Como punição, Deus decide matar todos os seus filhos (no Alfa 

Beta, Lilith acasalava-se com os diabos, gerando cem demônios por dia). 

 

A este cruento extermínio, verdadeira guerra entre o Criador e suas 
criaturas, se opõe uma vingança de Lilith: ela mesmo (sic) enfurece 
seus próprios filhos, ou melhor, ajudada por um outro demônio 
feminino, segue por todo lugar estrangulando de noite as crianças 
pequenas nas casas, ou surpreende os homens no sono induzindo-os a 
mortais abraços (Ibid., p. 40). 

 

Lilith 12 é a primeira mulher transgressora, aquela que rompe o equilíbrio. 

A versão do Gênesis 1 foi esquecida e substituída pela versão mais conhecida 

por todos, contudo mais sexista, nos períodos patrístico13 e medieval. Na chamada 

versão jeovista da Criação (Gênesis 2:7), a mulher é uma derivação do homem que, por 

ter sido uma criação direta de Deus, é “tanto cronologicamente antecedente quanto 

ontologicamente precedente” (Bloch, 1995:33). Por ter sido criada depois do homem, a 

mulher é vista, portanto, como um ser secundário, derivado, inferior. Além disso, 

segundo Jean-Michel Sallmann (1991:527), por Eva ter sido criada a partir de uma 

costela de Adão, um osso curvo, o espírito da mulher não podia ser diferente. Essa visão 

sobre a mulher pode ser comprovada por alguns escritores medievais, como Fílon de 

Alexandria, João Crisóstomo (349 – 407) e Graciano (359 – 383). Para o primeiro, o 

homem foi feito segundo a imagem divina, enquanto a mulher foi moldada da terra; 

                                                           
11 O mito judeu de Lilith foi desenvolvido nesse midrash, com origem provável na Pérsia, na segunda 
metade do período gaônico (591 a 1038 d.C.). Midrash é uma forma de literatura rabínica. 
12 Para as outras formas que Lilith assume nas diversas mitologias, ver Sicuteri (1998). 
13 Período entre os séculos I e VII quando os apóstolos intelectuais (João e Paulo) e os primeiros padres 
da igreja se esforçaram para conciliar a nova religião, Cristianismo, com o argumento filosófico dos 
gregos e romanos. 
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para o segundo, como o homem foi formado primeiro, é superior à mulher, pois ela foi 

criada por causa dele e não o contrário e, para o terceiro, a condição da mulher é de 

servir o homem, uma vez que foi criada a partir dele, é vista como um ser inferior que 

tem que servir o superior. 

O fato de Adão ter sido criado primeiro lhe garantia a substância e a inteireza, 

segundo os filósofos medievais. Eva, todavia, não possuía essa inteireza, pois foi criada 

a partir da costela de Adão, ela é então um subproduto. Para Agostinho, o homem é 

indiviso, assexual e puro espírito; a mulher, por outro lado, é um ser dividido. Assim, o 

homem está associado ao espírito e à alma que vem diretamente de Deus; a mulher está 

associada à carne e por isso corporifica a corrupção material associada à mesma. Essa 

visão está tão arraigada no Ocidente medieval que Bloch destacou o fato de as próprias 

mulheres a internalizarem. Nas palavras de Hildegard de Bingen (1098 – 1179) (apud 

BLOCH, 1995:36), “Pois a mulher é fraca e conta com o homem para ganhar força dele 

como a lua recebe sua força do sol; em vista do que está ela sujeita ao homem, e deve 

sempre estar preparada para servi-lo”. 

Diversos filósofos abordaram a questão da distinção homem/mulher. Segundo 

Fílon de Alexandria, o homem está associado com a inteligência, a alma racional (mens, 

ratio), enquanto a mulher está associada ao corpo, ao apetite (sensus) e por isso é aliada 

da serpente – que é o símbolo do prazer. Orígenes (185 – 253), Gregório de Nissa (330 -

395), Ambrósio de Milão (340 – 397), Agostinho (354 – 430), João Escoto (810 – 877), 

Hugo de Saint-Victor (c.1096 - 1141), Gilbert de Poitiers (1075 – 1154) e São Bernardo 

(1090 – 1153) seguiram as ideias de Fílon de Alexandria, como apontou Bloch 

(1995:38-9). Essa distinção mente/sentido fundamentou a visão de que as mulheres 

deveriam ser subordinadas e governadas pelos homens, como apontou Agostinho em De 

Genesi contra Manichaeos. Caso isso não ocorresse, a casa ficaria de pernas para o ar. 

Tomás de Aquino também pregou a submissão feminina. 

Voltando ao mito da criação, não podemos deixar de abordar o mito da queda e 

do pecado original. De acordo com o Gênesis, Eva foi a responsável por trazer a morte, 

o pecado e o sofrimento para o mundo, pois foi ela que comeu a maçã. Assim como no 

mito grego de Pandora, “o segundo sexo é responsabilizado por todas as dificuldades do 

mundo”, “o mito da Queda do Homem tornou-se a explicação central de todos os 

males” (HAYS, 1968:122 e 154). Os textos referentes à Criação e à Queda no Gênesis 

marcaram profundamente a visão medieval em relação às mulheres. Para Ambrósio de 
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Milão, “A mulher é que foi a autora da falta para o homem, não o homem para a 

mulher”. Tertuliano (160 – 220), dirigindo-se a todas as mulheres, disse, “Não sabes tu 

que és Eva, tu também? A sentença de Deus tem ainda hoje todo o vigor sobre este 

sexo, é preciso portanto que a sua culpa subsista também. Tu és a porta do Diabo, tu 

consentiste na sua árvore, foste a primeira a desertar da lei divina” (apud DALARUN, 

1991: 35, meu grifo). 

Nos primeiros séculos do cristianismo, de acordo com Bloch (1995), abominava-

se a corporificação, em especial a relacionada às mulheres e a relação das mesmas com 

a decoração. Para Tertuliano (apud BLOCH, 1995:57), a mulher cobiçava a 

ornamentação e era vista como “a porta do demônio (...) a primeira desertora da lei 

divina (...)”. Como tudo era obra de Deus, o que encobre é obra do Diabo; assim, a 

mulher não devia se adornar, nem se embelezar. Na opinião de Clemente de Alexandria 

(150 – 215) e de João Crisóstomo, alguns séculos depois, as mulheres que se pintavam 

estavam insultando o Criador.  Não só o enganar das mulheres, com suas roupas e 

maquiagens, era condenado na época; artistas, principalmente os poetas, e artesãos em 

geral também o eram, uma vez que imitavam o natural. Assim como as mulheres, a 

poesia era uma ameaça à mente e ao homem. Como disse Jerônimo (c. 347 – 420), 

“tudo o que entra pela orelha através das canções dos poetas e comediantes, pelos 

gracejos e versos dos atores de pantomima, enfraquece a fibra viril da mente” (Ibid., p. 

64). 

Segundo Hays (1968), alguns poetas, em especial os satíricos, também 

criticaram as mulheres. Juvenal (entre 55 e 60 – depois de 127), falando das romanas, 

por exemplo, as acusava de adultério, de imitar as gregas, de tratar seus servos e 

escravos brutalmente, de gastar o dinheiro dos maridos e mantê-los acordados durante a 

noite com suas lamentações. O poeta ainda dizia que elas bebiam muito, não agiam bem 

em público, e condenava seu embelezamento: “Através da última camada de lama, 

desde a primeira lavagem até o emplastro,/O que há sob isso tudo, um rosto humano ou 

uma úlcera?” (apud HAYS, 1968:140). Os escritos de Juvenal nos mostram que as 

romanas tomavam suas próprias decisões e de maneira geral não eram temidas ou 

odiadas, como demonstrou Hays para outras sociedades. Todavia, como apontou 

Macedo, não alcançaram os mesmos direitos dos homens. 

O pensar antifeminista traçou um paralelo entre as mulheres e as palavras. Na 

Alta Idade Média, a mulher foi associada à retórica, a arte da persuasão. Ela era 



53 

 

retratada como sofista, dissimuladora e sedutora. Para Andreas Cappelanus, suposto 

autor da Arte do amor cortês, escrito no século XII, a mulher é de fala volúvel, 

mentirosa, tagarela e barulhenta. Nas palavras do autor, “Uma mulher é igual à cera que 

derrete, que está sempre pronta a tomar uma nova forma e receber a impressão do selo 

de qualquer um. Nenhuma mulher pode fazer a você uma promessa tão firme que não 

mude de idéia sobre o assunto em poucos minutos” (apud BLOCH, 1995:73). Em as 

Lamentations de Matheolus, uma tradução do latim do Liber Lamentationum 

Matheoluli, Jehan Le Fèvre (c. 1395 – 1468) apresentou as mulheres como sendo 

tagarelas, volúveis, enganadoras, não confiáveis e contraditórias. 

É fundamental destacar que os escritores antifeministas usaram a própria retórica 

como meio de persuasão. Bloch (1995) destacou o paradoxicalismo dos escritos 

medievais em relação às mulheres. Walter Map (1140 – c. 1208/10), autor da Dissuasão 

de Valerius a Rufinus o Filósofo para que ele não tomasse uma esposa, e o já citado 

Jehan Le Fèvre, entre outros autores, “tenta(m) fazer com o seu interlocutor 

precisamente aquilo que acusa(m) as mulheres de fazer: enganar com palavras, provocar 

contradição, e seduzir por meio daquilo que é definido como a essência do feminino, as 

artimanhas da retórica” (Ibid., p. 73). Os autores antifeministas da Idade Média se 

contradisseram em seus próprios textos. 

O autor apontou também para as contradições discursivas em relação às 

mulheres. Se por um lado havia a ideia de que a mulher é o “portão do Diabo”, aquela 

causadora de todo o mal; por outro, ela era louvada, sendo considerada candidata 

especial à salvação, “esposa de Cristo”. Paulo, em sua Epístola aos Gálatas, sustentou 

uma igualdade dos sexos: “Não há judeu, nem grego; não há servo, nem livre; não há 

homem, nem mulher. Todos vós sois um só em Jesus Cristo” (BLOCH, 1995:90). A 

literatura dos primeiros Padres nos fornece inúmeros exemplos de heróicas mártires. 

Um dos pontos fundamentais da visão da mulher perfeita, em oposição à mulher má, se 

deu com o culto à Virgem Maria. 

Em 431, no Concílio de Éfeso, e em 451, no Concílio da Calcedônia, Maria foi 

proclamada “Mãe de Deus” ao invés de “Mãe de Cristo”. Do século XI em diante o 

culto marial teve um desenvolvimento enorme e se tornou um grande tema para a 

formação cristã. Maria seria a “nova Eva”, a fonte da redenção e a libertadora da 

maldição da Queda. O século XII foi o século de Maria. Ela foi vista ao mesmo tempo 

como mãe, filha e esposa. Santo Anselmo e Abelardo a celebraram como o símbolo da 
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pureza, da grandeza e da santidade. Contudo, esse louvor à Virgem não pôde ser 

entendido como um elogio a todas as mulheres, que continuaram sendo filhas de Eva. 

Segundo Dalarun (1991:40), Maria é “Única, sem exemplo, virgem e mãe Maria”. Eva 

continuava sendo uma pecadora e a culpada por termos perdido as chaves do paraíso; já 

Maria teve a função de nos reenviar ao encontro de Deus. “Ela, assim como a Igreja, 

cumpre um papel de mediadora entre a humanidade pecadora como Eva, e a salvação” 

(JARDIM, 2006:49). 

De acordo com Bloch (1995:98-100), os estudiosos divergem sobre quando e 

onde essa disjunção, “portão do Diabo” e “esposa de Cristo”, surgiu. É impossível 

determinar quando o cristianismo ficou dividido entre essas duas possibilidades, 

contudo, várias hipóteses cogitam os motivos. O historiador americano David Herlihy 

apontou para o fato de que a condenação do casamento e o louvor da virgindade 

servissem para o controle da natalidade e do planejamento familiar. Outros 

historiadores, como o irlandês Peter Brown, explicaram o fato através do crescimento 

do movimento monástico do século II em diante que condenava a carne e a mulher. O 

arqueólogo e historiador francês Paul Veyne defendeu que as atitudes cristãs em relação 

aos sexos refletiam uma mudança mais ampla na cultura. 

Os discursos sobre as mulheres durante a Idade Moderna também foram 

pensados e modelados pelos homens, que frequentemente viam as mulheres como uma 

ameaça. Os filósofos acreditavam que uma verdadeira igualdade dissolveria a união 

conjugal e encontraram diversos motivos para tornar a igualdade incontestável. O 

discurso médico apontava para o mau funcionamento do corpo feminino: sendo uma 

cópia defeituosa do corpo masculino, tinha uma natureza frágil e estava sujeito a 

convulsões e desordens do útero. 

Para Stone (1990), os séculos XVI e XVII foram palcos de um maior domínio 

patriarcal nas relações marido-mulher e isso podia ser visto nos discursos religiosos do 

período. Na Bíblia de Mateus, de 1537, havia um comentário ameaçador em que se lia 

que se a esposa “no era obediente y útil a el, debía procurar meter a golpes en su cabeza 

el temor a Dios, y de este modo podría obligarla a aprender su deber y a complacerlo” 

(p. 112). Na Homilia sobre o Casamento, que devia ser lida todos os domingos a partir 

de 1562 por ordem da Corte, os ouvintes tinham a certeza de que 
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la mujer es una criatura débil que no ha sido dotada con igual fuerza y 
constancia de mente; por lo tanto, son las que más rápido se inquietan 
y pueden estar más inclinadas a los afectos y disposiciones débiles de 
la mente, más que los hombres; y son más débiles y más ligeras y 
vanas en sus fantasías y opiniones (p. 113). 

 
William Gouge, teólogo moral puritano, em Of Domesticall duties, de 1622 e 1634, 

afirmava que “aunque esposo debido a sus características malignas podría tener la 

imagen del mal, sin embargo con respecto a su lugar y oficio, él tiene la imagen de 

Dios” (p. 112-3) e insistia em dizer que as mulheres deviam dirigir a seus maridos 

usando formas respeitosas e evitar expressões carinhosas como “lindo, corazón, 

corazoncito, amor, mi alegría, querido, mi vida, pollito, etc.” (p. 113). 

 A mulher ideal desse período deveria ser fraca, submissa, caridosa, virtuosa e 

modesta e tinha como funções ser dona de casa, procriar e cuidar dos filhos. O silêncio 

também era desejado, tanto na igreja quanto em casa. Stone deu como exemplo dessa 

submissão feminina em relação aos maridos o modo de tratamento entre os mesmos. 

Em geral, as mulheres terminavam uma carta com “vuestra fiel y obediente esposa” (p. 

113). 

 Esse período também foi marcado pela literatura misógina. Em 1615, o panfleto 

The Arraignment of Lewd, Idle, Froward, and Unconstant Women, escrito por Joseph 

Swetnam, sob o pseudônimo de Thomas Tel-Troth, foi publicado. Nele o autor 

descreveu sua visão sobre as mulheres e advertiu os jovens sobre os perigos que elas 

causavam. Em uma parte, o autor disse que: “Many women are in shape angels but in 

qualities devils, painted coffins with rotten bones” (apud Best, 2005). Swetnam, 

contudo, sofreu duras críticas por suas ideias: várias escritoras responderam às teorias 

misóginas do autor. A primeira foi Rachel Speght, com o panfleto intitulado A movzell  

for melastomvs, The Cynical Baiter of, and foul mouthed Barker against Evah's sex. Or 

an Apologetical Answer to that Irreligious and Illiterate pamphlet made by [Joseph 

Swetnam] and by him Entitled, The Arraignment of Women; a segunda, escreveu Esther 

hath hang’d Haman sob o pseudônimo “Esther Sowerman”, e a terceira, sob o 

pseudônimo “Constantia Munda”, escreveu The Worming of a Madde Dogge or a Sop 

for Cerebus the Jailor of Hell, todos publicados em 1617 (HARTLEY, 2003 & KEMP, 

2010). 

Em 1620, uma peça, intitulada Swetnam the Woman-Hater Arraigned by Women 

foi encenada no teatro Red Bull. Seu enredo principal trata das políticas do estado, 
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enquanto no enredo secundário, Swetnam é julgado por um grupo de mulheres que o 

condenam e o amordaçam. Mas os discursos mais amplos em relação às mulheres eram 

o imagístico, o literário e o teatral. Devido à natureza deste trabalho, será enfocado o 

discurso teatral. 

Para os homens e as mulheres da Europa moderna, o teatro possuía uma 

conotação bastante negativa. Por muitas vezes era visto como um antro de devassidão. 

Como apontou Jean E. Howard (2001:69), diversos textos foram escritos com diversas 

acusações ao teatro. Em 1579, Stephen Gosson escreveu The Schoole of Abuse, em que 

afirmava que: “theater teaches immorality; it allures the senses rather than improves the 

mind; it encourages flouting of the sumptuary laws; it serves as a meeting place for 

whores and their customers.” Gosson também era contra a presença das mulheres nos 

teatros: para ele, o lugar das mulheres era em casa, cuidando dos afazeres domésticos. 

Segundo Howard, os detratores do teatro na época afirmavam que o mesmo ameaçava a 

pureza das mulheres, pois era um local para encontros libidinosos; “Presumably, any 

woman – and not just a prostitute – could fall prey to passion if inflamed by the 

allegedly lewd behavior of the actors or by the amorous addresses of her male 

companions at the theater” (p. 71). Contudo, o principal problema do teatro, na visão de 

Gosson, era que as mulheres podiam ser vistas por qualquer homem; elas se tornavam o 

objeto de seu olhar e isso era uma ameaça a sua reputação. 

Entretanto, para Howard, o problema da presença das mulheres no teatro estava 

mais relacionado à ameaça que isso significava para a economia patriarcal, dentro da 

qual uma mulher passava da vigilância do pai para a do marido. Nas palavras da autora: 

 

The threat the theater seems to hold for Gosson in regard to ordinary 
gentlewomen is that in that public space such women have become 
unanchored from the structures of surveillance and control “normal” 
to the culture and useful in securing the boundary between “good 
women” and “whores” (p. 71-2). 
 

A presença das mulheres no teatro fazia com que elas se tornassem não só 

objetos dos olhares masculinos, como também sujeitos do olhar. Como pagantes, elas 

podiam exercer uma maior autononia, podiam julgar o que viam; e isso era uma forte 

ameaça ao patriarcalismo. Na visão de Howard, a retórica de Gosson exemplifica não só 

“a fear for woman, but also a fear of woman” (p. 72). Nos teatros públicos, uma vez que 

as mulheres eram espetáculos e espectadoras, desejadas e desejosas; não só sua 
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castidade e reputação estavam em jogo, “the very practice of playgoing put women in 

positions potentially unsettling to patriarchal control” (p. 73). 

O fato de as personagens femininas serem interpretadas por jovens atores 

também reforçava as ligações do teatro com a sexualidade transgressora. Nas palavras 

de Eric A. Nicholson (1991:341-2): “O erotismo homossexual e a ambiguidade sexual 

constituíam a provocação básica que consistia em tirar personagens femininas do lar e 

colocá-las no palco”. O autor também abordou as personagens femininas principais no 

teatro da época, a saber, os papéis normativos: a donzela virgem, a esposa casta e a 

viúva abstinente e os papéis transgressores: a mulher adúltera, a prostituta, a cortesã e a 

proxeneta ou alcoviteira. Os papéis normativos enfocavam os três estados da mulher, 

solteira, casada ou viúva – que são dependentes da relação com um companheiro 

masculino. Os papéis transgressores, por outro lado, enfocavam a sexualidade e o corpo 

feminino, forças que exigiam e ameaçavam a dominação patriarcal. 

No entanto, algumas personagens femininas normativas podiam ser 

transgressoras. Algumas peças apresentam mulheres que desempenham papéis 

normalmente reservados aos homens, como a personagem principal de A Duquesa de 

Malfi de John Webster, de 1614 e Doña Ângela de La Dama Duende de Pedro Calderón 

de La Barca, de 1629. Ambas as viúvas desafiam seus familiares para viver um amor 

com Antônio e Don Manuel, respectivamente. Um esquema parecido, mas presente em 

grande número de pelas envolvia a malícia de virgens castas e esposas que se 

disfarçavam de rapazes ou homens para escaparem de um modelo de papel coercivo 

fingindo obedecer a ele. O travestismo era condenado pelas Escrituras, o que o tornava 

uma transgressão ainda maior. Segundo o mesmo autor (1991:353), 

 

No teatro da idade moderna, o estratagema de se travestir constituía 
muito mais do que uma mera oportunidade para apresentar confusões 
cômicas das identidades e imbróglios em enredos românticos. 
Especialmente no tocante ao alegado uso da provocação sexual nas 
peças de teatro, o travestismo torna-se tanto o meio prático como a 
expressão patente de uma crítica da cupidez e da violência sexuais 
masculinas, da duplicidade sexual feminina e do sistema de compra e 
venda de noivas que serve de guia condutor para tais crimes e 
enganos eróticos. 
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Outro papel importante no teatro moderno, que não foi abordado por Nicholson, 

foi o da “megera”. Em virtude da natureza deste trabalho, dissertaremos sobre o tema na 

próxima seção. 

 Em 1642, os teatros ingleses foram fechados pelos Puritanos e permaneceram 

assim por dezoito anos, quando em 1660, a casa dos Stuarts voltou ao trono e concedeu 

a William D’Avenant e Thomas Killigrew patentes para retomarem as companhias 

teatrais. Além da reabertura dos teatros, o ano de 1660 também foi um marco para as 

inglesas, mais especificamente as que atuavam. Enquanto nos períodos elisabetano e 

jaimesco as mulheres foram proibidas de se apresentarem nos palcos ingleses, a 

Restauração permitiu que elas se tornassem atrizes e se apresentassem normalmente nos 

teatros. No outono de 1660, a primeira atriz profissional fez sua estreia na Inglaterra e 

abriu as portas para o sucesso de outras. Na própria patente concedida a D’Avenant e 

Killigrew há uma cláusula em que se lê: “we doe likewise permit and give leave that all 

the women’s parts to be acted in either of the said two companies may be performed by 

women” (apud MAUS, 1979:598). 

 Em outra parte da patente, pode-se inferir que a presença das mulheres nos 

palcos ingleses iria exercer um efeito benéfico sobre a comunidade, uma vez que a 

mesma poderia eliminar os aspectos obscenos, profanos e corruptos do drama inglês. 

Infelizmente o que ocorreu foi o oposto. Para Katharine Eisaman Maus (1979), as peças 

da Restauração, em especial as comédias, eram muito mais sexualmente explícitas e 

moralmente mais subversivas que as dos períodos anteriores. Além disso, com a 

presença das mulheres nos palcos, a plateia passou a se preocupar com a sexualidade 

das atrizes e os dramaturgos aproveitaram isso. Nos prólogos e epílogos da época, quase 

sempre os dramaturgos faziam com que as atrizes fizessem a ligação personalidade dos 

atores/ilusão teatral através de referências sexuais. 

 Segundo Elizabeth Howe (1992), as primeiras atrizes inglesas foram usadas 

como objetos sexuais, confirmando as atitudes referentes ao gênero daquela sociedade. 

Para Harold Weber (apud HOWE, 1992:37), “in practical terms the freedom women 

gained to play themselves on stage was to a large extent the freedom to play the whore”. 

Tal exploração do corpo feminino, em geral, resultou no fortalecimento das 

representações literárias tradicionais das mulheres. Nas tragédias, as principais 

características femininas enfatizadas pelos dramaturgos eram sua sexualidade, 

passividade e falta de articulação. Outra característica importante era a beleza das 
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heroínas, que deveriam ser olhadas e desejadas não só pelo herói como também pelos 

espectadores masculinos. Algo que também será enfatizado no cinema séculos depois, 

como apontou Laura Mulvey (1983). 

 Outro aspecto da exploração sexual das atrizes nas tragédias durante a 

Restauração se deu através da representação do estupro14. De acordo com Howe (1992), 

as atrizes fizeram com que o estupro se tornasse, pela primeira vez, uma das maiores 

características da tragédia inglesa. Tendo como início a peça The Villain escrita por 

Thomas Porter em 1662, o estupro passou a ocorrer frequentemente nas peças inglesas 

até o século XVIII. Além de dar a uma heroína virginal uma qualidade sexual, ele 

também era um meio de expor o corpo feminino.  Mesmo nas adaptações das peças de 

Shakespeare em que não havia estupros, os dramaturgos da Restauração, como Nahum 

Tate e Thomas Durfey, acrescentaram cenas em que os mesmos ocorrem, “Restoration 

drama used rape to promote an image of women as little more than a source of male 

gratification” (Ibid., p. 47). O discurso usado em relação às mulheres também era 

altamente erotizado, as cenas de amor do período eram acentuadas pelas confissões 

explícitas de desejo para com as personagens femininas. As falas das personagens 

femininas também expressavam seus sentimentos sexuais em detalhe. 

 Nas comédias, o apelo sexual das atrizes também foi explorado, em especial nos 

chamados breeches roles. Revertendo as convenções anteriores, quando atores 

interpretavam papéis femininos, na Restauração os breeches roles traziam mulheres 

travestidas de homens. Contudo, ao contrário dos períodos elisabetano e jaimesco, o 

objetivo desse tipo de papel era realçar o corpo feminino e mostrar as atrizes como 

objetos sexuais, uma vez que as roupas masculinas mostravam claramente o contorno 

dos corpos das mesmas. Os breeches roles também não traziam nenhum tipo de 

subversão, na maioria dos casos uma personagem feminina se travestia de homem 

devido a um obstáculo para o casamento com seu amado. Uma vez que tudo é resolvido 

ela volta para o seu papel feminino convencional. Nas palavras de Howe (Ibid., p. 62-3): 

 

The drama’s exploitation of the actresses’ sexuality played an 
important part in determining the nature of comedy between 1660 

                                                           
14 Séculos depois, na década de 1970, o cinema trouxe de volta a representação do estupro de mulheres. 
De acordo com Kaplan (1995:23), como as mulheres da era pós-60 não podiam mais ser taxadas de 
“más”, uma vez que tinham adquirido o direito de serem “boas” e sexuais, houve uma necessidade de se 
usar o falo como arma para dominá-las e puni-las por terem desejo, asseverando assim o controle sobre 
sua sexualidade e provando a “masculinidade” pela habilidade de dominar com o falo. 
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and 1700. The decline in the popularity of Shakespearean comedy 
and the cynical focus on adultery, inconstancy and conflict in 
Restoration comedy can partly be attributed to the provocative use of 
the actress and society’s view of her as whorish, fickle and sexually 
available. 

 

 A visão de que as atrizes eram prostitutas se deu em parte pelo fato de que suas 

vidas sexuais não eram das mais ortodoxas, como apontou Maus (1979:602). Várias 

atrizes da época, como Elizabeth Barry, Elizabeth Hall, Margaret Hughes, Nell Gwyn, 

Moll Davis, entre outras, eram amantes de condes, príncipes e reis. Além disso, elas 

eram vítimas de contínuos abusos dentro e fora dos palcos e muitas se tornaram atrizes 

para se tornarem, um dia, cortesãs (DOBSON, 1996:49). 

 Em virtude do escopo deste trabalho, daremos um salto no tempo e passaremos 

para o século XIX e alguns de seus discursos. Como apontou Stéphane Michaud 

(1993:121), nunca se falou tanto sobre a mulher quanto nesse século. Diversos textos, 

catequeses, códigos legais, manuais de etiqueta, trabalhos filosóficos, textos médicos, 

tratatos teológicos e textos literários, abordaram o tema. O discurso filosófico desse 

período a respeito da mulher e da diferença sexual foi construído em torno de três temas 

centrais, de acordo com Geneviève Fraisse (1993:49): a família, concebida como um 

produto do casamento e como a célula fundamental da sociedade; a espécie, cuja 

perpetuação era o propósito da vida humana e a propriedade, com seus corolários, 

trabalho e liberdade. Filósofos da época, homens, em sua totalidade, estavam obcecados 

com o prospecto da emancipação da mulher como uma consequência necessária da 

emergência do sujeito individual. Divididos em dois campos, alguns filósofos 

presumiram que as relações entre os sexos seriam pacíficas e harmoniosas, enquanto 

outros esperavam pela guerra. 

 Alguns filósofos do início desse período, como Kant (1724 – 1804), Fichte 

(1762 – 1814) e Hegel (1770 – 1831), se concentraram nas questões legais – o status 

jurídico, da relação entre homens e mulheres, isto é, o casamento. Schlegel (1772 – 

1829) e Fourier (1772 – 1837), ao contrário de outros filósofos, causaram escândalos 

por denunciarem os preconceitos em relação às mulheres e ao casamento. Schlegel 

questionou a caracterização tradicional do intelecto feminino e Fourier nunca perdeu 

uma oportunidade de denunciar filósofos que “concern[ed] themselves with the 

Domestic Order only to tighten the chains of the weaker sex” (apud FRAISSE, 

1993:54). Grandes filósofos como Schopenhauer (1788 – 1860), Comte (1798 – 1857) e 
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Kierkegaard (1813 – 1855), entretanto, perpetuaram ideias misóginas estereotipadas 

sobre o sexo feminino. 

 Conforme Anne Higonnet (1993:246) apontou, a cultura visual do século XIX 

produziu inúmeras imagens da mulher, algumas consistentes, outras contraditórias, mas 

todas contendo elementos poderosos para definir o que significava ser mulher. Na 

imaginação desse século, três figuras femininas estavam presentes - a Madonna, a 

sedutora e a musa - e aparecem em todos os registros da cultura visual. Os arquétipos 

femininos, além de refletirem os ideais de beleza da época, constituíram modelos de 

comportamento. 

 A partir da segunda metade do século XIX, de acordo com Anne-Marie Sohn 

(1991:117), o estereótipo da mulher, “sacerdotiza do lar” ou “anjo da casa”, cristalizou-

se, não só na literatura e na arte, mas também nas obras científicas, principalmente nas 

francesas e inglesas. A exaltação da “natureza” feminina e da feminilidade sagrada 

serviu para definir um estatuto inferior. Os homens então destacavam a fragilidade 

física das mulheres, que exigia que elas fossem protegidas de agressões e poupadas de 

fadigas excessivas para o seu sexo. Insistindo na predestinação biológica, fez-se da 

maternidade uma obrigação. As elites desenharam um retrato moral da mulher que 

valorizava a sensibilidade em detrimento da inteligência, o devotamento e a submissão 

em detrimento da ambição ou de especulações intelectuais que excediam suas forças e 

ameaçavam a sua feminilidade. A esfera pública foi reservada ao homem, enquanto o 

home, sweet home à mulher. Nas classes abastadas britânicas, a mulher-flor dos pré-

rafaelitas tornou-se o modelo a imitar. 

 A partir dessa mesma época até o início do século XX, o discurso em relação às 

mulheres não sofreu muitas mudanças. Para o marxismo, a diferença dos sexos foi 

colocada em termos histórico-políticos. O estatuto das mulheres era o resultado de um 

processo de dominação, comandado pela exploração, e a luta dos sexos estava 

estreitamente ligada à luta de classes. Para Friedrich Engels (1820 – 1895), a posição do 

homem se tornou mais importante do que a da mulher em virtude do aumento da 

riqueza e da constituição da família enquanto unidade econômica. O filósofo espanhol, 

José Ortega y Gasset (1883 – 1955), declarou que a posição da mulher em relação ao 

homem era de inferioridade e seu destino era existir em função dele. Para o autor, a 

diferença entre homens e mulheres residia em uma formação cultural, mas que estava 

tão enraizada em cada um que seria perigoso subvertê-la, como queria o feminismo. 
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Mas um dos discursos mais importantes desse período foi o psicanalista, que 

influenciou diversas áreas, como os estudos sobre o cinema. 

A psicanálise de Sigmund Freud (1856 – 1939), segundo Vanessa Martins 

(2006), teve um papel marcante no ocidente dentro da teia de discursos da modernidade 

que tentaram definir e conceituar a figura feminina, seu corpo, sua “função” e sua 

sexualidade. Através da estrutura edipiana, que constitui uma das matrizes da 

psicanálise, Freud distribuiu as posições do pai, mãe, filho e filha. Para ele, a posição de 

cada sexo estava ligada à sua configuração morfológica. A menina é diferente do rapaz, 

sendo inferior a este, privada como está desse pênis que lhe falta, de que tem “inveja” e 

de que não encontra senão um pálido substituto no clitóris. O sexo feminino é definido 

negativamente em relação ao sexo masculino. Tornar-se mulher é aceitar não ser 

homem. Apesar de não ignorar o papel desempenhado pela cultura na determinação do 

lugar das mulheres, segundo Freud, isso não derrubava a estrutura edipiana, que é 

considerada transcultural. O discurso psicanalítico também contribuiu para reforçar o 

papel da mãe como personagem central da família. Mesmo não afirmando ser a mãe a 

única responsável pelo inconsciente do filho, considerou-a a causa imediata e primeira 

do equilíbrio psíquico deste. Para Bloch (1995:103-4), contudo, a análise psicanalítica 

levou a explicação da misoginia para além da consciência, fora do alcance da vontade. 

Como apontou Higonnet (1991), o discurso cinematográfico também ajudou a 

construir a imagem da mulher no século XX. Imensamente popular, o cinema 

desempenhou um papel fundamental na definição dos sexos na cultura de massas. O 

cinema clássico representou as mulheres como prazer visual, objetos de um olhar 

masculino. Atrizes, como Marilyn Monroe, tornaram-se ícones da sexualidade, imagens 

estáticas cujo fascínio reside nas fantasias que sobre elas são projetadas. Elas funcionam 

como mensagens cifradas através das quais os homens elaboram os roteiros da sua 

busca de identidade e satisfação. Os “finais felizes” de Hollywood entregam as 

mulheres ao lugar a que pertencem numa ordem patriarcal: o herói, a uma morte nobre 

de auto-sacrifício ou, se se desviam das normas femininas, a um castigo adequado. 

Entre os anos vinte e os anos sessenta, mas especialmente nas décadas de 1930 e 

1940, Holywood produziu um tipo de filme concebido para audiências femininas – o 

chamado “filmes de mulher”, como Stella Dallas (1937) e A Costela de Adão (1949), 

que se centravam em torno de uma protagonista feminina e tratavam de questões e 

emoções consideradas femininas. Porém, embora representassem as mulheres como 



63 

 

heroínas e dessem voz às suas preocupações, eles trazem repetidamente personagens 

passivas ou patéticas e apelam ao sofrimento empático das espectadoras. 

Esse tipo de filme trouxe à tona a questão da espectadora feminina. Ela 

identificava-se com o que via porque isso a remetia para a sua experiência, imaginária 

ou real, ou porque tinha de interiorizar o papel que a sociedade lhe tinha atribuído? O 

filme de mulher sugere que ambas as possibilidades são posíveis. A fascinação das 

mulheres pelas representações cinematográficas de si próprias variava entre a submissão 

a quadros ideológicos disciplinares e o prazer do poder momentâneo, da realização e da 

diferença. A tensão mantida nesse tipo de filme, entre autonegação e autoafirmação, 

revelava as contradições com que as mulheres tinham de viver e que tinham mesmo de 

adotar. 

E. Ann Kaplan (1995:24) é da mesma opinião. Para ela, “nos filmes de 

Hollywood é negada à mulher uma voz ativa e um discurso e seu desejo está sujeito ao 

desejo masculino”. Como o cinema hollywoodiano é construído de acordo com o 

inconsciente patriarcal, as narrativas dos filmes são organizadas por meio de linguagem 

e discurso masculinos. 

O sociólogo francês Pierre Bourdieu (2009), tratando desse ser-percebido que é 

a mulher, apontou para o fato de que “ela(s) existe(m) primeiro pelo, e para, o olhar dos 

outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis” (p. 82) e que 

quando as que rompem a relação tácita de disponibilidade, reapropriando-se de sua 

imagem corporal e de seus corpos, são vistas como “não femininas” ou como lésbicas. 

De acordo com o autor, as mulheres são dominadas pelo poder masculino, e essa 

dominação é tão poderosa que a mulher (dominada) se integra como parte da dominação 

sem ter consciência da mesma: a situação privilegiada do homem aparece como algo 

natural. Bourdieu defendeu também que a mulher é sujeito nesta relação de dominação. 

Citando Benjamin, ele critica a posição de algumas feministas que preferem “deixar de 

lado a análise da submissão, por medo de que, ao admitir a participação das mulheres na 

relação de dominação, não se leve a transferir dos homens para as mulheres a carga de 

responsabilidade” (Ibid., p. 136). Essa posição pode ser corroborada pelo fato de que 

apesar das inúmeras tranformações na condição das mulheres, em especial referentes ao 

acesso ao ensino superior, muitas jovens se recusam a escolher atividades que não são 

consideradas “femininas” e encaminham-se para as que geralmente estão relacionadas 

ao cuidar (de crianças, de doenças, de casas, de pessoas). Bourdieu também afirmou que 
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há três instituições encarregadas de garantir a perpetuação dessa ordem dos gêneros: a 

Família, a Igreja e a Escola. A família perpetua a dominação do homem sobre a mulher 

na medida em que é nela “que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do 

trabalho e da representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita na 

linguagem” (p. 103). A Igreja, marcada pelo antifeminismo e pelos valores patriarcais, 

condena as faltas femininas à decência e reproduz uma visão pessimista das mulheres e 

da feminilidade, como já foi discutido anteriormente. Finalmente, a escola continua a 

transmitir os pressupostos da representação patriarcal e enfatiza a diferença entre as 

disciplinas (“moles” ou “duras”) e as especialidades. Segundo Bourdieu (2009:104), “a 

cultura acadêmica, veiculada pela instituição escolar (...) nunca deixou de encaminhar, 

até época recente, modos de pensar e modelos arcaicos (...) e um discurso oficial sobre o 

segundo sexo”. Para o autor, contudo, a dominação é universalizante e por isso a 

história da resistência não aparece. 

Em virtude do escopo deste trabalho, não foi possível abordar todos os períodos 

históricos e discursos; contudo esse breve panorama sobre a história das mulheres e dos 

discursos sobre as mesmas ao longo dos tempos serão de extrema importância na 

análise das adaptações cinematográficas escolhidas, pois ajudarão a entender como 

algumas ideias preconceituosas em relação ao sexo feminino ainda estão presentes na 

sociedade atual. 
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2. A megera 

 

Em razão da natureza desta dissertação, cujo enfoque diz respeito à peça A 

Megera Domada e duas de suas adaptações feitas para o cinema e a televisão, passemos 

então para a análise da figura da megera na sociedade inglesa medieval e renascentista e 

na literatura. 

 

2.1. Scolds e shrews 

 

 Como abordado nas seções anteriores, desde os tempos mais remotos pregava-se 

um perfil ideal de mulher. Ela deveria ser fraca, submissa e principalmente calada. Uma 

mulher virtuosa não deveria expressar suas opiniões, sua voz deveria ser abafada. Mas 

nem todas as mulheres seguiam essas determinações. De acordo com Rita de Cássia M. 

Paiva (2004:60), dois tipos de mulheres transgrediam essas normas, as intelectuais, que 

através de seus estudos e escritos conseguiam se expressar; e as megeras, que através de 

seu discurso transgressor desafiavam o poder patriarcal. Esta seção abordará o segundo 

tipo, as megeras. 

 Antes de nos aprofundarmos no tema, é necessário fazermos uma importante 

distinção entre os termos usados para se referir a essas mulheres transgressoras. Na 

língua inglesa, há basicamente quatro termos que as definem: shrew, virago, termagant 

e scold. De acordo com o Online Etymology Dictionary, o termo shrew, associado a 

uma mulher “peevish, malignant, clamorous, spiteful, vexatious, turbulent" surgiu no 

final do século XIV. O Oxford English Dictionary (apud BARNHILL, 1977:3) define 

shrew como “A person, esp. (now only) a woman given to railing or scolding or other 

perverse or malignant behavior; freq. a scolding or turbulent wife.” A palavra virago 

pode ser usada para significar uma “manlike, vigorous, and heroic woman; a female 

warrior, an amazon”, mas mais frequentemente é usada para designar uma “bold, 

impudent (or wicked) woman; a termagant, a scold”. O termo termagant foi usado para 

nomear uma deidade mulçumana fictícia, ou nas Mystery plays, uma personagem 

violenta. Relacionado a uma mulher, o termo significava “a violent, overbearing, 

turbulent, brawling, quarrelsome woman; a virago, shrew, vixen”. Já o termo scold pode 

ser definido como uma mulher “addicted to abusive language”. De acordo com o Jacob’s 
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Law Dictionary (apud WILSON, 2006:324), scolds eram “troublesome and angry women, who, 

by their brawling and wrangling amongst their neighbors, break the public peace”. 

 De acordo com Rhonda Knight (2008:72), os termos scold e shrew já existiam 

desde o período Anglo-Saxônico. Citando outros autores, ela destacou que segundo 

Bardsley, o termo scold, desde o fim do período medieval, era mais do que um nome 

para uma mulher indisciplinada: era uma categoria que possuía seu próprio conjunto de 

punições, desde uma simples multa até a submersão em água em um cucking-stool 

(Figura 1). Citando Pamela Allen Brown, a autora explicou que havia uma importante 

distinção entre scolds e shrews. Embora estas fossem “garrulous, domineering and 

intractable (wives)”, seus discursos não feriam a harmonia social além do domínio de 

seus lares. Por outro lado, as scolds eram uma ameaça à ordem social, seus discursos 

causavam desordem na vizinhança. Um estudo de 1686 mostrou que uma scold era “her 

Neighbours perpetual disquiet, her Families Evil Genius, her Husbands Ruine, and her 

own daily Tormentor”. 

 

 

Fig 1: Cucking stool (apud BOOSE, 1991) 

 

Segundo David Underdown (1985), as scolds eram um problema essencialmente 

urbano. Documentos produzidos entre 1560 e 1640 revelam uma intensa preocupação 

em relação às mulheres que eram uma ameaça à sociedade patriarcal, entre elas as 

scolds – mulheres que perturbavam a paz ao abusarem, publicamente, de familiares e 

vizinhos. É fato que essas mulheres sempre existiram, mas antes da metade do século 

XVI as autoridades pareciam não se preocuparem muito; assim, elas eram punidas com 

penitências ou multas leves. A partir de 1560, contudo, diversas localidades passaram a 

se preocupar com o assunto. Para o autor, a explicação para isso está nas transformações 

sociais e econômicas que ocorreram na Inglaterra da época, entre elas o declínio do 

hábito da boa vizinhança e da harmonia social que acompanharam a expansão do 
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capitalismo. Os crimes se tornaram mais polarizados em relação ao gênero, e, além do 

scolding, os crimes de feitiçaria e prostituição passaram a ser definidos como sendo 

exclusivamente praticados por mulheres. Segundo Underdown, é interessante notar que 

as punições para esses crimes tinham como alvo a supressão do discurso das mulheres e 

não o controle de suas transgressões sexuais. Assim, uma das formas de punição era o 

cucking-stool, que durante o século XVI era usado somente para punir mulheres. 

 

The association between the cucking-stool and gender-related 
offences – sexual incontinence as well as scolding – began to appear 
in the fifteenth century and became even clearer in the sixteenth. As 
early as 1401 a cucking-stool was built at Colerne, Wiltshire, and it 
was soon put to use against scolds. There was one at Bedford by 1507, 
and they are mentioned in the records of a few other places, most of 
them urban, during the next fifty years. It may be significant that the 
1547 ‘Homily Against Contention’ associates the use of the cucking-
stool against scolds with ‘well-ordered cities’ (p. 123). 

 
O cucking-stool ou ducking-stool era colocado em uma espécie de carroça (cart) 

ou sobre rodas para que a mulher punida pudesse ser levada por toda a cidade, para que 

todos a vissem. Esse tipo de punição era tão comum no período elisabetano que está 

presente em uma súmula legal de 1675 e na homilia15 já citada. No início do século 

XVII, colocar a acusada em um banco como esse e mergulhá-la em água se tornou a 

punição típica e, talvez, foi responsável por estabelecer scold como uma categoria legal 

para uma mulher acusada de instigar a desordem social. Essa forma de punição tinha um 

ar espetacularizado, de acordo com Lynda E. Boose (1991:189). Sua intenção maior era 

de envergonhar a mulher, torná-la objeto de chacota. Muitas vezes, enquanto eram 

levadas pela cidade, instrumentos musicais imitavam sons de flatulência ou faziam 

algum tipo de associação degradante com seus corpos. Além disso, “for a woman to be 

paraded through town in a cart carried the special disgrace of being made analogous to a 

capital offender, the only other criminal transported by cart to meet his/her punishment” 

(p. 190). 

De acordo com a mesma autora, a loquacidade, a tagarelice das scolds fazia com 

que elas fossem acusadas de outros crimes, em especial, o da prostituição. A mulher 

tagarela era frequentemente imaginada como uma mulher sexualmente disponível, “her 

                                                           
15 “And, because this vice [of contention] is so much hurtful to the society of a commonwealth, in all well 
ordered cities these common brawlers and scolders be punished, with a notable kind of pain, as to be set 
on the cucking stool, pillory, or such like.... If we have forsaken the devil, let us use no more devilish 
tongues.” Disponível em: http://www.library.utoronto.ca/utel/ret/homilies/bk1hom12.html. 
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open mouth the signifier for invited entrance elsewhere. Hence the dictum that 

associates “silent” with “chaste” and stigmatizes women’s public speech as a behavior 

fraught with cultural signs resonating with a distinctly sexual kind of shame” (p. 196). 

Para Knight (2008), a associação scolds/prostitutas pode ser comprovada através da 

similaridade nas formas de punição. Um documento de 1562, da cidade de Norfolk, na 

Inglaterra, mostra que a única diferença estava em um papel levado pela mulher acusada 

do segundo crime em que se lia “whore”16. Assim, “to any inattentive early modern 

onlooker, a woman ridden in a cart to the cucking stool, accompanied by rough music, 

could be charged with being either a scold or a whore” (p. 77). 

Segundo Boose (1991:195), na Inglaterra da era Tudor-Stuart, dedicou-se uma 

energia obsessiva ao controle sobre a mulher indisciplinada, a que exercia sua 

sexualidade ou seu discurso sob seu próprio domínio e não sob o de um homem. 

Controlar o discurso dessas mulheres tornou-se um projeto de extrema importância. 

Assim, um objeto bastante controverso, e que por seu uso não ser legitimado não foi 

registrado em muitos documentos públicos17, o scold’s bridle ou brank, passou a ser 

usado na punição contra as scolds. De acordo com Valerie Wayne (1985:159), o scold’s 

bridle era um aparelho de ferro colocado sobre a cabeça da mulher contendo uma peça 

achatada de metal que era colocada dentro de sua boca, obstruindo, assim, sua língua e 

dificultando sua fala (Figura 2). Conforme Boose (1991), os poucos historiadores que 

mencionaram esse instrumento apontaram para sua aparição inicial em meados de 1620, 

data que marca seu primeiro registro em um documento de uma cidade no norte da 

Inglaterra. Entretanto, para a mesma autora, “There is, however, rather striking literary 

evidence to suggest that the scold’s bridle not only existed some twenty to thirty years 

earlier but was apparently familiar to the playwrights and playgoers of London” (p. 

200). 

                                                           
16 Como pode-se perceber, a visão de Boose e Knight para os condenados a serem carregados pela cidade 
para serem punidos é divergente. Enquanto Boose apontou para os crimes capitais, Knight apontou para o 
crime da prostituição. 
17 “That they they were not unfrequently called into requisition in times past cannot be doubted; but the 
Magistrates were doubtless fully aware that the punishment was illegal, and hence preferred that no 
record should remain of their having themselves transgressed the law” (BRUSHFIELD, apud BOOSE, 
1991:196). 
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Fig 2: Scold’s bridle (apud BOOSE, 1991) 

 

Mas que tipo de briga e de discórdia pública levaria uma mulher a ser 

considerada uma scold? De acordo com a mesma autora, para ser definida como uma 

scold, a mulher deveria resistir ou zombar verbal e obstinadamente da autoridade de 

forma a desafiar a máxima subjacente do domínio masculino. E as punições indicadas 

para elas faziam parte de uma moldura ideológica na qual a cultura patriarcal 

reinscrevia sua autoridade através da encenação ritualística. 

Segundo Knight (2008:78), a scold histórica nos faz lembrar uma era na qual a 

maioria das mulheres não tinha poder no casamento, na igreja e na comunidade. Quando 

falavam abertamente, eram julgadas, rotuladas de scolds e punidas com o cucking stool 

ou o scold’s bridle. Essas punições tinham como objetivo convencê-las a mudar seu 

comportamento e, por serem públicas, desencorajar qualquer espectadora de agir da 

mesma forma. A punição garantia que as mulheres permanecessem vítimas do abuso 

legitimado pela ordem patriarcal. 

 

2.2. A figura das scolds e shrews na literatura 

 

 Mas e as scolds e shrews da literatura? Como essas figuras eram vistas por 

escritores e dramaturgos? De acordo com M.C. Bradbrook (apud BOOSE, 1991:190), o 

papel da “megera” era “the oldest and indeed the only native comic role for women”. 

Santos (1997:31) afirmou que “Sua popularidade pode ser medida pela sua presença 
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recorrente nas histórias oriundas do folclore, nos contos satíricos (“fabliaux”), nas 

baladas, nas narrativas populares e literárias, e nos teatros laico e religioso”. 

 Em seus trabalhos sobre a presença da megera na comédia inglesa, Sandra 

Corder Barnhill (1973, 1977) demonstrou que muito antes da literatura escrita, ela já 

estava presente no folclore que se apoderou do humor presente na relação entre “the 

overbearing, screaming, scolding wife and her hapless, meek, but sometimes hopeful 

husband” (1977:1). Com o advento da literatura escrita ela continuou sendo uma 

personagem popular e apareceu em vários textos não dramáticos, em especial jest-

books, baladas, provérbios, epigramas, tratados antifeministas, e em textos dramáticos. 

 Uma das primeiras megeras da literatura inglesa está presente nos Canterbury 

Tales de Geoffrey Chaucer. Em “The Wife of Bath”, Dame Alice, a personagem 

principal, tem todas as características de uma megera típica: desejo por dominação, 

violência, língua afiada, amor por belas roupas, materialismo, relutância em ficar em 

casa e infidelidade, de acordo com Barnhill (1977:66). Alice usava mais a importunação 

do que a violência física com seus cinco maridos, com exceção do quinto. A real 

motivação da “megerice” de Dame Alice parece estar em seu amor pela supremacia: ela 

crê que um marido deve obediência à sua esposa. Mas Dame Alice não possui somente 

qualidades negativas. Ela usa sua inteligência para corroborar suas ideias sobre a 

supremacia feminina e justificar seus diversos casamentos, além de seu senso de humor. 

Dame Alice também acredita que possa haver um casamento harmonioso, desde que o 

marido se submeta à esposa. 

 A literatura folclórica inglesa também foi povoada pela figura das megeras. De 

acordo com Barnhill (1977:86), “although the jests, proverbs, epigrams and ballads 

contribute little to the evolution of the character of the shrew, they do serve to illustrate 

the popular conception of the character and behavior of the shrew and her husband”. 

Boas histórias, jests, enigmas ou trocadilhos preservaram o humor e as histórias 

da Inglaterra pré-Shakespeariana. Nas palavras de Derek Brewer (apud DORREGO, 

2002:203): 

 

The nature of a jest is to promote the humour and harmony of the 
group who share it and its implicit assumptions. All groups by their 
very existence imply and may deliberately exclude outsiders, and 
virtually all traditional jests are at the expense…of a victim who either 
is, or becomes, an outsider…Traditionally jests tend to endorse 
popular prejudice, as with the universally practised ethnic joke, or 
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almost equally universal anti-feminism in many forms, or mockery of 
physical handicaps. 
 

Muitos desses jests populares foram coletados em vários jestbooks e um grande número 

deles e de histórias abordou o tema da batalha dos sexos, em especial entre a megera e 

seu marido desafortunado. Embora o jestbook seja representado primeiramente na 

literatura inglesa por AC Mery Talys, publicado em 1526, o gênero foi mais 

influenciado por outro jestbook, Mery Tales and Quicke Answeres. Este teve duas 

versões, uma publicada em 1535, por Thomas Berthelet, contendo 113 jests e outra, 

publicada em 1567, por Henry Wykes, contendo 139 jests. Em ambas as versões há três 

jests que trazem o tema da megera, entre elas a história de Xantippe, a esposa de 

Sócrates: 

 

Laertius wryteth, that the wyse man Socrates had a coursed scoldinge 
wyfe, called Xantippe, the which on a daye after she had alto chydde 
him powred a ***** potte on his heed. He, takynge all paciently, 
sayde: dyd nat I tell you that, whan I herde Xantippe thonder so fast, 
that it wolde rayne anone after? (apud BARNHILL, 1977:88). 

 

Por serem consideradas péssimas esposas, os homens eram desaconselhados a se 

casarem com uma megera; caso ele tivesse que casar com uma, ele deveria ser um 

moleiro, assim o barulho do moinho abafaria as reclamações da esposa. Em uma 

história, um jovem pede para que um grupo de filósofos descreva uma megera para que 

ele não se case com uma. Os filósofos, então, respondem: a voz aguda, um nariz 

pronunciado (sharp) e o amor por roupas caras (BARNHILL, 1973:7-8). Jorge Figueroa 

Dorrego (2002:205-6) também destacou o fato de que a agressão masculina às 

mulheres, tanto verbal quanto física, está presente nos jests ingleses, uma vez que havia 

um mercado para histórias de homens que ganhavam o controle sobre suas esposas por 

meio da violência física. 

Para ilustrar, um jest do século XVI, escrito por Anthony Copley, demonstra 

essa relação violenta entre marido e mulher. 

 

A man had a shrewd wife, and he one day broke her head, the cure 
whereof cost him dear expense afterward; insomuch that his wife in 
regard thereof said on a time unto her Gossips, “Faith, my husband 
will not dare give me no more broken heads in haste, considering how 
dear he finds them in the cure.” 
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Her husband, hearing of such her braves, sent the next day for the 
Surgeons and Apothecaries, and in her presence paid them all their 
bills and gave each of them twenty shillings over and above, saying, 
“Hold this. Sirs, against the next time.” (apud BARNHILL, 1977:89) 
 

Entre 1882 e 1893, Francis James Child, procurando preservar as baladas mais 

famosas da língua inglesa, publicou uma coleção de cinco volumes chamada The 

English and Scottish Popular Ballads. As baladas possuem a marca da oralidade e são 

passadas de geração para geração, sendo elaboradas e expandidas. Vários temas são 

recorrentes nas baladas coletadas, entre eles, o amor fiel, o ciúme entre irmãos e irmãs, 

assassinatos, magia e decepção. Entre os temas mais divertidos e usados por sua 

popularidade está o da esposa megera e a luta de seu marido para ganhar o controle 

sobre ela. A balada número 277, “The Wife Wrapt in Wether's Skin”, narra a história de 

um marido que não é capaz de controlar sua esposa e fazer com que ela realize as 

tarefas domésticas. Por temer a família da mesma, decide envolvê-la em uma pele de 

ovelha e açoitá-la. Essa humilhação faz com que a esposa deseje ser uma boa dona de 

casa.  

As canções e baladas que têm como tema a megera podem ser classificadas em 

baladas sobre a domação das megeras (shrew-taming), lamentos e baladas 

antifeministas. O primeiro tipo tem como exemplos “Tye the Mare Tom Boy” e “The 

Devil and the Scold” que é uma variação da balada “The Farmer’s Curst Wife”, que 

declara que uma verdadeira megera não é páreo nem para o Diabo. Nas palavras de 

Child (apud BARNHILL, 1973:6), “the curst wife who was a terror to demons is a 

feature in a widely spread and highly humorous tale, Oriental and European”. Nas 

baladas de lamento são os maridos que reclamam de suas esposas e frequentemente 

possuem o refrão “I am weary of my wife”, como em “Care away, away, away, care 

away for ever more”. Já as baladas antifeministas, como “The Praise of Nothing”, 

“Herfor and therfor, and therfor I came”, “Have among you! Good Women!” e “The 

Cryer”, são prova da popularidade desse tipo de texto ao acusar as mulheres de todo tipo 

de vício e as considerarem megeras. Várias baladas, como “Keep a Good Tongue in 

Your Head” e “Seldome Comes the Better”, também enfocaram virtudes que todas as 

mulheres deveriam ter, em especial, o silêncio. 

A título de exemplo, transcrevemos uma balada do século XV, “Herfor and 

therfor, and therfor I came”, que compara as mulheres a vários animais e as acusam de 

serem ardilosas, tempestuosas e faladoras, sendo assim passíveis de punição física: 
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Herfor, and therfor, and therfor I came. 
And for to preysse this praty woman. 
Ther wer iij wylly, 3te wyly ther wer; 

A fox, a fryyr, and a woman. 
Ther were 3 angry, 3 angry ther wer: 

A wasp, a wesyll, and a woman. 
Ther were 3 cheterying, iij. cheteryng ther wer: 

A peye, a jaye, and a woman. 
Ther wer 3 wold be betyn, 3 wold be betyn ther wer: 
A myll, a stoke fysche, and a woman. (Ibid., p. 94) 

 
  
 Como já demonstrado, as baladas e os jests já indicavam a violência física entre 

a megera e seu marido e começavam a ampliar a caracterização da mesma. Ela é quase 

sempre dona de uma língua afiada e de um gênio difícil, às vezes importunando seu 

marido por toda a noite; além disso, ela é obstinada e só fica satisfeita quando consegue 

as coisas de seu jeito. Devido a essas características, a única maneira de controlá-la é 

usando a força física, o marido tem que espancá-la até conseguir a sua submissão. A 

megera também pode usar do mesmo método para manter seu marido sob controle. 

Assim, o relacionamento entre eles é permeado pela violência. 

 Outro exemplo de texto que retrata as mulheres como seres difíceis são os 

provérbios. John Heywood publicou vários em Epigrams e Epigrams upon Proverbs, 

em 1555, 1556 e 1560. De maneira geral, os primeiros são fábulas, histórias engraçadas 

ou máximas cujo intuito é o riso, como em: 

 

The Shrewd Wife's Tongue 
 

“A dog, dame, ruleth in degree 
Above a devil with thee; 

At least sour wind a dog letteth flee. 
Thy nose will stopped be; 

But no devil's word may make decree 
To stop thy tongue I see.” 

“Since thou appearest to be,” (quoth she), 
“A dogged devil to me. 

To tame thy devilish property 
My tongue shall still be free.” (apud BARNHILL, 1977:107) 

 
Os segundos são breves diálogos, com uma intenção satírica, como neste sobre duas 

mulheres tagarelas: “‘He shall not stop my mouth.’ ‘No, Nan, I think that; I believe all 

the devils in hell stoppeth it nat’” (Ibid., p. 106). Em 1616, Nicholas Breton publicou 
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Crossing of Proverbs em duas partes. Vários desses provérbios ilustram o pensamento 

da época em relação às mulheres e revelam a antipatia do autor por mulheres não 

silenciosas: “P. Woemen are like Waspes in their anger./C. Not so, for Wasps leave 

their stings, but Women never leave their tongues behind them” (Ibid., p. 107). 

Por sua brevidade, os jests fizeram uso da personagem de repertório (stock 

character), enquanto os provérbios e epigramas enfocaram a loquacidade dessas 

mulheres. As baladas, por serem mais longas, puderam ser mais bem delineadas 

enfocando o comportamento ao invés da motivação ou método de dominação. Segundo 

Barnhill (1977:107), as baladas foram influenciadas por e refletiram o sentimento 

antifeminista existente há séculos. 

A sátira antifeminista também era extremamente popular na Inglaterra no século 

XVI e início do XVII, e tem sua origem em contos medievais. Assim como as baladas 

antifeministas, as sátiras também culpam as mulheres por todo tipo de vício e atacam 

todo tipo de mulher, em especial, as casadas. Há diversos exemplos desse tipo de texto, 

só para citar alguns, The Schole-House of Women (1541), Pleasant Quippes for Upstart 

Newfangled Gentlewomen (1595), The Batchelars Banquet (1603), The Araignment of 

Lewde, Idle, Froward, and Unconstant Women (1615) e A Curtaine Lecture (1637). 

Escrita por Thomas Dekker, The Batchelars Banquet traz quatro megeras em vários 

estágios: a esposa recém-casada nos estágios iniciais do treinamento do marido; uma 

esposa que negligencia seu marido, treina seus criados para obedecer somente a ela e 

bate no filho preferido do marido; outra que tem um amante e gerencia a casa da 

maneira que lhe convém; e, por fim, uma esposa que ganha soberania devido à velhice e 

doença do marido. Dekker, no entanto, acredita que nem sempre a violência física é um 

bom método para silenciar uma megera. Posição contrária à de Thomas Heywood, autor 

de A Curtaine Lecture, que refletiu a preferência elisabetana por mulheres caladas e 

expressou a crença de que as mulheres são por natureza incapazes de manterem silêncio 

(BARNHILL, 1977). 

Como a autora (1977:129) explicou, as sátiras antifeministas “portray the 

foibles, failings, and wickedness of women, and by doing so they reveal the shrew’s 

patterns of behavior and speech”. Além disso, elas exibem o gosto pela soberania, 

pervesidade e materialismo, além do ciúme.  

A megera enquanto personagem cômica foi uma das marcas das peças religiosas 

(mystery, morality e moral) do período medieval, em especial como Uxor - a esposa 
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megera de Noé nas diversas peças sobre Noé e a Arca. Devido a sua popularidade, a 

esposa megera continuou a ser uma personagem cômica como em Shearman and 

Taylors Play do ciclo de Coventry e Noah e The Second Shepherds’ Play do Ciclo de 

Wakefield; além das comédias e interlúdios do período Tudor. A esposa de Noé era uma 

megera muito mais sofisticada e considerada um importante começo na tradição 

dramática da mesma. Ao contrário das jests e das baladas, Noah foi a primeira a usar a 

ideia da necessidade de três espancamentos para subjugar uma megera. Essas peças 

deram início a uma longa lista de textos dramáticos nos quais a figura da megera se 

tornou cada vez mais complexa e sofisticada. 

 De acordo com Barnhill (1973:13), nas primeiras comédias inglesas, a megera 

era a força dominante, ela critica os homens, é espirituosa e capaz de controlar a ação e 

seu marido. Homens simples não eram páreo para a força da megera. Nas comédias 

elizabetanas, o princípio de que um homem deveria subjugar sua esposa mudou a 

natureza da megera na comédia. Ela não podia mais continuar exercendo o controle 

sobre seu marido e passou a ser dominada ou domesticada pelo discurso teológico ou 

pela violência, um método mais direto. 

Além das peças já mencionadas; duas outras refletem a luta entre a megera e seu 

marido. A primeira, A Mery Play Between Johan Johan, the Husbande, Tyb, his Wyfe, 

and Syr Johan, the Priest, escrita por John Heywood, entrou no Stationer’s Register em 

12 de fevereiro de 1533; a segunda, Tom Tyler and his Wife, peça anônima, foi 

publicada pela primeira vez em 1661; contudo, foi encenada um século antes. Em 

ambas as peças, o marido, caso conseguisse dominar sua esposa, não era capaz de 

manter sua posição por muito tempo. 

 Entre o período de 2 de maio de 1594, quando The Taming of a Shrew entrou no 

Stationer’s Register e 1623, quando A Megera Domada de Shakespeare foi publicada 

no Primeiro Fólio, várias peças que usaram a personagem cômica da megera foram 

escritas. The Pleasant History of the Two Angry Women of Abington, escrita por Henry 

Porter, entrou no Stationer’s Register em 1599 e contém três megeras; How a Man May 

Choose a Good Wife from a Bad foi publicada pela primeira vez em 1602 e é atribuída a 

Joshua Cooke; The Pleasant Comedie of Patient Grissil entrou no Stationer’s Register 

em 1603 e segue a história de Patient Grissill, uma peça de John Phillip publicada em 

fevereiro de 1569 e The Honest Whore, escrita por Thomas Decker teve duas partes 

publicadas em 1604 e 1608, respectivamente. Essas peças são importantes, pois 
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mostram uma crescente sofisticação em relação à personagem da megera. Em The 

Pleasant History, uma das megeras causa a ação e é basicamente a personagem 

principal, as outras duas são mais fracas; já nas outras, ela é relegada ao enredo 

secundário ou a uma posição secundária. The Pleasant History também é distinta uma 

vez que a ira das mulheres não é direcionada aos seus maridos, embora eles sofram com 

a perda da paz em seus lares. A megera de How a Man May Choose a Good Wife from a 

Bad não contribuiu de forma significativa para a tradição literária, exceto pelo fato de 

que ela combina a figura da megera e da prostituta. Em Patient Grissill, a megera 

Gwenthyan raramente usa de força física, sua arma é sua língua afiada; ela também não 

é domada por seu marido, mas o deixa tomar o controle somente com seu 

consentimento. Em The Honest Whore, parte I, os métodos de ação da megera, Viola, 

incluem diversos truques e ela é domada pelo amor que sente pelo marido, Candido. 

Essas peças mostram, assim, um desenvolvimento da figura da megera, que se tornou 

mais complexa em seus métodos de ação. 

 E Shakespeare? Como o dramaturgo retratou as megeras em suas peças? 

 

2.2.1. As megeras de Shakespeare 

 

Como bom adaptador que era Shakespeare usou as tradições populares para 

escrever várias personagens geniosas, dotadas de grande personalidade e capacidade 

verbal. Em três de suas peças, A Comédia de Erros, A Megera Domada e Muito 

Barulho por Nada, as personagens femininas principais, Adriana, Katherina e Beatriz, 

respectivamente, são exemplos de mulheres fortes. Ao criar essas três personagens, 

Shakespeare se baseou na personagem da megera tradicional, mas a desenvolveu; 

criando, assim, a personagem da mulher desdenhosa e zombadora (scornful). Além 

disso, segundo Paiva (2004:57), “Katherina e Beatrice – embora fictícias – refletem, na 

sua condição de personagens literários e teatrais, a essência de uma realidade”. 

Como afirmou Barnhill (1977:1): 

 

When Shakespeare created the “curst” Kate of The Taming of the 
Shrew, he not only drew upon a rich native comic literature dealing 
with the character of the shrew but also made significant changes in 
the character, developing a witty, sophisticated but scornful young 
lady who derives her temperament directly from the traditional 
shrew. 
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Uma das diferenças que pode ser apontada entre as primeiras megeras e as de 

Shakespeare é que aquelas frequentemente pertenciam às classes populares, com 

exceção das personagens em Two Angry Women of Abington e Patient Grissel; 

enquanto Adriana, Katherina e Beatrice pertenciam à classe abastada. Para Barnhill 

(1977:207), devido a essa mudança no status social e financeiro, o comportamento das 

personagens também sofria uma mudança. Assim, a inteligência e a engenhosidade 

eram métodos mais comuns de se demonstrar a “megerice”. Outra diferença diz respeito 

ao estado civil das personagens. Beatrice e Katherina no início das peças são solteiras, 

esta se casará e depois será “domada”. Já Adriana, ao contrário das megeras 

tradicionais, evoca um sentimento de pena da plateia: embora ela admita ser uma 

megera, seu discurso demonstra mais preocupação com seu marido do que beligerância. 

Ela também se mostra extremamente ciumenta e, baseada no comportamento de seu 

marido, pensa que ele a está traindo. 

Deixemos Beatrice e Adriana de lado e enfoquemos Katherina. Ainda é motivo 

de muito debate a relação entre The Taming of a Shrew, peça anônima publicada em 

1594 e A Megera Domada de Shakespeare; contudo, não se pode negar que a primeira 

peça teve um papel fundamental na evolução da personagem da megera. Segundo 

Barnhill (1977:214), a peça A Shrew é importante uma vez que introduz a megera 

solteira e o domador de megera (shrew tamer), personagens que são protótipos de 

Katherina e Petruchio; além de seu temperamento ser caracterizado por palavras e não 

atos. 

Shakespeare inovou em diversos aspectos de sua peça. Para a mesma autora 

(1973), ao contrário de outras peças que também fizeram uso da megera, o texto de 

Shakespeare gira em torno de Kate, ela é a personagem principal e influencia tanto seu 

enredo quanto o da irmã. Shakespeare também introduziu a ideia de que uma megera 

pode ser divertida mesmo antes de ter um marido: uma megera é feita antes mesmo do 

casamento: “If a woman is a shrewish wife, the potential existed before her marriage, 

even if her true nature had not surfaced” (p.66). 

Passemos então para a história e a caracterização das personagens femininas em 

A Megera Domada. 

 



78 

 

2.2.2. As personagens femininas na peça A Megera Domada 

 

Em A Megera Domada temos quatro personagens femininas: a Taberneira, que 

está presente no Prólogo; as irmãs Katherina e Bianca Minola e a Viúva, que só aparece 

no último ato. Essas três últimas personagens estão presentes na peça-dentro-da-peça. 

As personagens Katherina e Bianca foram escolhidas para nossa análise uma vez que 

são as protagonistas dos dois enredos principais e são as personagens chave da 

representação da mulher nesta peça. Elas possuem um número maior de falas e as outras 

personagens da peça expressam suas opiniões sobre elas. Assim, é possível fazer uma 

análise mais completa. Comecemos então pela personagem a que o título da peça se 

refere, Katherina Minola. 

 

2.2.2.1. Katherina Minola 

 

Katherina Minola, filha mais velha do rico Baptista Minola, irmã de Bianca, 

residente em Pádua, é a personagem principal da peça e “renown’d in Padua for her 

scolding tongue” (I, 1, 99)18. Contudo, é interessante destacar que, apesar de ser a 

personagem principal da peça e ser famosa por sua língua, Katherina detém apenas 8% 

das falas totais e mesmo aparecendo em oito cenas (número máximo de cenas em que 

uma personagem aparece em A Megera Domada), a ela foram dadas 82 falas, como 

demonstraram Jonathan Bate e Eric Rasmussen (2007:529). Na análise dos autores 

quem detém o maior número de falas é Petruchio, com 22% seguido de Tranio com 

11%. Podemos logo perceber um paradoxo em relação à personagem. Se ela é famosa 

por sua língua, por que não detém o maior número de falas da peça? 

Como já indicado, A Megera Domada é uma peça-dentro-de-uma-peça. Há um 

Prólogo cujo enredo gira em torno de um Lorde, seus criados e Christopher Sly, um 

funileiro. Vendo Sly caído bêbado no lado de fora de uma taberna, o Lorde decide levá-

lo para casa e fazer com que Sly acredite que é, na verdade, um lorde que sofre de 

amnésia. Com a ajuda de seus criados, ele engana Sly e o convence de sua nova 

identidade. Uma trupe de teatro está pronta para encenar “a pleasant comedy”, “ a kind 

                                                           
18 Todas as citações de A Megera Domada referem-se à edição da The Arden Shakespeare, ed. Brian 
Morris (Londres: Thomson Learning, 2007). 
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of history” (Prólogo, Cena II, 130 e 140) a fim de distrair/ajudar na recuperação do 

lorde Sly. 

A história de Katherina é, portanto, a peça a ser encenada para Christopher Sly; 

assim a personagem só se fará presente no Ato 1. Na primeira aparição de Katherina, ela 

está junto de seu pai, de sua irmã e dos dois pretendentes desta – Gremio e Hortensio. 

Esses últimos querem que Baptista decida quem será o escolhido para Bianca, mas 

Baptista está “resolv’d you know;/That is, not to bestow my youngest daughter/Before I 

have a husband for the elder./If either of you both love Katherina,/Because I know you 

well and love you well,/Leave shall you have to court her at your pleasure”. (I, 1, 49-

54). A partir dessa fala é que se tem a primeira opinião, expressa por Gremio, a respeito 

de Katherina: “To cart her rather. She’s too rough for me” (I, 1, 55). Aqui deve-se 

salientar que há um trocadilho com “court”  e “cart”, mas o mais importante é a imagem 

que “cart”  gerava em um espectador da época, como já foi apontado anteriormente. 

A primeira fala de Katherina é, na verdade, um pedido de ajuda ao pai: “I pray 

you, sir, is it your will/To make a stale of me amongst these mates?” (I, 1, 57–8). 

Baptista tem clara preferência por Bianca, a filha mais nova, e despreza Katherina. De 

acordo com alguns autores, esse comportamento do pai tem uma forte influência no 

comportamento da primogênita. Para John Creaser (2002:85), “the domestic injustice of 

Baptista the rich Paduan whose favoritism toward his younger daughter Bianca has 

encouraged an aggressive but essentially self-defensive shrewishness in her elder sister 

Katherina”. Visão compartilhada por Bárbara Heliodora (1998:7) que, na Introdução 

para sua tradução da peça, relata que: “Shakespeare (...) deixa bem claro que a revolta e 

a violência de Kate são produto da disparidade do tratamento que recebem de Baptista, 

seu pai, as duas irmãs, sendo a caçula, que o sabe adular, a favorita clamorosa do 

velho”. Para a autora e tradutora, o conceito sobre o “encadeamento dos seres” é 

fundamental para se entender a peça e o comportamento de Katherina. Durante o 

período elisabetano, o “encadeamento dos seres” era válido para tudo o que havia no 

mundo, “tudo e todos tinham seus lugares certos a ocupar”. Assim, de acordo com esse 

conceito, Katherina “deveria ser tratada como a primogênita da casa”. O que não 

acontece na casa dos Minola. 

Para Hortensio, que compartilha da opinião de Gremio sobre Katherina, ela só 

irá se casar caso tenha uma “gentler, milder mould” (I, 1, 60). Na tentativa de se 

defender, Katherina revela que: “Iwis is it not half way to her heart./But if it were, doubt 
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not her care should be/To comb your noodle with a three-legg’d stool,/And paint your 

face, and use you like a fool” (I,1,62-5). 

As opiniões de Gremio sobre Katherina não são as melhores. Para ele, Katherina 

is a “fiend of hell”, que bem poderia ir para “devil’s dam” e que só “any man is so very 

a fool to be married to hell” (I, 1, 88, 105, 125, respectivamente). Na cena seguinte, 

Katherina é uma “wildcat” (I, 2, 194). 

Até mesmo quem acaba de chegar a Pádua logo adquire uma opinião negativa 

sobre a protagonista. Ao presenciar a cena entre ela, Bianca, Baptista, Gremio e 

Hortensio; Tranio, o criado particular de Lucentio, diz que Katherina “is stark mad or 

wonderful froward” (I, 1, 69). Ao reavivar a memória de seu amo em relação a mesma, 

pergunta a Lucentio: “Mark’d you not how her sister/Began to scold and raise up such a 

storm/That mortal ears might hardly endure the din?” (I, 1, 171-3). Mais além declara 

que Katherina “is so curst and shrewd” (I, 1, 180). Como Tranio pode fazer tais 

afirmações se não a conhece? Em suas quatro falas na Cena 1 Katherina nos revela ser 

alguém que se sente injustiçada: todos preferem Bianca, mesmo ela sendo uma pessoa 

falsa. Isso vai de encontro à descrição de Tranio que declara sua opinião com base na 

ideologia da época – uma mulher deveria ser silenciosa, quieta, de maneira alguma 

poderia expressar suas opiniões livremente. As personagens Tranio e Lucentio têm a 

função do coro, isto é, suas falas instruem o espectador quanto à maneira como devem 

ser lidas as personagens. 

Na segunda cena do mesmo ato, quando Petruchio e Grumio chegam à casa de 

Hortensio em Pádua, é este que descreverá Katherina a seu futuro pretendente. A filha 

de Baptista é rica, jovem, bela e fora educada como uma dama, no entanto, “Her only 

fault, and that is faults enough,/Is that she is intolerable curst,/And shrewd, and 

froward, so beyond all measure/That, were my state far worser than it is,/I would not 

wed her for a mine of gold” (I, 2, 85-91). Na mesma cena Hortensio usa “curst” mais 

duas vezes para descrevê-la (I, 2, 127 e 182). Descrição que, para Grumio, é a pior a ser 

dada para uma dama: “Katherine the curst,/A title for a maid of all titles the worst” (I, 2, 

128-9). Para Petruchio, contudo, não importa se Katherina é “renown’d in Padua for 

her scolding tongue”; ela é rica e como ele pretende “wive it wealthily in Padua” basta 

Hortensio lhe dizer o nome de seu pai e pronto “Thou know’st not gold’s effect./Tell me 

her father’s name and ’tis enough” (I, 2, 99, 75, 92-3, respectivamente). 
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Somente no Ato 2 Katherina pode se expressar de forma mais longa. Na Cena 1 

as duas irmãs estão juntas, provavelmente em casa. Bianca entra em cena com as mãos 

amarradas e pede para sua irmã desamarrá-las. As duas discutem porque Katherina quer 

que Bianca lhe diga quem é seu pretendente preferido. Bianca, no entanto, não pode 

responder Katherina pois “of all the men alive/I never yet beheld that special 

face/Which I could fancy more than any other” (II, 1, 10-2). Katherina se irrita e bate 

em Bianca. Baptista entra e, claro, defende sua preferida. Katherina, então, desabafa e 

em uma de suas falas temos a confirmação de que Baptista prefere Bianca: “What, will 

you not suffer me? Nay, now I see/She is your treasure, she must have a husband,/I must 

dance barefoot on her wedding-day,/And for your love to her lead apes in hell” (II, 1, 

31-4). Que filha não reagiria dessa maneira com um pai que claramente prefere sua 

outra filha? 

Na mesma cena, Petruchio – junto com Gremio, Lucentio, Hortensio, Tranio e 

Biondello – chegam à casa de Baptista. Petruchio apresenta Hortensio como instrutor de 

música e matemática e Gremio apresenta Lucentio como instrutor de grego e latim. 

Assim os dois poderiam ter acesso à Bianca e cortejá-la sem serem perturbados por 

Baptista. Enquanto Hortensio, Lucentio e Biondello são levados para ver Bianca e 

Katherina, Petruchio se dirige a Baptista, lhe expõe sua situação financeira, seu pai lhe 

deixara como herança terras e bens, e pergunta diretamente ao comerciante “If I get 

your daughter’s love,/What dowry shall I have with her to wife?” (II, 1, 119-20). Os 

dois negociam o dote e só então Baptista lembra que primeiro Petruchio tem que 

conquistar o amor de sua filha, mas para este “that is nothing” (II, 1, 130), pois ele é “as 

peremptory as she proud-minded;/And where two ranging fires meet together,/They do 

consume the thing that feeds their fury” (II, 1, 131-3). Baptista dá permissão a Petruchio 

para cortejar Katherina, mas lhe adverte quanto ao comportamento de sua filha: “Well 

mayst thou woo, and happy be thy speed./But be thou arm’d for some unhappy words” 

(II, 1, 138-9). 

Nesse episódio devemos destacar um comportamento muito comum à época: a 

importância do dote (dowry) nos casamentos. Como homem rico, Baptista não pode dar 

a mão de sua filha em casamento para qualquer um. Tanto pai quanto futuro esposo têm 

de ser capazes de prover financeiramente a mulher. Assim, Baptista aceita Petruchio 

como genro por esse garantir o futuro financeiro de Katherina. Por outro lado, Petruchio 

a aceita como esposa por Katherina herdar metade das terras e vinte mil coroas do pai 
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quando esse morrer. Para alguns teóricos, como Coppélia Kahn (1975:90), “Baptista is 

determined not to marry the sought-after Bianca until he gets an offer for the unpopular 

Kate, not for the sake of conforming to the hierarchy of age as his opening words imply, 

but out of a merchant’s desire to sell all the goods in his warehouse”. 

A conversa entre Petruchio e Baptista é interrompida pela entrada de um pálido 

Hortensio. Baptista o indaga sobre as qualidades de Katherina enquanto musicista, que 

lhe responde “I think she’ll sooner prove a soldier./Iron may hold with her, but never 

lutes” (II, 1, 145). Hortensio explica aos outros dois homens o que acontecera na aula: 

ao tentar corrigir “her fingering”, Katherina se revoltou e lhe bateu com o alaúde na 

cabeça. Terminado o relato de Hortensio, Petruchio declara entusiasmado “Now, by the 

world, it is a lusty wench./I love her ten times more than e’er I did/O, how I long to 

have some chat with her” (II, 1, 161-2). A fala de Petruchio leva a uma indagação: ele 

se identifica com Katherina, afinal ambos possuem um comportamento “colérico”, 

como será dito posteriormente? Baptista sai então para chamar sua filha mais velha. 

Enquanto espera, Petruchio relata, em um solilóquio, como pretende lidar com 

Katherina: usando opostos, “Say that she rail, why then I’ll tell her plain/She sings as 

sweetly as a nightingale./Say that she frown, I’ll say she looks as clear/As morning 

roses newly wash’d with dew./Say she be mute and will not speak a word,/Then I’ll 

commend her volubility,/And say she uttereth piercing eloquence./If she do bid me pack, 

I’ll give her thanks,/As though she bid me stay by her a week./If she deny to wed, I’ll 

crave the day/When I shall ask the banns, and when be married” (II, 1, 170-80). Esta 

mesma técnica será usada em outro momento da peça. 

Sem escolha, Katherina vai ao encontro de Petruchio. É neste encontro que 

Katherina pode usar toda a sua inteligência e fluência verbal. Os dois travam uma 

batalha cheia de trocadilhos e metáforas. O atrito começa quando Petruchio a chama de 

Kate, ela o corrige, afirmando que seu nome não é Kate e sim Katherina. Afinal, ele 

acabara de conhecê-la e não deveria lhe dirigir como se já fossem velhos conhecidos. 

Petruchio, então, passa a irritá-la usando Kate onze vezes em apenas uma fala. Depois 

de farpas serem lançadas por ambos, culminando com o famoso trocadillho, “my tongue 

in your tail?” (II, 1, 216), Katherina bate em Petruchio, que não revida, mas a adverte: 

“ I swear I’ll cuff you, if you strike again” (II, 1, 218). Os dois continuam uma batalha 

verbal que termina com Petruchio revelando a Katherina que o casamento já fora 

acordado com seu pai e que ela tem de casar com ele, uma vez que “I am he am born to 
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tame you, Kate,/And bring you from a wild Kate to a Kate/Conformable as other 

household Kates” (II, 1, 269 – 271). Ao ver Baptista, Gremio e Tranio se aproximando, 

Petruchio manda Katherina não negar nada. O pai questiona a filha sobre Petruchio e ela 

desabafa: “You have show’d a tender fatherly regard/To wish me wed to one half 

lunatic,/A madcap ruffian and a swearing Jack,/That thinks with oaths to face the 

matter out” (II, 1, 279-82). Mas Katherina não tem voz alguma no que diz respeito ao 

seu futuro. Baptista aprova o casamento, que será realizado no domingo próximo, “God 

send you joy, Petruchio, ’tis a match” (II, 1, 312). 

Com o casamento entre Petruchio e Katherina marcado, no Ato 3, Cena 2 todos 

estão na igreja esperando pelo noivo que ainda não apareceu. Mais uma vez Katherina 

declara estar ali contra a sua vontade e que, mais uma vez, será motivo de deboche: “I 

must be forsooth be forc’d/To give my hand, oppos’d against my heart,/Unto a mad-

brain rudesby, full of spleen,/Who woo’d in haste and means to wed at leisure. (…) Now 

must the world point at poor Katherine,/And say ‘Lo, there is mad Petruchio’s wife,/If it 

would please him come and marry her’” (III, 2, 8-20). Katherina sai de cena chorando, 

fato que vai contra todas as descrições feitas pelas outras personagens, ela não é “mad”, 

“ froward”, “ a fiend of hell”, “ curst”, “ shrewd”, “ an irksome brawling scold”, “ wildcat”, 

“proud-minded”; mas uma mulher que se sente frustrada por ser inteligente e sagaz, e 

não poder gozar de suas qualidades, não ser ouvida por estar vivendo em uma sociedade 

patriarcal, na qual as mulheres devem ser silenciadas e “domadas” e, também, 

humilhada por ter sido “repudiada” em plena igreja. 

Atrasado e vestindo “unreverent robes” (III, 2, 110), Petruchio chega à igreja e a 

cerimônia pode ser realizada. Na opinião de Boose (1991:192) sobre esse episódio, 

Petruchio ridiculariza Katherina no espaço que deveria ser dela, esse pequeno espaço 

que lhe foi permitido por ser mulher: “Usurping the bride’s traditional delayed entry and 

robbing her by his outlandish attire of the visual centrality that custom invests in brides 

synecdochically in the bridal gown, Petruchio spectacularizes himself in such a way as 

to humiliate the bride”. 

Contudo, Petruchio não usurpa o espaço de Katherina somente neste momento. 

Ele também lhe nega esse espaço no banquete que se segue a cerimônia de casamento. 

Mesmo com Tranio, Gremio e Katherina tentando convencê-lo do contrário; ele não 

muda de opinião. Katherina tenta resistir: “Do what thou canst, I will not go today,/No, 

nor tomorrow, not till I please myself” (III, 2, 206-7), “I see a woman may be made a 



84 

 

fool/If she had not a spirit to resist” (III, 2, 218-19). Mas suas palavras são vãs. Ela 

nada pode fazer já que para Petruchio, Katherina não passa de mais uma coisa que lhe 

pertence: “She is my goods, my chattels, she is my house,/My household stuff, my field, 

my barn,/My horse, my ox, my ass, my any thing” (III, 2, 228-30). 

Grumio, o criado de Petruchio, chega à casa de campo antes do casal para 

orientar os outros criados. Curtis é o primeiro a aparecer e perguntar a Grumio sobre 

Katherina: “Is she so hot a shrew as she’s reported?” (IV, 1, 18). Aqui, há três 

explicações para o uso de hot (a) no sentido fisiológico – de humor quente (remetendo a 

teoria dos quatro humores), (b) irritada, violenta e (c) intensa, incisiva (Cf. The Arden 

Shakespeare, 2007:240). Mas o que é importante nessa análise é o uso do verbo 

reported. Podemos dizer que muitos já ouviram falar sobre o comportamento de 

Katherina, mas poucos realmente o presenciaram. Sua fama de “megera” é construída a 

partir do discurso de outros: “many of the derogatory terms applied to Kate – “devil”, 

“froward”, “shrew”, “scold”, “wildcat” – come not just from hearsay but from men’s 

mouths: is “shrew”, then, simply (theatrical) disguise, gossip?” (HODGDON, 2007). 

Ainda durante a conversa entre Grumio e Curtis, há o relato de como Petruchio 

tratou Katherina durante a viagem, quando ela caiu do cavalo, ele nada fez a não ser 

culpar seu criado: “her horse fell, and she under her horse (...) He left her with the 

horse upon her” (IV, 1, 65-8). Ao ouvir o relato; Curtis, perplexo, declara “he is more 

shrew than she” (IV, 1, 76). Algo que Grumio já sabe. 

Em casa, Petruchio inicia a “domesticação” de Katherina. Primeiro ele trata seus 

criados da pior maneira possível, com rispidez e violência. Quando o jantar é servido, 

ele diz que a comida está queimada e joga os pratos no chão, uma vez que ele está 

proibido de comer comida queimada “For it engenders choler, planteth anger;/And 

better ’twere that both of us did fast,/Since, of ourselves, ourselves are choleric” (IV, 1, 

158-61). Além de mostrar certa identificação entre os dois, a fala de Petruchio remete à 

teoria dos quatro humores, ou fluidos, muito popular na época. Para alguns autores, 

como John William Draper (1961:158-9), o comportamento de Katherina se dava ao 

fato de ela ser “colérica”, ou seja, em seu corpo predominava a bile – o que fazia com 

que ela fosse “furiosa”. Assim, “choleric people were supposed to be “obstinate” and 

yet “inconsistent,” “propt of wit,” but given to “furie,” and this last was their 

outstanding trait, and led to “chiding,” or even to “murther, robbery, sedition””; para os 



85 

 

astrólogos, os coléricos estavam associados ao planeta Marte. Os coléricos eram 

temidos e mal vistos pela sociedade. 

Levada para seu quarto, o sofrimento de Katherina ainda persiste pois Petruchio 

faz “a sermon of continency to her,/And rails, and swears, and rates, that she, poor 

soul,/Knows not which way to stand, to look, to speak” (IV, 1, 170-2). Em sua fala que 

dá fim à cena, Petruchio revela seu plano: tratá-la como um falcão selvagem, não a 

deixando comer nem dormir; pois de acordo com ele, “ this is a way to kill a wife with 

kindness,/And thus I’ll curb her mad and headstrong humour” (IV, 1, 195-6). Muitos 

afirmam que Petruchio também passa pelas mesmas privações que inflige à Katherina, 

mas isso não muda o fato de que ele a tratou da pior maneira possível, e se isso não é 

considerado violência, o que será? 

Na Cena 3 do Ato 4, Katherina se encontra desesperada pois está “starv’d for 

meat, giddy for lack of sleep,/With oaths kept waking, and with brawling fed” (IV, 3, 9-

10). Ela pede ajuda a Grumio, mas este a irrita mais ao oferecê-la diferentes tipos de 

comida, mas dizer que todas são “choleric”. Katherina então lhe bate por tê-la enganado 

e a feito de tola: “Go, get thee gone, thou false deluding slave,/That feed’st me with the 

very name of meat./Sorrow on thee and all the pack of you/That triumph thus upon my 

misery!” (IV, 3, 31-4). De acordo com as direções de cena, essa é a quarta vez que 

Katherina bate em alguém. Mas nessa última situação ela tem um bom motivo. Estudos 

comprovam que uma pessoa privada de sono perde a habilidade de pensar, de lidar com 

o estresse e controlar suas emoções19.  

Petruchio continua sua “domesticação” (ou tortura psicológica) no episódio do 

Alfaiate e do Mascate. Ele diz que Katherina só irá usar um toucado “when you are 

gentle (...) not till then” (IV, 3, 71). Katherina ainda tenta expressar sua indignação: “My 

tongue will tell the anger of my heart,/Or else my heart concealing it will break,/And 

rather than it shall, I will be free/Even to the uttermost, as I please, in words” (IV, 3, 

77-80). Ela deseja ser ouvida, deseja ainda preservar o que lhe restou, a voz. Mas de 

nada adianta. 

Uma das técnicas de Petruchio é contrariar Katherina, como já visto no episódio 

em que ele está para conhecer sua noiva. Quando ela diz uma coisa, ele diz o oposto. A 

mesma técnica é usada quando os dois, junto com Hortensio e os criados, estão a 
                                                           
19 Cf. Yoo et al., The human emotional brain without sleep — a prefrontal amygdala disconnect. 
Disponível em: http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822%2807%2901783-6. Acesso 
em: 31 maio 2010. 
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caminho da casa de Baptista. Temos a discussão sobre a lua/sol e a virgem/velho (Ato 4, 

Cena 5). Nesses dois episódios, percebemos que a verdade não importa, é a palavra de 

Petruchio que será definitiva: “It shall be moon, or star, or what I list” (IV, 5, 7). 

Katherina, cansada desse jogo interminável, acaba cedendo: “What you will have it 

nam’d, even that it is,/And so it shall be so for Katherine” (IV, 5, 21-2). Para Alexander 

Leggatt (1978:58), “she sees literally with his eyes, her mind becomes a reflection of 

his”. Presenciando tudo, Hortensio garante que se sua esposa for igual à Katherina, ele 

já sabe o que fazer. A “taming-school”, cujo mestre é Petruchio, terá seguidores: “Well, 

Petruchio, this has put me in heart./Have to my widow! And if she be froward,/Then 

hast thou taught Hortensio to be untoward” (IV, 5, 76-8). 

Na cena final da peça, quando os homens fazem uma aposta sobre a obediência 

das esposas, é Petruchio quem ganha, uma vez que Bianca e a Viúva se recusam a ir 

quando seus maridos as chamam. Ninguém acredita na mudança de Katherina, até seu 

pai declara que “she is chang’d, as she had never been” (V, 2, 116). Quando ela traz sua 

irmã e a Viúva para o salão, Petruchio a manda “tell these headstrong women/ What 

duty they owe their lords and husbands” (V, 2, 131-2). Katherina não só obedece, como 

profere um discurso de 44 linhas sobre os deveres das mulheres para com seus maridos. 

Seu discurso aborda os papéis de marido e mulher preconizados pelos livros de conduta 

da época. De acordo com Barnhill (1977:234), “Petruchio has so thoroughly convinced 

Kate of the necessity of conforming to her husband's will that she is qualified to lecture 

two willful wives on their duties to their husbands”. 

A temática da submissão feminina que perpassa a peça há tempos causa 

desconforto. George Bernard Shaw considerava partes de A Megera Domada 

repulsivas: “No man with any decency of feeling can sit it out in the company of a 

woman without being extremely ashamed of the lord-of-creation moral implied in the 

wager and the speech put into the woman’s own mouth” (apud BOOSE, 1991:179). Ao 

visitar uma classe sobre Shakespeare proferida pelo professor Peter Saccio em 

Dartmouth no início dos anos 80, o ator inglês Anthony Quayle declarou que A Megera 

Domada é “uma peça abominável” e se recusou a discuti-la (SACCIO, 1998). Sir 

Arthur Quiller-Couch da New Shakespeare julgou a peça “primitive, somewhat brutal 

stuff and tiresome, if not positively offensive to any modern civilized man or modern 

woman, not an antiquary” (apud NEVO, 1980:37). 



87 

 

Não sabemos ao certo a intenção de Shakespeare ao fazer Katherina proferir seu 

famoso discurso. Devemos lê-lo como sendo um discurso irônico, Katherina não foi 

“domesticada” por Petruchio e aquela cena não passa de um jogo entre os dois? Ou 

devemos acreditar que Katherina acredita em tudo que diz? Tomando o discurso de 

Katherina de uma ou outra forma ela continuou sendo silenciada. Apesar de ser um 

longo discurso, Katherina fala o que os outros querem ouvir, mais especificamente os 

homens. Quer seja irônico, quer seja verdade, Petruchio conseguiu fazer com que 

Katherina repetisse um discurso construído pela ideologia da época. Não ouvimos mais 

a voz de uma mulher espirituosa, com grande inteligência; mas uma mulher que foi 

silenciada por uma sociedade patriarcal que preza mulheres caladas e submissas. 

Ainda segundo Boose (1991:194), Katherina é desprovida de qualquer espaço 

social, uma vez que Petruchio controla seu sustento, suas posses, conforto e mobilidade 

social; ela o agradará e encorajará sua generosidade ao invés de continuar lhe 

contrariando. Seu discurso final é a prova cabal de que Petruchio conseguiu “quebrar 

seu espírito”. 

No âmbito social, mulheres como Katherina eram consideradas scolds e sofriam 

fortes punições, como já foi explicado anteriormente. Em um livro de 1616, escrito por 

Nicholas Breton, intitulado “The good and badde, or Descriptions of the worthies, and 

unworthies of this age”; temos cinco categorias de mulheres com suas respectivas 

características: “uma virgem”, “uma mulher leviana”, “uma mulher quieta”, “uma 

mulher inquieta” e “uma boa esposa”. De acordo com essas categorias, Katherina 

poderia ser enquadrada como uma mulher inquieta, como tal “she looks at no lawe, and 

thinkes of no Lord, admits no commaund, and keepes no good order: She is a croffe, but 

not of Chrift, and a word, but not of Grace”. Ao proferir seu discurso final, Katherina 

pode agora ser considerada uma boa esposa. Como tal ela “is the eye of warineffe, the 

tongue of filence, the hand of labour, and the heart of loue”.  

E Bianca? Como Shakespeare retratou a irmã de Katherina? 

  

2.2.2.2 Bianca Minola 

 

Bianca é a filha mais nova e a preferida de Baptista, como já apontado. Ao 

contrário de sua irmã mais velha, Bianca é descrita como uma criatura adorável. Logo 

que a vê pela primeira vez, Lucentio declara que “I see/Maid’s mild behaviour and 
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sobriety” (I, 1, 70-1). Comportamento completamente diferente do de Katherina, ou 

assim é o que todos pensam. Lucentio ainda a compara à Minerva, deusa da sabedoria 

(I, 1, 84). É interessante destacar que Lucentio usa o verbo “ver” (see), uma indicação 

de que o que está diante de seus olhos naquele momento pode não corresponder à 

realidade, o que acontece no final da peça. Podemos apontar a primeira questão sobre 

Bianca: a diferença entre sua aparência e sua essência. 

Para seu pai, Bianca “taketh the most delight/In music, instruments, and poetry” 

(I, 1, 92-3). Na mesma fala pode-se perceber que ela é a favorita do pai. Ele deixa 

Katherina sozinha com Gremio e Hortensio e vai ao encontro da filha mais nova, pois 

ainda tem de “commune with Bianca” – o que faz com que Katherina se sinta deixada de 

lado. 

Katherina, no entanto, é a única que conhece a irmã e suas artimanhas para 

enganar todos e ser considerada bela e doce. Ela revela a personalidade de sua irmã em: 

“A pretty peat! it is best put finger in the eye, and she knew why” (I, 1, 78-9). 

Lucentio, que chegara a Pádua com o intuito de estudar e aproveitar todas as 

oportunidades que a cidade oferece em relação às artes, ao ver Bianca cai de amores por 

ela e muda todos os seus planos e declara a seu criado: “I burn, I pine, I perish, 

Tranio,/If I achieve not this young modest girl” (I, 1, 155-6). Como se estivesse em um 

transe, Lucentio só vê qualidades em Bianca. Para ele, sua beleza é comparada à da filha 

de Agenor, Europa; seus lábios são da cor de coral e seu hálito perfuma o ar (I, 1, 168, 

174, 175). Bianca é “sacred and sweet” (I, Cena 1, 176). 

Mas para conquistar Bianca, Lucentio se disfarça de tutor para que possa ficar 

perto de sua amada e conquistá-la, assim como Hortensio. Na trama que envolve Bianca 

há um grande número de personagens que se disfarçam para enganarem os outros. 

Lucentio se disfarça de Câmbio, enquanto Hortensio adota o nome de Lítio, ambos 

fingirão ser os professores de latim e música, respectivamente. Mas além dessas duas 

personagens, o criado de Lucentio, Tranio, adota a identidade de seu amo; e para 

conseguir casar com Bianca, Lucentio e Tranio convencem um transeunte a se passar 

por Vincentio, pai de Lucentio, para garantir o dote do filho. Pode-se ver então que 

nesta trama ninguém é o que parece ser. 

É durante sua primeira aula com Lucentio e Hortensio que Bianca começa a 

revelar sua verdadeira personalidade aos seus pretendentes: “Why, gentlemen, you do 

me double wrong/To strive for that which resteth in my choice./I am no breeching 
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scholar in the schools,/I’ll not be tied to hours nor ’pointed times,/But learn my lessons 

as I please myself” (III, 1, 16-20). Bianca é esperta e sabe o que cada um pretende com 

as supostas aulas. Com Lucentio ela usa o latim para lhe dizer o que pensa: “Now let me 

see if I can construe it: Hic ibat Simois, I know you not – hic est Sigeia tellus, I trust you 

not – Hic steterat Priami, take heed he hear us not – regia, presume not – celsa senis, 

despair not” (III, 1, 40-3). Hortensio tenta cortejá-la com um poema usando as notas 

musicais, mas Bianca não gosta, pois “Old fashions please me best” (III, 1, 78). 

Bianca e seus pretendentes reaparecem no Ato 4, Cena 2. Tranio e Hortensio 

observam Bianca e Lucentio estudando. Hortensio, que não sabe que Tranio é o criado 

de Lucentio, conta-lhe que este é o favorito de Bianca. Ao ver como Bianca e Lucentio 

se comportam, Hortensio revela seu disfarce a Tranio e decide desistir da corte. Tranio, 

que não revela seu disfarce, diz que Bianca é “unconstant”. Hortensio decide se casar 

com uma “wealthy widow” e Tranio comunica a Bianca a decisão dos dois de não mais 

cortejá-la. Contudo, parece que Bianca não se importa de não ter mais Hortensio lhe 

fazendo a corte: quando Tranio relata que Hortênio irá se casar com uma rica viúva, ela 

diz “God give him joy” (IV, 2, 52). Bianca e Lucentio só saem de cena após ouvirem o 

plano de enganar Baptista com o Pedante que irá se passar pelo pai de Lucentio e 

garantir o dote para o velho Baptista. Esperta como é, Bianca engana a todos e acaba 

decidindo com quem se casar; ao contrário de Katherina. 

Em sua festa de casamento, Bianca revela sua verdadeira natureza a todos: “Am I 

your bird? I mean to shift my bush,/And then pursue me as you draw you bow” (V, 2, 

46-7) e quando Biondello vai chamá-la, ela se recusa a ir ao encontro de seu marido: 

“my mistress sends you word/That she is busy and she cannot come” (V, 2, 82-3). Todos 

se espantam, afinal Bianca parecia ser a esposa ideal, bela e obediente. Contudo, quando 

Katherina a leva de volta para o salão onde estão todos, ela mais uma vez se revela. 

Lucentio reclama que perdera dinheiro por sua causa, ela retruca: “The more fool you 

for laying on my duty” (V, 2, 130). No fim Bianca mostra “her true colors”, que desde 

sempre ela manipulou todos, especialmente seu pai, para conseguir tudo o que queria. 

Só Katherina sabia do que sua irmã era capaz. 

A personagem de Bianca é mais um enigma shakespeariano. Queria ele dizer 

que todas as mulheres são “megeras”? Não importando a resposta, Bianca pode ser 

analisada como o estereótipo da mulher enganadora, que consegue as coisas por meio da 

mentira e do ardil. Mas em uma sociedade patriarcal, na qual a mulher não era livre para 
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escolher seu futuro, haveria outra opção? É interessante destacar, contudo, que em sua 

trama, as personagens masculinas também fazem uso da mentira para conseguirem o 

que querem, em especial Lucentio. 

 

2.3. Algumas leituras da peça 

 

Por sua temática, A Megera Domada sempre foi uma peça que causou 

desconforto em alguns espectadores e leitores como demonstrado anteriormente. Além 

do desconforto, a peça também gerou diversas revisões. Um dos primeiros a tentar 

“dourar a pílula” (Cf. BOOSE, 1991) foi John Fletcher, contemporâneo e um dos 

colaboradores do próprio Skakespeare, que escreveu The Woman’s Prize, or The Tamer 

Tam’d20 (1609 – 1611). Nessa peça, Petruchio, viúvo de Katherina, casa-se por uma 

segunda vez com uma jovem, aparentemente inocente e dócil, chamada Maria. Contudo, 

Maria muda as regras do jogo, e, rapidamente, toma o controle de todos os aspectos de 

seu casamento: das relações sexuais à decoração interna da casa. 

 

Often described as a feminist, or proto-feminist, play, The Tamer 
Tamed is a free-wheeling and witty comedy in which the place and 
status of women, and the nature of marriage, are subjected to 
sustained interrogation. (…) Petruchio, the erstwhile shrew-tamer, is 
driven to increasingly desperate tactics, including feigning sickness 
and eventually faking his own death, all to no avail, as Maria is 
constantly a step or an idea ahead of him (MUNRO, 2010:vii). 
 
 

Outros dramaturgos e diretores, no entanto, como demonstrou Ann Thompson 

(2003) ao analisar a história das produções da peça na Introdução da The New 

Cambridge Shakespeare, incluíram cenas de violência à mulher que não estão presentes 

no texto de Shakespeare. Isso pode ser visto na peça de John Lacey – Sauny the Scott, 

or The Taming of the Shrew de 1667, na de James Worsdale – A Cure for a Scold de 

1735, na de David Garrick – Catherine and Petruchio de 1754, e no filme de Franco 

Zeffirelli de 1964. Não se deve deixar de mencionar que a versão de Garick substituiu o 

texto shakespeariano na Inglaterra até 1844 e nos Estados Unidos até 1887 

(THOMPSON, 2003:20). 

                                                           
20 De acordo com Munro (2010:xx), a peça de Fletcher é frequentemente vista como um paliativo para o 
texto de Shakespeare, isto é, The Tamer Tamed seria a solução para o final de A Megera Domada.  
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Sabe-se que um texto existe porque há um leitor para dar-lhe significação. 

Assim, o mesmo material escrito não tem o mesmo significado para todos os leitores. 

Uma mesma obra possui inúmeras possibilidades de interpretação que dependem de 

diversos fatores, como o suporte, a época e a comunidade em que circula. Uma vez que 

as leituras variam de pessoa para pessoa, não há uma leitura “correta”, definitiva: o 

mesmo texto pode ser lido das mais diversas maneiras. A crítica feminista é um 

exemplo da impossibilidade de uma leitura única. Jonathan Culler (1997:55) relatou que 

“as críticas feministas afirmam que a experiência das mulheres as levará a avaliar as 

obras de forma diferente de seus correlatos masculinos”. Ao tratar de A Megera 

Domada, Santos (1993:37) apontou que “a crítica feminista, além de enriquecer a massa 

crítica sobre A Megera Domada, contribui para resgatar o valor artístico da peça ao 

apontar para a sua pluralidade de leituras” (nosso grifo). 

A Megera Domada sempre levou a calorosas discussões sobre suas personagens, 

enredo, origem, etc. Há tempos, diversos estudiosos oriundos de diversas correntes 

metodológicas se debruçaram sobre a peça e nos forneceram suas interpretações do 

texto. De maneira geral, pode-se dividir essas leituras em três correntes, aquelas que 

consideraram a peça uma farsa, aquelas que destacaram suas ambiguidades e as que 

condenaram o patriarcalismo e a violência contidos no texto. 

 

2.3.1. Nada além de uma farsa 

 

 Comecemos pelo primeiro grupo, os estudiosos que classificaram a peça como 

farsa. E.K. Chambers em seu livro Shakespeare: a survey de 192521 relatou que a farsa é 

um tipo de comédia presente desde os tempos da Roma antiga e que no drama inglês do 

início do século XVI só perdia em popularidade para a alegoria didática. Ao analisar A 

Megera Domada, reconheceu existir uma certa brutalidade no texto shakespeariano, 

mas declarou que isso faz parte da tradição farsesca. Para o autor, os temas da farsa não 

sofreram grandes variações ao longo do tempo, entre eles temos “the tricks of ill-

reputed trades, the warfare of the townsman and the clerk, the greed and hypocrisy of 

priests and friars, the ingenious wiles of miching rogues” (p. 48), mas um dos temas 

mais populares é a batalha dos sexos e, entre as mais antigas convenções, há a esposa 

espancada, o marido dominado pela mulher, o corno e a megera. Ao contrário da 

                                                           
21 Essa data se refere à primeira edição do livro, não à data da edição consultada (1951). 



92 

 

comédia, a farsa apresenta uma visão da vida brutal ou cínica e uma perversão 

extravagante ou burlesca. Uma vez que a farsa era extremamente popular no período 

elisabetano22, Shakespeare não estaria mostrando nada novo aos espectadores da época 

– todos estariam acostumados com os temas e convenções farsescos e, portanto, 

compreenderiam as situações mostradas na peça sem problema algum. 

Outro que classificou a peça, ou melhor, o enredo de Katherina e Petruchio 

como farsa foi Harold Goddard em seu livro The meaning of Shakespeare de 195123. 

Para ele, “the play within the play is given a simplification and exaggeration that bring 

its main plot to the edge of farce, while its minor plot, the story of Bianca’s wooers, 

goes quite over that edge” (p. 69). Kate é uma megera no sentido superficial, é irritadiça 

por estar sedenta de amor, além de ser extremamente inteligente - Goddard chega a 

dizer que Katherina é uma antecipação de Beatrice de Muito Barulho por Nada. Já 

Bianca é que deve ser vista como a verdadeira megera, uma filha mimada que faz as 

coisas como quer. Para Goddard, não se deve esquecer que a peça é uma farsa, cuja 

presença do exagero é vital, pois só dessa maneira ela estaria de acordo com todas as 

outras comédias nas quais Shakespeare dá às heroínas uma agudeza bem distinta. Caso a 

peça não seja compreendida como pura farsa, seria ofensiva à sensibilidade da plateia e 

dos leitores. Conforme Goddard, Shakespeare nunca advogou a superioridade 

masculina; na visão do autor, os métodos de Petruchio demonstram perspicácia, 

compreensão e até amor por Katherina. Aqueles atores que o representam usando um 

chicote mostram a falta de compreensão da personagem. Quando Petruchio chega 

atrasado à igreja e Katherina sai chorando não é só por ela se sentir humilhada, mas por 

se sentir desapontada. Além disso, segundo Goddard, Katherina e Petruchio estariam 

apaixonados, “it seems to have been something like love at first sight on both sides, 

though not recognized at the time” (p. 70),  visão corroborada pela cena do beijo que 

ocorre no Ato V. Seria difícil encaixar esse episódio na peça se for interpretada da 

forma tradicional e não como farsa. Em relação ao discurso final de Katherina, Goddard 

afirmou que não deveria ser entendido de forma literal. Por ser inteligente, Katherina 

logo percebe que pode manipular Petruchio usando suas próprias armas, “tame him in 

his own humor”. Portanto, ela, na verdade, se diverte ao declamá-lo para Bianca e a 

                                                           
22 O termo ‘farsa’, entretanto, não era conhecido na época (cf. Davis, 1978). 
23 Essa data se refere à primeira edição do livro, não à data da edição consultada (1967). 
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Viúva que não sabem o que toda mulher sabe24, isto é, que a mulher pode comandar o 

marido desde que o deixe pensar o contrário. Na cena final, a plateia e os leitores devem 

entender que Petruchio será a personagem “domada”; mas para todos, continuará sendo 

o chefe da casa. Aos pensadores da época de Goddard, que pregavam a igualdade entre 

os gêneros, faltava senso de humor ao ler o discurso de Katherina como retrógrado. 

Finalmente, segundo o autor, Shakespeare deixa que a plateia, ou o leitor, faça sua 

própria interpretação da peça. Mas ele nos mostra alguns caminhos, e isso ocorre com o 

Prólogo. Ao contrário de The Taming of a Shrew, em que Sly aparece no fim da peça, 

em A Megera Domada Sly desaparece no fim da primeira cena do primeiro ato. Na 

visão de Goddard, tanto Sly quanto Petruchio são levados a crer que são grandes lordes, 

que provavelmente despertarão para a realidade. Segundo o autor, ou os casos de Sly e 

Petruchio são iguais ou opostos; mas questiona “can there be much doubt which was 

intended by a poet who is so given to pointing out analogies between lovers and 

drunkards, between lovers and lunatics?” (p. 73). Essa seria a razão de não mostrar Sly 

no final da peça, seria como explicar uma piada; algo que Shakespeare não faria, uma 

vez que o Bardo “wants us to find things for ourselves” (p. 73). Muitas das ideias de 

Goddard foram retomadas por Bloom em seu livro de 1998, que será abordado mais 

adiante. 

 Robert Heilman, em um artigo publicado em 1966, fez um histórico da crítica 

em relação à peça desde 1904 até aquele momento. Para o autor, A Megera Domada 

sofreu diversas revisões e muitas delas “have domesticated a free-swinging farce and 

made it into a brittlely ironic closet drama” (p. 151). Na opinião de Heilman, vários 

estudiosos se afastaram do texto que, para ele, é uma farsa por mostrar personagens cuja 

personalidade não possui muita profundidade e pela ação ocorrer de maneira rápida. Na 

farsa, as personagens não têm tempo para refletirem sobre seus atos e os abusos verbais 

e físicos não são sentidos. Nas palavras do autor, “these people rarely think, hesitate, 

deliberate, or choose: they act just as quickly and unambiguously as if someone had 

pressed a control button” (p. 154). Além disso, somente na farsa poderia haver uma 

mudança de personalidade tão drástica como ocorre com Katherina. Contudo, Heilman 

afirmou que Shakespeare se afastou da farsa elementar ao dotar Katherina e Petruchio 

                                                           
24 Goddard sugere que A Megera Domada antecipa a ideia de What every woman knows, peça escrita pelo 
escocês James M. Barrie e encenada pela primeira vez em Londres em 1908. A peça tem sido vista como 
uma expressão do apoio de Barrie às sufragistas, assim como o retrato dos segredos que mantêm um 
casamento. 
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de inteligência e sentimento. Em relação à Katherina e ao seu discurso final, o autor 

declarou que “the painful emotions take her way beyond the limitations of the 

essentially painfree personality of basic farce” (p. 158) e que não devemos acreditar em 

suas palavras. Seu discurso é uma declaração automática de uma doutrina vigente. 

Assim como não cremos no direito divino dos reis, elemento dramático em várias peças 

shakespearianas, também não devemos acreditar nas palavras de Katherina sobre a 

submissão feminina. Heilman também discordou da ideia de que seu discurso é irônico. 

Primeiro porque somente sete ou oito versos podem ser lidos ironicamente e segundo 

porque mais de 40 versos de pura ironia não condiziriam com a franqueza de grande 

parte da peça. 

Em artigo intitulado ““The Taming of the Shrew”: Shakespeare’s Mirror of 

Marriage”, de 1975; Coppélia Kahn também leu a peça como uma farsa e afirmou que, 

ao contrário de outros exemplos de literatura misógina, A Megera Domada, na verdade, 

satiriza as atitudes masculinas em relação às mulheres e não a própria mulher na pessoa 

da megera. Shakespeare atinge esse objetivo em vários momentos. O primeiro deles 

surge logo no Prólogo. A transformação de Sly em um lorde sugere que a mudança de 

Katherina também pode ser ilusória. Ao se afastar da tradição literária, em que as 

megeras já eram casadas e retratadas como tiranas domésticas, Katherina é mostrada 

como sendo uma vítima do “marriage market”, uma peça a ser vendida por seu pai e 

comprada por Petruchio. Para Kahn, também há uma disparidade entre o que falam 

sobre Katherina e o que ela realmente faz e diz. Seu discurso é, portanto, defensivo e 

não ofensivo e suas reações violentas são causadas por provocação ou intimidação. 

Shakespeare também sugere que a supremacia masculina é baseada em absurdos, como 

no Ato V, quando Petruchio exige que Katherina concorde com seu ponto de vista 

mesmo que esteja errado. Na opinião de Kahn, Katherina segue o conselho de Hortensio 

e se submete às vontades e desejos de seu marido por necessidades básicas: “a bed, a 

dinner, some peace and quiet” (p. 96). As falas de Katherina no Ato IV, Cena 5 deixam 

claro que ela considera Petruchio um louco. Além disso, uma vez que as comédias 

shakespearianas celebram o amor, para Kahn, é bem possível que Katherina tenha se 

apaixonado por Petruchio. Essa hipótese, segundo a autora, pode ser confirmada pelas 

reações de Katherina depois do casamento e na casa de campo e nas cenas finais da 

peça, nas quais há um tom alegre e festivo e não amargo e tempestuoso como nos 

primeiros três atos. 
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Ruth Nevo (1980) também defendeu a ideia de que a peça é uma farsa e que 

Katherina se apaixonou por Petruchio. Como apontou Santos (1993), junto com Kahn, 

Nevo faz parte da crítica feminista conciliatória que tem como objetivo “salvaguardar o 

prestígio de Shakespeare com as mulheres e os leitores/espectadores de idéias 

progressistas” (p. 37). Na visão de Nevo, Petruchio não deseja dobrar a vontade e o 

espírito de Katherina. Os métodos empregados pelo “Dr. Petruchio” falam diretamente 

“to the self she has been and the self she would like to be; the self she has made of 

herself and the self she has hidden” (p. 49) e não são brutalidades arbitrárias, mas sim 

mensagens claras. Ao longo da peça os dois formam uma aliança que é confirmada e 

exibida no ato final. 

Na visão de Peter Saccio, em seu artigo “Shrewd and kindly farce” , de 1984, 

“the play is definitely (though not exclusively) farcical” (p. 34). Para muitos teóricos, 

segundo Saccio, é difícil associar Shakespeare a algo tão inferior quanto à farsa, uma 

vez que a mesma sempre teve uma conotação ruim. Saccio afirmou que a peça é uma 

farsa tanto geniosa (shrewd) quanto gentil (kindly). Geniosa por que tanto o herói 

quanto a heroína são pessoas turbulentas, ambos tem as características de verdadeiras 

megeras: energia, irascibilidade e algazarra. Katherina também sofre por ter uma fama 

que não condiz com seu comportamento e por ter uma irmã dissimulada e um pai que 

não consegue lidar com as filhas. Contudo, Saccio destacou que uma palavra importante 

para o efeito da peça e que muitas vezes não é analisada pelos críticos é “kindly” (que 

junto com suas variações aparece 20 vezes no texto). No Prólogo e na cena final, os 

muitos sentidos de “kindly” são enfatizados várias vezes. Em A Megera Domada, há 

uma transformação do que é turbulento para o que é natural no sentido de pertencer às 

relações humanas. Conforme o autor, se a palavra “kindly” fosse mais notada, a crítica 

feminista poderia ficar mais confortável em relação à peça. 

 Ao abordar a peça em seu livro Shakespeare – a invenção do humano de 1998, 

Harold Bloom relatou não ver paralelos entre o Prólogo e o restante de A Megera 

Domada. Para ele, o Prólogo não é nada além de duas cenas estranhas que poderiam 

estar em outras comédias de Shakespeare. Contudo, deve-se aceitar dois pontos em 

relação ao mesmo, segundo o autor: 1) ele distancia a ação da peça e 2) dá a entender 

que o deslocamento social é uma forma de loucura. Conforme Bloom, A Megera 

Domada é tanto uma comédia romântica quanto uma farsa. Para ele, não só Katherina e 

Petruchio foram feitos um para o outro, como se apaixonaram. Bloom explicou que 
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Petruchio é a escolha ideal para Katherina “in her quest to free herself from a household 

situation far more maddening than Petruchio’s antic zaninnes” (p. 29) e que o único 

momento verdadeiramente de agonia para Katherina ocorre devido ao atraso de 

Petruchio na cerimônia de casamento, pois ela teme ter sido deixada no altar. Mesmo 

após reproduzir a fala de Katherina, em que diz que está sendo forçada a dar sua mão 

contra sua vontade, Bloom afirmou que sua reação não é a de uma mulher contrariada, 

mas sim a de uma mulher que está realmente apaixonada. Na opinião de Bloom, 

Katherina descobre como “domar” Petruchio no episódio da lua/sol (IV, 5, 1-22). Daí 

em diante ela domina a situação e seu discurso final é irônico: “she is advising women 

how to rule absolutely, while feigning obedience” (p. 33), somente alguém com uma 

mente muito fechada poderia ouvir tal discurso de outra forma. Para Bloom, os dois 

compartilham uma linguagem ou código secretos: “their final shared reality is a kind of 

conspiracy against the rest of us: Petruchio gets to swagger, and Kate will rule him and 

the household, perpetually acting her role as the reformed shrew” (p. 29). O autor 

afirmou ainda que a visão feminista de que Katherina casou com Petruchio contra sua 

vontade é errada; embora não haja nada no texto que confirme essa ideia. 

Quase vinte anos depois, Sharon Hamilton em seu livro Shakespeare’s 

daughters (2003) também classificou a peça como uma farsa. No entanto, a autora 

destacou que como todas as melhores comédias shakespearianas, as personagens 

principais são criadas de forma realista. Hamilton afirmou que toda a humilhação e o 

desconforto que Petruchio causa em Katherina é com o intuito de ensiná-la empatia, ele 

mostra a ela como conseguir tudo que deseja representando um novo papel – o de 

esposa bem comportada. Embora a autora afirmasse que os métodos de Petruchio são 

cruéis, seus objetivos são nobres – Katherina deveria mudar seu comportamento para se 

libertar do isolamento, pois só deixando de ser uma “megera” poderia amar e ser amada.  

Por ensinar a Katherina como se comportar; Petruchio, além de marido, se torna uma 

figura paterna: 

 

Petruchio treats Kate with the cunning of a behavioral psychologist. 
He shows her that she need not be obstreperous to get attention, that 
wit can be a more effective weapon than coercion, that compassion 
can be a sign of strength, that she is someone capable of attracting and 
giving love. (p. 110). 
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2.3.2. Ambiguidades, paradoxos e jogos 

 

 Passemos, então, para o grupo que destaca não só as ambiguidades e paradoxos 

do texto shakespeariano, como também o jogo. Alexander Leggatt (1978) é um dos 

autores que apontou o esporte (o jogo) como um dos principais temas na peça. O autor, 

ao contrário de Bloom, traçou um paralelo entre o Lorde e Petruchio, destacando que 

ambos demonstram uma forte relação com seus cães; no Prólogo, o Lorde fala de seus 

animais com apreço, contentamento e preocupação: “Huntsman, I charge thee, tender 

well my hounds./Breathe Merriman, the poor cur is emboss’d,/And couple Clowder with 

the deep-mouth’d brach./Saw’st thou not, boy, how Silver made it good/At the hedge 

corner, in the coldest fault?/I would not lose the dog for twenty pound” (Prólogo, Cena 

1, 14 - 19); ao chegar em casa, Petruchio indaga sobre seu cão: “Where’s my spaniel 

Troilus?” (IV, 1, 137). Além disso, Petruchio é visto como um ator, “putting on an act” 

– o que torna aceitável o tratamento que impõe à Katherina; o Lorde personifica um de 

seus criados para enganar Sly. Ambos são retratados como amantes do prazer, mas com 

um forte sentido de decência. Tanto o Lorde quanto Petruchio sabem manter a 

brincadeira sob controle. Leggatt também apontou para o fato de que diversas falas de 

Petruchio demonstram suas atitudes paradoxais, “throughout his behaviour runs this 

constant sense of paradox, of a crazy inversion of motive and action” (p. 52). Ao 

analisar a “domesticação” de Katherina, Leggatt afirmou que não é apenas uma lição 

sobre adequação, mas um jogo e que sempre somos lembrados que Petruchio está 

representando um papel. Em vários momentos da peça, tanto o esporte quanto a atuação 

são invocados para que possamos nos afastar da situação e apreciar a domesticação, 

tornando-a aceitável. Como esposa, Katherina se conforma; mas como jogadora, se 

torna uma parceira habilidosa. Na cena final, quando há a aposta, Katherina sente prazer 

em vencer. Segundo o autor, “her submission to her husband is not something to be 

admitted with shame, or rationalized, but celebrated – particularly in the presence of 

women who have just failed the test she has so triumphantly passed” (p. 61). 

 John C. Bean, em “Comic structure and the humanizing of Kate in The Taming 

of the Shrew” de 1980, declarou que grande parte da crítica em relação à peça pode ser 

dividida em dois campos: os revisionistas, que afirmam que Kate não foi domada por 

Petruchio e, portanto, seu discurso final é irônico e os anti-revisionistas, que leem a 

peça como uma farsa. Bean propõe uma terceira via. Para o autor, em A Megera 
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Domada há o surgimento de uma heroína humanista, isto é, ela reflete vários 

pressupostos em relação a um casamento ideal popularizados pelos reformistas 

humanistas do período Tudor. Segundo Bean, “Kate is able to envision the family as an 

ordered kingdom in which the subject’s obedience is a response not to the king’s will 

but to the king’s love” (p. 69). Começando com Erasmus e Juan Luis Vives, além de 

Heinrich Bullinger e Robert Cleaver, vários estudiosos do século XVI examinaram o 

problema da hierarquia e do reino no nível familiar. Conforme suas visões, marido e 

mulher deveriam ter uma relação de amizade, o que fazia com que fossem iguais. O 

modelo de casamento é político, assim a família é um reino em miniatura. O discurso 

final de Kate é, portanto, um reflexo dessa ideia. Como interpretar então o 

comportamento de Petruchio? Para Bean (1980:73), deve-se compreender que Petruchio 

está usando uma máscara, seu comportamento é um jogo: 

 

Petruchio’s method of shrew-taming celebrates life, for Petruchio is 
playing, and when Kate suddenly joins him, Shakespeare presents her 
as cured. Kate’s sense of fun throughout the road scene becomes 
increasingly apparent as she begins to make puns on “sun” (…) and as 
she herself notes the sexual humor in turning the bewildred old 
Vincentio into a fresh, budding virgin. 
 

O autor, contudo, não nega que há elementos da farsa em A Megera Domada; como por 

exemplo, nas cenas em que Petruchio bate em seus criados ou joga a comida no chão. 

Segundo ele, a peça é um misto de farsa e romance, o que sugere que o próprio 

Shakespeare não tinha um propósito bem definido e que estaria descobrindo as 

possibilidades de trabalhar com um tipo de estrutura cômica dentro das demandas de 

outro. Finalmente, na visão de Bean, a atitude de Shakespeare é paradoxal em relação 

ao discurso final de Katherina. Embora suas palavras reflitam novas ideias sobre a 

relação entre marido e mulher, a maneira como ela é forçada a dizê-las ecoa antigos 

comportamentos: “The clear distortion here between humanized character and 

dehumanizing plot suggests that if Shakespeare is to express adequately civilized 

notions about women he must turn from the old fabliau tales that demand an 

impersonal, even mechanical female” (p. 74). 

Em seu livro Wooing, wedding, and power: women in Shakespeare’s plays, de 

1981; Irene Dash apontou para o fato de Katherina não possuir solilóquios, ela se revela 

através de suas ações e diálogos. Suas características são reveladas por outras 

personagens. Assim, não conseguimos saber as reais intenções de Shakespeare. Outro 
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ponto a ser destacado é o fato de Petruchio muitas vezes falar em contradições, isto é, 

ele usa diversos trocadilhos ao longo da peça, o que nos faz questionar seu discurso 

machista, como aquele em que diz que “She is my goods, my chattels, she is my house 

(...) my any thing” (III, 2, 230-32). Seu discurso sobre “continency” também nos dá 

pistas sobre seu comportamento, de acordo com Dash. Petruchio não usa força para 

“domar” Katherina e muito menos um comportamento sexualmente agressivo, ele a 

respeita. Aos poucos Katherina começa a compreender seu marido e a aceitá-lo. Assim, 

para Dash, o discurso final de Katherina não deve ser lido de maneira direta, mas sim 

irônica, pois “she has found more than a husband in a hostile world: she has found a 

friend” (1981:61). 

Como destacou Santos (1993), outra autora que está vinculada à crítica 

feminista, mas ressalta a ambiguidade do texto é Marianne L. Novy em seu livro Love’s 

argument: gender relations in Shakespeare de 1984. Para Novy, segundo Santos, “o 

tratamento das temáticas do patriarcado e do jogo, (...) se desenvolvem de maneira 

ambígua, o que confere uma nova dimensão ao relacionamento de Katherine e Petruchio 

assim como ao deles com a sociedade” (p. 37). Em seu artigo de 1979, Patriarchy and 

play in The Taming of the Shrew, Novy (apud THOMPSON, 2003:37) demonstrou a 

atitude paradoxal de Petruchio em relação ao patriarcado. Se por um lado ele se 

comporta como um jogador cuja tática é violar as convenções sociais, por outro ele 

confia nessa mesma sociedade para ratificar seu poder patriarcal. 

 

2.3.3. Sexismo e violência 

 

Por fim, passemos para a crítica condenatória, que ressalta os aspectos machistas 

e violentos da peça. Para Santos (1993:36-7), “em geral, a crítica feminista condenatória 

faz uma leitura predominantemente literal de A Megera Domada, recusando-se a 

analisar o subtexto da peça”. A primeira autora a ser destacada é Linda Bamber que em 

Comic women, tragic men – a study of gender and genre in Shakespeare, de 1982, 

partiu do pressuposto que Shakespeare, inevitavelmente, escreveu a partir da 

perspectiva de seu próprio gênero (gender), assim o que representa o Eu (self) é 

necessariamente masculino e o que representa o Outro (other), que desafia o Eu, 

feminino. Analisando os gêneros usados pelo dramaturgo, isto é, a tragédia, a comédia e 

o romance, Bamber afirmou que na tragédia o Outro trai ou parece trair o Eu; na 
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comédia, o Outro evade as hierarquias sociais dominadas por versões do Eu masculino; 

e no romance o Outro vai e vem, deixando o Eu desolado quando parte e o 

surpreendendo quando reaparece. Sempre que as comédias shakespearianas desafiam os 

limites da igualdade sexual elas terminam reafirmando esses limites. A Megera Domada 

é a peça em que Shakespeare mais elaborou o tema da batalha dos sexos, que termina 

com a completa humilhação do feminino, “insofar as it is a power struggle, Kate loses” 

(p. 33). Segundo Bamber, o tema da batalha dos sexos é inerentemente sexista, ela só é 

engraçada para aqueles que aceitam o status quo como a ordem natural das coisas; para 

os que discordam, a concessão de Kate é constrangedora. Para a autora, “perhaps 

Shakespeare himself was also dissatisfied with the resolution to The Taming of the 

Shrew, for after this play he abandons both the shrew and the feminist challenge for the 

comic heroine” (p. 35). 

Lynda Boose, em seu artigo “Scolding Brides and Bridling Scolds: Taming the 

Woman’s Unruly Member”, de 1991, historicizou a peça e chamou atenção para a 

história das mulheres inglesas da época. Boose enfocou a questão das shrews e scolds e 

as punições sofridas pelas mesmas. Segundo a autora, “Kate is the archetypal scold 

whose crime against society is her refusal to accept the so-called natural order of 

patriarchal hierarchy” (p. 192). Como tal, Kate poderia sofrer as punições de uma 

verdadeira scold ou shrew, que seria o cucking-stool ou o bridle. Boose afirmou que em 

vários momentos da peça há alusões a rituais e situações reais.  Como pode ser 

observado em “To cart her rather. She is too rough for me” (Ato I, Cena 1); há uma 

alusão ao cucking-stool, que “it seems to have been either mounted on a cart or affixed 

with wheels” (p. 186). Outra alusão ocorre no discurso final de Katherina, em que diz 

que uma boa esposa deve colocar as mãos em baixo dos pés do marido (Ato V, Cena II). 

Em relação a essa cena, Boose afirmou que “what transpires onstage turns out to be a 

virtual representation of the ceremony that women were required to perform in most 

pre-Reformation marriage services throughout Europe” (p. 182). A última questão a ser 

destacada no texto de Boose diz respeito à humilhação que as mulheres consideradas 

megeras sofriam. Em termos históricos, a punição que sofriam tinha um aspecto de 

espetacularização e carnavalização do corpo feminino; na peça, como já foi abordado 

anteriormente, essa humilhação ocorre na cerimônia e festa de casamento de Petruchio e 

Katherina. Nesses dois momentos Petruchio humilha e envergonha Katherina em um 

espaço que deveria ser dela: 
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On the day of the bridal – traditionally named for the bride because 
she is the ritual figure being honored on that day – Petruchio’s actions 
make Kate the object not of honor but of ridicule. Usurping the bride’s 
traditional delayed entry and robbing her by his outlandish attire of the 
visual centrality that custom invests in brides synecdochically in the 
bridal gown, Petruchio spectacularizes himself in such a way as to 
humiliate the bride. (…) Kate is not being encouraged to enjoy even 
what pleasures may have attended the narrowly constructed space of 
womanhood. She is being shamed inside it. (p. 192 – 4) 
 

Ainda segundo Boose, a partir do momento em que Katherina percebe que Petruchio 

detém todo o controle, ela, racionalmente, decide agradá-lo e encorajar sua 

generosidade. 

Ao contrário de alguns autores que veem a peça como uma farsa ou um jogo 

entre “iguais”, Emily Detmer em “Civilizing Subordination: Domestic Violence and 

The Taming of the Shrew”, de 1997, afirmou que o método que Petruchio emprega para 

“domar” Katherina é violento e abusivo, mesmo que ele nunca use violência física. Na 

opinião da autora, a violência e a dominação pelas quais Katherina passa estão de 

acordo com algumas ideias que entravam em vigor na época, isto é, desde que a 

correção e a dominação fossem feitas com “gentileza” não haveria problema. Para 

muitas feministas e ativistas dos direitos humanos, a violência doméstica não se resume 

à violência física, mas abrange uma série de comportamentos que incluem intimidação, 

isolamento, ameaças, abuso emocional, manipulação econômica e violência sexual. Em 

A Megera Domada, Petruchio se enquadra em todos os tipos de violência exceto o 

último. Assim, conforme Detmer, os métodos de Petruchio podem ser lidos tanto 

através do movimento reformista de alguns teóricos humanistas quanto do trabalho do 

movimento feminista do século XX em relação à violência doméstica. Detmer foi além 

e analisou o relacionamento de Katherina e Petruchio pela ótica da Síndrome de 

Estocolmo25. Ao contrário de Boose (1991), que criticou a história de violência contra 

as mulheres que ocorre fora dos palcos, Detmer enfocou a violência representada no 

palco e questionou por que algumas pessoas não a veem. Para a autora, Petruchio exerce 

total controle sobre Katherina; isolando-a, ameaçando-a e a privando de comida e sono. 

                                                           
25 Em linhas gerais, a Síndrome de Estocolmo é uma defesa psíquica desenvolvida por uma pessoa que 
tem sua vida, sua segurança física ou emocional ameaçadas. Pode aparecer em diversos tipos de 
relacionamentos: pais e filhos, esposas e maridos, etc. A pessoa que sofre com algum tipo de abuso 
transforma o abusador em uma figura benevolente. Para alguns autores, as mulheres estariam mais 
predispostas a desenvolver a síndrome em relações interpessoais (cf. Sodré, 2010 em 
http://idmed.com/Saúde/Saúde-de-A-Z/estocolmo-sindrome-de.html). 
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Embora também passe pelas mesmas privações, ele o faz de livre espontânea vontade, o 

que não é verdade para Kate. Uma vez que “Kate is completely isolated and convinced 

that Petruchio could carry out any of his threats, she must bond with her abuser in order 

to survive” (p. 287). Assim, quando há a famosa cena sobre o sol e a lua e Vincentio 

(Ato IV, Cena 5) e seu discurso final, pode-se observar a total dominação de Petruchio 

sobre Katherina, tanto de seu discurso quanto de suas ações. Como professora feminista, 

Detmer acredita que “insisting on the farcical nature of the play is one way to make it 

less problematic for readers” e que deve-se resistir ler o texto com os olhos do 

dominador e minimizar a violência sofrida por Katherina só por que não há cicatrizes e 

hematomas. Do contrário, corre-se o riso de legitimar as ações de Petruchio. 

Por fim, Paiva (2004) partiu do modelo sociointeracional de leitura e da 

definição de discurso do socioconstrucionismo para analisar os mecanismos que 

(des)constroem as identidades e calam os dominados, neste caso as megeras. Para a 

autora, Katherina, embora seja uma personagem teatral, reflete a essência de uma 

realidade, na qual a mulher ideal era submissa e silenciosa; a megera subvertia esse 

modelo, pois fazia uso impróprio da linguagem; com sua língua afiada e comportamento 

independente ameaçava a ordem social. Em A Megera Domada, Kate é uma mulher 

desprezada pelos homens, que não tem o carinho do pai e não possui amigas, além de 

ser oprimida pelo sistema patriarcal na qual o homem era o único que tinha direito à 

voz. Embora tente lutar contra isso, Kate acaba conformando-se com seu destino. Essa 

conformação se inicia a partir do momento em que seu pai negocia seu casamento com 

Petruchio; daí em diante este começa a desconstruir sua imagem de megera e 

domesticá-la. Ele o faz em etapas: primeiro através do discurso, ele anula a voz de Kate, 

distorcendo tudo que ela diz; depois ele faz com que ela viaje suja e molhada e a isola 

em uma casa onde ela não pode comer nem dormir e onde seu marido trata os 

empregados com violência e, por fim, faz com que Kate veja o mundo sob seu ponto de 

vista. Para sobreviver, Kate aprende a se conformar com uma situação que era 

respaldada pelo sistema patriarcal. Nas palavras de Paiva (2004:67), “Petruccio 

desconstruiu uma Kate nociva à sociedade e começou a construir uma outra, cuja nova 

identidade seria o ideal preconizado pela ideologia machista vigente”. Em relação ao 

discurso final de Kate, Paiva compartilha da visão proposta por Detmer (1997): embora 

seja o mais longo da peça não reflete seus reais pensamentos e desejos, e sua rendição 

foi um ato de sobrevivência. 
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As primeiras seções desse capítulo abordaram as megeras, tanto na sociedade 

inglesa – seus crimes e punições – quanto na literatura oral e escrita. Além, é claro, de 

como o dramaturgo William Shakespeare construiu a sua versão para as megeras em 

algumas de suas peças, especialmente em A Megera Domada. Partindo da metodologia 

de Prado (1992) para a análise da personagem teatral, pôde-se perceber, ao analisarmos 

as personagens Katherina e Bianca, que a “megerice” de Katherine se dá muito mais 

pelo viés discursivo do que por suas ações. 

Em um segundo momento, foram apresentadas algumas leituras da peça 

propostas por estudiosos provenientes de diferentes correntes metodológicas e períodos 

de tempo. Como se pôde comprovar a partir desse levantamento crítico sobre a peça, 

uma obra como A Megera Domada pode suscitar diversas leituras. Partindo do 

pressuposto de que uma adaptação também é uma das possíveis leituras de uma obra, 

vamos abordar no capítulo seguinte algumas das adaptações de A Megera Domada para 

o cinema e a televisão, enfocando a representação das personagens femininas, Katherina 

e Bianca. Como as duas personagens foram lidas por roteiristas e diretores do século 

XX e XXI? É possível dizer que algumas dessas adaptações foram influenciadas por 

alguma das leituras sobre a peça? 
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3. Cinema e literatura ou literatura e cinema 

 

 No início de sua história, o cinema era visto por muitos não como uma forma de 

arte, mas simplesmente como uma indústria, consequentemente, era considerado uma 

simples forma de entretenimento que não deveria ser comparado às formas artísticas 

mais clássicas, como a pintura e a literatura. Contudo, o cinema e a literatura sempre 

caminharam juntos. No início do século XX, de acordo com Deborah Cartmell 

(2006:1152), havia três posicionamentos em relação a essa junção: os puristas que não 

queriam ter contato algum com a literatura, os que encontraram na literatura analogias e 

metodologias aplicáveis ao cinema e os que adaptavam, não só técnicas e estilos 

literários, como um texto literário completo. Sergei Eisenstein encontrou na literatura 

(Shakespeare, Zola, Dickens, Balzac, Flaubert, entre outros) técnicas que poderiam ser 

usadas no cinema. O cineasta não era a favor de se apropriar diretamente dos textos 

literários, mas sim de estudar todos os elementos que constituíam uma obra literária. Em 

um de seus textos26, ele comparou o diretor D.W. Griffith, considerado o fundador da 

indústria cinematográfica americana, com Charles Dickens. 

 Outros cineastas, contudo, adaptaram ou “se apropriaram” dos textos literários, 

uma vez que as histórias eram conhecidas, o que fazia com que as pessoas seguissem a 

narrativa mais facilmente, e porque ao ligar o nome de autores do cânone literário ao 

cinema fazia com que este tivesse seu valor elevado, como demonstrou Frank L. Dyer, 

presidente da Motion Pictures Patents Company em The moral development of the silent 

drama. Segundo ele, mencionado por Cartmell (2006:1153), “When the works of 

Dickens and Victor Hugo, the poems of Browning, the plays of Shakespeare and the 

stories from the Bible are used as a basis for moving pictures, no fair-minded man can 

deny that the art is being developed along the right lines”. A defesa do uso da literatura 

no cinema por Dyer e outros estava ligada à visão, no início do século passado, de que 

este era uma influência corrupta e imoral no público. 

 Com o passar do tempo, o cinema ganhou o reconhecimento artístico que muitos 

cineastas almejavam e até passou a ser reconhecido como a sétima arte. Segundo 

Giddings, mencionado por Cartmell (1999:23-4), as adaptações de textos para telas 

foram privilegiadas pelos prêmios da Academia e têm uma viabilidade comercial 

imediata. Entretanto, o campo das adaptações fílmicas ainda é visto de forma 

                                                           
26 “Dickens, Griffith and the Film Today”, de 1944. 
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preconceituosa, como apontou a autora (2006:1153). Esse preconceito, perpetuado pela 

escola purista de cinema, insiste em dizer que os filmes que “roubam” estruturas 

narrativas da literatura tornam as adaptações dependentes e inferiores ao seu correlato 

literário. 

Desde a publicação na América do Norte, em 1957, do livro Novels into films de 

George Bluestone, que lidava com a questão da adaptação fílmica de obras literárias, em 

particular os romances, diversas correntes surgiram nos estudos sobre adaptação. 

Contudo, a questão da fidelidade sempre esteve presente. Para Brian McFarlane (1996), 

isso ocorre por duas razões: a primazia da obra literária e sua maior respeitabilidade. 

Embora poucos estudiosos se digam contrários ao viés da fidelidade, “The concern with 

the fidelity of the adapted film in letter and spirit to its literary source has 

unquestionably dominated the discourse on adaptation” (ORR, citado por 

McFARLANE, 1996:9-10). Isso pode ser visto nos estudos feitos por Geoffrey Wagner 

(1975) e Dudley Andrew (1984), que propuseram classificações com base na fidelidade 

em relação ao texto fonte (DINIZ, 2006:218).  

Robert Stam abordou a questão da adaptação em diversas de suas obras. Para o 

autor (2000:58, 2005:3-8), o sentido de inferioridade que se dá à adaptação é fruto de 

diversos preconceitos e hostilidades. De forma suscinta, o primeiro deles gira em torno 

da valorização da anterioridade histórica da obra literária, o que acarreta na ideia de a 

literatura sempre ser considerada uma arte superior. O segundo surge do pensamento 

dicotômico que presume certa rivalidade entre o cinema e a literatura. De acordo com 

uma anedota, um escritor e um cineasta estão viajando em um mesmo barco, mas um 

secretamente deseja jogar o outro ao mar. O terceiro preconceito em relação à adaptação 

tem origem na iconofobia, que tem como fontes as proibições judaica, islâmica e 

protestante às “imagens gravadas” e a depreciação platônica e neoplatônica ao mundo 

da aparência fenonemal. De certa forma ligado à iconofobia, a quarta hostilidade é 

resultado da logofilia, isto é, a valorização do verbal, típica de culturas enraizadas na 

palavra sagrada das “religiões do livro”. Há uma exaltação da palavra escrita como o 

meio privilegiado de comunicação. O quinto parece ter origem na anticorporalidade, 

uma aversão à “corporificação” indecorosa do texto fílmico, o que é visto é considerado 

obsceno. O sexto é o que o autor chama de mito da facilidade, uma noção desinformada 

e de certa forma puritana de que os filmes são mais fáceis de serem feitos e assistidos. O 

sétimo é uma forma subconsciente de preconceito social, as adaptações seriam versões 
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mais simples dos textos fontes, para agradar uma plateia que não possui o que Bourdieu 

apud Stam (2005:7) chamou de “capital cultural”. Por fim, as adaptações são acusadas 

de parasitismo, pois se embrenham pelo corpo do texto fonte e roubam sua vitalidade. 

O autor também se posiciona contra a noção de fidelidade como princípio 

metodológico, uma vez que a mesma é bastante problemática por um número de razões. 

Pode-se questionar se a fidelidade estrita é possível visto que: 

 

Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à 
mudança do meio de comunicação. A passagem de um meio 
unicamente verbal como o romance para um meio multifacetado como 
o filme, que pode jogar não somente com palavras (escritas e faladas), 
mas ainda com música, efeitos sonoros e imagens fotográficas 
animadas, explica a pouca probabilidade de uma fidelidade literal, que 
eu sugeriria qualificar até mesmo de indesejável (2008:20). 
 
 

Mais recentemente, teóricos da adaptação desenvolveram uma abordagem que 

não propõe categorizar as adaptações, mas catalogar elementos que podem ou não ser 

adaptados. É o caso do já citado McFarlane, que baseou sua abordagem nas funções 

narrativas de Roland Barthes. Para Diniz (2006:220), McFarlane considera a adaptação 

como uma tradução. Stam (2000) também propôs “tradução” como um tropo mais 

apropriado para a adaptação. Para essa corrente, o importante é traduzir os elementos da 

obra fonte da melhor maneira possível, e como as obras fontes podem ter diversas 

leituras, a procura pela fidelidade se torna inútil: “any given film version is able only to 

aim at reproducing the film-maker’s reading of the original” (McFARLANE, 1996:9). 

Nas palavras de Stam (2000:62), “the trope of adaptation as translation suggests a 

principled effort of intersemiotic transposition, with the inevitable losses and gains 

typical of any translation”. 

Outro que propôs uma relação entre tradução/adaptação é Lawrence Venuti em 

seu artigo “Adaptation, Translation, Critique” de 2007. Para o teórico, tanto a tradução 

quanto a adaptação re-contextualizam/reinterpretam as obras fontes. Uma adaptação 

fílmica de uma obra literária é uma interpretação do texto fonte usando um meio 

diferente. Venuti ressalta que ao tratar uma adaptação como uma das possíveis 

interpretações para a obra fonte, é importante lembrar que 
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Just as no translation can be judged through a simple comparison to 
the source text it translates because of the manifold losses and gains 
that necessarily result from the translation process, so no film 
adaptation can be judged merely through a comparison to its prior 
materials because of the extensive and complicated ways it processes 
them. (p. 12) 
 

 
 Linda Hutcheon (2006:18) destacou que “adapters are first interpreters and then 

creators”. Por isso avaliar o sucesso de uma adaptação com base na fidelidade ao texto 

fonte é inútil. A autora apontou que do ponto de vista do adaptador, uma adaptação é 

um ato de apropriação e que isso é um processo duplo, uma vez que envolve 

interpretação e criação de algo novo. Ao invés de se priorizar a fidelidade, deve-se 

analisar uma adaptação por meio da criatividade e habilidade para criar seu texto 

(apropriando o texto fonte e tornando sua interpretação autônoma). 

 A maioria dos autores citados abordou as adaptações cinematográficas de 

romances; que, segundo Cartmell (2000), são mais facilmente explicadas do que as 

adaptações de Shakespeare, que serão abordadas na próxima seção. Para a autora, é 

imprescindível que se distinga entre uma adaptação e uma peça e para explicar essa 

diferença, ela cita Luke McKernan que disse que enquanto uma peça é um texto que 

pode ser representado no palco, um filme é um texto e uma representação 

(performance); Cartmell afirmou que a história não passa de um material bruto, já o 

filme é a maneira pela qual essa história é construída ou remodelada. Em suas palavras: 

“It is important to note that a film is not simply an adaptation of a play; the play is only 

one element of this intertextuality. Nonetheless, the source story (the play by 

Shakespeare) is interpreted through a number of cinematic and ‘extra-cinematic’ codes” 

(p. 5). 

 

3.1. Shakespeare em adaptações 

 

Como apontou Cartmell (2006:1155), Shakespeare foi adaptado para a sétima 

arte por diversas razões e segundo Leão (2006:265-6), desde a invenção do cinema 

pelos irmãos Lumière, mais de 700 filmes já foram feitos a partir das peças do Bardo 

em vários países com os mais diversos estilos. Algumas peças já foram sucesso da 

Broadway que depois foram adaptadas para o cinema; outras adaptadas para os tempos 

modernos e outras para culturas totalmente diferentes. Todas essas adaptações 
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demonstram a pluralidade de leituras das peças de Shakespeare e a flexibilidade do 

cinema em tratar a dramaturgia do autor inglês. É claro que há adaptações melhores que 

outras, mas todas devem ser vistas como possíveis leituras da obra do dramaturgo. 

Como não há uma adaptação definitiva de uma obra literária, quanto maior o número de 

adaptações, maior será nossa experiência de leitura daquela obra. Contudo, na opinião 

de Cartmell (1999:24), uma vez que Shakespeare, junto de Jane Austen, é identificado 

pela palavra “heritage”, as adaptações de seus textos tendem a perpetuar uma ideologia 

conservadora, apesar de leituras críticas sugerirem algo diferente. Será que isso pode ser 

afirmado para as adaptações de A Megera Domada que serão analisadas neste trabalho? 

O casamento entre Shakespeare e o cinema27 iniciou-se em 1899, mais 

precisamente em 20 de setembro, com a gravação de quatro cenas da encenação de King 

John de Sir Herbert Beerbohm Tree por William Kennedy e Laurie Dickson no estúdio 

British Mutoscope and Biograph Company’s Embankment. Aparentemente, o filme foi 

projetado em 68 mm no Palace Theatre no mesmo dia em que a peça estreava no Her 

Majesty’s Theatre e os fragmentos que sobreviveram ao tempo mostram a morte do Rei 

por envenenamento em Swinstead Abbey (LEÃO, 2008:265 & INTERNET 

SHAKESPEARE EDITIONS). 

Por várias décadas, os amantes da literatura condenaram as liberdades tomadas 

por cineastas quando adaptavam Shakespeare. Principalmente por que, durante o 

período do cinema mudo, adaptar o mestre da língua inglesa parecia um paradoxo. 

Mesmo assim, diversas peças foram transpostas para as telas do cinema. Na França, 

Sarah Bernhardt encarnou Hamlet em 1900 no Phono-Cinéma-Théâtre durante a 

Exposição de Paris; Georges Méliès produziu Hamlet e Julius Caesar em 1907. Na 

Itália, a indústria cinematográfica, controlada por homens com gostos refinados, se 

especializou em dramas das peças romanas de Shakespeare. Enrico Guazzoni dirigiu 

Brutus, baseado em Julius Caesar, em 1910, e Marcantonio e Cleopatra, baseado em 

Antônio e Cleópatra, em 1913 (Cf. INTERNET SHAKESPEARE EDITIONS). 

Na pátria do dramaturgo, os cineastas sentiram o desprezo da classe alta por uma 

arte considerada tão vulgar. Para tentar mudar essa mentalidade, os atores 

shakespearianos de Londres foram colocados em frente às câmeras. Cecil M. Hepworth 

                                                           
27 Informações relacionadas às adaptações cinematográficas foram retiradas dos sites Internet 
Shakespeare Editions e British Universities Film and Video Council. Disponíveis em: 
http://internetshakespeare.uvic.ca/Theater/spotlight/2005-10/filmintro2.html e 
http://bufvc.ac.uk/shakespeare/. Acesso em: 24 fev. 2011. 
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levou todo o elenco de Hamlet do teatro Drury Lane para uma locação em Dorset em 

1913. O famoso ator Sir Johnston Forbes-Robertson ficou encarregado de traduzir as 

palavras do Príncipe da Dinamarca para as telas (Cf. INTERNET SHAKESPEARE 

EDITIONS). 

Já nos Estados Unidos, J. Stuart Blackton e William Ranous, trabalhando nos 

estúdios New York City Vitagraph, lideraram as produções de filmes adaptados de 

peças shakespearianas. Em seus filmes, que duravam dez minutos, atuaram Charles 

Kent em Julius Caesar (1908), William V. Ranous em Othello, The Merchant of Venice 

e King Richard III, todos de 1908, Paul Panzer e Florence Lawrence em Romeo and 

Juliet (1908) e Rose Coghlan e Maurice Costello em As You Like It (1912). Em 1916, 

D.W. Griffith levou Sir Herbert Beerbohm Tree para Hollywood para atuar no papel 

principal de Macbeth. Edwin e Gertrude Thanhouser, no mesmo ano, produziram King 

Lear com Frederick B. Warde no papel título. Em 1916, a Metro e a Fox lançaram suas 

versões de Romeo and Juliet (Cf. INTERNET SHAKESPEARE EDITIONS). 

Contudo, para alguns, os melhores filmes mudos foram feitos pelos alemães cujo 

expressionismo os fizeram sensíveis àquela arte emergente. Os diretores Svend Gade e 

Heinz Schell levaram Hamlet para as telas em 1920 com uma mulher, Asta Nielsen, no 

papel do Príncipe da Dinamarca. A escolha de uma mulher para o papel de Hamlet se 

baseou na teoria do americano E.P. Vining, de 1881, que, ao analisar os diferentes 

textos da peça, concluiu que Hamlet era na verdade uma mulher apaixonada por 

Horácio e com ciúmes de Ofélia. Apesar dessa constroversa teoria, a forma como o 

filme foi feito, com sua iluminação claro-escuro, suas tomadas fechadas e seus enormes 

cenários, fizeram com que ele se destacasse de todas as adaptações de Shakespeare 

feitas anteriormente (Cf. INTERNET SHAKESPEARE EDITIONS). 

Outros grandes diretores e atores produziram adaptações das peças do 

dramaturgo que foram consideradas obras primas do cinema. Laurence Olivier atuou em 

e dirigiu Henry V (Henrique V) em 1944, Hamlet em 1948 e Richard III (Ricardo III) 

em 1955, entre outros. Segundo o mesmo, “Shakespeare, in a way, ‘wrote for the films.’ 

His splitting up of the action into a multitude of small scenes is almost an anticipation 

of film technique, and more than one of his plays chafe against the cramping restrictions 

of the stage” (apud BUHLER, 2002:74). Orson Welles realizou Macbeth em 1948, 

Othello em 1951, Falstaff em 1965. O diretor japonês Akira Kurosawa foi um dos 

principais modernizadores das peças do dramaturgo inglês com seus filmes Warui yatsu 
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hodo yoku nemuru (Homem Mau Dorme Bem)  de 1963, Kumonosu-jo (Trono 

Manchado de Sangue) de 1957 e Ran de 1985. O russo Grigori Kozintsev contribuiu 

para criar o cânone dos filmes shakespearianos na antiga União Soviética com seu 

Hamlet de 1964 e King Lear de 1970. 

A partir dos anos 1980, o diretor e ator irlandês Kenneth Branagh foi um dos 

responsáveis pelo renascimento de Shakespeare nas telas de cinema. Ele dirigiu e/ou 

atuou em Henry V (Henrique V) de 1989, Much Ado About Nothing (Muito Barulho por 

Nada) de 1993, Hamlet de 1996, Love’s Labour’s Lost (Amores Perdidos) de 2000 e As 

You Like It (Como Gostais) de 2006. 

Assim como a sétima arte adaptou inúmeras peças de Shakespeare, os canais de 

televisão também o fizeram. Segundo Stanley Wells (1982:261), a primeira 

performance do dramaturgo nessa mídia, uma versão de Julius Ceasar, foi feita pela 

British Broadcasting Corporation (BBC) em 1937. Tanto o cinema quanto os canais de 

televisão se aproveitaram de Shakespeare para dar maior seriedade aos novos meios. A 

BBC, além de garantir um maior ar de respeitabilidade ao canal, adaptou as peças 

shakespearianas para refletir o gosto dos abastados que tinham poder aquisitivo para 

comprar os primeiros aparelhos de televisão. 

As produções do canal inglês foram feitas dos mais diferentes modos. Algumas 

vieram diretamente do palco de um teatro, em performances ao vivo que eram 

transmitidas por impulsos elétricos. Entre 1937 e 1939, a BBC transmitiu dezenas de 

peças dessa maneira. George More O’Ferrall e Dallas Bower supervisionaram diversas 

produções. Por serem ao vivo, 20 anos antes da invenção do videotape, nenhuma 

adaptação sobreviveu. De acordo com Kenneth Rothwell (2004:92), “Through spring 

1939, the 11,000 or so owners of London television receivers within a 25-mile vicinity 

had the opportunity to watch Shakespeare programs based on some fifteen different 

plays”. No entanto, quando a Guerra fez com que a BBC suspendesse suas transmissões 

em 1939, as adaptações tiveram seu fim. 

Quando as transmissões foram retomadas, Shakespeare também voltou à grade 

de programação, tanto com peças individuais quanto séries. Entre as séries pode-se citar 

The Life and Death of Sir John Falstaff, de 1959; An Age of Kings28, de 1960 e Spread 

                                                           
28 A série foi baseada nas peças históricas: Ricardo II, Henrique IV, Henrique V, Henrique VI e Ricardo 
III . 
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the Eagle29, de 1963. No artigo “Shakespeare on television”, de 1961, Milton Crane, ao 

escrever sobre An Age of Kings, afirmou que: 

 

Most of the scenes in the B.B.C. plays used simple interiors or 
exteriors, and the camera work was fairly primitive: middle-distance 
shots alternated with close-ups, and the camera angle was rarely 
changed. So the works came through as filmed plays, though as good 
of their kind as anything I can remember. (p. 325) 
 

Nas décadas de 60 e 70, inúmeras peças foram levadas para as telas com atores 

de grande porte. Contudo, o projeto mais ambicioso do canal ocorreu nas décadas de 70 

e 80, quando o BBC Television Shakespeare foi transmitido. Cedric Messina, que já 

tinha produzido várias peças para o canal, propôs adaptar todas as 36 peças do Primeiro 

Fólio, além de Péricles em uma média de seis peças por ano ao longo de seis anos. A 

série tinha como objetivo levar o Bardo para as telas da TV e, segundo o próprio 

Messina, “to make the plays, in permanent form, accessible to audiences throughout the 

world” (apud WELLS, 1982:263). Para Messina, essa acessibilidade significava duas 

coisas: a disponibilidade das fitas e a facilidade com que as peças fossem 

compreendidas (BULMAN, 1984:572). Para cumprir tarefa de tal monta e ajudar nos 

custos de produção, houve a necessidade de se aliar a uma produtora americana - a 

Time-Life Television, que concordou em participar da empreitada, mas com algumas 

condições: as produções deveriam ser interpretações literais das peças com cenários e 

figurinos de época além de não ultrapassarem duas horas e meia de duração, afinal 

“experience shows that the maximum length for a television play to hold the viewer’s 

attention is about two and a half hours” (WELLS, 1982:265). A série teve como 

primeiro texto adaptado a peça Romeu e Julieta em 1978 e foi dividida entre três 

produtores, o já mencionado Messina, que participou da série entre 1978 e 1980, 

Jonathan Miller, responsável pela mesma entre 1980 e 1982 e, finalmente, Shaun 

Sutton, que encabeçou o projeto entre 1982 até sua conclusão em 1985. Cada produtor 

da série abordou as peças de uma maneira; como apontou Bulman (1984). Enquanto 

Messina instruiu seus diretores a não fugirem radicalmente das interpretações 

tradicionais das peças, até mesmo os instruindo a deixarem as peças falarem por si 

mesmas, Miller partiu da ideia de que não havia produção definitiva e que qualquer 

recriação é por natureza uma interpretação; as peças sobre seu comando, no entanto, se 

                                                           
29 Série baseada nas três principais peças romanas: Coriolano, Júlio César e Antônio e Cleópatra. 
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basearam na premissa pós-estruturalista de que qualquer peça de arte espelha a 

sociedade na qual foi criada. Já Sutton exerceu um controle menor sobre seus diretores e 

por isso suas produções não trazem uma marca característica. 

Além de a BBC Television Shakespeare ter ganhado uma reputação de seriedade 

e convencionalismo, a série foi um sucesso comercial e fez com que várias das peças 

shakespearianas mais obscuras ganhassem sua primeira adaptação. O caráter 

educacional da série também foi marcante, e ela se estabeleceu firmemente no currículo 

das escolas e universidades americanas. Segundo Bulman (1984:571), mais de cem 

faculdades e universidades compraram a série completa e outras tantas compraram ou 

alugaram as fitas de peças individuais. 

Entre 1994 e 1998, a série Performance incluiu adaptações de Ricardo II e Rei 

Lear do National Theatre.  Também em 1994, a BBC produziu a série Bard on the 

Box que incluía The Shakespeare Laboratory – série na qual os diretores Adrian Noble 

e Peter Sellars dissecaram suas próprias produções, e Will’s World, cinco curtas 

metragens sobre a vida durante o período elisabetano. 

No entanto, o canal deu pouca atenção às modernizações dos textos. Poucas 

foram as tentativas de se adaptar Shakespeare para o público contemporâneo. Pode-se 

citar Macbeth on the Estate de Penny Woolcock de 1997 e Twelfth Night de Tim 

Supple; contudo, ambas as produções mantiveram o texto original. Já Heil Caesar, de 

1973, e Othello, de 2001, ganharam diálogos modernos escritos por John Bowen e 

Andrew Davies, respectivamente30. 

Em 2005, o canal, mais especificamente a BBC1, incumbiu quatro roteiristas 

de recriar a magia do texto shakespeariano para uma audiência moderna. Foi assim 

que a BBC lançou a série ShakespeaRe-Told como parte de uma “New Shakespeare 

Season” que levou quatro peças – Muito Barulho por Nada, Macbeth, A Megera 

Domada e Sonho de uma Noite de Verão – ao ar nas noites de segunda-feira às 20:30 

durante o mês de novembro (KIDNIE, 2009:104). Segundo a autora: 

 

The emphasis is on rendering Shakespeare’s plays contemporary in 
terms of situation and social attitudes by incorporating into the 
action physical surroundings, material objects, and behaviours that 
might be presumed to be well known to the BBC’s projected 
audience (p. 195). 

                                                           
30 Informações obtidas nos sites <http://www.screenonline.org.uk/tv/id/527139/index.html> e 
<http://www.screenonline.org.uk/tv/id/459382/>. Acesso em 09 jan. 2011. 
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Para Cartmell (2006), essa série foi produzida de uma maneira muito mais 

solta e essa mudança na abordagem do canal em relação às obras de Shakespeare 

reflete a mudança de atitude em relação às adaptações. Nas palavras da autora: 

 

While paying homage to Shakespeare, screen adaptations often 
assert their own autonomy as separate productions, with other 
sources and issues to engage in. In short, Shakespeare adaptations at 
the beginning of the twenty-first century tend to reduce Shakespeare 
to an intertext, one among many other sources, proclaiming their 
independence from the play texts. These adaptations can be more 
fruitfully classified as ‘film on Shakespeare’ rather than 
‘Shakespeare on film’ (p. 1158). 

 

Além disso, segundo Cartmell, longe de serem parasitas, algumas adaptações de 

Shakespeare fornecem oportunidades para contestação e interrogação das obras 

‘originais’. 

 

3.2. A Megera Domada nas telas 

 

 Como apontou Diana Henderson (1998:148), de todas as comédias escritas por 

William Shakespeare, A Megera Domada é a que mais reforça as hierarquias sociais da 

época e talvez por isso não devesse ser tão popular na sociedade moderna e não 

chamasse a atenção de cineastas e produtores. Todavia, não é isso que se vê. De acordo 

com a autora, mais de dezoito versões para as telas foram feitas da peça na Europa e na 

América do Norte, o que coloca A Megera Domada em uma seleta liga junto das quatro 

grandes tragédias, Hamlet, Macbeth, Othello e King Lear; superando as comédias 

consideradas mais maduras por muitos estudiosos. Mas por que, apesar de seu enredo, A 

Megera Domada é tão frequentemente adaptada? Henderson responde essa pergunta 

com base na própria tradição da adaptação da peça, citando Michael Dobson, que em 

sua análise da obra Catherine and Petruchio escrita por David Garrick (1754), escreve 

que: 

 

Garrick’s version provides the source for a performance tradition that 
tames not only the “shrew” but also the text. (...) Such attempts to 
obliterate gender struggle ultimately collapse the leading couple into a 
single entity, “Kate-and-Petruchio,” replicating the plays narrative 
movement and its ideology (HENDERSON, 1998: 148).  
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Durante a era do cinema mudo, uma das primeiras adaptações de A Megera 

Domada de que se tem notícia contém apenas 11 minutos e foi dirigida por D.W. 

Griffith em 1908, e tinha como atores principais Florence Lawrence e Arthur V. 

Johnson. Nesse mesmo ano, na Itália, Lamberto Azeglio dirigiu sua versão intitulada La 

Bisbetica Domata com uma atenção maior ao estabelecimento de uma mise en scéne 

vigorosa. A primeira produção britânica foi realizada em 1911 pela Co-operative Film 

Company e adaptada da produção de F.R. Benson. Essa versão, na verdade, é uma 

filmagem da produção de Benson para o Shakespeare Memorial Theatre e apresenta 

uma pequena pantomima com trechos do texto fonte usados como intertítulos. Outra 

versão muda foi feita na França em 1911: La mégère apprivoisée foi dirigida por Henri 

Desfontaines e estrelada por Jean Herve e Romauld Joubé. Dois anos depois, outra 

versão italiana, La bisbetica domata, foi realizada e teve como diretor Ambrosio Arturo 

e os atores Gigetta Morano e Eleutério Rodolfi em uma versão de vinte e dois minutos 

de duração. Outra produção feita para a British and Colonial Kinematograph, em 1915, 

teve uma grande importância uma vez que fez uso de um primitivo processo de som 

chamado Voxograph no qual os atores declamavam suas falas durante a filmagem e 

quando o filme era projetado no cinema os mesmos atores repetiam as falas ao vivo 

(BRODE, 2000:18-9 & BROOKE, s/d, online). 

Com o advento do som nos filmes, as adaptações baseadas nas peças de 

Shakespeare atraíram muito mais pessoas, que puderam além de ver, ouvir as palavras 

do dramaturgo. Em 1929, a United Artists (U.A.) filmou a primeira adaptação sonora de 

uma peça shakespeariana – A Megera Domada. Dirigida por Sam Taylor e estrelada 

pelo casal de ouro da época, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, essa versão ficou 

famosa pelo jeito como Pickford interpretou o discurso final de Katherina Minola. Com 

uma piscada de olho para a irmã Bianca, a plateia tem a certeza de que Katherina não 

foi domada – o que talvez fez com que as americanas não ficassem tão ofendidas com o 

chauvinismo elisabetano (ROSENTHAL, 2000:135). Segundo Douglas Brode 

(2000:20), embora a participação de Charlie Chaplin (co-fundador da U.A. com 

Pickford, Fairbanks e Griffith) não seja creditada, é fácil acreditar que ele ajudou a criar 

o tom, a atmosfera e a sensibilidade cômica dessa versão. Boa parte dos diálogos 

shakespearianos é substituída pela típica comédia de Sennett-Chaplin, “actors whack 

each other regularly, whereas the Bard’s intention had been to purposefully cut back on 

physical abuse found in earlier shrew plays”. 
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Possivelmente graças ao enorme sucesso alcançado pela versão de Taylor (com 

um custo de US$ 500.000 faturou US$ 1.1 milhão), a peça inspirou vários filmes 

britânicos cujo tema girava em torno de homens “domando” mulheres selvagens; entre 

eles Elstree Calling, de 1930, estrelando Anna May Wong e Donald Calthrop; You 

Made me Love You, de 1933, dirigido por Monty Banks e estrelado por Stanley Lupino 

e Thelma Todd, e Second Best Bed, de 1938, dirigido por Tom Walls, cujo título faz 

referência ao testamento de Shakespeare31. Anos depois, em 1950 e 1952, John Ford 

usou a história de Katherina e Petruchio, vividos por John Wayne e Maureen O’Hara, 

como base em dois de seus filmes: Rio Grande (Rio Bravo) e The Quiet Man (Depois 

do Vendaval), respectivamente. Outro paralelismo ocorreu em 1963, com o western 

McLintock! (Quando um Homem é Homem), escrito por James Edward Grant e dirigido 

por Andrew V. McLaglen, que trouxe mais uma vez às telas Wayne e O’Hara. O poster 

do filme trazia a seguinte pergunta: “He tamed the West, but could he tame her?” 

(ROSENTHAL, 2000:134-5). 

Em 1967, a adaptação mais cara e talvez a mais vista de A Megera Domada, 

dirigida por Franco Zeffirelli e estrelada por outro casal, Elizabeth Taylor e Richard 

Burton, que também foram os produtores do filme, estreou nos cinemas. A versão do 

diretor italiano é exuberante e estridente e, embora tenham sido cortados quase 70% do 

texto fonte e tenham sido inseridas diversas novas falas, o roteiro devota uma atenção 

considerável ao enredo de Bianca (Ibid., p. 139). A visão de Zeffirelli em relação a 

Shakespeare e à peça era bem clara: “We intend to make Shakespeare as successful a 

screenwriter as Abby Mann” e sua intenção era fazê-la engraçada de novo. Assim, o que 

é contado em Shakespeare, como o casamento de Katherina e Petruchio, é mostrado em 

Zeffirelli (BRODE, 2000:22-3). 

Na década de 1990, com a popularização das peças do dramaturgo para o 

público adolescente, foi lançado em 1999 10 Things I Hate About You (10 Coisas que 

Eu Odeio em Você), escrito por Kirsten Smith e Karen McCullah Lutz, dirigido por Gil 

Junger e estrelado por Julia Stiles e Heath Ledger. Para Rosenthal (2000:142): “It is a 

1990s teen comedy with a brain, and a Shakespeare adaptation that is wittier and more 

enjoyable than its source – thanks largely to a good-natured script which follows the 

Shrew’s plot as faithfully as Hollywood conventions and political correctness allow”. 

                                                           
31 “Deixo para minha esposa minha segunda melhor cama com acessórios” (HONAN, 2001:474). 
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Uma análise mais minuciosa do filme, no entanto, mostra que a opinião de Rosenthal 

pode ser questionada. 

Além das adaptações já mencionadas, outras foram feitas em diversos lugares do 

mundo. Em 1942, La Bisbetica Domata, mais uma versão italiana, foi dirigida por 

Ferdinando Maria Poggioli; em 1943, a adaptação húngara, Makacs Kata, foi dirigida 

por Viktor Bánky; em 1956, a adaptação franco-espanhola, La Fierecilla Domada teve 

como diretor Antonio Román; em 1961, foi a vez de a Rússia fazer a sua adaptação, 

Ukroshchenie stroptivoy, dirigida por Sergei Kolosov; no ano seguinte, foi realizada 

uma versão egípcia, Ah Min Hawaa, sob a direção de Fatin Abdel Wahab. Em 2004, 

Roberto Lione escreveu e dirigiu uma versão animada da peça chamada Kate – La 

Bisbetica Domata. Com as vozes de Daniela Cavallini e Neri Marcorè, o filme usou 

técnicas padrões de animação além de stop-motion e desenhos com giz de cera32. 

A primeira versão de A Megera Domada para a televisão transmitida pela BBC 

foi realizada por Dallas Bower em 1939 e estrelada por Margaretta Scott e Austin 

Trevor. Contudo, deve-se salientar que essa versão não fez uso do texto shakespeariano, 

mas sim da adaptação, Catherine and Petruchio, feita por Garrick. Treze anos depois, 

uma segunda versão, dirigida por Desmond Davis e estrelada por Margaret Johnston e 

Stanley Baker foi ao ar como parte da série BBC Sunday-Night Theatre. Ambas as 

versões, por serem transmissões ao vivo, não contêm cópias (BROOKE, s/d, online). 

Do outro lado do oceano, a primeira adaptação da peça para a televisão 

americana foi transmitida pelo canal CBS em 1950 como parte da série Westinghouse 

Studio One. Essa adaptação contava com apenas 60 minutos e foi escrita por 

Worthington Miner, dirigida por Paul Nickell e estrelada por Lisa Kirk e Charlton 

Heston. O canal Hallmark também adaptou diversas peças shakespearianas entre 1953 e 

1970 para sua famosa série Hallmark Hall of Fame. Sua primeira adaptação, Hamlet, 

que estreou em abril de 1953, atraiu um número enorme de telespectadores; de acordo 

com o site da empresa “more people watched Hamlet on television than had 

cumulatively seen it in all its live performances in the 350 years since it had been 

written”33. A segunda adaptação de Macbeth, filmada na Escócia, recebeu diversos 

prêmios em maio de 1961. A versão do Hallmark de A Megera Domada foi ao ar em 

                                                           
32Informações obtidas em: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Taming_of_the_Shrew#Adaptations. Acesso 
em: 02 fev. 2011.  
33Informações obtidas em: http://corporate.hallmark.com/Company/Hallmark-Hall-Of-Fame. Acesso em: 
02 fev. 2011.  
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1956: adaptada por Agnes Nixos, dirigida por George Schaefer e estrelada por Lilli 

Palmer e Maurice Evans, essa versão foi fortemente influenciada pela tradição da 

commedia dell’arte. Em 1976, o canal PBS transmitiu a produção de William Ball para 

o teatro em sua série Great Performances. Essa produção também foi fortemente 

influenciada pela commedia dell’arte. Em 1982, foi a vez do canal canadense CBC 

transmitir a produção de Peter Dews para o Stratford Shakespeare Festival em Ontário, 

com a direção de Norman Campbell e Sharry Flett e Len Cariou como as personagens 

principais. 

Em 23 de outubro de 1980, a BBC transmitiu A Megera Domada como parte da 

série BBC Shakespeare. Essa versão foi dirigida por Jonathan Miller e estrelada por 

Sarah Badel e John Cleese. Nessa adaptação o Prólogo e todas as referências ao mesmo 

foram omitidos, mas fora isso ela segue quase completamente o texto do Primeiro Fólio. 

Para Rosenthal (2000:193), a escolha de Cleese para o papel foi perfeita: “Cleese’s 

immense height and famously sardonic voice are perfect for Petruchio’s overbearing 

arrogance”. A sobriedade de Petruchio, ao contrário da versão de Zeffirelli, e o 

desprazer em privar Katherina de comida e bebida refletem a crença de Miller de que a 

peça é mais séria do que a maioria pensa. A Katherina do diretor também sabe que 

encontrou um marido amoroso sem ter que sacrificar sua individualidade 

completamente. Assim, “Miller wants us to see the taming as a reasonable way for 

Elizabethan men and women to arrive at a mutual understanding” (Ibid., p. 193). 

Outro canal britânico, o Channel 4, também na década de 1980, transmitiu a 

série Shakespeare Lives com sua versão de A Megera Domada. Além da peça, foi 

transmitido um workshop no qual o diretor, Michael Bogdanov, e um pequeno grupo de 

atores encenaram e analisaram algumas cenas perante uma plateia. O principal tema 

discutido era se a peça realmente deprecia as mulheres ou se simplesmente retrata como 

elas são depreciadas (Cf. BFI SCREEN ONLINE). 

Em 1986, a série americana A gata e o rato, estrelada por Cybill Shepherd e 

Bruce Willis, produziu um episódio com base em A Megera Domada. Intitulado 

“Atomic Shakespeare”, foi escrito por Ron Osborn e Jeff Reno e mostrou um garoto que 

tinha que ler a peça para a escola. Chateado por não poder ver sua série favorita, ele vai 

para o quarto e começa a ler o texto que toma vida em sua mente (Cf. BRITISH 

UNIVERSITIES FILM AND VIDEO COUNCIL). 
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Para o público infanto-juvenil, a série Shakespeare – The Animated Tales, 

produzida pela BBC Wales e o estúdio russo Soyuzmultfilm levou para as telas 12 

peças em 1992. As adaptações, com duração de 30 minutos, foram feitas por Leon 

Garfield, que preservou as falas shakespearianas de forma abreviada, e animadas através 

de diversas técnicas. A versão de A Megera Domada para a série, dirigida por Aida 

Ziablikova, foi ao ar em 1994. Usou-se a técnica de stop-motion e foi dublada por 

Amanda Root e Nigel Le Vaillant. Ao contrário de muitas versões, essa enfatizou o fato 

de que A Megera Domada é uma peça dentro de uma peça e pode-se dizer que é a única 

a manter a cena inicial com Christopher Sly e acrescentar um pósfacio em que este tenta 

usar as técnicas de Petruchio em uma taberneira. Como esperado, ele falha (Cf. BFI 

SCREEN ONLINE). 

A popularidade de A Megera Domada não se restringiu aos países de língua 

inglesa e inúmeras adaptações para a televisão foram feitas ao redor do mundo. Em 

1961, La mégère approvoisée foi transmitida pelo canal francês TF1 com a direção de 

Pierre Badel; dez anos depois, a adaptação polonesa Poskromienie Zlosnicy, dirigida por 

Zygmunt Hubner, foi ao ar pela TVP1; em 1974, no canal Das Erste, a versão alemã, 

Der widerspenstigen zähmung, foi dirigida por Otto Schenk; no ano seguinte, dirigida 

por Robert Lussac e Senne Rouffaer, De getemde feeks, adaptação holandesa, foi 

transmitida pelo canal KRO; cinco anos depois, o mesmo canal fez uma segunda 

adaptação com o mesmo nome, mas agora dirigida por Berend Boudewijn e Dirk 

Tanghe; em 1993, outra adaptação polonesa, com o mesmo nome da primeira, foi 

dirigida por Jerzy Stuhr e Stanislaw Zajaczkowski e transmitida pelo TVP1. Entre junho 

de 2000 a março de 2001, a TV Globo exibiu a telenovela O Cravo e a Rosa, inspirada 

em A Megera Domada, escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira. 

Analisando algumas das adaptações da peça, Henderson (1998:148) afirmou que 

ver a história de maneira eufêmica e relativamente não problemática é a norma em 

quase todas as adaptações cinematográficas modernas da peça. Outra marca das 

escolhas dos cineastas diz respeito à retirada do Prólogo, que serve como uma 

“desculpa” teatral para o tratamento dado à Katherina, e do potencial irônico de um ator 

travestido interpretando as personagens femininas, como era na época elisabetana34. 

                                                           
34 Como apontou Berthold Brecht (citado por GALERY, 2004:57), em Messingkauf Dialogues, o teatro 
shakespeariano causava diversas formas de estranhamento: além de seu público ser proveniente de 
camadas sociais distintas, as condições de produção não permitiam a ilusão de realismo (como faz o 
cinema) e a identificação do público com as personagens. Uma vez que as personagens femininas eram 
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Assim, nas adaptações modernas há um maior enfoque no amor heterossexual e na 

combinação amor/casamento. 

 A autora também apontou para o fato de várias adaptações terem sido feitas 

durante as décadas em que os avanços do movimento feminista provocaram uma 

resposta daqueles que viam a conquista dos direitos das mulheres como uma ameaça. 

Três principais ondas de adaptações exemplificam isso. A primeira, entre 1908 e 1913, 

atestam para a popularidade da história durante o auge do movimento sufragista; a 

segunda, durante a década de 1940 e 1950, coincidiu com a ideia propagada após a 

Segunda Guerra Mundial de que as mulheres deveriam voltar ao lar e a terceira, entre 

1976 e 1986, período seguinte ao surgimento do “women’s liberation”. Nas palavras da 

autora: “The clustering of filmed Shrews correlates with those decades when feminism 

has induced conservative responses and when the media are actively encouraging 

women to find their pleasures in the home” (p. 150). 

Uma vez que não é possível abordar todas as adaptações feitas para o cinema e a 

televisão, este trabalho, como já foi dito, irá enfatizar duas modernizações do texto, uma 

feita para o cinema: 10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999) e uma para a televisão: A 

Megera Domada (2005). Nessa análise será enfocada a caracterização das personagens 

femininas, Katherina e Bianca Minola com base nos estudos feitos pelas teóricas 

feministas do cinema. Assim, antes de analisar as adaptações, far-se-á uma breve 

explanação sobre a representação das mulheres na sétima arte. 

 

                                                                                                                                                                          

interpretadas por rapazes adolescentes, Shakespeare explorou esse travestimento para criar diversos 
efeitos no palco. Assim, como apontou a autora (2004:57), “Um papel feminino, representado por um 
jovem rapaz, e visto através do olhar de uma plateia que tem consciência do travestimento, tem um 
significado bastante distinto do que quando o mesmo papel é representado por uma mulher”. Certos 
versos, como algumas falas de Portia, Lady Macbeth e Cleopatra, marcam a ambiguidade do gênero na 
representação dessas personagens.  
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4. As teorias feministas do cinema – a representação da mulher nas telas 

 

 Como já foi apontado, o feminismo trouxe uma explosão de saber que abordou 

diversas disciplinas. E como não podia deixar de ser, ele foi responsável por uma 

reviravolta nos estudos sobre o cinema. Segundo Shohini Chaudhuri (2006:4), o 

desenvolvimento da crítica feminista nessa área foi influenciado pela segunda onda do 

feminismo, iniciado na década de 1960, que atraiu a atenção para os domínios da 

experiência das mulheres até então considerados não-políticos e revelou as estruturas 

ocultas de poder. A segunda onda do feminismo também levou em conta questões 

relativas ao corpo e à aparência das mulheres, expondo a exploração das mesmas em 

comerciais e concursos de beleza. Um dos livros marcos da segunda onda foi O segundo 

sexo de Simone de Beauvoir. Nele a autora afirmou que “Ninguém nasce mulher: torna-

se mulher” (1967:9), o que levou as feministas da época a perceberem que o gênero é 

uma questão cultural, adquirida pela construção social e não algo natural ou inato. A 

autora francesa também propôs pôr fim ao mito do “eterno feminino” que ela dizia ter 

sido instituído pela sociedade e tinha como objetivo criar nas mulheres ideais ora 

biológicos ora espirituais. Atribuía-se às mulheres certas qualidades como a 

inferioridade, a gentileza e a emoção. 

 Advinda do Existencialismo, Beauvoir afirmava que os homens tomaram a 

posição de sujeitos para si e delegaram às mulheres a posição de um Outro objetificado. 

Enquanto ele é igualado à racionalidade e à transcendência do corpo, ela é vista como 

irracional, ligada ao corpo e definida em relação ao homem. Segundo ela, essa 

hierarquia de gêneros e desigualdade sexual é fruto da cultura patriarcal provida pelas 

religiões, tradições, linguagem, contos, canções, cinema, etc. Todos ajudaram na 

maneira pela qual compreendemos e vivenciamos o mundo, foram veículos para os 

mitos criados pelos homens e estruturados a partir de seu ponto de vista que acabou 

sendo tomado como “verdade absoluta”. Como foi abordado no primeiro capítulo, ao 

longo dos anos, pensadores tentaram explicar a inferioridade feminina através da 

teologia, da religião, da biologia e de outros discursos e usaram o mito patriarcal do 

“eterno feminino” para justificar a opressão às mulheres. 

 Nos anos de 1960, a psicanálise voltou a ser discutida por várias feministas. 

Muitas consideraram Freud e suas teorias como inimigos, como Betty Friedan e Kate 

Millett. Outras, como Juliet Mitchell, viram a psicanálise como uma análise da 
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sociedade patriarcal, indispensável, portanto, para o feminismo. A partir daí, as teóricas 

feministas do cinema, combinando a psicanálise com outras teorias como a semiótica, 

desenvolveram seus trabalhos a partir da década de 70 do século XX. 

Um dos artigos seminais da área, “Visual pleasure and narrative cinema”, foi 

escrito em 1973 pela teórica e cineasta britânica Laura Mulvey, mas publicado dois anos 

depois. Nele, Mulvey, apropriando-se da teoria psicanalítica como arma política, 

demonstrou o modo pelo qual o inconsciente da sociedade patriarcal estruturou a forma 

do cinema e como nós o vivenciamos, além de argumentar que o olhar controlador do 

cinema é sempre masculino. Para ela, há três tipos diferentes de olhares associados ao 

cinema: o da câmera, que registra o acontecimento; o da plateia, quando assiste ao 

produto final, e o dos personagens dentro da ilusão da tela. Contudo, o cinema narrativo 

tende a eliminar os dois primeiros e a subordiná-los ao terceiro, “com o objetivo 

consciente de eliminar sempre a presença da câmera intrusa e impedir uma consciência 

distanciada da pleteia” (p. 452)35. 

Na visão de Mulvey, o cinema narrativo tradicional, representado por 

Hollywood e todo o cinema que se fez dentro de sua esfera de influência, girou em 

torno “não exclusivamente, mas num aspecto importante, da manipulação habilidosa e 

satisfatória do prazer visual” (p. 440). Central a essa questão está a teoria freudiana da 

escopofilia ou prazer no olhar. Mulvey explicou que Freud isolou a escopofilia como 

um dos instintos componentes da sexualidade e a associou com o ato de tomar outras 

pessoas como objetos, sujeitando-as a um olhar fixo, curioso e controlador, sendo assim 

essencialmente ativa. Embora o cinema possa estar, a princípio, distante do mundo 

secreto da observação, uma vez que é feito para a exibição pública, a posição dos 

espectadores, em uma sala escura, sugere a ilusão de voyeurs privilegiados. Nas 

palavras da autora: 

 

Mas, em sua totalidade, o cinema dominante e as convenções nas 
quais ele se desenvolveu sugerem um mundo hermeticamente fechado 
que se desenrola magicamente, indiferente à presença de uma plateia, 
produzindo para os espectadores um sentido de separação, jogando 
com suas fantasias voyeuristas. Além do mais, o contraste extremo 

                                                           
35 Esse distanciamento, entretanto, não é visto no teatro. Como afirmou Pavis (apud GALERY, 2004), 
enquanto o cinema tende a estimular fantasias,  no teatro, o espectador está ciente das diversas 
convenções que fazem parte do espetáculo (a separação entre plateia e mundo representado, a presença 
dos atores, a dramaturgia, entre outros), o que o leva a ter um domínio maior sobre suas emoções. Além 
disso, no teatro, o olhar e a reação da plateia exercem uma influência sobre o espetáculo, cada 
performance é única; algo que não acontece no cinema. 
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entre a escuridão do auditório (que também isola os espectadores uns 
dos outros) e o brilho das formas de luz e sombra na tela ajudam a 
promover a ilusão de uma separação voyeurista (p. 441). 
 
 

O cinema também desenvolve a escopofilia em seu aspecto narcisista, na medida em 

que explora o desejo do espectador de se identificar com uma face e forma humanas que 

são similares às suas: “a curiosidade e a necessidade de olhar misturam-se com uma 

fascinação pela semelhança e pelo reconhecimento” (p. 442). Mulvey partiu da teoria de 

Lacan que propôs que a identidade humana ou o ego é formado durante a fase do 

espelho quando uma criança reconhece sua própria imagem no mesmo. Contudo, essa 

identificação é baseada em um falso reconhecimento, uma vez que o espelho apresenta 

um ego ideal, perfeito, completo e no controle; algo que não corresponde à real 

experiência do corpo da criança, que está descoordenado e indefeso. A relação 

cinema/espelho é fácil de ser percebida (“o enquadramento da forma humana nos 

espaços por ela ocupados, por exemplo”, p. 442) e as estruturas do primeiro permitem 

uma temporária suspensão do ego, fazendo com que os espectadores se esqueçam de 

quem são, onde estão. O cinema também produz egos ideais. Os espectadores se 

identificam com as estrelas da tela, “os astros e as estrelas centralizam ao mesmo tempo 

presença na tela e na história, na medida em que representam um processo complexo de 

semelhança e de diferença (o glamuroso personifica o comum)” (p. 443). 

Mulvey apontou ainda para o fato de que em um mundo governado por um 

desequilíbrio sexual, o prazer no olhar foi dividido entre ativo/masculino e 

passivo/feminino, sendo que o olhar masculino projeta sua fantasia na figura feminina, 

estilizada de acordo com a mesma. No cinema narrativo, portanto, a mulher faz o papel 

de exibicionista, elas são simultaneamente olhadas e exibidas, 

 

tendo sua aparência codificada no sentido de emitr um impacto erótico 
e visual de forma a que se possa dizer que conota a sua condição de 
“para-ser-olhada”. A mulher mostrada como objeto sexual é o 
leitmotiv do espetáculo erótico: de garotas de calendário até o 
striptease, de Ziegfeld, até Busby Berkeley, ela sustenta o olhar, 
representa e significa o desejo masculino (p. 444). 

 

Tradicionalmente, a mulher mostrada funciona em dois níveis, como um objeto 

erótico para as personagens dentro da história e para o espectador na sala de cinema. 

Além de ser dono do olhar, o homem também é o responsável por fazer a história 
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avançar, deflagrando assim os acontecimentos. Por esse motivo, o espectador se 

identifica com o poder ativo do olhar do herói sob a mulher e adquire a ilusão de 

ordenar e controlar a narrativa. 

Contudo, a mulher coloca um problema para o homem que a olha. Em termos 

psicanalíticos, devido à falta de um pênis, a mulher evoca a ameaça desprazível da 

castração. O cinema lida com essa ansiedade de duas maneiras: reencenando o trauma 

através do voyeurismo, investigando a mulher e revelando sua culpa (a castração) e, 

assim, punindo-a ou salvando-a ou rejeitando a castração por meio do fetichismo, 

dotando o corpo feminino de uma perfeição estética extrema que diverge a atenção de 

sua falta e a torna tranquilizadora e não perigosa. A primeira estratégia é típica dos 

filmes noir e de suas femmes fatales, a segunda explica a valorização da star feminina. 

 Na tela do cinema, a mulher como espetáculo erótico é o fetiche perfeito. A 

câmera isola partes de seus corpos em close-ups. O uso dessa técnica para a heroína 

realça o fato de que, ao contrário do herói, ela é valorizada pelo o que sua aparência 

conota, por sua beleza. Raramente o mesmo é feito para as personagens masculinas. 

Assim, Mulvey enfatizou a necessidade de as mulheres compreenderem os mecanismos 

do voyeurismo e do fetichismo que fundamentam o inconsciente patriarcal do cinema 

narrativo. A autora também pede que se liberte o “look of the camera into its materiality 

in time and space and the look of the audience into dialectics, passionate detachment” 

(p. 18). Com essa libertação, não haveria dúvidas de que isso “destrói a satisfação, o 

prazer e o privilégio do “convidado invisível”, e ilumina o fato do quanto o cinema 

dependeu dos mecanismos voyeristas ativo/passivo” (p. 453). 

 O ensaio de Mulvey causou um furor na crítica feminista do cinema. As 

principais reações à sua teoria diziam respeito às suas visões de que o cinema narrativo 

posiciona seus espectadores como homens, atendendo às suas fantasias e prazeres. A 

teoria de Mulvey parecia ignorar a espectadora. A própria teórica, então, em seu artigo 

“Afterthoughts on “Visual Pleasure and Narrative Cinema” inspired by Duel in the 

Sun”, de 1977, se voltou para o problema. 

 Nesse segundo ensaio, Mulvey não renegou suas teorias anteriores e destacou o 

fato de que quando usou o pronome masculino para representar o espectador estava 

mais interessada na “masculinização” de sua posição. Ou seja, para ela, o gênero 

específico do espectador não importa uma vez que os padrões do prazer e da 

identificação impõem a masculinidade como ponto de vista. Levando em conta, no 
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entanto, uma espectadora, pode-se ter duas situações: ela pode estranhar a 

“masculinização” mostrada na tela e com isso o feitiço da fascinação é quebrado ou, em 

uma sociedade patriarcal, pode inconscientemente se identificar com o herói da ação – 

comprovando a “masculinidade” como ponto de vista dominante. 

 Além da questão do olhar, Mulvey (1990) destacou que a polaridade 

ativo/passivo proposto por Freud também pode ser percebida nas mais famosas 

narrativas, sejam filmes, contos folclóricos ou mitos, e faz com que os espectadores, 

leitores ou ouvintes sejam colocados na posição do herói. Essas histórias, como o mito 

de Andrômeda, por exemplo, refletem a fantasia masculina da ambição, refletindo uma 

experiência e expectativa de dominância (ativo); já para a mulher, pode-se ver que sua 

função é esperar, seu papel é passivo. Mesmo em filmes nos quais as mulheres são 

representadas de maneira positiva, sendo mulheres fortes e ativas; no fim, geralmente 

elas são salvas por uma personagem masculina36 (COWIE, 1997). 

 Outra teórica que, influenciada por Mulvey, também abordou a questão do olhar 

masculino no cinema narrativo, em especial nos melodramas, foi E. Ann Kaplan. 

Kaplan (1995) alertou para o fato de que as teóricas feministas do cinema foram 

criticadas por terem um ponto de vista considerado a-histórico. A autora, no entanto, se 

defendeu afirmando que certos modelos relativos às mulheres, como os relacionados ao 

casamento, à sexualidade e à família, transcendem as categorias históricas tradicionais. 

No que tange à narrativa dominante no cinema, as mulheres, como são representadas de 

maneira geral pelos homens, assumem uma imagem de que possuem um status eterno 

que acaba se repetindo pelas décadas. É claro que superficialmente a representação 

muda de acordo com certos fatores, moda e estilo; contudo, “se arranhamos a superfície, 

lá está o modelo conhecido” (p. 17). 

  Kaplan também fez uso da teoria psicanalítica para explicar a representação da 

mulher no cinema. Para a autora, embora a psicanálise não seja capaz de revelar as 

“verdades” essenciais da psique humana nos diversos períodos históricos e em 

diferentes culturas, não se pode negar que a história da literatura ocidental exibe temas 

edipianos recorrentes. Trabalhando com uma forma recente de arte, o cinema, que 

                                                           
36 Cowie (1997:36), ao analisar o filme Coma de 1978, destacou que: “while Coma was seen by audiences 
as well as reviewers as progressive for women because of the active and positive woman protagonist it 
presents, it was also held to be an example of how such progressive representations are recuperated in 
dominant cinema, most damningly because the film ends with Susan, helpless and prostrate, being 
rescued by her lover Mark”. 
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muitas vezes fez uso da literatura como base, a psicanálise se faz, portanto, relevante. 

Assim como Mulvey, Kaplan afirmou que “a utilização da psicanálise para desconstruir 

os filmes hollywoodianos possibilita-nos ver claramente os mitos patriarcais que nos 

posicionaram como o Outro (enigma, mistério), eterno e imutável” (p. 45-6). 

 Kaplan apontou para o fato de que no cinema das décadas de 1970 e 1980 os 

gêneros ocuparam as posições “masculina” e “feminina”, o que explicou por que muitas 

feministas não se deixaram sensibilizar pelas chamadas mulheres liberais do cinema ou 

por alguns astros terem sido transformados em objeto do olhar feminino. Segundo a 

autora, tradicionalmente, os astros masculinos, por exemplo, John Wayne, não extraíam 

seu “glamour” de sua aparência, mas sim do poder que exerciam no mundo 

cinematográfico. Esses homens eram ideais do ego para os espectadores. Alguns filmes, 

contudo, mudaram esse modelo e astros, como John Travolta em Embalos de Sábado à 

Noite (1977), Vivendo Cada Momento (1980) e Cowboy do Asfalto (1980) e Robert 

Redford em O Cavaleiro Elétrico (1979), se transformaram em objetos do olhar 

feminino, de uma mulher que controla a ação do filme. Mas o que pode ser observado 

nesses filmes é que quando o homem deixa seu papel tradicional, a mulher adota o papel 

“masculino” de dono do olhar e iniciador da ação. O que faz com que ela perca, quase 

sempre, as tradicionais características femininas, de bondade, humanidade e 

maternidade. Ela se torna fria, enérgica, ambiciosa e manipuladora, como os homens 

cuja posição ela tomou. Mesmo filmes considerados “feministas”, como Minha 

Carreira Brilhante (1979), jogam com posições pré-estabelecidas e não as modificam. 

 De acordo com Kaplan (1995:52), 

 

o que podemos concluir com tal discussão é que nossa cultura está 
profundamente comprometida com os mitos das diferenças sexuais 
demarcadas, chamadas de “masculina” e “feminina”, que por sua vez 
giram em torno, em primeiro lugar, de um complexo aparato do olhar 
e depois de modelos de domínio-submissão. 

 

Esses posicionamentos, no entanto, privilegiam o macho, através dos mecanismos de 

voyeurismo e fetichismo, que são operações masculinas, e porque o seu desejo detém o 

poder. Segundo a autora, a partir dos movimentos para a liberação da mulher, foi-lhes 

permitido assumir, na representação, a posição “masculina”, desde que o homem 

assumisse a sua posição. Kaplan afirmou ainda que essa troca é relativamente fácil no 
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cinema; já na vida real é acompanhada de diversas dificuldades psicológicas e, 

essencialmente, esses papéis permanecem estáticos. 

 Na visão de Kaplan, o olhar não é necessariamente masculino, mas para possuí-

lo e ativá-lo é necessário que se esteja na posição “masculina”. O cinema narrativo 

dominante é construído de acordo com o inconsciente patriarcal: as narrativas são 

organizadas por meio da linguagem e discursos masculinos. As mulheres no cinema não 

são, assim, significantes; mas, sim, signos que representam alguma coisa no 

inconsciente masculino. Kaplan retomou as teorias de Mulvey em relação ao 

voyeurismo e ao fetichismo para explicar o que a mulher representa e o que ocorre 

quando o espectador observa a imagem feminina na tela e afirmou também que “as 

imagens das mulheres na tela são sexualizadas, não importa o que estas mulheres 

estejam literalmente fazendo ou em que espécie de enredo estão (sic) envolvidas” (p. 

53). 

 O problema para Kaplan não diz tanto respeito à erotização e à objetificação da 

mulher, uma vez que esta pode ser um componente, na cultura ocidental, do erotismo 

masculino e feminino; mas, sim, ao poder que esse olhar carrega. O olhar do homem, 

conforme a autora apontou, contém o poder de ação e de posse, coisa que não ocorre no 

olhar feminino. Embora a mulher receba e retorne o olhar, ela não tem poder de ação 

sobre o mesmo. Além disso, a sexualização e a objetificação da mulher têm como 

propósito não só o erotismo, mas a aniquilação da ameaça que ela representa (de acordo 

com a ideia de ela ser castrada e possuidora de um sinistro órgão genital). Segundo 

Horney, citada por Kaplan (1995:54), mesmo a glorificação da mulher pelo homem 

“tem sua origem não só em sua ânsia de amar, mas também no seu desejo de dissimular 

seu pavor. Entretanto, procura e encontra alívio similar na depreciação da mulher, 

atitude que os homens constantemente exibem” (nosso grifo). 

Elizabeth Cowie, como o próprio título de seu livro indica, Representing the 

woman – cinema and psychoanalysis, de 1997, abordou a representação das mulheres e 

do desejo feminino na sétima arte. Para a autora, a representação das mulheres nos 

filmes centrou-se na imagem da mulher como é visual e narrativamente construída e 

sugeriu três questões. A primeira diz respeito às imagens das mulheres que surgem da 

definição social das mesmas, isto é, da maneira que os discursos sociais constituem a 

categoria de mulher através da qual ela é então definida e assim reconhecida. A segunda 

trata da questão da imagem enquanto identidade. Aqui há uma ambiguidade: por um 
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lado, pode-se vê-la como uma imposição externa de modo que essas definições sociais 

penetram e interpelam a mulher como uma imagem de sua identidade, socialmente 

definida e à qual, reconhecida pela mulher como outro e como imposta, também é 

resistente; por outro lado, há a imagem como identidade que é possuída e apropriada 

pela mulher como agente social e sujeito psíquico. Mas, como Lacan expôs, à medida 

que alguém é uma imagem de si, também é um sujeito dividido, constituído por aquela 

ruptura que surge quando o sujeito identifica sua imagem como o outro, tomando aquela 

imagem como si mesmo. Como resultado, a imagem de nós mesmos sempre nos vem de 

fora, do lugar do outro. A história de nossas identidades é a negociação desse outro. A 

construção da identidade, do sujeito, não é o efeito de um conjunto de essências de 

identificação, mas do processo de identificação como tal. Como resultado disso, 

essências particulares se tornam investidas como suportes materiais para essa 

identidade. As definições e significados produzidos pelas formas de representação não 

são assim simplesmente externas e objetivas e disponíveis para reformas sociais. As 

definições sociais são contingentes, podem ser mudadas e, de fato, o foram; contudo, 

uma mudança somente nas imagens pode não mudar a forma do investimento psíquico 

envolvido. O papel estrutural da imagem para o sujeito também deve ser abordado. 

Finalmente, há o desejo pela imagem. Nesta questão a psicanálise se fará bastante 

presente uma vez que ela explicará nosso prazer e desejo pela imagem e abordará o 

sujeito como aquele que reconhece que uma imagem é somente uma imagem, mas que 

ao mesmo tempo a toma como real. 

 Nada é mais importante para o cinema do que a imagem, cujo poder excede sua 

função como mera construção de uma definição. Não conseguimos necessariamente 

aceitá-la ou rejeitá-la através de um puro ato de vontade consciente; mesmo não 

querendo, seremos tocados pelas imagens. E é através das mesmas e das narrativas da 

representação que as tomamos como reais ou desejamos que o sejam. Por isso, segundo 

Cowie, a demanda das feministas e de outros grupos por imagens que pareçam reais e 

verdadeiras não pode ser cumprida porque as imagens não são verdadeiras; elas só se 

tornam verdadeiras quando produzem uma identificação no espectador-sujeito, quando 

ele ou ela achá-las verdadeiras (p. 5). 

 Assim, é vital compreender o papel do reconhecimento e da identificação para 

entender o papel e o poder das imagens. Essa identificação envolve o desejo por elas, 

através das quais nos conhecemos como realmente somos. Embora Lacan afirme que 
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sejamos sujeitos divididos, nossa busca pela verossimilhança e pelo realismo demonstra 

nosso desejo por uma identidade unificada. Cowie cita Brownstein que destacou o 

prazer da literatura para as mulheres em oferecer uma identidade unificada, que é 

também idealizada, com uma heroína que é alguém importante e especial; como em 

Pamela (1740) de Samuel Richardson. Para Cowie, no entanto, esse exemplo também 

nos mostra que essa identidade não é uma identidade feminina essencial e atemporal, 

mas uma que é construída histórica e discursivamente (p. 6). 

 Uma das questões fundamentais do movimento feminista a partir de 1960 diz 

respeito à questão da representação, especialmente em relação à produção e circulação 

de imagens de mulheres. Argumentava-se que essas imagens não só as exploravam, em 

especial seus corpos, como também produziam certas definições, de mulheres e da 

feminilidade, que eram vistas como verdadeiras, atemporais e, portanto, naturais. Tais 

representações apresentavam não uma mulher, mas mãe, virgem, prostituta, ou seja, 

imagens.  Ela era um signo de tudo e qualquer coisa menos de si mesma. Nas palavras 

de Cowie (1997:16): “The debate was therefore framed in terms of women’s oppression 

by male-serving, male-produced images within male-dominated image industries – 

those of the press, television and cinema, as well as the pictorial arts.” A autora apontou 

para uma falha nessa abordagem, uma vez que não há sujeito pré-concebido, mas sim a 

categoria de “mulher” que é o produto de práticas discursivas específicas, dos discursos 

legal, médico e político que são marcados por momentos históricos que constroem 

diferentes definições de “mulher”. Além disso, não há uma imagem “verdadeira”, mas 

uma manipulação pela ideologia dominante. Todavia, de acordo com a autora, ao 

contrário das imagens nas línguas faladas e escritas, no cinema e na fotografia elas 

parecem ser verdadeiramente analógicas e apresentar uma mimese literal do mundo no 

qual vemos as pessoas, os objetos e o mundo natural como ocorrem na realidade. 

 Quando se fala em imagens no cinema, não se pode deixar de destacar que a 

imagem é codificada e produz um significado à medida que está estruturada em uma 

série de códigos, muitos específicos ao cinema, como a edição e o movimento de 

câmera; outros também encontrados em outras mídias, como convenções da fala e do 

vestuário. Porém, como apontou Cowie, esses códigos específicos ao cinema não são 

formas neutras para expressar os outros tipos de códigos. Ao abordamos um filme, 

portanto, é mister ter em mente esses códigos para que a análise do mesmo revele os 
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vários códigos que estão em jogo e a estrutura de significado produzido por suas 

combinações naquele filme específico. 

 Assim, com base em tudo que já foi abordado anteriormente, passaremos para a 

análise das personagens femininas nas duas adaptações de A Megera Domada. Para 

isso, faremos uma descrição de cenas consideradas expressivas para nosso objetivo 

acompanhadas de alguns fotogramas, uma vez que, como apontou Cowie (1997:3), 

 

a frame-still is partial, it presents only one level of filmic signification 
– the visual – whereas a film is composed of multiple levels – of 
sounds, music, dialogue and even written statements. Thus frame-stills 
must be accompanied – as here – by a description of what happens in 
the scene. 

 

4.1. 10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999) 

 

Quando o cinema surgiu e se expandiu, sua influência na vida dos jovens era 

considerada maléfica e os guardiões da moral faziam de tudo para mantê-los longe das 

salas de cinema. Contudo, depois da Segunda Guerra Mundial, a força dos adolescentes 

passou a ser levada em conta. Surgia assim, na década de 1950, o cinema para 

adolescentes (SHARY, 2004:1). 

De acordo com Doherty, apud Pycock (1992:30), o nascimento do cinema para 

adolescentes nessa década deveu-se ao contexto econômico da indústria do cinema 

americano. Em resumo, a produção de filmes na década de 1950, ameaçada pelo 

colapso do sistema de estúdio hollywoodiano e pelo advento da televisão, necessitava 

aumentar a audiência. Uma vez que as famílias não mais frequentavam as salas de 

cinema como antes, os estúdios passaram então a fazer e comercializar filmes com o 

público adolescente em mente para alavancar a venda de ingressos. Isso resultou em 

uma abundância de filmes de baixo orçamento, com roteiros fracos e diálogos mal 

escritos. Esses primeiros filmes para adolescentes tendiam a abordar tópicos 

sensacionalistas, como delinquência juvenil, sexo, drogas, ou assuntos da moda como 

rock ‘n’ roll e corridas de carros. 

Com o passar dos tempos, os filmes para adolescentes mudaram. Contudo, pode-

se perceber que a imagem projetada nesses filmes é bem hegemônica, isto é, a maior 
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parte das personagens é branca, de classe média, heterossexual37 e com boa aparência. 

Além disso, apesar de terem como público alvo os adolescentes, os filmes não são 

produzidos por eles, mas sim por adultos; portanto, a visão que temos dos mesmos é 

filtrada pelas perspectivas destes (PYCOCK, 1992:34 & SHARY, 2004:2). 

Embora o filme para adolescentes não seja reconhecido como um gênero por 

muitos, por gerar grandes lucros, tem uma produção considerável: “Teen films, like 

successive generations of teenagers themselves, have grown up and changed with the 

times, testing their boundaries, exploring their potential and seeking new identities” 

(SHARY, 2005:3). 

 Como já foi destacado, a relação entre Shakespeare e o cinema vem de longa 

data. No início do século XX, o autor foi usado como meio para elevar o valor cultural 

do cinema (CARTMELL, 1999). Para Howard, apud McEvoy (2006:121-2), 

Shakespeare está ligado a valores tradicionais que o tornam uma figura central na 

cultura popular. Isso pode ser comprovado na última década do século XX e na primeira 

deste, quando várias peças shakespearianas foram adaptadas para a sétima arte tendo em 

mente um público bem específico: os adolescentes. Surgia o teen Shakespeare com o 

objetivo de popularizar as obras do autor, tornando-as mais acessíveis a um público que 

o considera de difícil compreensão. Segundo Cartmell (2000:2), a maioria dos 

adolescentes conhece Shakespeare primeiro como roteirista e depois como dramaturgo. 

 Nos últimos 400 anos, Shakespeare passou de simples dramaturgo muitas vezes 

criticado por sua vulgaridade e falta de educação formal para sinônimo de alta cultura, 

reverenciado pelo mundo como o Bardo de Stratford. Associá-lo à sétima arte, que é 

considerada por muitos inferior à literatura, e mais especificamente a filmes para 

adolescentes, seria inimaginável para os mais puristas. Contudo, tais adaptações 

espelham o próprio trabalho do autor, como afirmam Keller e Stratyner (2004:2): 

 

he borrowed from others in the same way that contemporary screen 
writers borrow from him; he was not engaged in a specifically elitist 
enterprise in creating and performing his plays; he was interested in 

                                                           
37 Pycock (1992:35-6) apontou para o fato de que raramente haverá uma personagem homossexual nos 
filmes para adolescentes e que os termos “fag” e “lesbian” são usados nos filmes como insultos. Isso 
porque a homossexualidade interfere com a rígida divisão dos papéis sexuais. Crianças e adolescentes são 
acusados de serem homossexuais, quando fogem dos padrões considerados aceitáveis para seu gênero 
pela sociedade, quer eles mostrem interesse por membros do mesmo sexo ou não. Um garoto sensível e 
uma garota agressiva são considerados suspeitos, uma vez que possuem traços que vão de encontro aos 
desejáveis pela sociedade. Isso poderá ser percebido para a personagem de Kat, em 10 Coisas que Eu 
Odeio em Você. 
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art, money, and position; he was capable of condescending to the 
lowest segment of his audience; and he was responsive to the popular 
demand for sequels and recurrent characters. 

 

 Um desses filmes pertencentes ao teen-Shakespeare é 10 Coisas que Eu Odeio 

em Você que foi lançado em 31 de março de 1999 nos Estados Unidos e em 6 de agosto 

do mesmo ano no Brasil38. Dirigido por Gil Junger com roteiro de Kirsten Smith e 

Karen McCullah Lutz e estrelado por Julia Stiles (Kat), Heath Ledger (Patrick), Larisa 

Oleynik (Bianca), Joseph Gordon-Levitt (Cameron), Andrew Keegan (Joey), David 

Krumholtz (Michael), entre outros, o filme arrecadou, segundo Rosenthal (2000), 63 

milhões de dólares em todo o mundo. 

Como representante do gênero teen movies, mais especificamente teen comedies, 

10 Coisas mostra a vida de um grupo de adolescentes residentes na cidade de Seattle, 

EUA. A cidade italiana de Pádua da peça agora é a escola - Padua High - frequentada 

pelas irmãs Kat e Bianca Stratford, Joey Donmer, Patrick Verona, Michael Eckman, 

Mandella, Chastity e o novato Cameron. É interessante notar que os nomes de algumas 

das personagens fazem referência ao próprio Shakespeare ou à peça em si: o sobrenome 

das irmãs é Stratford, cidade natal do dramaturgo e Verona é a cidade natal de Petruchio 

na peça shakespeariana. Como é sabido, ao se fazer uma adaptação, há a necessidade de 

expandir ou reduzir personagens, cenas, etc. Em relação às personagens, há a supressão 

de um dos pretendentes de Bianca, Hortensio, e a inclusão de duas personagens 

femininas, Mandella39 e Chastity, amigas de Kat e Bianca respectivamente. A exclusão 

de Hortensio no filme proporciona a formação do já consagrado triângulo amoroso, e a 

incorporação das amigas faz com que tanto Kat quanto Bianca tenham com quem 

conversar; o que não acontece com Katherina e Bianca, que, ao contrário de outras 

heroínas shakespearianas não possuem amigas confidentes. 

Passemos então para a análise das personagens Kat e Bianca Stratford. 

                                                           
38 De acordo com o site, http://www.imdb.com/title/tt0147800/, acessado em: 14 ago. 2010. 
39 Mandella é uma personagem interessante no filme. Ela não concorda totalmente com o feminismo de 
Kat e afirma ter vontade de ir ao baile da escola. Mandella também se considera romanticamente 
“envolvida” com Shakespeare, o que a torna um tanto estranha (ela tem um retrato do autor em seu 
armário). Contudo, esse “envolvimento” faz com que ela se conforme com os ideais tradicionais do 
feminino que o filme associa com a autoridade cultural de Shakespeare. Seu relacionamento amoroso com 
Michael surge quando ela descobre que ele pode citar versos das peças do dramaturgo. O convite para o 
baile é assinado William S. e é acompanhado de um vestido que remete ao período renascentista. 
Mandella aparece mais frequentemente ligada a Michael do que como a amiga feminista de Kat. Na 
verdade, Mandella, que aceita Shakespeare como a autoridade no amor, rejeita o feminismo de Kat, 
considerando-o até mesmo muito radical (Cf. CLEMENT, 2008:8-9). 
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4.1.1. Katarina Stratford 

 

10 Coisas inicia com um panorama da cidade de Seattle ao som de One week, da 

banda canadense Barenaked Ladies. A câmera move-se em direção à rua e focaliza um 

carro conversível azul com quatro adolescentes, que poderiam ser vistas como “boas 

garotas”, são elas que ouvem a música. O carro para no sinal e logo em seguida um 

carro antigo vermelho também. Dele provém Bad reputation, gravada em 1979 por Joan 

Jett, a música se tornou um dos clássicos do punk rock e, no filme, uma pista para se 

entender Kat Stratford: “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”. Como se pode observar nas figuras abaixo, há um plano ponto de vista no qual se 

vê como as outras garotas percebem Kat e como ela as vê. 

 

3)  4)  

5)  6)  

7)  

 

Ao ver que a motorista ao lado é Kat, as quatro garotas logo desviam o olhar, 

demonstrando o medo que sentem da garota com má reputação. Kat, por sua vez, lança 
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um olhar de desprezo e indiferença, demonstrando o que pensa sobre garotas como 

aquelas (Figura 7). Nesta cena a plateia começa a formular uma ideia sobre Kat, ela não 

será uma garota comum. 

 Na cena seguinte é mostrado um dos cenários chave dos filmes para 

adolescentes e onde grande parte dos acontecimentos de 10 Coisas se desenrola: a 

escola – Padua High. A câmera viaja junto com Kat até uma parede onde está colado 

um pôster anunciando o baile de formatura do colégio. Kat arranca o mesmo com 

violência, como pode ser visto na figura 8. Mesmo sendo repreendida por uma aluna, 

Kat não se importa e continua andando. Como será visto mais a frente no filme, Kat vê 

a festa como um “antiquated mating ritual”. 

 

8)  

  

Depois dessas cenas iniciais, nas quais temos as primeiras impressões sobre Kat, 

ela chega para a aula de literatura. Passados 05 minutos e 59 segundos, Kat fala pela 

primeira vez no filme. Quando o professor questiona a turma sobre o livro que leram (O 

sol também se levanta de Ernest Hemingway), uma aluna declara ter achado o escritor 

muito romântico. Kat responde de forma irônica: “Romantic? Hemingway?” e então faz 

seu comentário sobre o mesmo, chamando-o de misógino, alcoólatra e aproveitador. Mr. 

Morgan, o professor, demonstra sua impaciência e insatisfação com as críticas de Kat, 

revirando os olhos enquanto escuta seu discurso feminista, como pode ser visto nas 

figuras 9 e 10. Como veremos ao longo do filme, Kat é uma garota que não tem medo 

de expressar sua opinião, mesmo que vá de encontro com o que a maioria pensa. 
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9)    10)  

 

É a personagem de Joey que fornece a primeira caracterização de Kat em 

palavras. Retrucando sua visão sobre Hemingway, ele declara que Kat é uma “bitter, 

self-righteous hag who has no friends”. A maioria dos alunos ri e aplaude Joey, 

mostrando que concordam com a descrição de Kat feita por ele. Ela, no entanto, não se 

abate e revida: “I guess in this society, being male and an asshole makes you worthy of 

our time”. Nessa fala de Kat é possível associá-la à ideia de uma mulher castradora que 

usa seu intelecto para negar ao homem a superioridade que sua posição lhe garantiria. 

Ela então se dirige ao professor, questionando-o sobre a inclusão de escritoras na lista 

de leitura – Sylvia Plath, Charlotte Brontë e Simone de Beauvoir - a última, autora de O 

segundo sexo, pioneiro manifesto do feminismo. Nas palavras de Friedman (2004:51): 

“this scene establishes Kat as an out-spoken, antagonistic young woman out of step with 

her popularity-conscious peers”. 

Ao citar Simone de Beauvoir, Kat se mostra ligada ao movimento feminista e, 

no filme, será caracterizada como tal, mais especificamente, pertencente à segunda onda 

(ao longo do filme ela vai se transformando e se vincula à terceira onda, como será 

demonstrado neste trabalho)40. Contudo, como apontou Clement (2008:2), o filme 

                                                           
40 A primeira onda do feminismo ocorreu no final do século XIX e início do XX e teve como objetivo 
gerar oportunidades para as mulheres enfocando o sufrágio. O marco inicial é a Convenção de Seneca 
Falls em 1948 quando 300 mulheres e homens protestaram por uma maior igualdade entre os gêneros. A 
segunda onda teve início nos anos de 1960 e continuou até os anos 90. Tendo se desenrolado no contexto 
dos movimentos anti-guerra e dos direitos civis e da crescente consciência a respeito dos outros grupos 
minoritários, a voz da segunda onda era bem mais radical. Essa fase começou com protestos contra o 
concurso Miss America em Atlantic City em 1968 e 1969. As feministas dessa onda começaram a 
associar a subjugação da mulher com críticas mais amplas sobre o patriarcado, o capitalismo, a 
heterossexualidade normativa e o papel da mulher enquanto esposa e mãe. Sexo e gênero foram 
diferenciados (o primeiro é biológico, o segundo um construto social). Além disso, concentraram-se na 
tentativa de eliminar a sociedade do sexismo, desde desenhos infantis até os níveis mais altos do governo. 
A terceira onda do feminismo teve início na metade dos anos 90 do século XX e foi influenciada pelo 
pensamento pós-colonial e pós-moderno. Nessa fase muitos construtos foram desestabilizados como a 
noção de corpo, gênero, sexualidade e heteronormatividade. Ao contrário das feministas da primeira e 
segunda ondas que identificavam o batom, o salto alto e as roupas decotadas como símbolos da opressão 
masculina, as da terceira onda os usam com orgulho. As “grrls” dessa onda tomaram conta do palco como 
mulheres fortes, evitando a vitimização e definindo a beleza feminina como sujeitos e não objetos de um 
patriarcado sexista (RAMPTON, 2008). 
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explora essa divisão (segunda e terceira onda) de forma negativa. Ele ridiculariza ambas 

as formas do feminismo e sugere que o mesmo, em geral, está fora de moda, é 

irrelevante e até mesmo perigoso.  

A classe é interrompida pela entrada de Patrick que ao perguntar o que tinha 

perdido recebe a seguinte resposta de Kat: “The oppressive patriarchal values that 

dictate our education”. É possível perceber certa animosidade entre Kat e Joey que 

sugere que ela tome “Midol®” antes de ir para a escola41. Esta frase demonstra a ideia, 

compartilhada por muitos, de que quando uma mulher declara sua opinião em uma 

maneira mais enfática é por que está sobre a influência de hormônios. O professor, 

apesar de repreender Joey, também reclama das opiniões de Kat. Enquanto ela defende 

uma maior igualdade entre os gêneros, o professor critica o sistema escolar por não dar 

espaço às escritoras e aos escritores negros; cada um tem sua própria agenda política. 

No entanto, ele a expulsa de sala por ela o estar irritando. É interessante destacar que, 

apesar de ser opiniática e sempre defender seu ponto de vista, Kat não questiona a 

autoridade do professor, que a manda para a orientadora pedagógica (cousellor), Ms. 

Perky42, sem um motivo concreto. Ela sai da sala sem falar uma palavra. A personagem 

é ridicularizada por ter atitudes diferentes das outras adolescentes e por expressar 

incessantemente sua opinião crítica a respeito de tudo. 

 Na sala da orientadora, Kat se defende ao ouvir que ela estava aterrorizando a 

turma mais uma vez e é relembrada sobre a agressão causada a um dos alunos - Kat 

chutou a genitália de Bobby Ridgeway, por um motivo que só será revelado mais a 

frente no filme. Mais uma vez é possível associar a figura de Kat à mulher castradora, 

agora não mais usando palavras, mas agredindo fisicamente um rapaz. Kat é construída 

como uma ameaça à masculinidade. Ao contrário da mulher castrada, a mulher 

castradora ameaça o homem com a castração e não é vista como uma figura passiva ou 

uma vítima. No fim da conversa, a orientadora declara o que a maioria pensa sobre Kat 
                                                           
41 “Midol®” é um medicamento usado para aliviar os sintomas da menstruação.  
42 Como Clement (2008) apontou, Ms. Perky é a única personagem feminina adulta que aparece no filme. 
Apesar de ser a orientadora da escola, ela está mais interessada em escrever romances eróticos e acaba 
representando uma ameaça ao desenvolvimento saudável dos adolescentes. Sua obsessão com a literatura 
erótica a associa a uma sexualidade desenfreada e até mesmo sugere um desejo sexual inapropriado pelos 
adolescentes com quem ela trabalha, como é visto na cena em que Patrick está em sua sala. A autora 
também associou Ms. Perky à personagem da Viúva de A Megera Domada. Assim como a Viúva, cuja 
aspereza para com Katherine é notável, ela chama Kat de “heinous bitch” e sugere que ela mude seu 
comportamento. Da mesma forma que a Viúva é libidinosa e não é submissa à autoridade masculina, Ms. 
Perky também o é: “In early modern society, widows were often depicted as frightening women whose 
sexual instincts had been awakened but contained during their marriage, but who were now free to 
indulge their desires at will” (p. 5). 
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– ela é uma “heinous bitch” – e a aconselha a mudar seu comportamento. A legenda 

para o DVD brasileiro destaca a questão da má fama de Kat ao traduzir “heinous” por 

“infame”. Outro ponto a ser destacado é a fala inicial da orientadora, “people perceive 

you as somewhat...”, que reforça a ideia de que Kat é vista de uma maneira bastante 

negativa por seus colegas e professores. 

 Um ponto importante a ser destacado diz respeito à caracterização visual de Kat, 

suas roupas, maquiagem e cabelo. O filme faz uso da música, como se pode perceber 

em seus minutos iniciais, e do figurino para distanciar Kat das outras garotas. Enquanto 

as outras personagens femininas, como Bianca, preferem tons fortes como vermelho, 

amarelo e rosa e estampas floridas; Kat prefere tons escuros e o tradicional branco e 

preto. Frequentemente, suas peças são em estilo básico, nada de roupas da moda. Em 

grande parte do filme ela usa calças cargo, camisetas (uma tem uma estampa camuflada) 

e casacos e quase não usa maquiagem. Em um momento Joey até compara seu visual ao 

de Rambo, o que pode ser associado ao estereótipo de uma feminazi. Para o radialista 

conservador americano Rush Limbaugh, que tornou o termo popular nos anos 90 do 

século passado, "Uma feminazi é uma mulher — uma feminista — para quem a coisa 

mais importante do mundo é que o maior número possível de abortos ocorra" (apud 

STEINEM, 1997:16). O termo se expandiu e passou a ser usado pejorativamente para 

descrever mulheres que muitos veem como irracionais e extremistas43. 

 Ao sair da escola com sua amiga, Mandella, Kat vê Bianca pegando carona com 

Joey e desaprova o ato – o motivo também só será revelado mais a frente no filme. Ao 

tentarem sair com o carro, Michael, sem querer, para com sua moto na frente de Kat, 

fazendo com que ela se irrite e o insulte. Michael então se dirige a Cameron em uma 

frase que ecoa a peça de Shakespeare e a caracterização de Katherina Minola. Ao 

descrever o ocorrido, Michael diz: “Just a minor encounter with the shrew (...) The 

mewling, rampalian wretch herself” (nosso grifo). Kat é vista de forma bastante 

negativa pela maioria das personagens do filme. 

 Já em casa, a câmera mostra Kat lendo The Bell Jar (traduzido no Brasil como A 

redoma de vidro), único romance escrito pela americana Sylvia Plath44. Seu pai chega 

em casa e pergunta à filha se ela fez alguém chorar, ironicamente Kat responde que não, 

                                                           
43 Cf. http://www.stenciling.eu/feminazi_en.html#Feminazi_in_popular_culture 
44 Sylvia Plath (1932 – 1963) escreveu um único romance, The Bell Jar (1963), em que descreve a luta de 
uma jovem com a doença mental e o suicídio. De acordo com Budick (1987:872), “The situation of 
women in the modern world is clearly a major concern of Sylvia Plath’s The Bell Jar”. 
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mas que ainda era cedo. Os dois trocam um sorriso, o que nos faz questionar a posição 

do Dr. Stratford: ele aprova o comportamento de sua filha ou compartilha da opinião 

dos outros sobre ela? Selecionando a correspondência, o pai vê a carta de aceite de Kat 

para o Sarah Lawrence College45. Ela fica animada e grita de emoção, mas seu pai 

demonstra receio; afinal para ele, Kat iria estudar na mesma universidade que ele e não 

ir para o outro lado do país. Em outro momento em que Kat tem a chance de desafiar 

uma figura de autoridade, nesse caso seu pai, ela não o faz. Calmamente, ela responde 

que a decisão sobre sua faculdade tinha sido dele e então desvia o assunto para Bianca e 

seu envolvimento com Joey. O pai relembra suas filhas sobre as regras da casa: só 

namorar quando terminarem os estudos, mas Kat não se opõe ao pai e não reclama, 

reação oposta à de Bianca. Kat não se importa com as regras de seu pai por que, para 

ela, os garotos da escola são uns “sem-vergonhas”. Por a plateia não saber o motivo do 

comportamento de Kat em relação aos garotos, tem-se a impressão de que ela odeia os 

homens de um modo geral. Sabendo de sua opinião sobre o sexo oposto, o pai muda as 

regras da casa, pois assim conseguirá dormir à noite. Bianca pode namorar desde que 

Kat também o faça. Isso gera uma grande frustração em Bianca, pois ela sabe como os 

outros veem sua irmã, e acaba classificando-a como uma “mutante”. Não obstante a 

imagem negativa dos colegas, Kat também tem que aguentar os insultos da irmã. 

 Na aula particular de francês em que Cameron tenta conquistar Bianca, há um 

paralelo com o texto fonte no qual Lucentio, passando-se por Cambio, ensina latim para 

Bianca; são apresentadas outras características de Kat a partir da opinião de Bianca e 

Cameron. Bianca a vê como “a particularly hideous breed of loser”. Quando Cameron 

diz que ela é antissocial, Bianca explica que Kat era uma garota popular, mas se cansou; 

tornando-se uma “bitch”. No fim, Cameron a classifica como uma mulher difícil, mas 

diz que muitos homens sairiam com ela. Ele chega a comparar sair com Kat a fazer 

esportes radicais – cunhando um novo termo: “extreme dating”. Nesta cena, é Bianca 

que propõe a Cameron achar alguém para sair com sua irmã. Na próxima cena, Michael 

reúne alguns rapazes, possíveis candidatos para a tarefa. No entanto, quando Cameron 

                                                           
45 O Sarah Lawrence College foi fundado em 1926 por William Van Duzer Lawrence em Bronxville, 
Nova Iorque, e tinha como objetivo fornecer instrução em artes e humanidades para mulheres. Para o 
fundador, as artes tinham um papel fundamental na formação social e na igualdade entre os gêneros. Em 
toda sua história, o Sarah Lawrence sempre teve uma forte ligação com o ativismo político e por muitos 
anos foi considerado a vanguarda do  movimento dos direitos sexuais. Somente em 1968 o Sarah 
Lawrence se tornou uma faculdade mista. A título de curiosidade, a atriz que interpretou a irmã de Kat, 
Larisa Oleynik, foi aluna do Sarah Lawrence e se formou em 2004. 



138 

 

pergunta se alguém se interessaria em sair com Kat Stratford, as reações não são as 

melhores – um rapaz diz que só sairia com ela se não houvesse mais ninguém no 

mundo, outros dois só gritam. 

Em outra cena, na aula de biologia, Michael diz a Cameron que ninguém sairia 

com Kat, é aí que este vê Patrick, que está dissecando um sapo com um canivete, e o 

considera perfeito. Patrick, assim como Kat, é visto como alguém com uma má 

reputação, um louco, um criminoso, como é demonstrado pelos boatos que correm pelo 

colégio. Em outra cena, Michael propõe a Joey pagar Patrick para sair com Kat, afinal 

Joey tem dinheiro e está interessado em Bianca. Tudo é acertado entre Michael, Joey e 

Patrick que aceita sair com Kat. Assim como na peça, em um primeiro momento Patrick 

se interessa por Kat por uma questão financeira. 

 Na cena seguinte, Kat é mostrada treinando futebol e fazendo uma dura falta em 

outra jogadora. Quando o treino termina, Patrick se aproxima dela, que não tem 

paciência com suas investidas. O primeiro encontro entre os dois não vai muito bem e 

Kat se recusa a sair com Patrick, o que deixa Cameron e Michael preocupados. 

 Em outra cena, as irmãs Stratford conversam no banheiro. Em frente ao espelho, 

Bianca diz que Kat deveria mudar o visual e deixar de ser hostil. Kat responde: “I’m not 

hostile. I’m annoyed”, e diz que não se importa com o que os outros pensam sobre ela. 

Kat, como irmã mais velha, tenta explicar a Bianca que a opinião dos outros não é 

importante, que se deve ser verdadeiro a si mesmo. Contudo, a maturidade de Kat é 

posta à prova no momento em que ela vê o colar de pérolas da mãe no pescoço de 

Bianca. Ela se revolta, demonstrando uma rivalidade entre as irmãs e mostrando um de 

seus pontos fracos: o abandono da mãe. Aqui, é importante destacar que não há uma 

explicação clara para a falta da figura materna na vida familiar das irmãs. Nesta cena 

sabe-se somente que ela as abandonou e que não voltará, como revela a fala de Bianca. 

Segundo Clement (2008:5), a ausência da mãe a liga a um dos estereótipos femininos 

mais negativos, o da “mãe má”. Nas palavras da autora: “Far from acting as a role 

model – a woman who has accepted her own role in the patriarchal order leading her 

daughters through the process of growing up – Kat and Bianca’s mother has abandoned 

them” (p. 7). A cena destaca ainda o contraste entre as irmãs, que é refletido em suas 

roupas: enquanto uma veste cores claras, uma saia florida e um colar de pérolas, a outra 

veste roupas escuras e parece não ligar para sua aparência (Figuras 11 e 12). 
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11)   12)  

 

 Por ter sido pago para sair com Kat, Patrick a segue em diversos momentos. Ele 

a espera na porta da loja de música de onde Kat sai com alguns CDs. Esta é a primeira 

cena que vincula Kat a um outro momento do movimento feminista, o Riot Grrrls 

Movement – criado na década de 90 do século passado no estado de Washington, EUA 

pela banda Bikini Kill (uma das favoritas de Kat). O Historical Dictionary of Feminism 

assim o definiu: 

 

A feminist movement in North America and Western Europe, 
comprised primarily of young women, ages 14-25, who use their 
sexiness, assertiveness, and loudness to debunk the notions of women 
as dumb, inferior, or bad. Riot Grrrls use their body as art, wear 
sexually revealing clothes, and use punk rock to convey their message 
(BOLES & HOEVELER, 2004:278). 

 

Conforme apontou Resende (2004:16), 

 

as Riot Grrrls, ou seja, as garotas malvadas, têm como princípio se 
apoiarem mutuamente, definindo seu espaço e tomando suas próprias 
decisões, independentemente do que se possa esperar de “uma moça 
bem educada”. O objeto de seu amor não é o “gatão”, de físico 
invejável e pouca inteligência, mas alguém que, acima da beleza do 
corpo, possa ser companhia agradável e de QI elevado, capaz de 
manter com elas um bom relacionamento tanto físico quanto 
intelectual. 

 

Nessa mesma cena, Kat bate com seu carro no de Joey de propósito, já que este 

bloqueou sua passagem. Enquanto Joey se desespera, Kat ri, assim como Patrick, e solta 

um irônico “whoops”. Já em casa, o pai questiona Kat por seu comportamento e mais 

uma vez há uma visão estereotipada da mulher, quando ele diz que o seguro não cobre 

tensão pré-menstrual. Esse é um dos únicos momentos que Kat questiona a autoridade 

do pai. Para ele, o comportamento de Kat seria uma punição por ele não deixá-la ir para 

a universidade escolhida por ela; para Kat, seu pai a está punindo porque sua mãe 
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abandonou a família. Kat quer tomar as próprias decisões e quer que seu pai tenha 

confiança nela. Entretanto, a conversa entre os dois é interrompida pelo pager do pai, 

que é médico. 

 Algumas cenas depois, Cameron e Bianca estão conversando sobre a festa de 

Bogey Lowestein. Como o plano de Cameron não está indo muito bem, ele cogita a 

possibilidade de Kat ser lésbica, como o seguinte diálogo insinua: 

 

Cameron: She’s not a – 
Bianca: K.D. Lang fan? No, I found a picture of Jared Leto in her 
drawer once, so I’m pretty sure she’s not harboring same sex 
tendencies. 
 

Mais uma vez esse diálogo vincula Kat a ideias estereotipadas a respeito do movimento 

feminista. Para muitos, como demonstrou Kamen (apud FRIEDMAN, 2004:51); o 

termo “feminista” está associado a: “bra-burning, hairy-legged amazon, castrating, 

militant-almost-unfeminine, (...) he-woman types, bunch-a-lesbians, you-know-dykes, 

man-haters, man-bashers, (…) I-am-woman-hear-me-roar, uptight, angry, white-middle-

class radicals”. Como se pode perceber, durante boa parte do filme, Kat é representada 

exatamente assim: suas roupas lembram roupas masculinas de combate (militant-

almost-unfeminine), Cameron cogita a possibilidade de ela ser lésbica (bunch-a-

lesbians, you-know-dykes), ela mesma não quer namorar ou ir a festas por considerar os 

rapazes “unwashed miscreants” e agride alguns fisicamente (man-haters, man-bashers), 

e seu professor a reprime por reclamar de injustiças por ela “sofrer” com a “upper-

middle class suburban opression” (white-middle-class radicals). 

 No entanto, a representação de Kat ao longo do filme sofre uma mudança. Em 

uma cena na qual ela e a amiga estão dançando em uma boate, Club Skunk, onde a 

maioria das frequentadoras é do sexo feminino46; ela passa a ser o objeto do olhar de 

Patrick, como pode ser visto nas figuras 13 e 15 abaixo. Ao contrário das calças cargo e 

camisetas camufladas, Kat agora veste uma saia, uma blusa tomara que caia e usa um 

colar que, apesar de não ser de pérolas, é bem parecido. A partir desse momento, Patrick 

começa a enxergar a verdadeira Kat, não a que foi construída pelos alunos da escola. 

Para conquistá-la, ele menciona algumas de suas bandas favoritas – uma delas a 

precursora do Riot Grrrls Movement, Bikini Kill, como abordado anteriormente, e diz 
                                                           
46 Clement (2008:9) destacou também o fato de que a grande maioria das frequentadoras da boate é 
branca, de classe média, magra e, de um modo geral, trajam roupas da moda, bem diferentes daquelas 
usadas pelas Riot Grrrls. 
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que nunca a tinha visto tão “sexy”, o que provoca uma risada em Kat, mas que também 

faz com que ela se sinta lisonjeada. 

 

13)  14)  

15)  

 

De acordo com Pittman (2004), de maneira geral o filme não re-configura os 

papéis de gênero. Nesta cena, há momentos em que há um olhar não específico, quando 

a câmera se fixa na imagem de Kat dançando; mas logo o diretor força a plateia a tomar 

o ponto de vista de Patrick ao focalizar seu rosto (Fig. 13 e 15): “The camera lingers on 

Patrick whose quietly expanding smile signals his growing interest in a now-sexualized 

Kat.” (p. 147). 

Atendendo aos pedidos da irmã, Kat decide ir à festa de Bogey. É aí que, mais 

uma vez, ela se torna o objeto do olhar, não só de Patrick, mas de vários alunos da 

escola. Quando Kat vê que Bianca está com Joey, ela tenta alertar a irmã sobre ele, 

contudo Bianca não se importa com a opinião da irmã, afinal ficar com Joey garante sua 

popularidade. Kat então começa a beber, como pode ser visto na figura 16. Quando 

Patrick questiona seu comportamento, ela lhe diz que está fazendo o que é esperado: 

“getting trashed”. Patrick, no entanto, discorda de Kat, mas ela o ignora e o deixa 

sozinho. 
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16)  

 

Algumas cenas depois, bêbada, Kat decide subir na mesa e dança sensualmente 

ao som de Hypnotize do rapper americano Notorious B.I.G, como se pode ver nas 

figuras abaixo. 

 

17)  18)  

19)  20)  

21)  22)  

23)  24)  



143 

 

As tomadas escolhidas colocam Kat no centro. Como pode ser visto nas figuras 

19 e 21, a câmera se encontra abaixo da linha do olhar das personagens, o que garante 

uma visão quase completa do corpo de Kat. Já nas figuras 20, 22 e 23, a câmera está 

localizada no alto, deste ângulo é possível não só ver Kat por inteira como também as 

outras personagens. Kat se torna o objeto do olhar tanto masculino quanto feminino. 

Segundo Pittman (2004:148), “the camera hovers on the transformed Kat, viewing her 

from multiple angles – low, high, bird’s eye – giving plenty of time for the audience to 

enjoy the display. For much of the scene Kat remains in the center of the screen”. Nessa 

cena temos a influência da escopofilia, que é um dos componentes da sexualidade e 

define-se num prazer visual entendido como um prazer erótico do indivíduo em exibir-

se, como também, na situação inversa, em observar outra pessoa ou imagens de outros 

corpos (como é o caso das figuras 13 e 15 e 20 e 22 acima). Nas palavras de Mulvey 

(1983: 440-1), “ele [Freud] associou a escopofilia com o ato de tomar as outras pessoas 

como objetos, sujeitando-as a um olhar fixo, curioso e controlador”. É válido destacar 

que, embora Patrick esteja presente na cena; ele desvia o olhar de Kat diversas vezes e 

olha para as outras pessoas demonstrando sua insatisfação com a situação, como pode 

ser percebido na figura 21. Patrick desaprova o comportamento de Kat e se sente 

desconfortável, enquanto todos a aplaudem e a encorajam.  

Nas cenas em que Kat dança com sua amiga na boate e em cima da mesa na 

festa de Bogey Lowestein, percebe-se claramente o prazer no olhar masculino, que é 

ativo. Embora no segundo momento Patrick não se sinta confortável com a atitude de 

Kat, há diversos garotos na sala e todos olham para o corpo de Kat que se mexe 

sensualmente em cima da mesa. Kat assume assim o papel de exibicionista, sua 

condição de “para-ser-olhada”; como Mulvey destacou, ela é olhada e exibida. Fazendo 

parte do cinema narrativo americano, em 10 Coisas, Junger fetichiza a imagem da 

mulher e usa o corpo feminino enquanto objeto erótico.  

Em 10 Coisas não há cenas de violência por parte das personagens masculinas 

para com as femininas, neste caso entre Patrick e Kat. No filme, Patrick é construído de 

forma positiva. Ele é o único que não tenta fazer com que Kat se conforme aos padrões 

de comportamento esperados, na festa ele retira Kat da sala e a leva para o jardim e faz 

com que Cameron não desista de conquistar Bianca. Kat começa a ficar interessada por 

Patrick e isso é demonstrado com um close-up de seu rosto que mostra um certo 

encantamento por Patrick, como pode ser visto na figura 25. 
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25)  

 

No caminho de volta para casa, Kat revela a Patrick que gostaria de montar uma 

banda (o que a liga ao Riot Grrrls Movement) e dá a entender que muito do seu 

comportamento é para irritar seu pai, uma vez que ele quer que ela seja como Bianca. 

Além disso, os dois descobrem que têm algo em comum: ninguém os conhece 

verdadeiramente. Kat começa a mudar sua visão sobre Patrick quando este diz que não 

se interessa por Bianca, algo raro, pois ela é desejada por todos. Como apontou Resende 

(2004) ao descrever as garotas pertencentes ao Riot Grrrls Movement, Kat é capaz de 

amar um rapaz, desde que ele seja como ela e não um completo idiota que só se 

interessa por assuntos fúteis. Kat, entretanto, se decepciona com Patrick. Ao tentar 

beijá-lo, ele se afasta - o que faz com que Kat saia furiosa do carro. Contudo, isso faz 

parte da construção de Patrick como um bom rapaz, por ela estar ainda sob o efeito da 

bebida, Patrick a respeita e não a beija. 

Ao contrário dos outros companheiros de colégio, que sempre usam termos 

pejorativos em relação à Kat, Patrick só a chama de “fera” uma vez. No decorrer do 

filme, quando passa a conhecê-la melhor, Patrick não usa nenhum termo pejorativo para 

se referir a ela; pelo contrário, ele revela opiniões positivas e realça as qualidades de 

Kat. Patrick sabe que as pessoas não entendem Kat e que a sua imagem de “megera” 

não passa de um construto social, como poderá ser visto mais adiante. 

Na escola, todos riem quando Kat entra na sala de aula em virtude da festa, e 

alguns fazem piadas por causa de seu comportamento. Nos segundos iniciais, a câmera 

muda o ângulo para uma câmera subjetiva, assim a plateia vê alguns dos alunos através 

dos olhos de Kat. Nesta cena Kat é mais uma vez expulsa da sala de aula pelo professor 

de literatura. Ao pedir aos alunos que façam suas próprias versões do Soneto 141, Kat 

levanta a mão para fazer uma pergunta, Mr. Morgan já imaginando que tipo de reação 

Kat teria, logo diz: “Yes, Miss-I-Have-An-Opinion-About-Everything?”. Sem entender 
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a reação de Kat, que ficou realmente entusiasmada com a tarefa, Mr. Morgan decide 

expulsá-la da aula. É a segunda vez que Kat é expulsa de sala sem motivos concretos e, 

embora sendo alguém que tem opinião para tudo, como o próprio professor constatou, 

Kat não demonstra reação alguma, não há protestos, nem confrontos. Quando Kat está 

frente a uma figura de autoridade, ela deixa de ser aquela garota com uma resposta na 

ponta da língua, para ser alguém que se conforma. Dificilmente um/a adolescente como 

ela sairia da sala sem protestar ou reclamar por sofrer uma repressão injusta. Isso 

destaca o paradoxo dos filmes para adolescentes, apesar de serem feitos para eles, não 

são feitos por eles. 

Ainda furiosa com Patrick, em um treino de futebol, Kat declara que “hates him 

with the fire of a thousand suns” e tenta acertá-lo com a bola. Na saída da escola, ela 

rasga o cartaz da formatura mais uma vez e reprime sua amiga por estar pensando em ir 

à festa. Para Kat, não ir à formatura é uma questão de princípios. 

Ainda tentando conquistar Kat, Patrick a segue na loja de guitarras, onde a vê 

tocando47, e na livraria, onde mais uma vez há uma ligação de Kat ao movimento 

feminista. Patrick pergunta onde pode encontrar The Feminine Mystique (A mística 

feminina em português), livro escrito por Betty Friedan, que questionou o papel da 

mulher na sociedade americana e se tornou uma das maiores influências da segunda 

onda do feminismo. O diálogo entre os dois vira uma troca de farpas e Kat deixa a 

livraria, ainda com raiva por Patrick não tê-la beijado. 

Na escola, Patrick segue os conselhos de Cameron e sacrifica sua reputação para 

conquistar Kat. No meio do treino de futebol ele canta Can’t take my eyes off you com a 

ajuda da banda da escola. Tendo feito Kat passar uma vergonha quando ele não 

retribuiu seu beijo, agora é a vez de Patrick se humilhar e se declarar a Kat: “Now that I 

found you, stay and let me love you”. Contudo, a humilhação de Patrick nada tem a ver 

com sua sexualidade, ao contrário da de Kat que é explorada em dois momentos: na já 

mencionada festa em que ela dança em cima da mesa e quando ela ajuda Patrick a sair 

do castigo, como será visto em seguida. Por ser uma comédia romântica para 

adolescentes, a heroína tem que se apaixonar pelo herói; assim Kat parece se sentir 

                                                           
47 Esta é a única cena em que vemos Kat tocando um instrumento, contudo, o que a plateia ouve é uma 
balada chamada The weakness in me, ao invés de alguma música das bandas do Riot Grrrls Movement ou 
de Joan Jett. Como destacou Clement (2008:11), a canção indica a importância da cena não em termos do 
empoderamento de Kat através da música, mas em termos do desenvolvimento do relacionamento entre 
ela e Patrick. 
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lisonjeada e aplaude a performance de Patrick que tenta escapar dos seguranças. Mais 

uma vez é escolhido um close-up para mostrar o encantamento de Kat por Patrick (Fig. 

26). 

 

26)  

 

Por esse feito, Patrick é mandado para o castigo, mas Kat decide ajudá-lo. Ao 

tentar, sem sucesso, distrair com palavras o professor para que Patrick saia pela janela, 

Kat decide usar seu corpo: ela lhe mostra os seios. Mais uma vez ela assume o papel de 

exibicionista. Como é possível ver na figura 27, Kat se posiciona de costas para a sala, 

cuja maioria dos alunos é do sexo masculino, mas mesmo assim recebe aplausos por seu 

comportamento, que pode ser visto como transgressivo, mas sexualizado ao mesmo 

tempo. Ao sair da sala, ela leva às mãos ao rosto, envergonhada e talvez arrependida 

(Fig. 28). “Like the dance at the party, this scene cuts Kat down to size by insisting 

upon her sexuality as prime identifying marker” (PITTMAN, 2004:148). 

 

27)  28)  

 

Em um passeio juntos, Patrick pergunta como Kat conseguiu distrair o professor, 

e ela responde rindo ironicamente: “I dazzled him with...my wits”. Kat revela a Patrick 

que não gosta de fazer o que os outros esperam e questiona por que se deve viver de 

acordo com as expectativas dos outros ao invés das próprias. Patrick começa a entender 
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o comportamento de Kat, para não se magoar ela desaponta as pessoas logo no início. 

Kat sempre age na defensiva. 

 Os violentos atos que ocorrem entre Katherina e Petruchio em A Megera 

Domada são substituídos na cena seguinte do filme por um jogo de paintball. A trilha 

sonora ajuda na composição da cena. Pode-se tomar a letra da música como um 

indicativo do que Patrick pensa sobre Kat: “I’m surprised that you’ve never been told 

before/that you’re lovely and you’re perfect/and that somebody wants you”. 

Diferentemente do que aconteceu antes, Patrick e Kat trocam o tão aguardado beijo. Na 

cena seguinte, tem-se a impressão que os dois, ao se dirigirem para a casa de Kat, 

revelavam o que era falso ou verdadeiro em relação aos boatos que corriam na escola. 

Ao saírem do carro, Patrick revela que boa parte do que diziam sobre ele era mentira, e 

ao perguntar a Kat sobre Bobby Ridgeway, ela lhe conta que o agrediu por este ter 

tentado “to grope me in the lunch line”. Como apontou Friedman (2004:63), “in order to 

enhance Kat’s feminazi image, the film withholds this motivation from the audience 

until Kat begins to be tamed”. Contudo nada é tão simples assim. Kat percebe que há 

algo estranho quando Patrick insiste para ela ir à festa de formatura com ele, mesmo ela 

não querendo ir. Por Patrick não lhe contar o porquê da insistência, Kat entra em casa e 

o deixa sozinho na varanda. 

Em outra cena, Kat decide conversar com Bianca, que está em seu quarto, 

chateada por não poder ir à festa de formatura, e lhe explicar seus motivos. É aí que se 

descobre porque Kat deixou de ser a garota popular do colégio para virar a “megera”. 

Como boa parte dos adolescentes que querem se enturmar, Kat cedeu à pressão, fez o 

que todos estavam fazendo e acabou se arrependendo (quando ela namorou Joey por um 

mês os dois tiveram relações sexuais, ela se arrependeu e ele rompeu o namoro). Desde 

aquele momento Kat jurou que iria seguir a sua opinião e não a dos outros. Quando 

Bianca pergunta a Kat por que ela nunca soube da história, Kat lhe diz que não queria 

influenciar a irmã. Bianca fica brava por Kat nunca ter ido contra as regras do pai, afinal 

quem cometeu o erro foi sua irmã. Kat se defende dizendo que ela a estava protegendo, 

mas Bianca não vê assim e expulsa Kat do quarto. Atordoada, Kat sai sem dizer uma 

palavra. Ao contrário do que a maioria pensa, Kat é uma garota capaz de amar e se 

preocupar com as pessoas. Apesar de sua irmã confrontá-la e insultá-la em diversos 

momentos, essa cena revela que Kat a ama. 
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Na próxima cena, em mais um close-up, a câmera mostra uma Kat que observa a 

irmã, como se vê na figura 29. 

 

29)  

 

Kat desconstrói a imagem de selvagem e rebelde que todos têm sobre ela ao 

mais uma vez querer agradar Bianca. Surpreendendo a todos, em especial seu pai, ela 

decide ir ao baile da escola. Lá, ela encontra Patrick que a estava esperando com uma 

rosa vermelha. Surpresos por estarem diferentes, Kat veste um vestido longo azul, um 

colar de pérolas e seu cabelo está arrumado em um coque (Fig. 30), enquanto Patrick 

está usando um traje formal; ela lhe pede desculpas e diz que estava errada por ter 

questionado seus motivos. Na festa, Patrick surpreende Kat ao ter conseguido chamar 

uma de suas bandas favoritas para tocar. Aqui a letra também dá pistas em relação aos 

dois: “I can’t take another heartache/Though you say you’re my friend/I’m at my wit’s 

end/You say your love is bona fide, but that don’t coincide/ with the things that you do/ 

And when I ask you to be nice, you say/you gotta be cruel to be kind, in the right 

measure/cruel to be kind, it’s a very good sign/cruel to be kind, means that I love you, 

baby”. Kat e Patrick estão dançando quando são interrompidos por Joey que acaba 

revelando o acordo entre ele e Patrick. Kat ouvindo tudo, sente-se enganada e sai do 

salão. Patrick a segue e tenta se explicar, mas Kat se sente traída, afinal Joey é a pessoa 

que ela mais odeia. 

 

30)  
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No dia seguinte, Bianca agradece Kat por ter ido à festa e tenta animá-la, 

convidando-a para sair com ela e Cameron, mas Kat recusa. Seu pai se aproxima e ele 

revela à filha o que sempre sentiu em relação a ela e à Bianca. Para ele, Kat o reduziu a 

uma figura marginal em sua vida, ele era apenas o provedor; ao contrário de Bianca.  

Contudo, para fazer sua filha feliz, e talvez ter um relacionamento melhor com ela, ele 

aprova sua decisão e a deixa ir para Sarah Lawrence. Kat finalmente ganha a confiança 

do pai. Depois de vários desentendimentos e discussões, pai e filha trocam um tenro 

abraço (Fig. 31). 

 

31)  

 

Na escola é o dia de os alunos apresentarem suas versões para o Soneto 141 de 

Shakespeare. Como Burt (apud DEITCHMAN, 2005:483) observou, o dramaturgo 

também funciona como uma figura de autoridade no filme, que não é contestada por 

Kat. Não só ela acha a ideia de adaptar o soneto boa, como a usa para se declarar a 

Patrick. O filme garante a Shakespeare a autoridade em relação ao amor heterossexual. 

Assim, quando o professor pergunta à turma quem teria a coragem de ler sua versão, 

Kat se voluntaria e lê o poema, que atua como o equivalente ao tão controverso discurso 

final de Katherina na peça. Quando ela começa a lê-lo, a câmera está em um plano 

americano48. À medida que o poema é lido, a câmera dá um zoom no rosto de Kat, que, 

olhando para Patrick todo o tempo, chora nos versos finais (Fig. 32). Ao contrário de 

Katherina Minola, Kat não é obrigada a fazer nada contra sua vontade e não há dúvidas 

quanto aos seus sentimentos. Por se tratar de uma comédia para adolescentes, ela 

                                                           
48 “É o plano que enquadra a figura humana do joelho para cima. Geralmente não comporta mais do que 
três personagens reunidas. Tem esse nome devido à sua grande popularidade entre os diretores de 
Hollywood das décadas de 30 e 40.” Definição disponível em: 
http://www.fafich.ufmg.br/~labor/cursocinema/pageoutorder/03planoamericano.html. Acesso em: 28 fev. 
2011. 
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declara seu amor por Patrick de forma sincera, não se importando com o que os outros 

possam pensar sobre isso. 

 

32)  

 

Todavia, conforme apontou Deitchman (2005:483), o filme revela um paradoxo 

neste momento. O poema lido por Kat, que se encontra abaixo, pode ser associado ao 

Riot Grrrls Movement, alguns versos opõem-se ao tratamento das mulheres como 

objetos (“the way you talk to me”, “the way you stare”); no entanto, seu figurino e 

performance não correspondem à essa caracterização. “Instead of her usual cargo pants 

and t-shirt, Kat wears a skirt and a feminine blouse over a camisole (…). Her quiet 

delivery of the poem also distances her from the usual fierceness associated with Riot 

Grrrl performance”. 

I hate the way you talk to me, and the way you cut your hair. 

I hate the way you drive my car, I hate it when you stare. 

I hate your big dumb combat boots, and the way you read my mind. 

I hate you so much it makes me sick; it even makes my rhyme. 

I hate the way you're always right, I hate it when you lie, 

I hate it when you make me laugh, even worse when you make me cry. 

I hate it when you're not around and the fact that you didn't call 

But mostly I hate the way I don't hate you, not even close 

Not even a little bit, not even at all. 

 

Ao término do dia, Kat se dirige ao seu carro e encontra uma Fender 

Stratocaster, a guitarra que queria, no banco do motorista. Com o dinheiro dado por 

Joey, Patrick comprou o instrumento para encorajar Kat a formar sua banda. Patrick 

revela que se apaixonou por Kat, em especial por seu comportamento: “It’s not 

everyday you’ll find a girl who’ll flash someone to get you out of detention”. Como 
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apontou McEvoy (2006:124), o amor romântico triunfa em 10 Coisas. Os dois se 

beijam, mas Kat o adverte – “you can’t buy me a guitar every time you screw up”, e 

Patrick responde: “but there’s always drums and bass, and maybe even one day a 

tambourine”. Na tomada final, ao som de Letters to Cleo e sua versão para I want you to 

want me, a câmera se afasta e tem-se uma panorama do colégio no horário da saída. Kat 

e Patrick se misturam na multidão, como pode ser visto na figura 33, o que dá a 

entender que os dois agora não serão mais vistos como os esquisitos do colégio e, em 

alguns meses, da faculdade. 

 

33)  

 

Na visão de Deitchman (2005) e Clement (2008), o filme é emoldurado por duas 

paródias de bandas do Riot Grrrls Movement, cujo sucesso comercial assinala 

levemente um espaço narrativo transgressor. Tanto na cena no Club Skunk quanto no 

baile, as bandas Letters to Cleo e Save Ferris estão longe dos propósitos do Riot Grrrls 

Movement. Apesar de ambas terem vocalistas, o resto da banda, aqueles que realmente 

tocam instrumentos, são homens. Vemos, portanto, que o gênero do filme não permite 

que haja uma grande transgressão e, assim, no fim, a ordem é restabelecida, tema muito 

importante também nas peças shakespearianas, em especial, nas comédias. 

Passemos agora para a análise da irmã mais nova de Kat, Bianca. 

 

4.1.2. Bianca Stratford 

 

Bianca é o oposto de sua irmã, Kat. Bela e popular, ela é querida por todos. Em 

sua primeira cena, ela é o objeto do olhar de Cameron (que corresponde a Lucentio na 

peça). Em um plano ponto de vista, “she glides in slow motion to swelling music” 

(FRIEDMAN, 2004:60). Trajando um vestido florido, cabelos ao vento e um sorriso no 

rosto, pode-se perceber que ela não será representada como uma rebelde, mas sim como 
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aquela que todos querem, mas não podem ter. E é isso que Michael adverte Cameron, 

mas este está hipnotizado por Bianca, e na única fala que remete ao texto da peça, diz: 

“I burn, I pine, I perish”. Michael parece ser imune aos encantos de Bianca e diz ao 

amigo, de forma irônica, que ela é profunda. O diálogo de Bianca com Chastity, 

transcrito abaixo, entretanto, prova o contrário, ela é fútil e esnobe. 

 

Bianca: Yeah, but see, there’s a difference between like and love. 
Because I like my Skechers, but I love my Prada backpack. 
Chastity: But I love my Skechers. 
Bianca: That’s because you don’t have a Prada backpack. 
Chastity: Oh. 
 

Mas para Cameron isso não importa, é como se ele estivesse em um transe. Na 

sequência abaixo, é possível ver como Cameron olha para Bianca. 

 

34) 35)  

36) 37)  

 

Bianca continua sendo o objeto do olhar em sua cena seguinte, quando Joey está 

com um de seus amigos, como pode ser visto nas figuras 38 e 39. Mesmo quando a 

câmera focaliza Michael e Cameron conversando, é possível perceber os dois olhando 

para Bianca ao fundo (Figura 40). 
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38) 39)  

 

40)  

 

É interessante notar que nessa tomada, pode-se perceber a formação do triângulo 

amoroso do filme – Cameron, Bianca e Joey. Embora Bianca esteja enquadrada entre 

Cameron e Michael, pode-se ver Joey ao fundo. 

 No diálogo entre Michael e Cameron tem-se o retrato de Bianca. Para aquele, ela 

é enfadonha, presunçosa e manipuladora. Em suas palavras: “a snotty little princess 

wearing a strategically planned sun dress to make guys like us realize that we can never 

touch her, and to make guys like Joey realize that they want to”. Sua maneira de vestir, 

embora pareça inocente, acentua sua sensualidade. Cameron discorda de Michael, 

mesmo tendo acabado de chegar ao colégio. É interessante notar aqui que é Michael que 

constrói para o espectador a imagem de Bianca; diferentemente da peça, as opiniões 

emitidas sobre Bianca, mesmo por aqueles que poderiam ser seus possíveis 

pretendentes, são positivas e negativas desde o início. Para conquistá-la, ele se 

candidata a ser seu professor particular de francês. Na aula, Bianca demonstra ser 

determinada e só fazer as coisas que lhe interessam. É ela que propõe a Cameron achar 

alguém que saia com Kat para que ela possa sair com Joey – ele é o garoto popular da 

escola, que só se preocupa com sua aparência, e a princípio seria o par perfeito para 

Bianca. 

 Contudo, durante o curso do filme, Bianca também se transforma. De garota 

mimada e fútil, ela vai percebendo que nem tudo gira em torno da aparência. Na festa de 
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Bogey Lowestein, Bianca percebe que Joey está mais interessado em si próprio do que 

nela. Trocada por sua amiga, ela tem de recorrer a Cameron para levá-la para casa. No 

carro, Cameron confronta Bianca e diz o que pensa sobre ela: egoísta, bonita, mas 

manipuladora. Ao ouvir isso, Bianca se envergonha e beija Cameron. Como Bianca é 

representada como o estereótipo da “boa menina”, nos primeiros segundos do beijo, sua 

mão encobre-o, como pode ser visto na figura 41: 

 

41)  

  

De maneira parecida à primeira vez em que Cameron a vê, Bianca, em sua 

próxima cena, caminha pelo corredor do colégio em câmera lenta, mas o tipo de música 

agora é outro. Ao som de Can’t get enough of you babe, os dois trocam olhares e 

sorriem. Cameron é o escolhido por Bianca por ele tratá-la da maneira que ela deseja. 

Ao contrário de Joey que, com um ar de latin lover, só quer tirar sua virgindade e assim 

garantir sua popularidade, Cameron representa o amor romântico, do tipo que só tem 

olhos para a amada e a coloca em um pedestal. 

A festa na casa de Bogey marca a transição do modo de pensar e agir de Bianca. 

E para representar essa transformação, pode-se perceber que em dois momentos no 

filme há a presença de borboletas. O primeiro deles ocorre no dia seguinte à festa, 

quando Bianca está no corredor do colégio, ela veste uma camiseta azul com uma 

estampa de borboleta, como pode ser visto na figura 42. O segundo pode ser percebido 

quando as irmãs estão no quarto de Bianca, que é decorado com quadros de borboletas, 

como mostra a figura 43. 
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42)  43)  

 

É válido ressaltar também a relação de Bianca com o pai. Ele a chama de 

“preciosa” e tenta protegê-la de todo tipo de perigo, mais especificamente de se 

envolver com rapazes e acabar ficando grávida. Enquanto Kat não ia a festas e não se 

interessava em namorar, o pai ficava tranquilo, pois sua querida filha mais nova também 

não. Mas quando tudo muda e ele não tem mais o controle total da situação, sua 

preocupação aumenta. Como se pode ver na figura 44, é formado um triângulo com o 

pai e Cameron nas pontas e Bianca no meio. Não mais a garotinha do papai, que durante 

anos só teve olhos para ele, o pai agora vê seu posto ameaçado pelo namorado da filha e 

tem que aprender a dividir o amor de Bianca com Cameron. Na figura 45 é possível 

perceber a reação do Dr. Stratford ao ver sua preciosa filha saindo com o namorado e 

deixando-o sozinho em casa. 

 

44)  45)  

 

 Como já destacado, Bianca passa por uma transformação ao longo do filme. Ela 

passa a compreender as atitudes de sua irmã e até, em um momento, imita-a. No baile 

de formatura, após saber que Joey só queria usá-la e ouvi-lo chamá-la de “little bitch”, 

Bianca o agride fisicamente três vezes, “That’s for making my date bleed! That’s for my 

sister! And that’s for me!”. Assim como Kat fez com o garoto que tentou agarrá-la, 

Bianca também acerta Joey nos órgãos genitais, como pode ser visto figura 48. Bianca 

neste momento pode ser considerada, então, a mulher castradora, ideia explicada 

anteriormente. De acordo com Friedman (2004:60): “Bianca ridicules her sister’s old-
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style feminism for most of the film, but by the end of the movie, she has adopted some 

of Kat’s combative traits and put aside her devotion to the code of popularity”. Não 

mais em lados opostos, as irmãs agora compartilham dos mesmos ideais. Ao longo do 

filme as duas passam por transformações que as fazem ver o mundo de outra forma. E 

como representante do gênero comédia romântica, mais especificamente para 

adolescentes, as duas irmãs têm o tão aguardado final feliz. 

 

46)  

 

4.2. A Megera Domada (2005) 

 

A também dramaturga e escritora, Sally Wainwright ficou encarregada de levar 

para as telas do século XXI uma das peças mais controversas de Shakespeare, A 

Megera Domada. Essa versão da BBC1, que foi ao ar em 21 de novembro de 2005, foi 

dirigida por David Richards e estrelada por Shirley Henderson como Katherine 

Minola, Rufus Sewell como Petruchio, Jaime Murray como Bianca Minola, Twiggy 

Lawson como Mrs. Minola, Santiago Cabrera como Lucentio, entre outros. Para 

Kidnie (2009:106), A Megera Domada é uma peça que há tempos é objeto de debates 

constantes em relação à política de gênero e ao cânone e descrita como “a brutal and 

objectionable portrait of male-female relations” por diversos críticos; sendo 

considerada uma “problem-play”. Talvez por isso, segundo a autora, ela tenha sido 

escolhida para fazer parte da série. 

Sally Wainwright escreveu, dois anos antes, o roteiro da adaptação de The Wife 

of Bath’s Tale para a série The Canterbury Tales também transmitida pela BBC. De 

acordo com Kidnie (Ibid.): “Perhaps surprisingly, Wainwright chose not to use this 

next comission to make a similarly strong feminist intervention, but to develop instead 

a strong motivation for Katherine’s decision to marry – and stay married – to a 

feckless Petruchio”. 
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Passemos então para a análise das personagens Katherine e Bianca Minola 

nesta versão de A Megera Domada para a televisão. 

 

4.2.1. Katherine Minola 

 

A Megera Domada inicia com cenas da fachada do Parlamento inglês ao som 

das badaladas do Big Ben. Corta-se para o interior do prédio e então vemos os pés de 

uma mulher calçados com sapatos pretos de salto baixo, seus passos podem ser 

ouvidos. Ela caminha com determinação ao som de uma música, em um estilo um 

pouco operístico, que nos remete a um filme de suspense. Essa é a primeira imagem 

da personagem que saberemos mais tarde ser Katherine Minola. 

 

47)  

 

Assim como no início de 10 Coisas que Eu Odeio em Você, a música de A Megera 

Domada, apesar de não ter letra, ajuda os telespectadores, a criar um pré-julgamento 

sobre a personagem: ela não será uma mulher fácil de se conviver. Contudo, nessa 

versão não há muitas músicas para ajudar na caracterização da personagem. Ela será 

construída, principalmente, a partir do discurso de outras personagens, de suas ações e 

de seu figurino, como será mostrado nesta seção. Em outra cena, a câmera enfoca a 

dona daqueles pés. Vestida de preto com um coque no cabelo, ela segura algumas 

pastas e, com feições sérias, caminha pelo prédio. Kat Stratford e Katherine Minola, 

no que tange ao figurino e feições, são construídas de forma similar. 
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48)  

 

Em um close-up, ela se mostra enfurecida e emite sons que comprovam sua 

raiva. Ela treme de nervoso e desfere um tapa no rosto de Tim, seu assistente, como 

pode ser visto na sequência de figuras abaixo. 

    

49)  50)  

 

Tim reclama da agressão mas Katherine não se incomoda e joga umas pastas em sua 

direção. Toda essa fúria tem um motivo: segundo Katherine, Tim lhe deu informações 

erradas, o que fez com que ela parecesse “a political pygmy on Newsnight”. Ela 

continua gritando com Tim. Os telespectadores têm agora a confirmação de que ela é a 

“shrew” – violenta, agressiva e barulhenta. Quando Katherine está saindo de sua sala, 

Tim diz que deseja um pedido de desculpa, mas Katherine só faz um gesto obsceno 

dizendo “Swivel”, como pode ser visto na Figura 51. 

 

51)  



159 

 

Na adaptação de Sally Wainwright, Katherine Minola é transportada para 

Londres e agora é membro do Parlamento inglês que faz parte do partido de oposição. 

Ao contrário das outras adaptações, nesta, Katherine é uma mulher de poder e, como 

veremos ao longo do filme, de destaque, uma vez que ela não é daquele tipo de 

parlamentar que age nos bastidores. Ela sempre age diretamente e não mede palavras 

para defender seu ponto de vista. Ao contrário de Kat Stratford, que só terá suas 

primeiras falas depois de quase seis minutos de filme, nesta versão Katherine fala logo 

no primeiro minuto. 

Enquanto Katherine caminha por um longo corredor, rolam os créditos iniciais 

do filme. Em um primeiro momento, a câmera está posicionada atrás dela e mostra 

duas mulheres que ao vê-la, viram o rosto. Em seguida, a câmera passa à frente de 

Katherine e é possível ver seu rosto sério e compenetrado. Tem-se uma câmera 

subjetiva que nos faz ver o mundo através dos olhos de Katherine e o que ela vê é um 

homem caminhando em sua direção com um olhar apreensivo (Figura 52). Nesta 

sequência de tomadas, todos a olham com receio e se afastam. O que o telespectador 

pode inferir é que Katherine é uma figura que impõe medo, assim como Kat Stratford. 

 

52)  

 

Em outra cena, Katherine continua sua caminhada, agora por outro corredor, 

quando John, membro de seu partido, se aproxima e a chama de Kate, coisa que ela 

desaprova. John a parabeniza por sua entrevista na noite anterior em que ameaçou 

enviar os testículos de Packman para o Zimbábue. Mas Katherine não concorda e 

responde que “It was beneath me”. Ao analisar a frase de Katherine reportada por 

John, pode-se associá-la à ideia da mulher castradora, como já foi explicado para Kat 

Stratford. Aqui, embora seja somente uma discussão, Katherine é mostrada como 

sendo uma ameaça à masculinidade de seu adversário. O que é interessante notar, no 

entanto, é que ela se arrepende de ter dito tal frase e afirma que foi indigno de sua 
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parte. Katherine não teve culpa no fato. Pode-se afirmar que muitos de seus rompantes 

se devem a erros de seus assistentes? 

Na cena seguinte, os dois estão em um restaurante e John pergunta à Katherine 

se ela concorrerá à vaga de líder da oposição. Ela, que não larga as pastas de trabalho 

nem para comer, responde que há uma possibilidade. Katherine é mostrada como uma 

“workaholic”, que não tem vida social. John diz que todos ficariam surpresos se ela 

não o fizesse e que a apoiaria, mas com um porém. Embora ele confie nela e os 

eleitores gostem de certa excentricidade em seus líderes, para ganhar o apoio dos 

membros do partido, Katherine deve se casar. Perplexa, ela pergunta com quem e John 

responde, com qualquer pessoa. Katherine demonstra não gostar da ideia e mais uma 

vez faz um gesto obsceno, dizendo “Swivel” (Figura 55) e sai da mesa. Mas ao longo 

do filme isso mudará. 

 

53)  54)  

 

55)  

  

Para Kidnie (2009:107), a personagem de John é crucial para o 

desenvolvimento da história. Para a autora, uma vez que Baptista, o pai de Katherine e 

Bianca no texto fonte, é substituído nesta versão pela personagem da mãe, Mrs. 

Minola, John assume o papel de modelo principal na vida pública de Katherine. Como 
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vimos anteriormente, é ele que a aconselha a se casar para alavancar sua carreira 

política 

Ao relatar a conversa com John para sua irmã, Katherine, sarcasticamente, diz 

que aquele era um ótimo plano, mas que havia um pequeno problema. É aí que Bianca 

diz: “Who the hell is gonna get shackled to a gorgon like you?”. Bianca é a primeira a 

fazer a caracterização de Katherine em palavras. Mas ela não contesta a descrição que 

a irmã faz dela, as duas até riem. Mesmo sendo uma mulher adulta, com fortes 

opiniões e que não tem medo de expressá-las, diante de sua família Katherine se 

mostra acuada. Na mesma cena é possível perceber que o relacionamento de Katherine 

com a mãe não é muito próximo. Enquanto Mrs. Minola e Bianca trocam um afetuoso 

abraço, Katherine parece não ligar muito para a mãe e as duas trocam um 

cumprimento sem afeto. 

Quando Bianca conta à mãe que Katherine irá se casar, ela, espantada, 

pergunta: “Good Lord, who to?”. Tanto Bianca quanto Mrs. Minola não acreditam que 

Katherine pode, um dia, se casar. Katherine, contudo, parece estar alheia à conversa e 

continua comendo. A mãe concorda com a ideia do casamento, uma vez que as 

pessoas pensam que ela é “frumpy and peculiar”. A família de Katherine a vê de modo 

negativo. Contudo, Katherine não parece querer se afastar da família. Ao perguntar se 

a mãe a tinha visto na televisão na noite anterior, Mrs. Minola diz que não e culpa a 

filha por não ter-lhe avisado. Mas Katherine responde que o fez. Mrs. Minola 

definitivamente não se importa muito com sua filha mais velha. 

Nesta cena é interessante destacar o figurino das três personagens que ajudam 

na composição das mesmas. Enquanto Bianca e Mrs. Minola usam roupas decotadas e 

com cores (rosa, dourado, azul), usam acessórios e têm os cabelos soltos; Katherine 

veste seu terninho preto e está com os cabelos presos em um coque. A diferença entre 

elas é marcante (Figura 56 e 57). Como pode ser visto ao longo do filme, o figurino de 

Katherine a destaca das outras duas personagens femininas. Assim como Kat 

Stratford, ela usa roupas mais sérias e um pouco masculinizadas, diferentemente de 

Bianca e da mãe. 
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56) 57)  

 

 Katherine parece se sentir deslocada enquanto Bianca e a mãe conversam, ela é 

uma “outsider”. Além de não se sentir confortável perto das duas, na mesma cena ela é 

mostrada como sendo um pouco irracional. Katherine tem um ataque de raiva e 

derruba a mesa quando Bianca a contraria (Figura 58). Mrs. Minola e Bianca ficam 

extremamente envergonhadas com a reação de Katherine, que sai do restaurante 

enfurecida. Ela esbarra em um garçom, que derruba uma bandeja. Com o barulho, 

todos se assustam e olham em sua direção (Figura 59). 

 

58)  59)  

 Outro fato que ajuda na caracterização de Katherine é seu escritório. É 

interessante destacar o fato de que o cenário é escuro, as paredes são pintadas de 

vermelho, sua mesa está cheia de papéis e, por sua baixa estatura, Katherine parece 

desaparecer atrás da mesma. Como poderá ser visto em outras cenas; Katherine, 

apesar de ser uma parlamentar que parece ter certa força política, não é mostrada 

assim. Por sua baixa estatura e pelas proporções de sua mesa de trabalho, parece que 

Katherine está em uma terra de gigantes. Ela não domina a cena. Além do fato de ela 

estar no canto direito da tela (Figura 60). 
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60)  

Na mesma cena, tem-se outra característica de Katherine. Ela não tem vida 

social e não se sente bem em ambientes casuais. Quando Bianca convida a irmã para 

uma festa em sua casa, Katherine diz que não vai a festas. Bianca insiste e Katherine 

responde que verá o que pode ser feito, mas que é improvável que ela vá. O 

telespectador, no entanto, sabe que Katherine não tem compromisso algum. Sua 

agenda revela que a única coisa que ela tem que fazer é “Empty the bin”. 

 A representação de Katherine nesta versão é feita muitas vezes através de 

outras personagens. Como na cena em que Harry e Petruchio49 conversam. Este conta 

ao amigo que seu pai morreu sem lhe deixar uma herança e que por isso estava 

pensando em se casar. Em uma frase que remete à peça, ele diz: “I’ve come to wive it 

wealthily in Padua”50 e pergunta se Harry conhece alguém. Vemos que Harry tem algo 

em mente, mas quando seu amigo lhe pergunta quem, ele responde: “I couldn’t inflict 

that even on you”. Como um dos significados de “inflict” sugere51, Katherine é uma 

figura desagradável, até mesmo para um lunático como aquele. Em outra cena, Harry 

continua a caracterização de Katherine e diz que ela é “bad-tempered, on the telly”, 

que tem “a face like a pustule” e que todos pensam que ela é uma “dyke, or mad, or 

Hitler”. Assim como em 10 Coisas, o comportamento e as atitudes de Katherine fazem 

com que ela seja vista como uma lésbica. As outras falas de Harry continuam a 

caracterizá-la de forma negativa, ela é “ugly, bad-tempered, puerile, violent, sad, 

strange, screwed-up, with problems”. Além disso, Bianca lhe revelou que ela ainda é 

                                                           
49 Em nenhum momento do filme o nome “Petruchio” é usado. Em uma cena ele é referido como “um 
homem que conheceu Katherine na festa de Bianca”, em duas outras cenas, como o 16º Conde de 
Charlbury. Segundo Kidnie (2009:108), a decisão de omitir o nome “Petruchio” foi intencional, mas 
pistas no filme o ligam à personagem shakespeariana. Contudo, para facilitar nossa análise, o nome 
Petruchio será usado. 
50 De acordo com Kidnie (2009:105), a estranheza que pode ser percebida entre a modernização do roteiro 
e a linguagem shakespeariana é geralmente uma função da personalidade excêntrica de Petruchio. 
51 De acordo com o Merriam Webster online, inflict = to cause (something unpleasant) to be endured. 
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virgem, aos 38 anos de idade. Harry não crê que esse seja o tipo de mulher para 

Petruchio. 

 Em mais uma cena no escritório, quando Tim relata os recados deixados para 

Katherine, pode-se inferir que ela usa diversos palavrões e ofende as pessoas: 

 

Paul Fox rang to say, yes, he is happy to be put forward for the tax 
law re-write Joint Committee, but in future can you not use the F-
word on his answer machine at home because he’s got a very smart 
4-year-old. Keith Aspinall’s office rang to say that he’s not “a 
trumped-up loud-mouthed illiterate Northern git” and if you call him 
that again, in private or otherwise, he’ll sue you. 

 

Na mesma cena, Mrs. Minola chega ao escritório de Katherine para insistir que 

ela vá à festa de Bianca, mas Katherine não está interessada. Sua mãe lhe pergunta 

então sobre o casamento. Um pouco perturbada, ela diz que aquilo era uma 

brincadeira. Mrs. Minola diz que não precisa ser uma brincadeira. Katherine revela 

então que nunca foi pedida em casamento e que nunca saíra com alguém – 

confirmando o boato de que ela ainda é virgem. Mrs. Minola fica surpresa e, assim 

como Harry a descreveu anteriormente, cogita a possibilidade de Katherine ser lésbica 

lhe perguntando: “You don’t shop around the corner, do you?”. Katherine responde 

negativamente e Mrs. Minola diz que algumas pessoas pensam isso sobre a filha e que 

o casamento faria com que elas mudassem de opinião. Katherine, ironicamente, rebate 

à mãe dizendo que da próxima vez que alguém lhe pedir em casamento levará a 

questão em consideração. Mrs. Minola insiste para que a filha vá à festa por alguns 

minutos e afirma que ela não perderia a cabeça e se faria de tola durante esse tempo. 

Katherine, no entanto, não pensa do mesmo modo. A própria personagem tem uma 

visão negativa de si mesma. 

Apesar disso, Katherine vai à festa. Harry chega com Petruchio no apartamento 

de Bianca e se refere à Katherine como “a bitch from the black lagoon”. Harry é a 

personagem que emite as opiniões mais negativas em relação à Katherine. Ele até 

aposta que Petruchio desistirá da ideia de se casar com Katherine assim que vir “the 

old trout”. A porta é aberta de repente e Katherine sai desenfreada seguida por Bianca 

(Katherine quebrara um violão na cabeça de um rapaz que oferecera lhe ensinar 

algumas notas, fato que mais uma vez remete ao texto fonte). Ela quer que Katherine 

se desculpe com seus convidados, mas Katherine não lhe dá ouvidos. Bianca oferece 
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outra característica de sua irmã: “Any time anyone is nice to her, she just thinks 

they’re taking the mick”. Katherine não confia nos outros e, como tem baixa 

autoestima, não aceita elogios facilmente. Enraivecida, ela manda todos para o inferno 

(Figura 61). Petruchio é enquadrado com uma cara de espanto, ele não acredita no que 

vê. Será essa sua mulher ideal? Seu par perfeito? (Figura 62) 

 

61) 62)  

Ele corre atrás de Katherine no elevador e a chama de Kate, algo que o telespectador 

sabe que ela detesta. Ela o corrige, mas ele insiste e a chama de Kate mais oito vezes – 

o que a deixa irritada. Petruchio lhe revela que é o homem que se casará com ela e sua 

fala, “You see someone you never clapped eyes on before and, clang, in a flash, you 

just know. Right there in front of you.”, dá a entender que foi amor à primeira vista, 

assim como pensam muitos críticos, como Kahn (1975), Nevo (1980) e Bloom (1998). 

Katherine pensa que está na companhia de um lunático e tenta sair do elevador, que 

está emperrado. Para Petruchio, essa é uma ótima desculpa para eles se conhecerem 

melhor. É então que ele começa a elogiá-la: “There is something really, 

very...alluring...arousing...about the way you move your lips when you...snarl”, o que 

faz com que Katherine fique duvidosa e cogite a possibilidade de aquilo ser uma 

armação de sua mãe, afinal todos têm uma impressão negativa em relação a ela. 

Petruchio nega e começa a fazer insinuações sexuais para Katherine que se sente 

desconfortável. Ela o manda parar, mas ele diz: “You have no idea how tempting you 

are to a man like me”. Tem-se a ideia de que os dois têm o mesmo tipo de 

comportamento. Pela segunda vez Katherine dá um tapa no rosto de alguém. Mas 

Petruchio a ameaça: “You do that again and I’ll hit you back, harder”. Katherine, 

entretanto, não recua e o encara (Figura 63, 64 e 65). 
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63) 64)  

 

65)  

 

Petruchio diz que gosta de tudo em Katherine e que quer se casar com ela. Mas 

Katherine não confia nele. Petruchio declara que todas as descrições feitas sobre ela, 

“horrible, disgusting, and obnoxious”, não eram verdadeiras; ela na verdade é “plucky, 

fun, exciting” e seu tipo ideal de mulher. A porta do elevador se abre e a câmera 

mostra os dois se olhando fixamente (Figura 66). Petruchio conta a Harry que os dois 

irão se casar, ideia não compartilhada por Katherine no momento. 

 

66)  

 

 É válido destacar que, nesta versão, Katherine parece saber muito bem o que 

faz. Ao falar com alguém ao telefone, ela diz que não será agradável (nice) só para 

receber votos, uma vez que é uma mulher íntegra, e relembra que na última vez em 

que uma mulher estava na liderança, seu partido venceu as eleições. Devemos fazer 
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uma associação com a dama de ferro, Margaret Thatcher? Ela também diz que quer 

assustá-los e desliga o telefone. Seu comportamento tempestuoso é só uma fachada? 

Tudo que ela faz é friamente calculado? Tim lhe diz que um homem (Petruchio) ligou 

avisando que almoçará com ela. A princípio ela não se importa, mas depois de alguns 

segundos ela dá um discreto sorriso, como pode ser visto na Figura 67. Por mais rude 

e tosco que Petruchio possa parecer, Katherine parece gostar da atenção que ele lhe 

dá. 

 

67)  

  

Na próxima cena Katherine vai ao encontro de Petruchio no parque. É um dia 

de inverno, o parque está coberto de neve, e por causa de suas roupas, Katherine 

parece se mimetizar com a paisagem, como pode ser percebido na Figura 68 abaixo. 

As grandes árvores fazem com que ela pareça pequena na tela, mesmo considerando o 

fato de ser uma tela de televisão. É a segunda vez que o cenário e o posicionamento da 

câmera a mostram dessa maneira. 

 

68)  

 Sentados em um banco do parque, os dois conversam. Petruchio conta a 

Katherine sobre seus problemas financeiros. Em todo o momento Katherine está de 

braços cruzados, como é visto na Figura 69. Sua linguagem corporal revela que ela 

ainda não confia em Petruchio. Mas Petruchio lhe revela algo que a deixa surpresa: 
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“So, it was a joke. You know, wanting to marry someone rich and…Except it wasn't, 

not entirely. And then...clang! This just took on a very different complexion.” 

Podemos acreditar que ele se apaixonou de verdade por Katherine? Ela se sente 

lisonjeada por ter tido uma proposta de casamento. 

 

69)  

 

 Na cena seguinte, na mansão da família de Petruchio, Katherine se mostra 

bastante interessada e surpresa com as revelações feitas por ele. Apesar de seu jeito 

rude e tosco, Petruchio é na verdade o 16º Conde de Charlbury – um verdadeiro 

“gentleman”. Para Kidnie (2009:107), “This matter of the title is used by Wainwright 

to lever an unexpected gap between production and work, this central character 

gaining a title but losing a name”. A câmera enfoca o rosto de Katherine que parece 

estar pensando em algo (Figura 70). Estaria ela cogitando a possiblidade de se casar 

com Petruchio e associar sua carreira política à nobreza? 

 

70)  

 

Não vemos o momento em que Katherine aceita se casar com Petruchio, mas 

temos a confirmação quando John pergunta a Tim se aquilo não era uma brincadeira. 

Quando Katherine chega, ele a parabeniza pelo casamento, parecendo surpreso com o 
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fato de o noivo ser um conde, e murmura: “I just wondered where you found him.” 

Katherine lança um olhar repreensor e ele se corrige: “I mean, where you met him…”. 

Ela, também murmurando, lhe conta sobre o incidente no elevador. John, ainda 

surpreso, diz que são ótimas notícias e que “It’s a stroke of genius”. Quando ele sai, 

no entanto, ela sorri mais uma vez. A reação de Katherine lança uma dúvida no 

telespectador: ela decidiu se casar para ganhar o apoio dos membros do partido e 

alavancar sua carreira ou ela se apaixonou de verdade por aquela figura inusitada? 

Como se trata de uma comédia romântica, a ideia de que tudo faz parte de um plano 

calculista é descartada, como poderá ser visto em outras cenas. 

Na próxima cena, é enquadrada uma foto de Bianca, agora em sua casa; 

colocando-a de novo (a primeira vez será analisada na seção dedicada à sua 

caracterização) na condição de “para-ser-olhada”, não só pelos telespectadores mas 

também pela própria irmã. Bianca está curiosa sobre Petruchio. Ao descrevê-lo como 

“big, eccentric, overwhelming”, que fala muito e agride as pessoas quando é 

importunado, o rosto de Katherine parece revelar um certo encantamento pelo seu 

jeito. Os dois compartilham certas características. Bianca está incrédula. Para ela tudo 

ocorreu muito rapidamente e de forma inesperada; mas para Mrs. Minola, toda a 

situação é muito romântica. Apesar de serem bastante parecidas em muitos aspetos, 

neste Bianca e a mãe são bem diferentes. Ainda receiosa em relação a Petruchio, 

Bianca pergunta se a irmã confia nele. Em um close-up, pode-se inferir que Katherine 

tem dúvidas quanto ao noivo, como vemos na Figura 71. Quando Bianca sai da sala, 

Katherine e a mãe trocam olhares e sorrisos (Figuras 72 e 73). Apesar de tudo, 

Katherine parece estar feliz com a ideia de se casar. 

 

71)  
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72) 73)  

 

No dia da cerimônia de casamento dos dois, Petruchio chega atrasado, 

embriagado e vestido de mulher. Por esses motivos Katherine fica envergonhada. 

Todos os seus convidados estão na igreja e ficam espantados quando Petruchio entra 

no local daquele jeito (Figura 74). Ela é humilhada no dia de seu casamento e se 

mostra visivelmente surpresa e desapontada com as atitudes de Petruchio. Ao 

caminharem em direção ao altar ao som da Marcha Nupcial, ele tenta explicar à noiva 

seu estilo de vida: “I wanted to talk to you about that. It’s not an issue. Well, not for 

me. And I don’t want it to be one for you either. I’m not a poof. No worries on that 

score. Common misconception. It’s just once in a while, on occasions, one likes to put 

on a skirt and wear make-up”. Entretanto, essa explicação não é muito clara. 

 

74)  

 

Katherine então cogita a possibilidade de aquilo ser uma piada, uma aposta feita com 

Harry e diz que não continuará com a cerimônia, pois ele não a fará de tola. Petruchio 

inverte o jogo e diz que se Katherine desistir do casamento isso prejudicará sua 

imagem e carreira: como os eleitores poderão confiar em uma mulher que muda de 

ideia até em relação ao próprio casamento? Katherine não acredita no que está 

acontecendo. Os dois discutem, mas Petruchio aconselha Katherine a “just act like all 

this was deliberate and planned, knew what was happening”. Petruchio tem o controle 
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da situação. Pulando partes da cerimônia, o padre pergunta a Katherine se ela aceita se 

casar com Petruchio, ela responde murmurando: “and smash his skull through his 

gullet into his chest cavity at the first available opportunity? Oh, yes. I will”. 

Katherine terá sua vingança? Os dois saem da igreja e Petruchio a empurra para dentro 

do carro. Bianca e Mrs. Minola estão apreensivas com o futuro de Katherine. Bianca 

pergunta a Harry se Petruchio não é “deranged” e ele lhe responde: “borderline”, mas 

que “they’re well matched”. No caminho para o aeroporto vemos que Katherine não 

parece nada feliz com a situação (Figura 75). 

 

75)  

 

No aeroporto, Katherine reclama sobre sua situação: “I had a career until 

today. All my life, everything I’ve ever done, everything I’ve ever tried to achieve, 

you’ve just swept it all away! I’ll become one of those sad fools who gets remembered 

for the wrong reasons”. Katherine continua reclamando e revela que só casou com 

Petruchio por se sentir lisonjeada com suas declarações de amor. Sua fala revela o 

motivo de ter aceitado Petruchio como marido e corrobora a ideia de alguns críticos 

que os dois se apaixonaram. Contudo, em virtude do que aconteceu, ela já cogita o 

divórcio. Petruchio, ainda bêbado, não se importa com o que a esposa fala e diz que 

ela deve “look forward to a long and interesting marriage with a man who would 

conquer empires for you”. Mas Katherine está inconformada e irritada e diz que o 

casamento acabou e que pedirá o divórcio. Além disso, ela está envergonhada, como 

pode ser comprovado quando nega que está concorrendo à liderança do partido. 

De acordo com Kidnie (2009:108), a questão do divórcio, uma grande 

consequência da reinvenção do texto como um drama televisivo do século XXI, 

redireciona inteiramente o retrato das relações marido-mulher. Como veremos 

posteriormente, na visão da autora, a decisão de manter Katherine presa na vila 

italiana se dá por necessidade e não poder, uma vez que Petruchio busca maneiras de 
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adiar o retorno do casal a Londres e assim evitar a inevitável consequência de sua 

decisão em aparecer na cerimônia de casamento atrasado, bêbado e vestido de mulher: 

o divórcio. Ele precisa de tempo para fazer com que Katherine se apaixone por ele e 

desista do divórcio. 

 Na sala de embarque Katherine está sentada esperando o voo, extremamente 

irritada. Como nas cenas em seu escritório e no parque, o cenário, que é quase todo 

branco, e as roupas de Katherine, da mesma cor, fazem com que ela não se destaque, 

como pode ser visto na Figura 76. Apesar de ser uma mulher poderosa, dona de um 

gênio forte, nessas cenas, Katherine é mostrada de um jeito diminuto. Forma muito 

diferente de outros filmes, como o clássico Cidadão Kane, em que um líder é 

mostrado através dos posicionamentos da câmera em uma posição superior. 

 

76)  

 

Na mesma cena, Katherine liga para Tim e lhe pede para retirar sua 

candidatura, ele a desaconselha; mas Katherine desliga o telefone visivelmente 

abalada. Na Figura 77, em um close-up, vemos como Katherine está reagindo à 

situação. Apesar de seu comportamento forte e de sua língua afiada, como visto 

anteriormente, Katherine é mostrada como uma mulher que não conseguirá lidar com 

os problemas causados por Petruchio. Sua imagem está comprometida. 

 

77)   
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Petruchio liga para Harry e o convida para se juntar ao casal na Itália, pois ele 

não conseguiria passar uma semana com Katherine sozinho, “she will drive me nuts”. 

E continua, “If she wants a bad marriage... I’m gonna give her one! And then I’m 

going to tame the bitch”. É a primeira vez que Petruchio se refere de forma negativa à 

Katherine e diz como irá tratá-la. Mas deve-se acreditar em tudo que ele diz? Afinal 

ele ainda está sob efeito do álcool. 

Em uma estrada no interior da Itália, Katherine e Petruchio são enquadrados 

pela câmera. Vemos Petruchio sentado tomando sol enquanto Katherine, ainda vestida 

de noiva, tenta trocar o pneu do carro – tarefa nada fácil para ela. As tomadas dessa 

cena têm um ar farsesco, Katherine cai no chão quando tira o pneu e rola com o 

mesmo, tudo isso ao som de um mambo. Em diversos close-ups, vemos que ela olha 

com raiva para Petruchio, que não se importa com que está acontecendo e nem se 

mexe para ajudá-la (Figuras 78 e 79). Seus métodos para domar Katherine já estão em 

andamento. 

 

78) 79)  

 

Quando finalmente Katherine consegue trocar o pneu, os dois partem para a 

casa. Katherine entra em casa furiosa e bate mais uma vez no rosto de Petruchio. 

Segurando seu braço e, contrariando o aviso que tinha lhe dado, Petruchio dá um 

peteleco em seu rosto. Ela, com raiva, diz “keep out of my way” e sai da sala. 

 

80)  
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Na cena seguinte, como pode se ver nas figuras abaixo, Katherine é enfocada 

de longe. Ela está sentada em um degrau no final de um corredor. A câmera se 

aproxima e a vemos chorando. Ao contrário de toda a sua fama de mulher forte, 

desbocada e violenta, Katherine se mostra vulnerável e triste. As declarações de amor 

de Petruchio talvez foram só mesmo um golpe para ele se casar com uma mulher rica. 

 

81)   82)  

 

Petruchio chega para falar com ela e lhe conta sobre o “esquecimento” de sua 

bagagem no aeroporto de Pisa. Katherine, incrédula, quase perde a paciência com o 

marido, mas por alguns momentos ela se contém e não grita com o mesmo até ele 

revelar que seu celular não está no carro. O casal está preso na casa, sem comida e 

sem comunicação. Como será revelado em cenas posteriores, tudo isso faz parte dos 

planos de Petruchio, que revela que Harry está chegando a qualquer momento. 

Katherine, mesmo negando que aquilo seja uma lua de mel, fica irritada com a 

situação: “You invited your friend on our honeymoon? Not that it’s any kind of a 

honeymoon”. Petruchio, contudo, não se importa, “The more, the merrier!” 

 É noite e Katherine está tentando dormir, mas seu marido está ouvindo O 

Barbeiro de Sevilha em alto volume. Os dois trocam ofensas e Petruchio começa a 

fazer insinuações sexuais para Katherine, que, um pouco assustada, sai correndo e 

gritando para que ele não a toque. Petruchio a persegue e começa a tirar a roupa. Ela 

ameaça: “If you touch me, I’ll scream!”. Petruchio a joga na cama, ela se debate e 

grita. Há uma tensão sexual entre eles, mas quando Petruchio percebe que Katherine 

está cedendo, ele desiste de consumar seu casamento e lhe diz que só fará sexo com 

ela quando ela for gentil com ele e sai do quarto. Katherine se mostra desapontada 

com a decisão de Petruchio. Ao abordar essa cena, Pittman (2011:163) destacou o fato 

de que: 
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the camera views the two in close-up profile, stressing Petruchio’s 
dominance by showing him on top of Katherine repeatedly. When 
he pulls back, the camera regards Katherine from a higher angle in 
medium shot (…) The disparity in physical power is then 
emphasized by low-angle shots that look up at Petruchio from 
Katherine’s subordinate perspective. 
 

 Em outra cena, Petruchio e Harry estão conversando na varanda. Quando 

Katherine se aproxima, Petruchio lhe conta que Harry trouxera comida e bebida, 

apesar de quase tudo já ter acabado, e sua mala, que fora escondida pelo próprio 

Petruchio. Katherine, faminta e com sede, ignora o marido e pega as sobras de comida 

e bebida que estão na mesa. Petruchio sai para buscar a mala deixando Katherine 

sozinha com Harry. Ela se mostra frágil e dócil, bem diferente da Katherine de outras 

cenas. Harry tenta ajudar seu amigo confirmando o motivo de seu atraso para o 

casamento e diz que Petruchio bebeu muito porque estava com medo. Tentando 

explicar o comportamento de Petruchio para Katherine, ele revela traços da 

personalidade do mesmo – ele é psicologicamente frágil, como apontou Kidnie 

(2009:108). Katherine confessa já ter entendido o comportamento do marido e 

questiona Harry sobre as roupas femininas. Mas nada concreto é revelado. Katherine 

não se conforma por Petruchio tê-la feito passar por tamanha vergonha, justo no dia de 

seu casamento. Harry diz que Petruchio “does think the world of you, in his own 

strange ways”. Mas Katherine, com os olhos marejados, confessa que sua carreira está 

acabada. Harry questiona os motivos de ela ter escolhido Petruchio, pela carreira ou 

por amor. Ela balança a cabeça concordando, aparentemente com a primeira opção. 

Entretanto, essa possibilidade vai de encontro ao que ela mesma disse no aeroporto. 

Harry pergunta, então, se sua carreira é mesmo mais importante. Ela, hesitante, diz 

que sim, mas logo volta atrás. 

Na mesma cena, com o fim do filme se aproximando, Katherine e Petruchio 

têm que se entender. Katherine já percebeu como deve lidar com o marido e ignora as 

suas ameaças. Surpreso com a reação da esposa, ele joga a mala na água. Ela espera 

alguns segundos, se levanta calmamente e vai em sua direção. Quase murmurando, 

Katherine fala algo com Petruchio, o beija calorosamente (Figura 83) e volta para 

dentro da casa. Petruchio, completamente surpreso, a segue ao som de uma delicada 

composição musical.  
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83)  

 

 Segundo Steve Neale (apud PITTMAN, 2011:148), um ponto central das 

comédias românticas é o processo de aprendizagem, “a learning process in which the 

members of the couple come to know themselves as they come to know one another, 

and in which, in doing so, they come to develop and acknowledge compatibility and 

mutual love”. Algo que pôde ser visto nessa cena. 

Na cena seguinte, a câmera segue um raio de sol que entra pelo quarto. 

Focaliza-se a cama onde pode-se ver Petruchio e Katherine abraçados. Os dois 

discutem se é o sol ou a lua que está brilhando, diálogo que nos remete ao texto 

shakespeariano (IV, 5, 1 – 22). Katherine não deve contradizer o marido e ele não 

deve dizer idiotices. Ela quer que Petruchio peça desculpas por tudo que a fez passar, 

mas ele se recusa e diz que: “If I say it’s the moon, it’s the moon. Get it?”. Katherine 

deve concordar com tudo que ele diz, especialmente quando ele estiver errado. 

Katherine não discorda e nem reclama; como alguns críticos apontaram em relação à 

peça; nessa adaptação parece que os dois também fizeram uma aliança e tudo não 

passa de um jogo e Katherine parece estar feliz com o casamento (Figura 84). 

 

84)  

  

Pittman (2011:163-4) destacou a posição da câmera nessa cena, que serve ao 

objetivo do filme – mostrar que as duas personagens se entenderam ao reconhecer que 

estavam apaixonados. Ao contrário da cena em que Petruchio tenta consumar o 
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casamento à força, em que o posicionamento da câmera revela dominação e 

submissão, nessa as duas personagens são enquadradas no mesmo ângulo, 

demonstrando compatibilidade e igualdade. 

Na próxima cena em que Katherine é mostrada, ela está no Parlamento inglês, 

discursando. Por ainda usar o mesmo tipo de linguagem que usava antes, ela é 

repreendida pelo Presidente, que pede que ela se desculpe pelas ofensas feitas ao 

colega. Ao contrário do que o telespectador podia esperar com a cena anterior, vemos 

que Katherine Minola continua a mesma: ela grita, xinga e se irrita com as outras 

pessoas. 

 

85)  

  

Na próxima cena, mais uma vez tem-se a ideia de que os dois formam um time. 

Petruchio olha para Tim e, em mais uma alusão ao texto da peça, pergunta se 

Katherine já vira “fairer looking maid”. Katherine pede para o marido parar com as 

brincadeiras, mas ele continua. Ela, olhando para o marido admirada, como pode ser 

visto na Figura 86, concorda com ele, “Yes, indeed, a fresher-looking chicken I never 

saw” e o puxa pelo braço. 

 

86)  

 

Os dois trocam um beijo de forma meio atrapalhada, como pode ser visto na Figura 

87. Todos que estão no gabinete presenciam a cena surpresos, mas sorriem, assim 



178 

 

como Katherine quando sai da sala. Quando Tim atende ao telefone, tem-se a 

confirmação de que Katherine venceu a eleição para ser líder da oposição. Mesmo em 

pleno século XXI, reforçou-se a ideia de que uma mulher tem que seguir certos 

padrões, em especial o casamento, para conseguir certa credibilidade. 

 

87)  

  

Os dois continuam discutindo sobre tudo e trocam insultos. Segundo Petruchio, 

“Everything you say stinks venom”; Katherine retruca: “Venom has no smell”. Eles 

entram no carro e continuam brigando. Mrs. Minola liga para Katherine e conta que o 

casamento de Bianca e Lucentio foi cancelado. Ao desligar, os dois se olham e se 

beijam apaixonadamente, como pode ser visto na Figura 88. Apesar de todas as 

confusões e discussões, as personagens são mostradas como pessoas que se amam. 

 

88)  

  

Em uma das cenas finais, todas as personagens se encontram no apartamento 

de Bianca, que cancelou o casamento com Lucentio por ele ter se negado a assinar o 

acordo pré-nupcial. Mrs. Minola concorda com a atitude da filha, ao contrário de 

Harry, e por isso fica nervosa com o namorado. Katherine, em uma reviravolta, 

adverte Harry sobre o fato de sua mãe também lhe pedir para assinar um acordo pré-

nupcial. Mrs. Minola e Bianca voltam a concordar quando dizem que um acordo pré-

nupcial é essencial, especialmente quando se trata de uma mulher de sucesso. Bianca 
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diz que o acordo é “reasonable, obvious, sensible, and fair” e pede que a irmã 

concorde com ela, mas algo acontece. Para surpresa de todos, Katherine diz que 

Bianca não deve agir assim, pois “Your husband is your lord, and your life, and your 

keeper. He’s the boss”. Bianca e a mãe estão totalmente surpresas com as palavras de 

Katherine que diz que já foi como Bianca, “argumentative, obnoxious, bad-tempered” 

e se pergunta o bem que isso lhe fez. É válido destacar, contudo, que o discurso de 

Katherine não reflete a verdade. Como se pôde ver na cena do Parlamaneto, ela 

continua “argumentative” e “bad-tempered”. Ela olha para Petruchio e continua 

aconselhando a irmã a fazer o que seu marido lhe pedir, a qualquer momento. 

Katherine caminha até Petruchio e questiona: “how can we ever be equal to them? 

They’re big, noisy, opinionated. And we are little, noisy and opinionated”. Bianca não 

pode acreditar no que ouve e pensa que ela está delirando, mas Katherine continua: 

“you should be prepared to place your hands below your husband’s feet in token of 

your duty to him”. Bianca, ironicamente, pede para que Katherine coloque as mãos 

sob os pés do marido. Ela responde que faria se ele a pedisse; mas, olhando para 

Petruchio, diz que: “He wouldn’t ask me to, because he feels exactly the same way 

about me and he wouldn’t expect anything from me that I wouldn’t expect from him, 

would you?” Petruchio balança a cabeça concordando e depois diz que não, 

provavelmente não. Em um close-up, os dois sorriem. Percebe-se uma cumplicidade 

entre eles (Figura 89). 

Conforme Kidnie (2009:109), o discurso final de Katherine foi motivado pela 

insegurança de Petruchio e não possui relação alguma com as circunstâncias da 

narrativa, uma vez que esta descreve uma situação completamente diferente, a de um 

marido que trabalha para prover uma esposa que fica em casa vendo televisão. Afinal, 

na cena, o único homem que trabalha é Harry. Nas palavras da autora: 

 

This speech on female duty thus seems as meaningless as the pre-
nuptial agreement that Katherine moments later tells her husband 
never holds up in court. But like the legal document, it functions as 
an important symbolic promise of intent. The fact that Katherine 
delivers a speech of marital obedience explicitly obviates any need 
for divorce – and so for even the possible security of a legal safety 
net – since it offers an unconditional affirmation of the institution of 
marriage. 
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89)  

  

Na cena final do filme, Petruchio questiona o posicionamento de Katherine 

sobre o acordo pré-nupcial. Katherine, no entanto, não muda de opinião e diz que eles 

não valem nada. Petruchio insiste, mas Katherine se mantém firme e o beija. Contente, 

ela revela que está grávida, de trigêmeos. Petruchio fica entusiasmado, mas ela diz que 

ele tomará conta das crianças, pois não abandonará a carreira, mesmo não confiando 

nas habilidades do marido. Petruchio não discorda e os dois se beijam. 

 Ao som do mesmo mambo da cena na estrada, são mostradas fotos em preto e 

branco do futuro do casal. Vemos Katherine, grávida, e Petruchio na frente da casa de 

seus antepassados (Figuras 90 e 91). Os dois continuam brigando. Petruchio cuida dos 

filhos e parece ser o mesmo homem imaturo de sempre (Figura 92). Katherine não 

abandona a carreira e é mostrada fazendo campanha. Seus trajes e penteado não 

mudaram (Figura 93). Nas últimas fotos, a família está em frente a 10 Downing Street, 

residência do Primeiro Ministro inglês. Petruchio veste as mesmas roupas femininas 

usadas no casamento, mas o casal parece feliz (Figura 94). 

 É interessante destacar que Katherine consegue o sucesso profissional que 

deseja, ser líder do partido e Primeira Ministra, quando ela se enquadra nos papéis de 

esposa e mãe. Além de assumir o papel de mãe, ela se torna mãe de três meninos. 

Como no passado, de certa forma, Katherine é reconhecida quando se torna mãe 

(MACEDO, 1990; THOMAS, 1991). Tornando-se mãe de três meninos, Katherine 

também garante a descendência familiar de Petruchio, que não podemos esquecer é de 

origem nobre. A imagem de Katherine Minola como uma mulher forte e 

independente, portanto, não foi construída de maneira contínua. Sua independência é 

vista como um problema para seus colegas de partido e ela é considerada por muitos 

como uma mulher irracional. Ao mesmo tempo ela é mostrada seguindo certas 

convenções do feminino, nos momentos em que chora e é colocada em uma posição 
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fragilizada. Katherine, portanto, é apresentada de forma contraditória, ora forte ora 

fraca. Seu discurso e prática também apontam para essa contradição. 

 Essa versão faz uso de mais uma convenção das comédias românticas, mais 

especificamente as inglesas, como Quatro Casamentos e um Funeral, em que é 

mostrada uma montagem de fotos em preto e branco – uma marca do etos do “felizes 

para sempre” típicos das comédias românticas, como se pode ver nas figuras abaixo 

(PITTMAN, 2011:164). 

 

90)  91)  

 

92)  93)  

 

94)  

 

 Finalmente, segundo Kidnie (2009:112), embora Katherine tenha sido 

estigmatizada como uma “dyke” e retratada como uma mulher que já teria passado de 

seu “marital prime”, ela é salva no final pelo amor de um bom homem, “a clichéd 

character arc that once again privileges traditional – albeit in this particular 
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programme gender-inverted – family values”. Cowie (1997) também apontou para 

essa característica do cinema como um todo. Mesmo apresentando mulheres fortes e 

ativas, elas eventualmente são salvas por uma personagem masculina. 

 

4.2.2. Bianca Minola 

 

A caracterização de Bianca, que será bem diferente da de sua irmã, começa 

com um avião decolando. Já no aeroporto, a câmera mostra um pôster com o rosto de 

uma bela mulher (Figura 95). 

95)  

A câmera se dirige para a esquerda e mostra um grupo de jornalistas, fotógrafos e 

câmeras tirando fotos e filmando a mulher do pôster que caminha languidamente 

sorrindo e se deleitando com a atenção (Figura 96). Pode-se ouvir seu nome sendo 

chamado pelo grupo. Ao contrário da caracterização de Katherine, a de Bianca explora 

sua condição de “para-ser-olhada” (MULVEY, 1983). Nesta cena, todos os olhares 

são masculinos, todos no grupo de jornalistas, fotógrafos e câmeras são homens. 

96)  

A câmera então enfoca dois rapazes. Um fica perplexo ao ver Bianca, o outro 

está desatento lendo (Figura 97). Ao exclamar algo, o rapaz de óculos olha em direção 

à Bianca (Figura 98), que é mostrada em câmera lenta fazendo pose, e pergunta ao 
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amigo quem é ela. Ao contrário de sua irmã, Bianca é o objeto do olhar não só de 

Lucentio, mas de todos. Como modelo internacional, ela é vista e desejada por 

homens do mundo todo. Seu rosto e corpo são estampados em diversos lugares para 

serem contemplados. E assim como em 10 Coisas, as primeiras imagens que vemos de 

Bianca são feitas em câmera lenta, para que todos a possam olhar por mais tempo. 

97)  98)  

Bianca continua fazendo pose ao som de uma música angelical.  Ao contrário 

do que foi feito para Katherine, a trilha sonora que marca a entrada de Bianca faz com 

que os telespectadores a associem à bondade, à beleza. A câmera abre e pode-se vê-la 

passando em frente ao pôster que tem as seguintes palavras: “Amore . Bellezza . 

Gioielli...Bianca”. Associamos Bianca a coisas boas e belas: amor, beleza e jóias. 

99) 100)  

Bianca e seu assistente, Harry, se dirigem ao guichê da companhia aérea. 

Bianca avista o rapaz de óculos, Lucentio, na fila do embarque. Eles trocam olhares e 

ela então pede para a funcionária colocá-lo na 1ª classe ao seu lado. Bianca usa todo 

seu charme e olha constantemente para Lucentio que também parece estar interessado 

nela, como pode ser comprovado na sequência de fotogramas abaixo. Como uma 

mulher moderna que é, Bianca toma a dianteira quanto à sua vida amorosa. 
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101)  102)  

103) 104)  

 Em outra cena, Bianca está em casa, tomando um banho de banheira e falando 

com sua irmã ao telefone. Como já foi dito, Harry sempre caracteriza negativamente 

Katherine e fala que as duas nem devem ser irmãs. Bianca, contudo, não está 

interessada em sua opinião, mas ele continua insultando Katherine. Harry é 

apaixonado por Bianca e sempre a pede em casamento, mas ela não o quer por perto e 

lhe diz que não quer mais vê-lo. Harry parece desapontado. Bianca diz não ter 

intenções de se casar e que só o fará quando sua irmã se casar. Harry diz que isso não 

acontecerá e pergunta quem iria se casar com Katherine. Bianca também não imagina 

quem poderia fazer isso. Diferentemente da peça, aqui é a própria Bianca que atrela 

seu casamento ao de Katherine. Entretanto, como será visto em uma cena posterior, 

isso foi só uma desculpa para se afastar de Harry. 

Bianca, que convidou Lucentio para seu apartamento, joga todo seu charme e 

lhe pergunta como dizer: “I want you to make my pips squeak in Italian” ao som de 

The good life de Bobby Darin, uma música cujos acordes iniciais têm um tom bem 

sensual. Lucentio, que não entende inglês muito bem, se sente um pouco 

envergonhado e pergunta: “Cosa?” (Figura 105). Bianca é o tipo de mulher que não 

perde tempo e vai atrás do que quer: “Bianca is thus presented as an empowered 

woman in command of her money and sexuality” (KIDNIE, 2009:107). 
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105)  

 

Na festa em sua casa, a câmera codifica Bianca para a sexualidade. Note que 

ela usa uma blusa com um decote profundo e é o objeto do olhar do homem que está 

de frente para ela. Seu rosto é iluminado pela luminária acesa no canto direito da tela 

(Figura 106). 

 

106)  

 

Em outra cena, Bianca retorna a Londres. Assim como no primeiro momento 

em que ela é mostrada, quando ela chega com Lucentio no aeroporto, fotógrafos e 

repórteres a esperam para entrevistá-la e fotografá-la (Figura 107). Ao ser perguntada 

a respeito do casamento, Bianca diz que não irá se casar. Mas o repórter está se 

referindo ao casamento de sua irmã. Bianca fica totalmente surpresa e, será possível 

dizer, com um pouco de inveja? 

 

107)  
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Os dias passam. Em Londres, Bianca e Mrs. Minola estão em casa fazendo as 

unhas e conversando sobre o casamento daquela com Lucentio. Mrs. Minola lhe conta 

que também irá se casar. Como pode ser visto na Figura 108, diferentemente de 

Katherine, as cores escolhidas para as cenas com Bianca são claras e calmantes, nada 

de vermelhos e pretos, mas rosas, beges e lilases, destacando o contraste entre as 

irmãs. 

 

108)  

 

Lucentio está com seu pai se arrumando. Ele diz ao filho que casar não é uma 

carreira. Mas Lucentio não acha que deve continuar os estudos porque Bianca é 

extremamente rica e que eles terão um casamento sereno. Sua fala nos faz crer que 

para ele, Bianca é uma mulher bem diferente de sua irmã. Alguém bate na porta, é o 

advogado de Bianca acompanhado de um intérprete. Ela quer que Lucentio assine um 

acordo pré-nupcial. Lucentio está incrédulo – todas as ideias que tinha sobre a noiva 

sucumbiram. 

Por não chegarem a um consenso em relação ao acordo pré-nupcial, Bianca e 

Lucentio não se casam e os telespectadores não ficam sabendo sobre o futuro de 

Bianca. De certo modo, Bianca é construída como a verdadeira megera da história. Ela 

mantém seus interesses em primeiro lugar, quando pede para Lucentio assinar o 

acordo pré-nupcial, o que a afasta de um ideal romântico e por isso é “penalizada” 

com um final incerto. Ao contrário de 10 Coisas, nesta versão, Bianca não tem seu 

final feliz, ela não se casa. O que de certa maneira pode ser percebido como algo 

positivo. Nem todo final feliz tem que estar vinculado ao casamento. 

Em entrevista ao site dedicado à série52, a roteirista Sally Wainwright relatou 

que ao escrever o roteiro para a adaptação de A Megera Domada, decidiu que ambas 

                                                           
52 Entrevista encontrada em http://www.bbc.co.uk/drama/shakespeare/tamingoftheshrew/writer1.shtml. 
Acesso em: 09 jan. 2011. 
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as personagens, Katherine e Petruchio, seriam “megeras” e que, no fim do filme, os 

dois tivessem sido “domados” de forma igual. O controverso discurso final de 

Katherine foi lido pela roteirista pelo viés do amor. Como as duas personagens estão 

apaixonadas, Wainwright declarou que “if you’re sufficiently in love with somebody, 

those things come naturally, and you don’t feel that you’re being compromised at all. 

It’s something you do willingly, and the point at the end is that they’ll do it mutually 

for each other”. 

Segundo a roteirista, modernizar a personagem Katherine para o século XXI 

foi um pouco desafiador. Como uma mulher inteligente e capaz na sociedade 

contemporânea poderia casar contra sua vontade? A saída foi trazer o cenário da 

política - única área, de acordo com Wainwright, em que algumas pessoas se casam 

por ser conveniente para a imagem. Assim, 

 

That’s why I decided to put Kate in a situation where the leader of 
her party suggests to her that her career might be enhanced if she 
softened her image by getting married. So it’s not a condition that's 
imposed on her exactly, it’s more something that she imposes on 
herself. But I think there’s a turning point in the play where she does 
actually fall for Petruchio, and he falls for her. At some level it’s got 
to be a love story, I think. (nosso grifo) 

 

Em relação a Petruchio, a roteirista afirma que não se entende porque ele faz o 

que faz com Katherine, há muitas interpretações e que por isso demorou para chegar a 

uma adaptação para a personagem. A ideia de ele ser um aristocrata falido veio 

quando ela assistiu a um documentário sobre uma família inglesa – os Fulfords, que 

apesar de serem da aristocracia estão pobres. Petruchio, então, 

 

is genuinely a gentleman, but he’s a bit of a nomad. He’s got 
nowhere to go, he’s got nothing to do, but he does really need to get 
some money, and then as with Petruchio in the original he just 
happens to fall in love with this woman who seemed to be a good 
idea to marry (nosso grifo). 

 

 Ao contrário do Petruchio no texto shakespeariano, que tem um plano desde o 

início, o de Wainwright age por impulso, nada é planejado. Ao invés de humilhar 

Katherine na cerimônia de casamento, Petruchio tem um segredo que precisa ser 

revelado a Katherine. Para a roteirista, “He’s trying to be honest with her, but as usual 
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it comes out in a way that seems entirely misguided, and inappropriate, and slightly 

bonkers.” 

 Ao falar sobre Katherine e Petruchio, o produtor da série, Diederick Santer, em 

entrevista encontrada nos extras do DVD, apontou que: 

 

In the original play, it’s really a hard story. You know, he 
[Petruchio] really just beats her [Katherine] into submission. In our 
version, we make it a bit more equal. It’s sort of the taming of two 
shrews, and by the end they’re slightly more balanced and happy 
people. 
 

 Para Pittman (2011:157-8), a descrição de Santer mostra claramente a ligação 

dessa versão com a típica fórmula da comédia romântica em que duas personagens 

difíceis, até mesmo antissociais, alteram seu comportamento ao experienciar o amor. 

Em relação à Bianca, Wainwright quis enfatizar as diferenças entre as irmãs. 

Embora no texto fonte, tanto Katherine quanto Bianca sejam consideradas belas 

jovens, na adaptação de Wainwright, apenas Bianca é vista assim, inclusive ganhando 

a vida como modelo. Katherine é vista como a inteligente: “A big obvious contrast to 

somebody who’s very clever, like Katherine, is somebody who makes their living by 

being very beautiful.”53 

A roteirista explicou ainda que decidiu se afastar da ideia de o pai das irmãs 

Minola ser a personagem que impõe as regras para o casamento das duas e por isso 

optou por trazer a cena Mrs. Minola, a mãe de Katherine e Bianca. Como pôde ser 

visto no filme, Bianca e a mãe têm muito em comum. Katherine é uma estranha 

(outsider) até mesmo dentro da própria família. 

Embora tenha sido pensada como uma modernização do texto shakespeariano, 

a adaptação da BBC para os anos 2000 não se afastou muito do texto fonte e de suas 

leituras mais tradicionais, isto é, a história de amor de Katherine e Petruchio foi 

destacada. Como mencionou Pittman (2011:137), essa versão de A Megera Domada e 

a série Shakespeare Retold como um todo, “struggles with inherited gender, ethnic, 

and class biases associated with the plays, their film adaptations, and the genre of 

romantic comedy film, biases one might expect a deliberate modernization to rethink”. 

 

                                                           
53 Fala de Sally Wainwright a respeito de Bianca. Disponível em: 
http://www.bbc.co.uk/drama/shakespeare/tamingoftheshrew/writer2.shtml. Acesso em: 09 jan. 2011. 
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Considerações Finais 

 

No presente trabalho, nos propusemos a analisar a representação das 

personagens femininas principais da peça A Megera Domada, Katherina e Bianca 

Minola, escrita por William Shakespeare, em duas adaptações para o cinema e para a 

televisão, a saber, 10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999) e A Megera Domada 

(2005), que tinham como objetivo modernizar o texto shakespeariano. 

Para tanto, em um primeiro momento, um breve panorama da história das 

mulheres foi apresentado para que pudéssemos entender a posição das mesmas na 

sociedade ao longo dos tempos. Além da vertente histórica, também foram apresentados 

alguns discursos em relação às mulheres, a fim de averiguarmos se alguns deles ainda 

estariam presentes no fim do século XX e início do XXI. Pudemos perceber a dura 

realidade vivida pelas mulheres em tempos passados e sociedades distintas. Apesar de 

sua importância em determinados papéis sociais, de maneira geral, as mulheres eram 

vistas como uma ameaça e por isso deveriam ser mantidas sob controle. A sociedade 

patriarcal também preconizava seu silêncio e sua submissão. As mulheres desejáveis 

eram aquelas fracas, submissas, caridosas, silenciosas, virtuosas e recatadas, e suas 

tarefas eram a de cuidar da casa, do marido e dos filhos. Aquelas mulheres que 

transgrediam as normas e desequilibravam a ordem social vigente eram indesejáveis e, 

muitas vezes, punidas violentamente. Com o passar do tempo e as mudanças sociais, 

econômicas e políticas, tornou-se inevitável que as mulheres ganhassem um papel de 

destaque na sociedade. O movimento feminista, em suas diversas ondas, só acelerou o 

processo. Todavia, algumas noções estereotipadas em relação ao feminino não foram 

abolidas e permanecem até hoje e certas atitudes tidas como incompatíveis com o 

gênero são mal vistas e condenadas por muitos.   

Nas literaturas europeias medieval e renascentista, um comportamento 

considerado inapropriado à noção do feminino era representado através da figura da 

megera. Shakespeare, fugindo das convenções estabelecidas para a personagem, 

escreveu a sua versão do que seria uma megera. Como apontou Barnhill (1977), as 

mudanças feitas pelo dramaturgo ao escrever suas peças fez com que o comportamento 

das personagens também sofresse alterações. Enquanto na tradição precedente, a 

violência física era a marca da “megerice”, nas obras shakespearianas em que as 

megeras têm papel de destaque, como em A Comédia de Erros e Muito Barulho por 
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Nada, a inteligência e a engenhosidade eram os traços marcantes dessas personagens. 

Em A Megera Domada não há cenas de violência por parte das personagens masculinas 

para com as femininas, como vimos em outros textos que tinham como figura principal 

a megera. Apesar disso, a versão shakespeariana ainda é considerada misógina e 

defensora dos valores patriarcais, principalmente por algumas teóricas da crítica 

feminista como foi abordado nesse trabalho. Não obstante essa visão, a peça deu origem 

a diversas adaptações para o cinema e a televisão em todo o mundo e várias dessas 

adaptações obtiveram um grande sucesso. 

Em um segundo momento, nos baseamos nos estudos feitos pelas teóricas 

feministas do cinema, Mulvey (1983), Kaplan (1995) e Cowie (1997), que fizeram uso 

da psicanálise, em especial da ideia da escopofilia ou prazer do olhar, para analisar a 

representação das mulheres no cinema. Tanto a escopofilia quanto o voyerismo têm um 

papel fundamental no cinema, já que em uma sala escura, a posição dos espectadores 

sugere a ilusão de voyeurs privilegiados. De acordo com as autoras, a narrativa clássica 

hollywoodiana fetichiza e objetifica a mulher nos filmes, além de muitas vezes manter a 

ideia de que as mulheres são fracas e precisam ser salvas por um homem. A psicanálise, 

para as teóricas, serve como arma política na desconstrução dos filmes hollywoodianos 

que possibilita ver claramente os mitos patriarcais que posicionam as mulheres como o 

Outro. 

Ao analisarmos então as duas modernizações do texto shakespeariano, pudemos 

perceber que roteiristas e diretores mantiveram certos estereótipos e visões deturpadas 

em relação às mulheres. Gil Junger, diretor de 10 Coisas, tentou reescrever a “megera” 

na sociedade norte-americana do final dos anos 90 e no contexto adolescente, decidindo 

associar a personagem Kat Stratford ao movimento feminista diversas vezes, mas não 

de uma maneira positiva. A composição da personagem manteve a ideia de muitos sobre 

o movimento: mulheres que não ligam para a aparência, são agressivas, rancorosas e 

não gostam dos homens. Mesmo tentando fazer com que Kat viesse a ser associada, ao 

longo do filme, ao Riot Grrrls Movement, que fez com que as mulheres fossem 

percebidas de modo diverso, afinal para elas era possível ser feminista, lutar por uma 

maior igualdade entre os gêneros e ainda ser sexy, Junger não fez uso de grupos que 

fizeram parte desse movimento, tanto na trilha sonora quanto nos momentos em que 

temos aparições de bandas no filme - o apelo comercial falou mais alto. Por não fazerem 

parte do mainstream, as bandas do Riot Grrrls Movement só são mencionadas no filme. 
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Outro paradoxo em relação à caracterização de Kat em 10 Coisas diz respeito à 

sua performance. Embora ela tenha sido construída como uma garota de personalidade 

forte que sempre tem uma opinião formada sobre tudo, em diversos momentos ela não 

exprime essa opinião e não contesta decisões arbitrárias, como acontece nos dois 

momentos em que é expulsa de sala. Quando Kat está frente a uma figura de autoridade 

(seja ela seu pai, professor ou até mesmo o próprio Shakespeare), ela não age como a 

garota que todos temem. Sua performance e seu discurso não são condizentes em 

muitos momentos. Isso pode ser explicado por os filmes para adolescentes serem feitos 

para eles, mas não por eles. 

Além disso, Junger fetichizou a imagem de Kat em diversos momentos. Em duas 

cenas que marcam sua transformação, Kat se torna o objeto do olhar masculino e toma a 

postura da exibicionista que Mulvey (1983) apontou ao tratar das narrativas 

hollywoodianas. Por estar imerso dentro dessa narrativa e ser controlado pelas regras do 

mercado, afinal o objetivo de um filme é gerar lucro para o estúdio que o produziu, 

Junger não escapou dessas restrições e realizou um filme que, de maneira geral, não 

reconfigura os papéis de gênero. A mulher ainda é objetificada. 

Porém, há pontos positivos em sua adaptação. Por ter sido feita no final do 

século XX, quando as mulheres já tinham conquistado um espaço maior na sociedade e 

a violência contra as mulheres é condenada, a relação entre Kat e Patrick não é violenta 

como no texto fonte. Patrick é representado de maneira mais gentil e não terroriza ou 

humilha Kat da maneira que Petruchio faz. Além disso, ele não a obriga a fazer nada 

contra sua vontade. 

Em relação à personagem Bianca, Junger não a representou de maneira diferente 

de sua irmã no que tange à sua objetificação. Bianca também é fetichizada por Junger. 

Em diversos momentos ela se torna o objeto do olhar masculino e declara gostar de sua 

popularidade e de ser adorada. Além disso, Bianca, na maior parte do filme, faz parte do 

grupo que ridiculariza Kat em relação às suas convicções. Mas como é de se esperar, as 

irmãs acabam chegando a um ponto comum no final do filme e a ordem é estabelecida. 

Em relação à adaptação A Megera Domada (2005), produzida pela BBC e 

dirigida por David Richards, também houve a manutenção de alguns estereótipos em 

relação à mulher. Katherine Minola é uma parlamentar inglesa que possui um gênio 

forte e não teme explicitar suas ideias. Em virtude disso, ela é temida por todos. Sua 

caracterização, através de seu figurino e de suas atitudes, faz com que muitos a vejam 
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como uma mulher louca ou como lésbica. O que reforça o preconceito em relação às 

mulheres que têm uma postura mais firme: caso elas não se encaixem no ideal de 

feminilidade compartilhado pela maioria, são consideradas lésbicas. A própria mãe de 

Katherine cogita essa possibilidade. 

Contudo, ao contrário de Junger, que fetichiza a imagem de Kat em diversos 

momentos, tornando-a uma mulher “para ser olhada”, Richards não faz o mesmo com 

sua Katherine. De maneira geral, quando ela é olhada por outras personagens não temos 

a presença do desejo, mas sim do medo. Além disso, em diversas cenas, parece que o 

cenário toma conta do plano e Katherine parece estar em uma terra de gigantes. Mesmo 

sendo uma mulher de poder, ela não domina a cena, como pode-se ver em alguns filmes 

em que para mostrar o poder de uma personagem a câmera a enfoca de baixo para cima. 

Bianca, entretanto, é bastante fetichizada por Richards. Começando pela própria 

profissão escolhida para a personagem, ela é uma modelo internacional e como tal 

estampa capas de revistas e pôsteres que serão vistos por milhares de pessoas. Em 

diversas cenas, Bianca é o objeto de olhar de diversos homens e muitas vezes assume a 

posição de “para ser olhada”. Não podemos negar, no entanto, que ela é uma mulher que 

sabe o que quer e não depende de ninguém para viver. Ela está no comando de sua vida 

e vê o casamento como uma opção. 

Como apontado neste trabalho, A Megera Domada é uma peça que gera 

calorosas discussões e um número de teóricos e críticos nos forneceram suas leituras 

para o texto shakespeariano. De maneira geral, a crítica em relação à peça pôde ser 

dividida em três correntes de pensamento; contudo, quando analisamos as duas 

adaptações do texto, pudemos perceber que apenas uma das correntes é privilegiada nos 

filmes: a da comédia romântica. As roteiristas de ambas as adaptações enfocaram no 

suposto amor de Katherina e Petruchio para criarem suas versões da peça. Sally 

Wainwright, a roteirista da adaptação feita pela BBC, declara com todas as letras sua 

visão em relação à peça e, consequentemente, à sua adaptação: “At some level it’s got 

to be a love story”. Por seguirem essa corrente, os filmes têm que se adequar às 

convenções do gênero: o primeiro, das comédias românticas para adolescentes e o 

segundo, das comédias românticas inglesas, e por isso, não reconfiguram os papéis de 

gênero (gender) e acabam, de maneira geral, mantendo certos ideais vinculados ao 

feminino para agradar à plateia. 
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Até onde conseguimos averiguar, as adaptações de A Megera Domada para o 

cinema e a televisão seguem a leitura que privilegia o amor romântico ou a farsa e 

nenhuma traz uma abordagem alternativa da peça. Ao contrário do texto fonte, que 

aponta para uma pluralidade de leituras, como foi abordado nessse trabalho, as 

modernizações da peça analisadas aqui, de maneira geral, simplificaram o texto ao 

transformá-lo em uma simples história de amor em que duas personagens que não se 

enquadram completamente na sociedade se encontram, se apaixonam e têm o aguardado 

final feliz. Além disso, em 10 Coisas ainda há uma forte presença de Shakespeare como 

figura de autoridade e nas duas adaptações falas do texto fonte são transpostas 

literalmente para personagens contemporâneos. Ainda falta ser criada uma adaptação 

que questione a autoridade do autor e do texto e que realmente aborde as relações de 

gênero, tentando fugir da simples fórmula da “guerra dos sexos” e dos estereótipos 

negativos em relação à mulher e ao feminino. 
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