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Num	dia	frio	de	1590,	Lucêncio,	filho	de	Vicêncio	
Bentivoli,	rico	mercador	de	Pisa,	chega	a	Pádua	para	
estudar	 filosofia.	 Vem	acompanhado	de	 Trânio,	 seu	
criado,	que	fora	educado	juntamente	com	ele,	prati-
camente	adotado	por	Vicêncio,	após	ter	ficado	órfão.

Em	busca	de	uma	hospedaria,	Lucêncio	depara-se	
com	uma	discussão	em	plena	rua:	o	pai	de	duas	jovens	
explica	a	dois	pretendentes	–	Hortênsio	e	Grêmio,	este	
último	um	velhote	–	que	só	aceitará	pedidos	de	casa-
mento	para	sua	filha	mais	nova	depois	que	a	mais	ve-
lha	se	casar.	Ao	ver	a	dócil	e	bela	Bianca,	a	filha	mais	
jovem	do	senhor	Batista	Minola,	Lucêncio	apaixona-se	
imediatamente.	Traça,	então,	um	plano	para	conquistá-
-la.	Ouve	que	o	senhor	Batista	quer	instruir	as	filhas	e	
resolve	fingir	ser	Câmbio,	professor	de	línguas	e	litera-
tura.	Ao	mesmo	tempo,	obriga	Trânio	a	passar	por	ele	e	
apresentar-se	a	Bianca	como	um	terceiro	pretendente.	
A	intenção	é	vigiar	de	perto	os	outros	dois.	

Mas	há	um	grave	problema:	Catarina,	a	filha	mais	
velha,	 tem	 um	 gênio	 insuportável	 e	 ninguém	 seria	
louco	de	se	casar	com	uma	fera,	por	melhor	que	fosse	
o	dote.	

A	chegada	de	Petrúquio	Pantino,	veronês	amigo	
de	Hortênsio,	a	Pádua,	em	busca	de	uma	esposa	que	
lhe	aumente	o	patrimônio,	independentemente	do	ti-
po	de	mulher	que	possa	ser,	traz	a	solução	para	o	pro-
blema	dos	apaixonados	de	Bianca.	Hortênsio,	porém,	
para	apresentar	Petrúquio	a	Catarina,	impõe	uma	con-
dição:	ele	quer	se		passar	por	professor	de	música	e,	
assim,	aproximar-se	de	Bianca	para	conquistá-la.	

Lucêncio,	 disfarçado	 de	 Câmbio,	 e	 Hortênsio,	
disfarçado	de	Lício,	por	coincidência,	apresentam-se	
simultaneamente	a	Batista	e	passam	por	situações	cô-
micas	na	disputa	da	atenção	de	Bianca	e	na	tentativa	
de	ensinar	algo	a	Catarina.	Numa	delas,	esta	agride	
com	um	alaúde	o	falso	professor	de	música.	Nem	esse	
terrível	escândalo	demove	Petrúquio	de	seu	intento;	
já	iniciando	seu	plano	de	doma,	ele	marca	o	casamen-
to	para	a	semana	seguinte,	afirmando	que	Catarina,	
visivelmente	contrariada,	apreciara	seu	pedido,	embo-
ra	estivesse	fingindo	o	contrário.

Com	o	casamento	de	Catarina	acertado,	Batista	
avalia	os	dotes	dos	pretendentes	de	Bianca.	Evidente-
mente,	Trânio,	passando-se	por	Lucêncio,	leva	a	melhor	
em	relação	a	Grêmio.	Batista,	contudo,	faz	uma	exigên-
cia:	ele	quer	que	Vicêncio	venha	pessoalmente	assinar	
um	documento	que	garanta	a	Bianca	herdar	todos	os	
seus	bens	caso	fique	viúva	antes	de	ter	filhos.	E	o	pior	
é	que	o	pai	de	Lucêncio	já	o	prometera	em	casamento	a	
uma	outra	jovem,	filha	de	um	conterrâneo.

Enquanto	isso,	disfarçado	de	mestre	de	línguas	e	
literatura,	Lucêncio	conquista	a	bela	Bianca,	revela-lhe	
sua	verdadeira	identidade	e	o	plano	de	casarem-se	se-
cretamente	numa	capela	para	forçar	o	velho	Vicêncio	a	
aceitar	a	união	dos	dois.	Hortênsio,	decepcionado	com	
a	preferência	da	jovem,	desiste	da	corte	e	de	seu	papel	
de	professor	de	música.	

A	cerimônia	de	casamento	de	Catarina	se	dá	de	
forma	tumultuada,	pois	o	noivo,	além	de	se	atrasar,	
chega	 vestido	 como	 um	 palhaço,	 carrega	 a	moça	 à	

Roteiro	do	Professor
A megera domada • Wiliam Shakespeare
Adaptação de Hildegard Feist

Duas tramas se desenvolvem nesta história. De um lado, o jovem Lucêncio, para conquistar 
sua amada Bianca, resolve passar por seu mestre. De outro lado, Petrúquio, jovem corajoso e 
ambicioso, que está atrás de um bom dote, decide casar-se com a irmã de Bianca, Catarina, 

apesar de todos os avisos de que a jovem tem um gênio terrível. Seja passando-se por maluco, seja 
deixando Catarina confusa, seja negando-lhe alimento e descanso, Petrúquio consegue torná-la 

cordata e obediente e ainda acaba ganhando uma aposta.

RESUMO

roteiro_a_megera.indd   1 3/21/11   4:22 PM



2		Roteiro	do	Professor

força	para	a	igreja,	agride	o	padre	e	não	fica	para	o	
banquete	oferecido	pelo	pai	da	noiva.	Viaja	imedia-
tamente	para	Verona,	levando	Catarina	faminta,	de-
salinhada	e	contrariada.	Um	tombo	num	lamaçal	e	o	
vestido	de	noiva	totalmente	imundo	completam	a	ter-
rível	viagem.

Em	casa,	o	noivo	continua	a	agir	de	modo	im-
previsível.	Fingindo	preocupar-se	com	a	qualidade	dos	
serviços,	que	considera	péssima,	não	deixa	a	esposa	
comer	nem	dormir.	Sem	bagagem,	a	jovem	é	obrigada	
a	vestir	 trapos,	 roupas	velhas	da	criada,	e	comer	o	
pouco	que	esta	lhe	reserva,	às	escondidas.	Compade-
cida	do	sofrimento	de	Catarina,	Ludovica,	a	criada,	a	
aconselha	a	não	mais	protestar	contra	o	marido;	pe-
lo	contrário,	sugere	que	ela	peça,	obedeça,	concorde,	
enfim,	que	aja	com	diplomacia.

Trânio,	pregando	uma	mentira	em	Graciano,	um	
professor	 de	 filosofia,	 consegue	 que	 ele	 represente	
o	papel	de	pai	de	Lucêncio.	Porém,	Vicêncio	vem	a		
Pádua	para	saber	do	filho	e,	no	caminho,	junta-se	à	
comitiva	 de	 Petrúquio,	 que	 coincidentemente	 viaja	
para	o	casamento	de	Bianca.	Nessa	viagem,	acompa-
nhados	por	Hortênsio,	que	se	casara	com	Valéria,	uma	
viuvinha,	Petrúquio	faz	o	teste	final:	obriga	Catarina	a	
confirmar	que	Vicêncio	é	uma	donzela.	Para	não	perder	
o	casamento	da	irmã,	a	jovem	acaba	concordando	com	
o	marido.	Em	conversa,	o	viajante	descobre	que	seu	
filho	Lucêncio	vai	se	casar	com	a	irmã	de	Catarina	sem	
seu	consentimento	e	fica	irritadíssimo.	Sua	irritação	
aumenta	ao	chegar	à	casa	de	Batista	e	descobrir	os	
impostores:	Graciano	e	Trânio.	Finalmente,	Lucêncio	
chega	da	capela,	casado	com	Bianca,	revela	ao	pai	seu	
plano	e	é	perdoado.

No	banquete	do	casamento	de	Bianca,	Petrúquio	
desafia	Hortênsio	e	Lucêncio	a	apostarem	cem	moe-
das	de	prata	num	teste	de	obediência	das	esposas.	
Todos	 mandam	 chamar	 suas	 respectivas	 mulheres,	
mas	só	Catarina	atende	prontamente.	Após	trazer	para	
a	sala	as	outras	duas	esposas,	a	ex-megera	faz	um	co-
movente	discurso	defendendo	a	tolerância,	o	amor	e	
o	senso	de	cumplicidade	como	elementos	essenciais	à	
convivência	familiar.

SUGESTÕES	DIDÁTICAS

1.	Para	representar
	A	megera	domada,	originalmente,	é	um	texto	tea-
tral.	Proponha	aos	alunos	que	selecionem	alguns	
trechos	da	história	para	transformá-los	em	cenas	

que	poderão	ser	representadas	em	sala	de	aula.	
Não	se	esqueça	de	orientá-los	quanto:	

•	ao	 emprego	 das	 rubricas	 que	 descrevem	 as	
ações	dos	personagens.	Elas	devem	estar	entre	
parênteses;

•	aos	diálogos,	que	devem	ser	curtos	e	ágeis;

•	ao	grande	número	de	ações	que	devem	ocorrer	na	
cena	(é	melhor	o	personagem	agir	do	que	falar);

•	à	 estrutura	 da	 cena,	 que	 ocorre	 num	 mesmo	
tempo	e	num	único	espaço.

2.	Para	pesquisar
	Há	inúmeras	referências	na	obra	que	podem	susci-
tar	pesquisas,	a	partir	das	quais	podem-se	estabe-
lecer	relações	com	a	história	e	com	outros	textos,	
entre	elas:

•		Romeu	e	Julieta:	por	que	estes	personagens	te-
riam	sido	citados	na	obra?	(página	19)

•		Galateia	e	Pigmalião:	será	que	Petrúquio	reve-
lou-se	mesmo	um	“excelente	Pigmalião”?	(pá-
gina	24)

•		Pilatos:	em	que	a	atitude	de	Hortênsio	asseme-
lha-se	à	de	Pilatos?	(página		25)

•		Matusalém:	 por	 que	 Grêmio	 é	 comparado	 a		
Matusalém?	(página	27)

3.	 Para	discutir
	Muitos	itens	poderiam	ser	indicados	para	discus-
sões	sobre	a	obra,	entre	eles:

•		O	fim	justifica	plenamente	os	meios?	Pelo	me-
nos	é	o	que	pensa	Hortênsio,	ao	associar-se	a	
Grêmio,	seu	rival,	na	tentativa	de	conseguir	um	
marido	para	Catarina.	(página	14)

•		“O	 amor	 é	 capaz	de	mover	 o	mundo”,	 afirma	
Bianca.	(página	34)	Será	mesmo?	

•		“Ninguém	se	torna	melhor	ou	pior	em	função	do	
traje	que	veste.”	(página		64)	Petrúquio	tem	ra-
zão?	Sua	afirmação	é	válida	para	aquela	época?	
E	para	a	nossa?

•		O	casamento	que,	segundo	alguns,	estaria	des-
tinado	 a	 desaparecer,	 sofreu	 alterações,	 com	
o	passar	do	tempo,	mas	ainda	permanece	em	
nossa	sociedade.	Compare	a	maneira	como	essa	
instituição	é	mostrada	na	obra	com	o	modo	co-
mo	é	vista	hoje.
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