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Resumo 

 Tendo como embasamento os estudos da Teoria da Adaptação, este artigo busca tecer 

uma análise da vigésima segunda temporada da série televisiva Malhação sob o viés de sua 

aproximação com a peça teatral A Megera Domada, de William Shakespeare. Através de 

apontamentos a respeito das semelhanças e diferenças entre as duas obras, bem como de um 

breve estudo a respeito dos contextos culturais em que ambas se inserem, será instituída uma 

investigação sobre quais os fatores que interferem no processo de adaptação e como se dá essa 

influência. 
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Introdução 

 Devido ao hibridismo e à antropofagia característicos de sua linguagem, a televisão 

brasileira vem, desde seus primórdios, estabelecendo diálogos importantes com diferentes 

formas de expressão. O que convencionamos chamar de “linguagem televisiva” nada mais é 

do que uma mistura de elementos provenientes de outras linguagens, como a cinematográfica, 

a radiofônica, a literária e muitas outras, que foram sendo assimiladas pela TV de uma forma 

desarmônica (BALOGH, 2002). 

 Tal peculiaridade deve ser levada em conta ao analisarmos a produção televisual 

brasileira, afinal, torna-se impossível compreender um programa de televisão sem considerar 

suas conexões com textos originários de demais linguagens. No caso da teledramaturgia, por 

exemplo, é essencial assimilar a estreita relação que ela apresenta com a literatura e com a 

dramaturgia teatral, tanto do ponto de vista temático quanto do estrutural. 

 Muitos foram os autores-roteiristas de séries, minisséries e telenovelas brasileiras que 

prestaram homenagens a cânones da literatura universal em seus trabalhos. Uma prática, aliás, 
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que não se restringe ao passado - muito pelo contrário, mantém-se demasiadamente viva até 

hoje. 

É partindo dessa ideia de existência de uma conexão intensa e perpétua entre TV e arte 

literária que desponta este artigo. Tendo como objeto de estudo a vigésima segunda 

temporada do seriado brasileiro Malhação - também conhecida como Malhação Sonhos - sob 

o viés de sua aproximação com a peça teatral shakespeariana A Megera Domada, ele 

representa uma tentativa de demonstrar que o ato de adaptar obras da bibliografia universal 

continua recorrente, mesmo que de forma não assumida.  

Definindo adaptação 

Precisar o conceito de adaptação é uma tarefa extremamente complexa, uma vez que o 

sentido da palavra é bem mais amplo do que sugerem os dicionários. O ato de adaptar um 

texto vai muito além de “fazer com que uma coisa se combine convenientemente com outra”4, 

envolve leitura, apropriação, recriação.  Além disso, o significado de adaptação pode ser 

construído sob três perspectivas distintas, porém correlatas: enquanto processo criativo, o 

produto resultante desse processo e os seus modos de recepção (HUTCHEON, 2006).  

Ao falarmos em adaptação na qualidade de processo, referimo-nos à ação de transpor 

uma obra de um meio de expressão para outro, completamente distinto. Trata-se da operação 

de reescrita de um texto onde o conteúdo é mantido, porém, a estrutura discursiva passa por 

mudanças drásticas devido à alteração do dispositivo de enunciação (PAVIS, 2008). Cabe ao 

adaptador, então, realizar essa transformação, lançando mão de diversos artifícios para chegar 

a um resultado que represente a sua leitura do texto-fonte. Durante o processo adaptativo, 

“todas as manobras textuais imagináveis são permitidas [...]. A adaptação [...] goza de grande 

liberdade: ela não receia modificar o sentido da obra original, de fazê-la dizer o contrário” 

(PAVIS, 2008, p. 10). 

Adaptar, nesse sentido, significa empreender um conjunto de intervenções criativas em 

um texto, de forma a transformá-lo em uma nova obra, independente e inédita; é imprimir 

nessa nova criação a sua própria visão crítica a respeito da obra que a originou. Não se 

relaciona a uma tentativa de cópia, mas sim a um processo de apropriação, onde toma-se para 

si a história de outrem, modificando-a de acordo com seus próprios interesses, talentos e 

sensibilidade (HUTCHEON, 2006). 

                                                
4
 "adaptação", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

https://www.priberam.pt/dlpo/adapta%C3%A7%C3%A3o [consultado em 29-04-2017]. 
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Assim, quando utilizada na acepção de resultado desse trabalho de recriação, a palavra 

adaptação funciona como um sinônimo de tradução. Isso porque o termo tradução pode ser 

definido como “texto alusivo a outro(s) texto(s), que mantém com ele(s) uma determinada 

relação ou que ainda o(s) representa de algum modo”
5
.  

Do ponto de vista hermenêutico, traduzir nada mais é do que interpretar o texto fonte, 

adequando seus aspectos formais e semânticos conforme a língua e a cultura de recepção; 

trata-se de reescrever um texto de forma a torná-lo inteligível para os seus leitores, que estão 

inseridos em um contexto cultural diferente daquele em que o original foi produzido  

(VENUTI, 2007). Da mesma forma que na adaptação, trata-se não somente de uma operação 

semiótica de transferência de um texto de um sistema de signos para outro, mas também de 

um tipo de mediação entre duas culturas. 

Adaptação, porém, pode ser definida também sob a ótica do processo de recepção que 

ela representa. Para o leitor, uma obra só é considerada uma adaptação a partir do momento 

em que ele identifica nela ecos de um texto previamente conhecido - a menos, é claro, que ela 

seja antecipadamente apontada como tal. Ou seja, utilizamos a palavra “adaptação” também 

para designar o processo de diálogo intertextual estabelecido entre duas obras através de uma 

comparação realizada pelo receptor durante sua leitura (HUTCHEON, 2006).  

Partindo desse pressuposto, pode-se concluir que todo e qualquer texto é uma 

adaptação em potencial - basta que um dos leitores verifique nele qualquer rastro de 

semelhança com demais trabalhos para que ele possa ser considerado como tal. Afinal,  

“o conceito de diálogo intertextual sugere que todo texto é composto por 

uma intersecção de dimensões textuais. Todos os textos são como tramas 

compostas por fórmulas anônimas, variações dessas fórmulas, citações 

conscientes e inconscientes, bem como por amálgamas e inversões de 

demais textos.”
6
 (STAM, 2000, p.64). 

O emprego da palavra “adaptação”, portanto, pode ser feito adequadamente nos mais 

diversos contextos. Trata-se de um conceito multifacetado, capaz de ter sua significação 

construída a partir de múltiplas metáforas. Tradução, transfiguração, transmutação, 

significação, leitura e diálogo: todas essas palavras podem ser utilizadas como sinônimos de 

adaptação, cada uma destacando um aspecto diferente da sua definição (STAM, 2000).  

 

                                                
5
 Definição de “tradução” elaborada por Thaïs Flores Nogueira Diniz em seu livro Literatura e Cinema: da semiótica à 

tradução cultural (1999). 
6
 “The concept of intertextual dialogism suggests that every text forms an intersection of textual surfaces. All texts are tissues 

of anonymous formulae, variations on those formulae, conscious and unconscious quotations, and conflations and inversions 

of other texts” (STAM, 2000, p. 64). Tradução dos autores. 
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A Megera em Malhação Sonhos: um exemplo de adaptação 

  De acordo com Anna Maria Balogh, “cada cultura tem um conjunto de textos 

fundadores e temas exemplares periodicamente revisitados, modificados e enriquecidos a cada 

nova ocorrência, a cada nova atualização” (2002, p.81). No contexto cultural ocidental, 

William Shakespeare é um desses autores considerados paradigmáticos. Várias das premissas 

dramáticas desenvolvidas em suas peças são incessantemente reaproveitadas, tornando-se 

base para a criação inúmeras novas histórias. 

  Dentre os temas consagrados pela obra shakespeariana e facilmente reconhecidos na 

produção ficcional televisiva brasileira está o da trama principal de A Megera Domada, texto 

escrito no final do século XVI. Nesta seção, será analisada a transposição e recriação dessa 

história em uma produção televisual contemporânea: a vigésima segunda temporada do 

seriado adolescente Malhação, também conhecida como Malhação Sonhos. 

1. (Con)texto de partida: A Megera Domada e o Renascimento Inglês 

 Estruturada a partir de uma mistura entre a construção da comédia clássica e os 

encantos da comédia romântica, A Megera Domada tornou-se uma das obras mais populares 

do Bardo. Através do enfoque no relacionamento conturbado de Kate e Petrucchio, a peça 

tece uma crítica bem-humorada aos princípios que regiam as relações familiares e de gênero 

na Inglaterra Elisabetana. 

 Na história, Katherina Minola é uma donzela famosa em Pádua por sua língua vil e 

seu temperamento colérico. A força de sua personalidade aparece através do tom desdenhoso 

e zombador de suas palavras, das suas atitudes agressivas e, principalmente, do discurso 

proferido sobre ela pelos homens que a conhecem.  

O comportamento de Katherina lhe rende a alcunha de “megera”, palavra utilizada 

para designar as mulheres que “através de seu discurso transgressor desafiavam o poder 

patriarcal” (MENDES, 2011, p.65). De fato, utilizar-se de sua inteligência e engenhosidade 

verbal para debochar dos homens, agredir fisicamente as pessoas e colocar-se veementemente 

contra o casamento arranjado por seu pai são atitudes que colocam Kate na posição de 

contraventora. Afinal, àquela época, considerava-se que uma dama deveria ser virtuosa, 

calma, obediente e modesta, aceitando calada o marido que lhe foi escolhido por seus pais 

(ROZAKIS, 2002).  
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 Bianca, irmã mais nova de Kate, por sua vez, representa esse modelo de mulher ideal: 

é uma jovem doce e delicada, admirada por sua beleza e bons costumes. Ao contrário da irmã, 

vive rodeada por pretendentes, que vislumbram nela uma esposa fiel e submissa.  

Na presença do pai, a jovem se mostra extremamente subserviente, entretanto, basta 

conhecê-la um pouco mais a fundo para perceber que sua personalidade é bem mais forte do 

que aparenta. Katherina é a única capaz de constatar, desde o princípio, que a irmã na verdade 

é “o estereótipo da mulher enganadora, que consegue as coisas por meio da mentira e do 

ardil” (MENDES, 2011, p.89).  

 Temendo que a filha mais velha jamais conquiste um marido, Batista decide-se por 

não conceder a mão de Bianca antes que Katherina esteja casada. Os pretendentes da caçula, 

Hortênsio e Grêmio, se unem então para procurar por um homem corajoso o bastante para 

desposar a megera.  

Nessa mesma ocasião, Petrucchio chega a Pádua com o objetivo de aumentar seu 

patrimônio através de casamento com uma jovem rica. Isto porque, na época renascentista, o 

matrimônio era tratado como “um contrato comercial que valorizava a linhagem e a 

propriedade” (CAMATI, 2014, p. 109).  

Filha de um viúvo rico, Katherina era a candidata a noiva ideal para um cavalheiro 

distinto e de posses como Petrucchio. Assim, não foi nem um pouco difícil para Hortênsio 

convencê-lo a cortejar a moça. Diferentemente dos outros homens, Petrucchio não se sentiu 

ameaçado pela fúria da megera, muito pelo contrário, sente prazer em ser desafiado a domá-

la. Logo no primeiro encontro, Katherina chega, inclusive, a lhe dar um tapa - mas nem isso o 

fez desistir.   

Petrucchio é um representante característico dos “domadores de megeras” de sua 

época, que têm a violência como sua principal estratégia de dominação. Canções e baladas 

inglesas do período renascentista sobre as megeras indicam que a brutalidade era uma 

constante na relação delas com seus maridos, já que esta era a única maneira que o casal 

encontrava para manter um sob controle do outro (MENDES, 2011).   

O caráter abusivo e violento do relacionamento de Petrucchio e Katherina aparece, 

principalmente após a celebração do casamento. No intento de amansar Kate, Petrucchio 

agride seus criados na frente dela, força-a a passar a noite inteira acordada em jejum e ainda 

utiliza-se de torturas psicológicas para fazê-la concordar com tudo o que ele diz ou faz. Todas 

essas suas atitudes cruéis são justificadas, segundo ele, pelo imenso amor que sente pela 

esposa - o que frustra Kate ainda mais. 
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Após ser vencida por Petrucchio em todos os embates, Katherina percebe que manter 

uma postura obstinada e transgressora de nada adiantará para impor-se diante de seu marido. 

Na última cena, ela profere um discurso sobre os deveres das mulheres para com os seus 

esposos, reproduzindo o pensamento vigente na época. Não se sabe ao certo se essa fala de 

Kate foi irônica ou se, de fato, ela passou a acreditar que é da natureza da mulher ser fraca, 

dependente e submissa. O que realmente é possível afirmar é que Petrucchio foi bem sucedido 

em seu processo de “doma”, silenciando a megera e transformando-a em uma verdadeira 

dama. 

1. (Con)Texto de chegada: Malhação Sonhos e o Brasil do século XXI 

 Malhação Sonhos foi escrita por Rosane Svartman, Paulo Halm e Márcio Wilson, 

produzida pela Rede Globo de Televisão e veiculada, em rede nacional, entre julho de 2014 e 

agosto de 2015, totalizando 280 capítulos. Recebeu esse título por ter como temática principal 

a busca dos jovens pela realização de seus sonhos, trabalhada através das histórias dos alunos 

da Escola de Artes Ribalta e da Academia de Artes Marciais do Gael. 

  A aproximação entre o ambiente da força, do rigor e da disciplina, representado pela 

academia de lutas, e a atmosfera de liberdade, criatividade e sensibilidade do liceu de artes 

origina diversos conflitos, além de um fascínio expresso através de envolvimentos românticos 

tão intensos quanto atribulados. É desse ódio e paixão mútuos entre lutadores e artistas que se 

origina uma das tramas centrais da novela adolescente: a formação do casal Pedro e Karina.  

  Filha do dono da academia, Karina é uma adolescente que sonha em tornar-se campeã 

de muay thai. Dona de um gênio difícil e de maneiras nem um pouco delicadas, a garota é 

chamada de “nervosinha” por seus colegas lutadores, que muitas vezes a enxergam como um 

menino. De fato, a personalidade de “K” se distancia bastante do padrão esperado para as 

garotas de sua idade: desleixada com sua aparência, prefere filmes de ação a comédia 

romântica e reage de maneira explosiva e violenta quando se sente contrariada ou 

constrangida. 

O interesse de Karina pelas artes marciais enquanto carreira não é bem visto nem 

mesmo por seu pai, que insiste em proibi-la de competir apenas pelo fato de ela ser mulher. O 

discurso de Gael reproduz o machismo ainda vigente no mundo dos esportes, principalmente 

dentro das artes marciais, um domínio predominantemente masculino.  

  O que poucos percebem é que, por trás da máscara de rebelde e durona que Karina 

carrega, há uma menina emotiva, carente e insegura. Isso porque, além de culpar-se pela 
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morte de sua mãe, ela se sente preterida por Gael, que, aos olhos dela, sempre demonstrou 

predileção pela filha mais velha, Bianca. 

Vaidosa, meiga e romântica, “Bi” é o oposto da irmã mais nova. Amante das artes 

como sua mãe, sonha em tornar-se uma grande atriz, mesmo sabendo que isso desagrada seu 

pai. Dona de uma exímia capacidade de persuasão, Bianca sabe muito bem como utilizá-la 

para conseguir tudo o que quer e não vê problemas em mentir ou manipular as situações se for 

para o bem dela própria ou das pessoas que ama.  

Cobiçada pelos lutadores da academia, “Bi” só tem olhos para Duca, com quem 

namora em segredo, já que Gael diz não admitir que seus alunos se envolvam com nenhuma 

de suas filhas. O maior obstáculo para o relacionamento amoroso de Bianca, porém, está 

longe de ser o seu pai.  

Após beijar Duca de surpresa em um evento esportivo, Karina confessa para a irmã 

que é apaixonada pelo lutador. Bianca cogita terminar tudo com o namorado, porém ele a 

convence de que essa não é a melhor a solução e os dois continuam se relacionando às 

escondidas. Porém, “K” flagra os dois juntos em uma festa e se sente traída e magoada.  

Depois disso, Bianca passa a se dedicar a encontrar um namorado para Karina. Depois 

de algumas tentativas malsucedidas, “Bi” percebe a existência de uma atração mútua e latente 

entre “K” e Pedro, um dos alunos da Ribalta, e resolve, então, dar um empurrão no destino e 

juntar os dois. 

Líder e guitarrista da Galera da Ribalta, Pedro sonha em fazer muito sucesso com sua 

banda. Pacifista, poético e covarde, ele se distancia do estereótipo de masculinidade 

representado pelos lutadores da Academia do Gael. Consciente de que a virilidade não é seu 

forte, busca sempre conquistar as garotas através do carisma e do bom-humor.  

Desde que se conheceram, ele e Karina vivem implicando um com o outro. Seu jeito 

desembaraçado e brincalhão é mal-interpretado pela garota, que encara seus gracejos como 

provocação e acaba sempre o agredindo. Por conta disso, Pedro passa a chamá-la de 

“esquentadinha”, apelido que a marcará por toda a temporada.  

Ao ficar sabendo que Pedro está precisando de dois mil reais para gravar a demo de 

sua banda, “Bi” propõe que ele namore Karina em troca do dinheiro de que necessita. Depois 

de hesitar um pouco, Pedro aceita a oferta e dá início ao processo de conquista da 

“esquentadinha”. 

As estratégias escolhidas por ele são as mais atrapalhadas possíveis: serenata 

desafinada, declarações públicas de amor com um carro de pamonha e um pedido de namoro 

em cima do ringue com a academia lotada. Apesar de serem todas iniciativas bastante 
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engraçadas e, de certa forma, românticas, elas acabam sempre mal sucedidas. Afinal, Karina é 

tímida e se sente exposta e constrangida com essas demonstrações abertas de afeto. 

Mesmo considerando Pedro um “sem-noção”, “K” se diverte com as embrulhadas do 

pretendente e se afeiçoa a ele. O mesmo acontece com o guitarrista, que passa a enxergá-la 

para além de seu lado bruto e arredio. Assim, os dois acabam se apaixonando.  

Depois de receber diversos alertas a respeito da timidez da garota, Pedro decide mudar 

de tática. Ele arquiteta um plano para ficar a sós com “K” e, assim, poder se declarar sem 

envergonhá-la. Com esse encontro, o guitarrista finalmente obtém sucesso e começa a 

namorar sua “esquentadinha”. 

A partir de então, o casal “Perina” (um caso de shippagem - quando é criado um 

apelido para o casal a partir da junção dos nomes dos personagens) passa a se relacionar de 

maneira harmoniosa. Pedro, porém, vive com medo de que Karina descubra sobre seu trato 

com Bianca.  

Ao longo dos capítulos seguintes, surgem diversas situações em que o segredo dos 

cunhados é ameaçado. Nesse período, o guitarrista e a “esquentadinha” enfrentam também 

outros conflitos, como as proibições de Gael ao namoro, os dilemas da primeira vez e o 

interesse de uma outra garota por Pedro.  

É apenas no capítulo 160 que Karina descobre que a irmã pagou Pedro para namorá-la 

e termina tudo com ele. A partir de então, tem início a empreitada do guitarrista para 

conquistar o perdão de “K”, e as táticas escolhidas por ele são bastante similares às anteriores. 

 Abalada por esse e outros problemas familiares, Karina acaba beijando um de seus 

amigos e sendo flagrada por Pedro. Desapontado, o guitarrista desiste da lutadora, que, por 

sua vez, percebe que o amor que sente por ele é mais forte que a raiva de ter sido enganada.  

 Com medo de perder Pedro de vez, Karina arma um esquema para reconquistá-lo: ela 

enfrenta a sua timidez e faz um show com a banda para todos os alunos da academia e da 

Ribalta. Comovido com a surpresa, Pedro procura “K”, que o perdoa, e eles retomam o 

namoro. A partir disso, a relação do casal volta a ser pacífica, sofrendo apenas com alguns 

pequenos conflitos motivados pelas trapalhadas do guitarrista.  

 A temporada termina com o casal “Perina” feliz, em harmonia e realizando seus 

sonhos: Pedro é convidado para tocar no show de uma cantora internacional e se torna um 

guitarrista famoso, enquanto Karina chega à final de um importante campeonato de artes 

marciais tendo o pai como seu treinador e principal incentivador. 
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3. Das páginas para a tela: a história da Megera transformada na trama da 

Esquentadinha 

 Se adaptar uma obra significa recriá-la através da transposição de seu conteúdo para 

uma nova plataforma midiática, o primeiro passo para que possamos analisar um caso de 

adaptação é compreender o que seria esse “conteúdo”. De acordo com Linda Hutcheon, “a 

história é o denominador comum, o núcleo daquilo que é transposto através das diferentes 

mídias ou gêneros, os quais lidam com essa história de maneiras formalmente distintas”
7
 

(2006, p. 10). A história, por sua vez, é composta por diferentes elementos, como a sua 

temática, o seu enredo e seus personagens.  

Dessa forma, estudar um caso de adaptação é propor-se a compreender de que forma 

se dão as equivalências de todos esses componentes entre texto-fonte e texto-alvo, tendo em 

mente as especificidades das mídias envolvidas. Em um cenário onde obra adaptada e obra 

original pertencem a contextos culturais diferenciados, contudo, o processo de análise vai 

além da comparação e consequente delimitação de semelhanças e diferenças entre elas: inclui 

também uma procura pelo entendimento da influência que a cultura-alvo exerce nesse tipo de 

mediação (SILVA, 2012). É pensando nisso que se dará, aqui, a análise da aproximação entre 

Malhação Sonhos e A Megera Domada. 

Colocando lado a lado os dois enredos em questão, torna-se possível observar que, 

tanto em Malhação quanto em A Megera Domada, o choque entre dois mundos distintos serve 

como mote para os conflitos que levam a história adiante. Porém, enquanto na comédia 

shakespeariana a temática da guerra dos sexos se manifesta de forma patente, no seriado 

adolescente ela aparece recriada em uma metáfora. Isso porque, 

“feminino e masculino ocupam espaços diferenciados em termos de poder. 

[...] Os homens seriam, ‘por natureza’, mais corajosos, mais violentos, mais 

racionais; já as mulheres, ‘por natureza’, estariam mais propensas ao choro, 

à histeria, ao amor.” (SOUZA e KNIJNIK, 2007, p. 39). 

  Assim, em Malhação Sonhos, a Academia de Artes Marciais do Gael, um ambiente 

onde são valorizadas a competitividade, a retidão e a força física, pode ser considerada o 

reduto do masculino, enquanto a Escola de Artes Ribalta, um lugar onde a originalidade, a 

permissividade e a sensibilidade imperam, representa a polaridade feminina. Da mesma forma 

que mulheres e homens na peça de Shakespeare, esses dois universos entram em atrito com a 

mesma facilidade com que se apaixonam um pelo outro - caracterizando, assim, o primeiro 

ponto de aproximação entre as duas obras: o da temática. 
                                                
7
 “the story is the common denominator, the core of what is transposed across different media and genres, each of which 

deals with that story in formally different ways” (HUTCHEON, 2006, p. 10). Tradução dos autores. 
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  Entretanto, apesar de ser o elemento narrativo mais facilmente transposto em uma 

adaptação, a relevância do tema em um produto audiovisual é menor do que na literatura ou 

no teatro. Nas ficções televisivas, há uma supremacia da ação sobre a temática, devendo esta 

última permanecer sempre a serviço do enredo (HUTCHEON, 2006).  

  Ao compararmos a construção narrativa de uma peça de teatro e de uma série 

televisiva, deve-se, primeiro, compreender quais as especificidades de cada um desses dois 

formatos.  Em geral, o texto teatral é regido pelo conceito aristotélico de unidade de ação, o 

que exige que a peça apresente um conflito que será complicado e resolvido dentro dela 

mesma; trata-se, pois, de um formato unitário. Já as ficções televisivas têm como 

características marcantes a fragmentação e a descontinuidade. Nelas, “o enredo é geralmente 

estruturado na forma de capítulos ou episódios, cada um deles apresentado em um dia ou 

horário diferente” (MACHADO, 2005, p. 83). No caso específico de Malhação Sonhos, 

devem ser observadas também as peculiaridades das séries televisivas de longa duração, onde 

“várias histórias e vários conflitos são criados, desenvolvidos, solucionados; outros irão 

substituí-los e tudo recomeçará” (PALLOTTINI, 1998, p.114). 

  De fato, na novela adolescente, a história do casal “Perina” alterna o protagonismo 

com outras tramas e apresenta diversos conflitos, alguns de maior e outros de menor impacto 

dramático, de forma a se sustentar durante os 280 capítulos. Trata-se de uma estrutura 

diferente da que compõe A Megera Domada, na qual o processo de dominação de Kate por 

Petrucchio tem início e fim dentro de uma única apresentação, sendo o foco de praticamente 

todas as cenas.  

 Essa disparidade estrutural, todavia, não impede que as duas tramas guardem uma 

grande similitude entre si. Ao examinarmos ambas as histórias, encontramos uma mesma 

premissa dramática: a da jovem que não é capaz de encontrar um pretendente por ser 

extremamente temperamental e agressiva, mas vê sua sorte mudar ao deparar-se com um 

rapaz que se mostra determinado a vencer sua teimosia.  

Tanto n’A Megera quanto em Malhação, o dinheiro constitui um incentivo para que o 

pretendente vença a marra da garota - porém com um peso maior na primeira do que na 

segunda, uma vez que Pedro já demonstra atração por Karina antes que Bianca lhe pague para 

namorá-la, ao passo que Petrucchio só se interessa por Katherina ao saber que ela é uma  

moça rica. Neste ponto, a diferença observável entre as duas tramas pode ser explicada 

através dos contextos culturais em que se inserem essas obras.  

Conforme já enfatizado, na Inglaterra elisabetana, era comum que os casamentos 

fossem arranjados entre as famílias, de acordo com interesses econômicos e/ou políticos.  Na 
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atualidade, contudo, os relacionamentos por conveniência são duramente condenados, já que 

prevalece a ideia moderna de que a união entre homem e mulher deve fundamentar-se no 

amor; amor este que é nuclear e total, representante da síntese entre amor mitológico, 

espiritual e sexual (MORIN, 1997).  

Daí a necessidade dos autores de Malhação Sonhos de colocarem “Perina” já como 

um casal em potencial antes mesmo de Pedro aceitar o dinheiro oferecido por Bianca. Para 

que o espectador contemporâneo comprasse a história, era preciso fazê-lo acreditar que o 

amor entre o guitarrista e sua “esquentadinha” acabaria florescendo de qualquer maneira, 

sendo a oferta de Bianca apenas um incentivo para que Pedro não desistisse de conquistar a 

lutadora.  

É também graças a essa ideia moderna de amor que a situação adquire um potencial 

dramático capaz de sustentar a história por vários capítulos. Afinal, ela transforma o trato de 

Bianca e Pedro em algo extremamente condenável e cuja descoberta acaba tornando-se um 

importante ponto de virada na história, por trazer consequências importantes para todos os 

personagens envolvidos. Essa noção de amor enquanto valor central da existência humana 

acaba sendo, da mesma forma, responsável pela reconciliação de “Perina”, que só acontece 

porque o sentimento que surgiu entre os dois, por ser verdadeiro, é forte o suficiente para 

transpor todo e qualquer obstáculo.  

Ainda sobre os contextos culturais em que se inserem A Megera e Malhação, deve-se 

ressaltar as divergências existentes entre eles no que diz respeito às relações de gênero. 

Escrita por volta de 1594, A Megera Domada reflete a visão de mundo da época, quando o 

homem possuía total supremacia sobre a mulher. Acreditava-se que “a esposa [...] deveria 

espelhar ou partilhar todos os humores do marido e acatar seus desejos. [...] Alguns escritores 

até afirmam que ele tinha o direito de bater nela caso ela demonstrasse teimosia” (ROZAKIS, 

2002, p.85). Isso explica por que Petrucchio, na qualidade de “domador de megera”, sente-se 

extremamente à vontade para utilizar a violência psicológica como estratégia para dominar 

Katherina. 

Porém, com o aparecimento do movimento feminista no século XX, começa a se 

propagar uma nova versão ideal de mulher, forte e emancipada, que luta pela garantia de seus 

direitos e pela satisfação de suas necessidades, denunciando todas as desigualdades a que 

esteja sujeita. A violência doméstica e sexual torna-se um dos pontos duramente combatidos 

pelas mulheres, fazendo com que qualquer tipo de abuso contra o sexo feminino deixe de ser 

visto como algo aceitável e torne-se crime.  
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Dessa maneira, seria impensável que o público de Malhação, formado 

majoritariamente por mulheres jovens, aprovasse um rapaz tomando atitudes rudes e hostis 

contra uma garota. Daí a necessidade de colocar Pedro como um “domador de megeras 

contemporâneo”, que tem o carisma, a criatividade e o bom-humor como principais armas 

para se aproximar de sua pretendente raivosa, e cujo objetivo é conquistar o amor dela - e não 

subjugá-la.  

Através desse cenário recente de emancipação feminina, pode-se justificar também a 

disparidade entre os finais de ambas as obras. Afinal, se Kate termina a peça silenciada pelo 

patriarcado é porque, à época, esse era o destino esperado para as mulheres que ousassem se 

rebelar contra o sistema. Já Karina, por estar inserida em um contexto no qual as garotas são 

incentivadas a serem independentes e a lutarem por aquilo que desejam, consegue conquistar 

um final realmente feliz, coroado não só pelo sucesso de sua vida amorosa, mas também pela 

realização do sonho de tornar-se uma lutadora profissional. 

Essas semelhanças e diferenças observáveis entre os enredos de Malhação Sonhos e A 

Megera Domada podem ser vistas, também, como um reflexo dos pontos de convergência e 

divergência encontrados nos perfis dos personagens. Afinal, se o drama é ação, e a ação 

provém do personagem, uma história se constrói toda com base nos objetivos e traços de 

personalidade que motivam o personagem a agir de determinadas maneiras e, assim, levar a 

trama adiante. 

No caso das “megeras”, representadas pelo par Kate/Karina, as semelhanças estão na 

postura contestadora e no comportamento feroz e arredio. Porém, enquanto a agressividade de 

Katherina é o meio que ela encontra para se impor perante a sociedade patriarcal em que está 

inserida, para Karina, a violência é também uma forma de dar vazão a seus sentimentos, que 

se manifestam de uma maneira bastante intensa e descontrolada. 

O mundo interior de “K”, aliás, é bastante evidente para o espectador de Malhação, 

que através de diversos diálogos e recortes de momentos de solidão da personagem fica 

sabendo sobre a relação entre o nascimento dela e a morte de sua mãe, seus conflitos com o 

pai e a irmã e como todas essas questões a afetam. Essa complexidade psicológica reflete uma 

necessidade dos personagens televisivos, que é a de serem “psicologicamente bem-

construídos, [...] ricos em conteúdo, contraditórios, mas verossímeis e humanos” 

(PALLOTTINI, 1998, p. 164).  

No que diz respeito a Bianca, a construção não se altera significativamente de uma 

obra para a outra: em ambas, ela permanece uma garota cobiçada pelos rapazes por sua beleza 

e modos delicados, que se utiliza do ardil e da mentira para conseguir aquilo que quer. Tanto 
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n’ A Megera quanto em Malhação, são os interesses amorosos de Bianca que motivam a 

busca por um pretendente para a irmã megera. No entanto, a principal diferença está na 

postura ativa da Bianca contemporânea, que, por estar inserida em um contexto de maior 

independência feminina, procura sozinha a solução para seus problemas.  

Outro ponto de distinção entre a Bianca shakespeariana e a Bianca de Malhação está 

no fato desta última aparecer caracterizada também através de suas aspirações profissionais. O 

sonho dela de tornar-se atriz aparece sempre relacionado a aspectos de sua personalidade, 

como a facilidade para comover as pessoas e se enredar em mentiras. Além disso, quando esse 

interesse pelas artes se coloca enquanto elemento de ligação entre Bianca e sua falecida mãe, 

ele se torna algo importante para que o espectador compreenda melhor as dinâmicas das 

relações dela com o pai e a irmã. Assim, pode-se dizer também que a Bianca da série 

televisiva tem uma construção mais complexa do que a da peça. 

Já o caso do par de “domadores de megeras” formado por Petrucchio e Pedro é aquele 

no qual podemos observar maiores diferenças entre os perfis. Enquanto o primeiro é um 

homem rude e grosseiro que não se sente de forma alguma ameaçado por sua pretendente, o 

segundo é um garoto sensível e covarde que se submete à namorada sempre que ela ameaça 

agredi-lo.  

Esse contraste entre ambos ilustra a redefinição sofrida pelo conceito de 

masculinidade ao longo dos séculos: Petrucchio representa o homem corajoso e viril que era 

tido como ideal no período renascentista, enquanto Pedro corresponde ao soft man moderno, 

aquele que se permite incorporar valores antes considerados femininos, como a subjetividade, 

a fragilidade e a sensibilidade.  

Apesar de compartilharem um mesmo objetivo, que é o de amansar uma garota feroz, 

a discrepância entre as personalidades desses dois personagens acaba resultando no 

estabelecimento de diferenças significativas entre as estratégias utilizadas por eles para 

alcançá-lo, aqui já comentadas. Afinal, ambos são personagem-sujeito, ou seja, “aquele que é, 

age, faz e diz coisas que lhe apraz dizer e fazer, como se tudo brotasse de seu interior” 

(PALLOTTINI, 1998, p. 149). Assim, Petrucchio deve agir tal como o homem brigão e 

desbocado que é, da mesma forma que Pedro deve transparecer seu espírito leve e sensível em 

suas atitudes. 

Outra diferença entre ambos está na maneira como os dois lidam com o fato de terem 

iniciado seus relacionamentos amorosos por dinheiro: enquanto para Petrucchio essa questão 

não é motivo de conflito, Pedro não sabe se considera a atitude de aceitar dinheiro para 

namorar Karina certa ou errada e hesita entre contar ou não a verdade para a namorada, por 
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medo de magoá-la e, consequentemente, perder o seu amor. Da mesma forma que acontece 

com Karina e Bianca, o acréscimo da dimensão do conflito interno à sua personalidade acaba 

por transformar Pedro em um personagem mais complexo do que o seu correspondente em A 

Megera Domada. 

Considerações Finais 

Analisando esses pontos de aproximação e distanciamento entre as histórias de  

Malhação Sonhos e A Megera Domada, fica possível perceber a estreita relação que se 

estabelece entre essas duas obras. Afinal, apesar de se tratarem de diferentes produtos 

culturais, com formatos e suportes midiáticos completamente distintos, a peça shakespeariana 

e a série adolescente conservam semelhanças tanto em suas temáticas quanto em seus enredos 

e personagens; semelhanças essas que são facilmente observáveis por aqueles que tomam 

contato com ambos os textos.  

Essa existência de uma relação intertextual entre as duas obras torna-se, aqui, um 

ponto de partida para a conclusão de que a trama do casal “Perina” em Malhação Sonhos 

pode ser considerada uma adaptação de A Megera Domada.  Isso porque, conforme discutido 

anteriormente, o conceito de adaptação pode ser abordado sob três diferentes aspectos, sendo 

um deles o sentido de processo em que o leitor de um texto reconhece nele pontos de 

intersecção com demais textos preexistentes. Esta, contudo, não é a única definição de 

adaptação que é capaz de explicar o vínculo existente entre as duas obras em questão. 

Quando tomada pelo sentido de produto que resulta do processo criativo de 

transposição de um texto de uma plataforma midiática para outra, a palavra “adaptação” 

também cabe perfeitamente para explicar a ligação estabelecida entre A Megera e Malhação. 

Afinal, as duas obras se constroem a partir de dispositivos de enunciação diferentes e, apesar 

de todas as semelhanças existentes entre elas, é possível distinguir também diferenças, que 

caracterizam as interferências criativas dos autores brasileiros sobre a premissa dramática 

popularizada pela peça shakespeariana. 

O conceito de adaptação abordado sob o viés de mediação entre culturas também é 

passível de ser aplicado ao caso em questão, uma vez que A Megera Domada e Malhação 

Sonhos promovem, através de sua aproximação, um diálogo entre os contextos culturais em 

que estão inseridas. Além disso, as explicações para a existência de pontos de dissociação 

entre elas podem se dar, facilmente, através de uma abordagem culturalista. 

 À vista disso, pode-se dizer que, por manter uma estreita conexão com um texto 

canônico como A Megera Domada, Malhação Sonhos constitui um exemplo efetivo de 
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adaptação. A existência dessa relação entre obras, aliás, pode ser citada como um exemplo de 

que a ligação entre televisão e arte literária permanece forte em nosso país. 
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