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Material de apoio ao professor
A megera domada

Este material tem a finalidade de colaborar com educadores 

empenhados em fazer da leitura uma ferramenta para 

o autoconhecimento e para o conhecimento do mundo. 

Tornar a leitura um hábito na vida dos jovens é a nossa 

responsabilidade e também um grande prazer. Ajude-os a ter 

a chance de descobrir nas páginas de um livro muita diversão, 

cultura, informação e, acima de tudo, um novo jeito de ver o 

mundo. 

Aqui você encontra: 

• Contextualização do autor e da obra.

• Motivação do estudante para a leitura/escuta.

• Informações que relacionam a obra aos seus respectivos 

temas, categoria e gênero literário.

• Subsídios, orientações e propostas de atividades.

• Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

• Orientações gerais para as aulas de outros componentes 

ou áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes 

na obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

livro A megera domada

autor William Shakespeare

tradutor e adaptador Flavio de 

Souza

ilustradora Anna Anjos

número de páginas 136
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tema 
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emoções
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Teatro

Depois de mais de 400 anos, A megera 
domada ainda é a mais famosa comédia 
do mais famoso dramaturgo da história. 
Esta tradução e adaptação ousa tornar 
mais leves, explícitas e engraçadas para 

o público de hoje as manobras do bravo, 
espalhafatoso e viril Petrúquio, que se 
dispõe a conquistar, desposar e domar  

a rica, estressada e irada Catarina.
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA E 

GÊNERO

1. Contextualização do autor e da obra

A obra
Lucêncio, filho de um rico comerciante de Pisa, na Itália, chega 

a Pádua para estudar na universidade, mas logo se apaixona 

por Bianca, filha caçula de um rico mercador e pretendida 

por dois candidatos. Batista Minola, o pai de Bianca, decide 

que ela só se casará depois que a filha mais velha, Catarina, 

o fizer. No entanto, ela é considerada uma megera e, por 

isso, não tem nenhum pretendente. Petrúquio vai até 

Pádua decidido a se casar com uma moça de boa fortuna 

para aumentar ainda mais a própria riqueza. Depois de 

fingimentos, trapaças e trapalhadas, Catarina e Petrúquio se 

casam, e a ex-megera faz um discurso em que defende que as 

mulheres devem amor, doçura, fidelidade e obediência a seus 

maridos, que são seus amos e senhores.

Sobre o autor
William Shakespeare (1564-1616), dramaturgo inglês, 

escreveu comédias, tragédias e peças históricas até hoje 

encenadas no mundo todo e adaptadas para o cinema e para 

a televisão. É considerado o maior dramaturgo de todos os 

tempos.

Sobre o tradutor e adaptador
Flavio de Souza nasceu em São Paulo, no dia 13 de setembro 

de 1955. Fez seu primeiro curso de teatro e artes plásticas 

aos 6 anos, na Fundação Armando Álvares Penteado. Seu 

primeiro trabalho profissional foi de tradutor de histórias em 

quadrinhos de personagens como Pato Donald, Luluzinha e 

Bolinha e A Pantera Cor-de-Rosa. Participou do grupo teatral 

Pod Minoga, que encenou Salada Paulista, entre outras, com 

texto, direção, cenário, figurinos e trilha sonora coletivos. 

Escreveu mais de 70 peças, entre elas Sítio do Picapau 

Amarelo — o musical. Dirigiu 15 de suas peças e a ópera 
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João e Maria, para o Theatro Municipal de São Paulo, com 

regência de Jamil Maluf. Trabalhou como roteirista, diretor e 

ator de cinema em filmes como Abracadabra, Didi, o caçador 

de tesouros e Turma da Mônica em Uma aventura no tempo. 

Criou e roteirizou séries de TV, entre elas Castelo Rá-Tim-Bum 

e Mundo da lua, para a TV Cultura. Foi redator final e roteirista 

em programas como Sai de baixo, para a Rede Globo. Traduziu 

sete episódios da segunda temporada da série Sessão de 

terapia, para o canal GNT. Tem mais de 50 livros publicados, 

entre eles Chapeuzinho adormecida no País das Maravilhas, 

que ganhou o prêmio Jabuti em 2006. 

Sobre a ilustradora
Anna Anjos nasceu em 10 de março de 1985, em São 

Paulo, capital. Desde muito cedo, preferia lápis e papel a 

brinquedos convencionais. Fez seu primeiro trabalho aos 

10 anos, quando teve oportunidade de criar as ilustrações 

do livro de sua mãe. Em 2006 formou-se designer pelo 

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Ainda no 

período acadêmico, tornou-se pesquisadora do Programa de 

Iniciação Científica em Linguagem Cinematográfica e Vídeo 

Design em 2005, o que possibilitou o desenvolvimento 

de um olhar mais crítico a respeito da mídia audiovisual. 

Trabalhou como colorista e designer na Fábrica de 

Quadrinhos e na Hiperquímica, atuando para diversas 

agências de publicidade do país. Participou da criação do 

projeto gráfico para o XI Festival Internacional El Ojo de 

Iberoamérica 2008 e foi convidada para a Jam Session 

HQMIX, desenvolvendo ao lado de outros artistas o projeto 

de HQ O Crime do Teishouko Preto. Atualmente, trabalha 

como ilustradora e designer para os mercados editorial 

e publicitário, misturando formas estilizadas e fazendo 

prevalecer um estilo sempre original.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta
Um texto do século XVI pode ser relevante para os 

estudantes do século XXI? Talvez muitos tenham se tornado 

obsoletos e até chatos, mas esse não é o caso das obras de 
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Shakespeare. Esse autor conseguiu captar a alma das relações 

humanas como poucos autores, e suas obras se tornaram 

clássicos universais.

Nesta edição, o aluno encontra uma tradução adaptada de  

A megera domada, uma das obras mais populares do autor 

inglês. A peça descreve uma situação cômica que precisa ser 

resolvida, um quadro desarmônico que encontra harmonia ao 

final, quando Catarina se casa com Petrúquio e deixa de ser 

uma “megera”. 

O texto de Shakespeare reflete a visão de mundo de 

seu tempo. Assim, o processo de “domar” a megera trata-se 

de levar Catarina a ocupar o lugar que era esperado para as 

mulheres na Inglaterra elisabetana, o de boa esposa, não 

refletindo os valores de nossa época. Portanto, aos alunos se 

apresenta a oportunidade de comparação entre as épocas e 

de reflexão das mudanças sociais que acontecem conforme a 

sociedade repensa seus valores e revoluções acontecem.

O estudante também entrará em contato com o gênero 

teatral, que está presente na BNCC, na área de Linguagens, 

em Arte, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

apropriando-se das características desse gênero, para depois 

ser plenamente capaz de ler a obra sem adaptação, no 

original, desfrutando do estilo shakespeariano. 

3. Informações que relacionam a obra aos seus 

respectivos temas, categoria e gênero literário
Considerado o principal autor da língua inglesa, Shakespeare 

apresenta em suas peças conflitos densos entre seus 

personagens, característica típica de gêneros em prosa, 

usando o tom leve das peças de teatro. 

Para tornar a leitura desta peça fluida e dinâmica, o 

também dramaturgo Flavio de Souza atualizou a linguagem 

da obra e recorreu a técnicas narrativas que surgiram muito 

depois de Shakespeare.  

Flavio de Souza tem muita experiência com textos para 

o público infantojuvenil. Além de já ter publicado mais de 
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50 livros, foi roteirista e ator de programas de televisão como 

Castelo Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua. 

E o que uma peça de teatro escrita no fim do século 

XVI pode nos ensinar hoje? Muita coisa. As peças de 

Shakespeare eram muito populares. Foram escritas e 

encenadas para um público que não sabia ler, tornando-se, 

posteriormente, clássicos da literatura universal.  

A megera domada, que é uma comédia de costumes, suscita 

a reflexão sobre a questão de gênero e dos papéis que 

homens e mulheres desempenham na sociedade. A relação 

entre os personagens Catarina, inteligente e impulsiva, e 

Petrúquio, rude e teimoso, ajuda a refletir sobre o tema 

“Autoconhecimento, sentimentos e emoções”. 

Por tudo isso, esta adaptação da peça shakesperiana é 

ideal para estudantes do 6o e 7o anos do Ensino Fundamental, 

de acordo com as habilidades e competências descritas na 

Base Nacional Comum Curricular.

Dentre as competências gerais descritas na BNCC, 

essa peça de Shakespeare, que nos mostra uma sociedade 

distante no tempo, a da Inglaterra elisabetana, auxilia o 

leitor a “valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 

para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo 

e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva”.

4. Subsídios e orientações
O livro contribui para a formação leitora do estudante nas 

práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, 

em especial o artístico-literário, descritos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), no que se refere principalmente às 

seguintes habilidades:

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo nesses textos formas 

de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua produção.
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• (EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 

a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, 

programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras literárias e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, 

DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam 

a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, quando for o caso. 

• (EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento 

de leitura/recepção de obras literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e afetiva e justificando 

suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas 

de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), 

playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, 

fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, 

videominuto, dentre outras possibilidades de práticas de 

apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

• (EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, 

as diferentes formas de composição próprias de cada 

gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem 

do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica 

de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos 

tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso 

direto, se houver) empregados, identificando o enredo 

e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido 

Você sabe o que é slam? É um 
gênero de poesia criado em 
1980, nos Estados Unidos, 

enquanto a cultura do hip-hop 
tomava forma. Os poemas são 
falados no ritmo das palavras, 

e os seus autores podem fazer 
performances. Os slams têm sido 

utilizados para expressão de 
grupos que sofrem discriminação, 
como mulheres, negros, lésbicas, 
gays e moradores das periferias 

em geral. Os campeonatos de 
slams também são conhecidos 

como “batalhas de versos”. 
Que tal se aprofundar nesse 

gênero e verificar se os alunos o 
conhecem?
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decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da 

caracterização dos espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes 

no texto (do narrador, de personagens em discurso direto 

e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e 

expressões conotativas e processos figurativos e do uso 

de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero 

narrativo.

• (EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela 

leitura de livros de literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a textos que rompam 

com seu universo de expectativas, que representem um 

desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a 

temática e nas orientações dadas pelo professor.

• (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação 

de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de 

aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, 

dentre outros, indicando as rubricas para caracterização 

do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a 

caracterização física e psicológica dos personagens e 

dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando 

as marcas de variação linguística (dialetos, registros e 

jargões) e retextualizando o tratamento da temática.

• (EF69LP52) Representar cenas ou textos dramáticos, 

considerando, na caracterização dos personagens, 

os aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas 

(timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e 

expressividade, variedades e registros linguísticos), os 

gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino 

e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo 

autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração 

dos modos de interpretação.

• (EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos — 

como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; 

crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras 
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orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) 

de livros de maior extensão, como romances, narrativas 

de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-

juvenil — contar/recontar histórias tanto da tradição 

oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, 

contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição literária escrita, expressando 

a compreensão e interpretação do texto por meio de 

uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o 

ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados 

tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-

-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações 

etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja 

para análise posterior, seja para produção de audiobooks 

de textos literários diversos ou de podcasts de leituras 

dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou 

declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto 

de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), 

empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, 

como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de gestualidade e pantomima 

que convenham ao gênero poético e à situação de 

compartilhamento em questão.

• (EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre 

estes e outras manifestações artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências 

explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, 

personagens e recursos literários e semióticos.

• (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender 

— selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes —, romances 

infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas 

brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, 

histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre 
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e fixa (como sonetos e cordéis), videopoemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o 

texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, 

temas, autores.

• (EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, 

ato, cena, fala e indicações cênicas e a organização do 

texto: enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, 

universos de referência.

• (EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo 

de afixos e palavras compostas.

• (EF07LP03) Formar, com base em palavras primitivas, 

palavras derivadas com os prefixos e sufixos mais 

produtivos no português.

• (EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de 

figuras de linguagem, como comparação, metáfora, 

metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras.
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PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA
Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura

Shakespeare e as comédias
Shakespeare é um autor muito conhecido em todo o mundo, 

e suas peças se mantêm extremamente atuais. Por muito 

tempo, suas comédias foram consideradas “textos mais leves”, 

mas isso mudou quando os estudiosos se debruçaram sobre 

sua obra. Atualmente, suas peças cômicas são tão respeitadas 

quanto seus textos dramáticos.

As comédias de Shakespeare têm alcançado sucesso nos 

países de língua inglesa desde que foram escritas, porém 

passaram por um destino crítico bastante pitoresco: até 

meados do século XX, afora algumas críticas adversas que as 

consideravam tolas e gratuitas, a grande maioria a elogiava 

como tendo a leveza das borboletas ou das teias de aranha, 

ou outras coisas igualmente inócuas e sem sentido, dando a 

impressão de que o autor das peças históricas e das tragédias 

seria perfeitamente capaz, no momento de criar uma comédia, 

de desligar todo o seu universo de ideias e convicções e 

escrever sobre o nada. Foi só a partir das décadas centrais 

do século passado que apareceram estudiosos que fizeram 

leituras mais profundas desses textos, e terminaram por 

comprovar que, mesmo ao usar o tom leve indispensável ao 

gênero, William Shakespeare apresentava no universo de 

suas comédias a mesma visão que lhe permitia configurar os 

conflitos mais densos dos outros gêneros.

[...]

A forma típica da comédia romana é aquela que no 

século XVII será tão brilhantemente usada por Molière: 

em um quadro social há um erro ou engano que precisa 

ser, e é, corrigido pelo riso; essa forma Shakespeare usa 
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em A comédia dos erros, em A megera domada e em As 

alegres comadres de Windsor [...].

HELIODORA, Barbara. Introdução geral. In: SHAKESPEARE, William. 
Teatro completo: comédias e romances. Tradução Barbara Heliodora. 

São Paulo: Nova Aguilar, 2016. v. 2. p. 11-12.

Atividades 
As atividades sugeridas a seguir podem auxiliar o professor a 

preparar diversas situações de leitura da obra com o objetivo 

de promover a fruição literária, bem como o desenvolvimento de 

competências específicas de Língua Portuguesa e práticas 

de linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de 

estudo e pesquisa e do artístico-literário. 

• Perguntar aos alunos se já ouviram falar de Shakespeare. 

Conhecem alguma obra desse autor? Sabem onde ele 

nasceu? A importância dele para a literatura? Incentivar os 

alunos a falarem o que sabem, sem medo de errar. 

• Conversar com os alunos sobre o significado das palavras 

megera e domada e do título da peça que será lida. Que 

tipo de história esse título sugere: um drama histórico, 

uma tragédia ou uma comédia?

• Perguntar aos alunos se eles já leram uma peça teatral 

e se estão familiarizados com as características desse 

gênero. Caso ache necessário, retomar com eles algumas 

características do teatro, como ser composto de falas 

dos personagens e das entradas dos nomes deles, de 

indicações do que os atores que encenam a peça devem 

fazer, de ser dividido em atos (e não em capítulos), cenas 

etc. (Habilidade de referência: EF67LP29.)
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2. Material de apoio pós-leitura

Introdução à peça A megera domada

Não há nada na obra de Shakespeare que o caracterize 

como um autor machista (várias de suas protagonistas de 

comédia são antepassadas das famosas “caçadoras” de 

Bernard Shaw, que caçam os machos com os quais desejam 

fundar dinastias...), e é indispensável salientar que os piores 

excessos de violência no processo de domação de Kate 

[Catarina] têm sido sempre produtos de encenações e não 

do texto: a única agressão física que está em Shakespeare é 

o tapa que Kate dá em Petrucchio, e ele ameaça bater nela 

se ela repetir o gesto. Mas, por outro lado, não podemos 

nunca esquecer que ele escreveu no final do século XVI e no 

princípio do XVII, e que, portanto, sua visão de mundo não 

pode ser a de nosso tempo.

A situação que Shakespeare descreve é, como deve ser 

toda situação cômica, um quadro de confusão que, para 

seu “final feliz”, se transforma em um quadro harmônico, de 

equilíbrio e consciência. [...] 

HELIODORA, Barbara. Introdução à peça “A megera domada”. In: 
SHAKESPEARE, William. Teatro completo: comédias e romances. 

Tradução Barbara Heliodora. São Paulo: Nova Aguilar,  
2016. v. 2. p. 388.

Teatro e educação
O texto teatral tem uma particularidade: é considerado 

literatura quando impresso em livro, mas sua escrita se 

relaciona com a intenção de ser levado aos palcos. Durante 

o período do teatro elisabetano, no qual as peças de 

Shakespeare estão inseridas, os textos teatrais não eram 

vistos como literatura; para os dramaturgos não havia sentido 

em publicá-los.

Da perspectiva literária, somente interessa o texto, não 

a ação que se concretiza no palco, como ressalta Massaud 

Moisés, em seu Dicionário de termos literários. A BNCC abre 

espaço não apenas para o estudo do texto teatral e de suas 

características como gênero, como também para atividades 

O filme 10 coisas que eu odeio em 
você é uma releitura dessa peça de 

Shakespeare e se passa no ano 1999.
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que envolvem a atuação. Quando os alunos entendem 

a estrutura textual pertinente a esse gênero, têm mais 

facilidade de ensaiar para o momento em que o dramatizarão. 

No texto a seguir, Maria Eunice de Oliveira e Tania 

Stoltz comentam a importância do teatro na educação, da 

perspectiva de Vygotsky:

A palavra teatro, em sua origem grega theatron, significa 

o lugar de onde se vê e, para Aristóteles, o teatro permitia 

conhecer, e conhecer além da superfície. Para o pensador 

grego, o teatro tinha a qualidade de ensinar às pessoas a 

enxergarem além do discurso, além das aparências, a ver o 

que estava encoberto, nas profundezas (GUENON, 2004). 

Tal conhecimento, entretanto, não ocorre de um momento 

para o outro. É uma construção lenta e é importante começar 

ainda na infância o aprendizado de ver além das aparências. 

Vygotsky parece concordar com Aristóteles, quando diz: 

De igual maneira é possível e exequível o pós-efeito 

cognitivo da arte. Uma obra de arte vivenciada pode 

efetivamente ampliar a nossa concepção de algum campo 

de fenômenos, levar-nos a ver esse campo com novos 

olhos, a generalizar e unificar fatos amiúde inteiramente 

dispersos. É que, como qualquer vivência intensa, a 

vivência estética cria uma atitude muito sensível para 

os atos posteriores e, evidentemente, nunca passa 

sem deixar vestígios para o nosso comportamento 

(VYGOTSKY, 2004, p. 342). 

Segundo Vygotsky (1932), o ator não precisa 

experimentar determinadas situações para poder sentir uma 

emoção e reproduzi-la no teatro. As emoções são construídas 

socialmente e estão dispersas por todas as situações e 

lugares percebidos via sentidos do sujeito, que é ator na 

sociedade em que vive e ator no palco. O sujeito compreende 

o significado das emoções e quando e como ele as “utiliza” ou 

as sente. Assim, o ator percebe e constrói seus esquemas de 

comportamento de acordo com as situações e experiências 
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vividas por outros e os transporta para sua atuação no palco. 

A interação social na atividade teatral acontece em diversas 

dimensões. Há a interação entre ator e escritor do texto 

através do próprio texto, entre atores, diretor, técnicos e 

outras pessoas envolvidas na montagem de uma peça, entre 

os atores durante a representação, enfim, entre sujeitos com 

diferentes papéis. [...]

Na escola, o teatro pode oferecer um amplo espectro 

de situações e oportunidades de aprendizagem e 

conhecimento. Uma característica importante é o uso que 

faz da linguagem. No teatro a palavra é, de certa forma, 

manipulada em relação ao sentido e associada a imagens. [...]

Vygotsky (2004) nos diz que a experiência pessoal 

do educando é a base do processo pedagógico, que 

“a educação se faz através da própria experiência do 

aluno, a qual é inteiramente determinada pelo meio, e 

nesse processo o papel do mestre consiste em organizar 

e regular o meio” (p. 67). O professor precisa organizar 

atividades que permitam a experiência direta dos alunos com 

os objetos do conhecimento e ao mesmo tempo o estimulem 

a aprender.

O teatro é uma atividade coletiva, que implica respeito 

às regras, respeito ao outro, trocas de pontos de vista, 

decisões conjuntas, divisão de tarefas. A atividade 

teatral age, portanto, na ZDP [zona de desenvolvimento 

proximal], em situação de interação e cooperação entre a 

criança e seus colegas com a supervisão do professor, e 

cria, por outro lado, novas ZDPs. Japiassu (1998), segundo 

sua pesquisa com atividades teatrais na escola pública, 

afirma: 

As implicações escolares-educacionais e pedagógicas 

do paradigma histórico-cultural do desenvolvimento 

humano, nas quais se insere a proposta de ensino do 

Teatro apresentada com o presente trabalho, assinalam 

a importância do que se pode fazer com ajuda de outros 

mais capazes e experientes e o que se faz sozinho, 

entregue à resolução solitária de problemas, ou ao 
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isolamento cultural em determinado grupo social. A 

qualidade das interações intersubjetivas, culturalmente 

mediadas, interfere decisivamente no processo de 

constituição dos sujeitos (JAPIASSU, 1998, p. 9).

OLIVEIRA, M. E. de; STOLTZ, T. Teatro na escola: considerações a 
partir de Vygotsky. Educar, Curitiba: Editora da UFPR, n. 36,  

p. 86-88, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n36/
a07n36.pdf>. Acesso em: 28 maio 2018. (Grifos nossos.)

Atividades 
As atividades sugeridas a seguir podem auxiliar o professor 

a mobilizar os alunos para uma reflexão após a leitura, com 

o objetivo de potencializar os efeitos da fruição literária, as 

competências específicas de Língua Portuguesa e diversas 

práticas de linguagem previstas na BNCC. Nelas, trabalham-

-se a leitura, a escuta e a escrita individual e compartilhada, 

bem como a análise linguística e semiótica no processo 

de alfabetização, com destaque para o campo de atuação 

artístico-literário e foco na oralidade. 

• Depois da leitura, fazer uma roda de conversa com os 

alunos. Perguntar o que eles acharam do texto. De que 

parte mais gostaram? Por quê? Em seguida, questionar o 

que acharam do processo de “domar” a megera Catarina. 

Explicar à turma que o texto shakespeariano reflete os 

valores da sociedade da época do autor, em que à mulher 

cabia o papel de esposa; desse modo, Catarina, que não 

queria se casar, ao final se torna uma boa esposa, mas 

é igualmente respeitada e amada pelo seu marido, que 

a tem em muita estima. Abrir um espaço para os alunos 

debaterem as mudanças que aconteceram historicamente 

com relação ao papel da mulher na sociedade: se antes às 

mulheres cabia o casamento, hoje elas podem trabalhar 

e estudar (na maioria dos países) e estão lutando por 

direitos trabalhistas iguais aos dos homens e contra 

abusos morais e sexuais. (Habilidade de referência: 

EF69LP44.)
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Competência trabalhada: 

• Compreender as linguagens como construção 

humana, histórica, social e cultural, de natureza 

dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como 

formas de significação da realidade e expressão 

de subjetividades e identidades sociais e culturais. 

(Específica de Linguagens)

• Propor à turma a encenação de trechos da peça. Dividir 

a sala em grupos e orientar cada grupo a escolher duas 

ou três cenas para representar para a turma. Dar a eles 

por volta de 10 minutos para a divisão dos papéis e 

um ensaio rápido. Eles não têm tempo para decorar as 

falas, assim devem improvisar. Orientá-los a prestar 

atenção na entonação da voz, na expressão facial e no 

posicionamento na cena. A proposta é que a atividade 

seja divertida, lúdica, mas que eles coloquem em prática a 

encenação. (Habilidade de referência: EF69LP52.)

• “Ele está nu, como aquele rei da história?”, pergunta Trânio 

a Biondello. Incentivar os alunos a identificarem a história a 

que essa fala se refere. Em seguida, apresentar uma versão 

em português do conto A roupa nova do imperador, de Hans 

Christian Andersen (1805-1875). Conversar com a turma 

sobre a mensagem transmitida pela narrativa, observar as 

hipóteses levantadas e acolher todas as respostas. Por fim, 

propor uma pesquisa sobre as características dos gêneros 

conto de fadas e fábula, como seu objetivo moralizante, por 

exemplo, partindo da leitura de textos bem conhecidos desses 

gêneros. (Habilidade de referência: EF67LP27.)

• Trânio diz a seu amo Lucêncio: “Caro mestre, esquente a 

cabeça com Aristóteles, mas não se esqueça de aquecer 

o coração com Ovídio”. E Lucêncio, por sua vez, afirma: 

“Esquecerei, porque não trouxe meu exemplar de A arte 

de amar”. Usar esse trecho como base para propor aos 

alunos que pesquisem a respeito de Aristóteles e de 

Ovídio e apresentem as informações encontradas aos 

colegas. (Habilidade de referência: EF69LP44.)

Capa do DVD de A roupa nova do 
imperador, episódio da série O teatro 

dos contos de fadas.

Professor, além de ler o texto  
A roupa nova do imperador, 
você também pode passar o 

episódio para os alunos, que tem 
a duração média de 50 minutos. 

Será uma boa oportunidade para 
observar a transposição do texto 

escrito para a tela.
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PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE
Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou 

áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na 

obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

O teatro elisabetano
As peças escritas por William Shakespeare inserem-se no 

período do teatro denominado elisabetano. No que diz 

respeito à origem, tanto o elisabetano como o teatro medieval 

tiveram seu início no culto religioso. 

Flávia Morais [mestre em Educação pela Unicamp, em sua 

pesquisa de doutorado] afirma que o teatro elisabetano 

[...] herdou atributos de uma expressão teatral fortemente 

vinculada ao sagrado e de modalidades já secularizadas, 

o que veio a gerar grande embate com a igreja reformada. 

Ao mesmo tempo, abriu as portas para o mundo moderno. 

“Este teatro nasceu à margem da sociedade, no espaço de 

maior liberdade de expressão que eram as Liberties, e foi se 

desenvolvendo paralelamente a acontecimentos históricos 

cruciais — e prováveis causas do próprio Renascimento — 

como as descobertas marítimas e a invenção da prensa de 

Gutenberg que democratizaria a cultura literária.”

Entretanto, ainda era um teatro para ver e ouvir, 

e não para ler, como atenta a autora da tese. “A peça 

escrita não era considerada literatura e os próprios 

dramaturgos não viam sentido em publicá-la. Ainda 

assim, os espetáculos atraíam quem tinha contato maior 

com as letras e a arte, além da população em geral. A 

visualização dos acontecimentos por meio da encenação 

dos atores proporcionava forte identificação do público 

com este teatro.”

De acordo com a pesquisadora, o público interagia com os 

atores de forma bastante livre, levado por forças conscientes 

e inconscientes, o que dava maior significado ao que estava 

assistindo. “O filme Shakespeare apaixonado, apesar de ser 

uma ficção, retrata bem o ambiente do teatro elisabetano. 
Capa do DVD do filme  

Shakespeare apaixonado.
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Quando Julieta pergunta ‘onde está Romeu?’, alguém da 

plateia responde: ‘Está aí, morto ao seu lado’. Era muito 

interessante; uma verdadeira entrega.”

Igualmente interessante, na opinião de Flávia Morais, 

foi o hábito de ir ao teatro que se criou na sociedade, 

apesar dos esforços dos puritanos — bem mais radicais 

do que os anglicanos quanto às reformas na igreja — para 

desestimular o gosto por este entretenimento. Com maioria 

no Parlamento, os puritanos proibiam a publicação de 

propagandas dos espetáculos. “Para convocar a população, 

as companhias tocavam uma trombeta e hasteavam uma 

bandeira no alto das casas teatrais: era branca para comédia, 

preta para tragédia e vermelha para peça histórica. As casas 

estavam sempre cheias.”

[...]

Shakespeare parece ser o único nome a vir à mente 

quando se menciona o teatro elisabetano, mas a autora 

destaca na pesquisa outros três importantes dramaturgos 

do período: Christopher Marlowe, que poderia ter alcançado 

o mesmo status de Shakespeare, não fosse sua morte 

prematura; Ben Jonson, cuja obra é bastante extensa; e 

Thomas Kyd, também falecido precocemente. [...]

SUGIMOTO, Luiz. No palco elisabetano. Jornal da Unicamp, 
Campinas, ano XXIII, n. 420, mar. 2009. Disponível em: <http://

www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/marco2009/ju420_
pag12.php#>. Acesso em: 28 maio 2018. (Grifo nosso.)

Atividades
As atividades sugeridas na sequência propiciam o 

desenvolvimento das habilidades (EF69AR25), (EF69AR34) 

e (EF69AR02), relativas, respectivamente, a “Identificar 

e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os 

no tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade 

de apreciação da estética teatral”; “Analisar e valorizar o 

patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

Arte
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linguagens artísticas” e “Pesquisar e analisar diferentes 

estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço”.

• Pedir aos alunos que pesquisem as principais 

características do teatro elisabetano. Solicitar que façam 

uma lista e as comparem com as características do 

teatro contemporâneo. Perguntar-lhes: O que mudou? 

Pode-se dividir a turma em dois grupos, cabendo a cada 

um pesquisar as características dos tipos de teatro em 

questão. Depois, em dia combinado, cada grupo vai 

compartilhar o resultado de sua pesquisa e, em uma roda 

de conversa, comparar as características que encontraram. 

Incentivar a turma a conversar sobre estas questões: 

As características do teatro acompanham mudanças 

socioculturais? A literatura reflete o mundo ou o mundo 

reflete a literatura?  

• O personagem Lucêncio vem de Pisa, cidade italiana famosa 

por sua torre inclinada. Propor aos alunos que, em grupos, 

pesquisem a respeito dessa cidade e da história da construção 

da torre, de sua inclinação, das tentativas de contê-la etc. 

Eles podem apresentar o resultado da pesquisa em forma de 

cartazes, que podem ser expostos na sala de aula. 

• “Seja sábio e deixe esse trabalho para nosso Hércules 

de Verona, já que domar a megera será pior que todos 

os doze trabalhos realizados pelo super-herói da Grécia 

antiga.” A partir dessa fala de Grêmio, o pretendente 

mais velho de Bianca, dividir a turma em 12 grupos e 

encarregar cada um deles de pesquisar representações 

artísticas de cada trabalho de Hércules. Os resultados 

podem ser compartilhados com os colegas em forma de 

apresentações em PowerPoint ou cartazes. Consultar, 

por exemplo, <http://www.theoi.com/greek-mythology/

heracles.html> (em inglês), acesso em: 28 maio 2018.

Projeto interdisciplinar
Um livro sempre permite múltiplas leituras e também 

abordagens multidisciplinares e transdisciplinares. 

A megera domada, comédia de William Shakespeare, 

apresenta várias cenas e situações engraçadas. Que tal 

Língua Portuguesa
Arte

Torre de Pisa, Itália, 2015.

Você sabia que a Torre de Pisa é 
inclinada por ter sido construída sobre 
um terreno de argila e areia, materiais 

pouco firmes para sustentar uma 
edificação desse porte?
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propor aos alunos, neste projeto, intitulado A megera 

em quadrinhos, que deem asas à imaginação e procurem 

representar, por meio da linguagem dos quadrinhos, os 

episódios mais empolgantes e divertidos da peça?

1 Conversar com os alunos sobre as histórias em quadrinhos, 

com a finalidade de levantar o conhecimento prévio da 

turma sobre esse gênero textual.

2 Dividir os alunos em grupos para que pesquisem a história 

das histórias em quadrinhos e apresentem o resultado da 

pesquisa para os colegas.

3 Dividi-los em grupos e pedir que, apoiados em um 

cuidadoso processo de seleção, apontem quais episódios da 

história serão transformados em quadrinhos.

4 Em seguida, orientá-los a redigir, com base nos episódios 

selecionados, a primeira versão da narrativa, que poderá ser 

escrita em prosa ou em verso, como os grupos preferirem.

5 Solicitar aos grupos que troquem os textos entre eles para 

revisá-los e fazer sugestões.

6 Concluída a redação final do texto, propor que se dediquem 

à ilustração da história com o objetivo de compor um 

pequeno livro (por exemplo, na forma de um folheto de 

cordel) em que a história fique registrada. A narrativa 

ilustrada pode ser apresentada na forma de cartazes ou em 

painéis a serem expostos nos corredores da escola.

7 Cada grupo poderá eleger a técnica de sua preferência para 

as ilustrações. Auxiliar os alunos na escolha do material a ser 

empregado nessa tarefa. Outras técnicas de ilustração também 

poderão ser empregadas, como colagens. Orientar a turma no 

processo de encadernação dos textos (que poderá ser bastante 

simplificado, com o uso, por exemplo, de um furador de papéis, 

fitas coloridas, barbante, lã etc. para unir as páginas).

8 Organizar uma exposição com todas as narrativas em 

quadrinhos dos alunos.

9 Convidar a comunidade escolar, os familiares e os amigos 
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dos alunos para apreciarem a exposição, que poderá ser 

acompanhada de música, da encenação de alguns trechos 

da peça ou de outras apresentações pertinentes. Também 

poderão ser convidados desenhistas, ilustradores e 

cartunistas para conversar com os alunos sobre o gênero 

história em quadrinhos.

10 Após o término da exposição, conversar com a turma sobre o 

processo de elaboração dos livros ou painéis: as dificuldades 

encontradas, os momentos mais interessantes e divertidos 

etc. Avaliar de que maneira o projeto contribuiu para a 

compreensão e a apreciação da peça A megera domada.

Competências trabalhadas nesse projeto:
• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também participar 

de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

(Geral)

• Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem 

(artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos 

da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar 

suas possibilidades de participação na vida social e 

colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e inclusiva. (Específica de Linguagens)

• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho 

coletivo e colaborativo nas artes. (Específica de Arte)
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