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Romeu e Julieta não foi a única história de paixão 
proibida já escrita. Mas, sem dúvida, é a mais 
lembrada, reescrita e adaptada. Saiba porquê 

essa história atravessou mais de quatro séculos, 
influenciou o cinema e chegou até você como se 

tivesse sido escrita ontem.

esse encontro aconteceu no “Prefácio”, 
nas páginas XX e XX).

É exatamente esta passagem que 
mais agrada ao cinéfilo e doutorando 
em Comunicação Social Renné França. 
Para ele, “aquela é a melhor cantada 
da história”. Ele reconta o trecho assim: 
“basicamente, após se dizer um pecador 
e colocar Julieta como sagrada, Romeu 
pede para que os lábios imitem o que as 
palmas das mãos fazem quando estão 
em momento sagrado ou rezando (ou 
seja, que se toquem). Ele então a beija. 
Ela reclama que, se ele é um pecador, 
os pecados passaram então para os 
lábios dela. Romeu então diz que vai 
pegar os pecados de volta. E beija Julieta 
novamente”. Para Renné França, o mais 
interessante é que Julieta não é só uma 
donzela esperando ser conquistada. Ela 
joga com Romeu, faz charme e dá todas 
as deixas para que ele possa beijá-la. 
Exatamente como continua sendo o jogo 
de conquista hoje em dia. 

Amor Adolescente
Romeu e Julieta, a peça de William 

Shakespeare, trouxe novos ares para o 
amor impossível na literatura do século XVI. 
Ela conta a história da briga das famílias 
de Verona, de como Romeu e Julieta se 
conheceram e todo o seu amor impossível, 
que termina tragicamente.

Os jovens vivem na cidade de Verona, na 
Itália, que está dividida pela inimizade de 
duas famílias: os Montecchio (de onde vem 
Romeu) e os Capuleto (família de Julieta). 
Cansado da briga, o príncipe da cidade 
impõe uma trégua e ameaça com a morte 
quem a descumprir. Romeu conhece Julieta 
em uma festa na casa dos Capuleto. A 
paixão dos dois é instantânea. Julieta tem 
apenas 14 anos e Romeu também é muito 
jovem. O amor dos dois é grande e intenso, 
como o primeiro amor que se experimenta 
na vida. Por causa desse sentimento e das 
brigas entre as famílias, os dois se casam 
clandestinamente, com as bênçãos de 
Frei Lourenço. A partir daí começam os 

Os “protagonistas” desta matéria são 
adolescentes típicos! Desafiam os pais, 
gostam de testar os limites e estão 
dispostos a fazer tudo pelo primeiro 
e grande amor de suas vidas. A peça 
de Shakespeare – uma das obras mais 
adaptadas para o cinema e televisão 
–  traz histórias pelas quais quase todo 
adolescente já passou. Qual menino 
nunca foi a uma festa atrás de uma 
garota? Romeu não era diferente. Ele 
foi disfarçado à festa dos Capuleto 
procurando por outra garota. Mas, 
imprevisivelmente, ele se apaixonou 
por Julieta! E que menina nunca fez 
“joguinhos de sedução” com um menino? 
Pois Julieta fez exatamente assim com 
Romeu. E tanto fez que ganhou não 
apenas um, mas dois beijos no primeiro 
encontro! É bom lembrar que as épocas 
eram bem diferentes e que quando a 
peça foi escrita – em 1597 – ainda não 
existia a possibilidade de “ficar” com 
alguém (você pode ler exatamente como 

cenas do filme “maré 

- nossa história de amor”, 

da diretora lúcia murat
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problemas. Romeu se vê obrigado a vingar 
a morte de um amigo e matar um primo de 
Julieta. Ele é condenado pelo Príncipe a sair 
da cidade e Julieta, contra sua vontade, 
é prometida em casamento a um outro 
jovem pelo pai dela.

Desesperada, a adolescente procura uma 
forma de ficar com Romeu e pede ajuda 
ao Frei. Eles resolvem armar uma farsa para 
que ela não seja obrigada a se casar com 
outro. Lourenço prepara para Julieta uma 
poção que a fará parecer morta. No plano, 
uma carta colocaria Romeu a par da farsa 
e eles poderiam fugir juntos e ser felizes 
para sempre. Mas a carta nunca chega a 
seu destino. Sabendo da notícia (falsa) de 
que Julieta morreu, Romeu compra um 
frasco de veneno e corre para o túmulo 
da amada. Desesperado, ele mata o 
pretendente de Julieta e, ao vê-la em seu 
túmulo, bebe veneno e morre. Ao acordar, 
Julieta encontra Romeu morto a seu lado 
e, não vendo mais sentido em continuar 
viva, se mata com um golpe do punhal que 
seu amado carregava.

As duas famílias descobrem o que 
aconteceu e se desesperam. Frei Lourenço 
e outras pessoas ajudam a reconstituir 
os acontecimentos que levaram àquela 
tragédia. As famílias pagaram com a vida 
de pessoas que amavam pelas brigas que 
tinham e, com isso, a inimizade acaba. O 
amor dos dois levou a um destino trágico, 
mas foi a redenção das duas famílias. 

Alguns séculos depois
Na favela da Maré, no Rio de Janeiro, 

duas facções rivais comandam o tráfico, e 
mesmo quem não é parte do mundo das 
drogas está dividido. Quem vive de um 
lado não pode andar livremente e nem ser 
amigo de quem mora do outro. Só existe 
uma zona neutra: o galpão de ensaios 
do grupo de dança. Foi ali que Analídia 
conheceu Jonathan. 

Ela se mudou para a Maré depois que 
o pai, um dos comandantes do tráfico 
na cidade, foi preso. Bê, primo dela e 
chefe de uma das facções da favela, foi 
encarregado de cuidar da menina e da 
mãe dela. Jonathan já morava por lá, na 
outra metade. Ele é MC e seu sonho é 

gravar um CD. Dudu, seu irmão adotado, 
até se ofereceu para pagar a gravação. 
Mas Jonathan está na dúvida se aceita ou 
não, pois o dinheiro viria das drogas, já que 
Dudu também é chefe do tráfico. 

Nada disso impede o amor de Jonathan e 
Analídia. Apesar de separados pelo mundo 
das drogas, eles decidem fazer o que for 
necessário para ficar juntos. Assumem os 
riscos e a pressão dos dois lados. A violência 
da guerra do tráfico, que só aumenta, vai 
deixando tudo mais difícil... 

Em outra região do Rio de Janeiro, 
também perto de uma favela, dois jovens 
vivem uma situação parecida. Mas as drogas 
não são o que os separa. O maior problema 
é a diferença de classe econômica. Nina é 
filha única de uma família rica que mora na 
Avenida Vieira Souto, em frente à praia de 
Ipanema. Dé também mora na região, mas 
na parte menos glamourosa. Sua casa fica 
na favela do Cantagalo e ele é filho de uma 
empregada doméstica. 

Dé vende cachorro-quente em um 
quiosque da praia, já que não quer se 
envolver com o tráfico. Foi ali que conheceu 
Nina. Apaixonados, os dois vivem alegrias, 
emoções e angústias de um amor grande, 
mas que parece impossível. As críticas e os 
preconceitos chegam de todos os lados 
para os dois, que resolveram desafiar a 
distância que separa o morro e o asfalto. 

do pApel pArA As telAs
Para quem foi ao cinema nos últimos 

meses, fica fácil saber que as histórias 
de Analídia e Jonathan e de Dé e Nina 
estão nos filmes brasileiros “Maré, nossa 
história de amor” e “Era uma vez...”. Elas 
poderiam acontecer em qualquer cidade. 
Afinal, famílias inimigas, diferenças sociais 
e econômicas e problemas para ficar com 
quem se gosta acontecem em todo lugar. 

Apesar de seus protagonistas não se 
chamarem “Romeu” e “Julieta”, os filmes 
“Maré” e “Era uma vez...” são inspirados 
na obra do inglês Shakespeare. Lúcia 
Murat, que filmou a história de Analídia e 
Jonathan, conta que, no início, sua idéia 
era fazer um documentário sobre um 
dos grupos de dança que se formaram 
em projetos sociais de favelas do Rio. 

cenas do filme “era uma vez”, do 

diretor Breno silveira
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Depois, quando começou o roteiro, teve 
a idéia de contar a história Romeu e 
Julieta na favela da Maré que, ela diz que 
é dividida, tem uma espécie de “faixa de 
Gaza” que se encaixava perfeitamente 
na história do clássico. 

Já Breno Silveira, diretor de “Era uma 
vez...”, não quis falar só do romance de 
Dé e Nina, que lembra muito o de Romeu e 
Julieta. Ele também buscou mostrar outras 
relações de amor dentro do filme (entre 
irmãos, entre pais e filhos). Mesmo assim, o 
principal era mostrar o amor de um garoto 
por uma jovem de realidade bem diferente. 
Por causa dessas diferenças, o filme, assim 
como o clássico original, é permeado 
pela violência da realidade que cerca os 
protagonistas. Para ele, o filme diz a cada 
um que o assiste “comece a olhar para o 
lado e prestar atenção nas pessoas, em 
tudo que está em volta”. “Era uma vez...” 
se passa no Rio de Janeiro mas, segundo 
o diretor, é uma história que poderia 
acontecer em São Paulo, em Paris...

nA itáliA, nos estAdos unidos...
A peça de Shakespeare é uma das histórias 

mais adaptadas do cinema e da televisão. 
Para se ter uma idéia do sucesso, apenas o 
site The Internet Movie Database (Base de 
Dados sobre Filmes na Internet), uma das 
principais referências de dados mundiais 
sobre filmes para televisão e cinema, traz 
52 títulos de várias nacionalidades quando 
se busca o título da obra. Para “Romeu 
e Julieta”, aparecem 33 filmes que são 
adaptações literais da peça, além de 17 
livremente inspirados na história e mais 
dois títulos, os mais populares quando se 
busca pelo livro de Shakespeare. 

Estas duas obras mais procuradas são as 
adaptações cinematográficas mais famosas: 
os filmes dos diretores Franco Zefirelli, 
filmado em 1968, e de Baz Luhrmann, 
que dirigiu “Romeu + Julieta” em 1996. A 
adaptação primeira foi realizada na Itália e 
na Inglaterra, mais de trezentos anos depois 
de escrita a obra. A segunda, nos Estados 
Unidos, quase quatro séculos depois. 

Por ser da década de 60, o filme de 
Zefirelli dialogava muito com a cultura dos 
jovens que viviam naquela época, como os 

WilliAm sHAKespeAre
William Shakespeare nasceu em 1564 

na cidade de Stratford-upon-Avon, na 
Inglaterra. É um dos mais conhecidos e 
influentes poetas e dramaturgos ingleses. 
Ele escreveu 154 sonetos e numerosas 
peças. Ainda que, em sua época, 
seus escritos tenham causado muita 
controvérsia, eles influenciaram a cultura 
ocidental nos campos da literatura, 
cultura, artes, teatro e cinema. 

Por séculos e séculos tem havido muita 
especulação sobre vários aspectos da 
vida do escritor. O filme “Shakespeare 
Apaixonado” fala um pouco sobre elas. 
Thaïs Flores explica que existe uma fase da 
vida de Shakespeare sobre a qual se tem 
muito pouca informação e documentos, 
que é chamada “lost years”(anos perdidos). 
Os roteiristas do filme aproveitaram esse 
fato histórico para inventar histórias sobre 
a fase. A professora explica que “o que é 
real é que o escritor e dramaturgo William 
Shakespeare existiu e, de fato, era casado, 
morava em Stratford-upon-Avon e tornou-
se ator. Entretanto, nada se sabe a respeito 
do homem Shakespeare. Circulam lendas 
a respeito de ele ter sido homossexual, de 

não ter sido autor de tantas obras, mas 
isso está apenas implícito no filme”. 

O dramaturgo tinha uma forma 
interessante de escrever suas peças. A 
maior parte delas foi escrita em “quarto 
texts”, o que quer dizer que ele pegava 
uma folha de papel e dobrava em quatro 
partes antes de escrever. Poucas das 
peças foram impressas enquanto ele 
estava vivo e a maior parte apareceu 
depois de sua morte, algumas plagiadas 
e geralmente com mudanças no texto 
feitas pela editora. Grande parte de seus 
trabalhos dramáticos foram impressos 
pela primeira vez na coleção First Folio, 
de 1623. Trinta e seis peças soltas, livros 
de peças, transcrições e memórias de 
autores estão lá. 

Um fato interessante é que Shakespeare 
nasceu no dia 23 de abril de 1564 e 
morreu também num dia 23 de abril, 
no ano de 1616, quando fazia 52 anos. 
Coincidentemente, o mesmo dia da 
morte de outro grande escritor, Miguel de 
Cervantes, autor de “Dom Quixote”. Por 
isso, no dia 23 de abril é celebrado o Dia 
Mundial da Literatura. 
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hippies. O diretor escolheu atores jovens 
para os papéis principais, o que foi uma 
novidade na época, quando apenas atores 
adultos interpretavam os adolescentes. 
Thaïs Flores, professora da UFMG e 
especialista em Literatura Comparada, 
explica que Zefirelli adaptou o texto da 
peça de Shakespeare à linguagem visual 
do cinema. Na época, o teatro estava 
sendo substituído pelo cinema com muita 
força, e a linguagem escrita pela ação 
nas telas. Além disso, seu filme evidencia 
ainda mais a juventude das personagens. 
“A dança no baile dos Capuleto dá lugar à 
canção jovem “What is youth” (o que é a 
juventude). Essa supremacia da juventude 
sobre a maturidade é representada ainda 
pela atenuação da culpa de Romeu, pela 
omissão das cenas da compra do veneno 
e do assassinato de Páris e pela ênfase 
na atitude desafiadora de Julieta ao se 
recusar a casar-se com o pretendente 
escolhido pelos pais.”

O filme de Baz Luhrmann também se 
passa na época em que foi produzido, o 

final do século XX. Ele inovou ao escolher 
um subúrbio de Verona para dar lugar à 
história. E, mesmo assim, as falas dos atores 
não foram mudadas e conservam o texto 
original da peça de Shakespeare, que tem 
algumas palavras da época em que a língua 
inglesa estava surgindo. Estas escolhas de 
Luhrmann dão ao filme contrastes entre 
o velho – a língua em forma mais antiga 
– e o novo, presente nos cenários, nas 
armas, nas roupas e no contexto escolhido 
para a história. Este filme também é 
muito lembrado por ser um dos primeiros 
trabalhos do ator Leonardo di Caprio. Ídolo 
das meninas na época do lançamento do 
filme, o ator foi responsável por boa parte 
de seu sucesso ao redor do mundo. 

AtrAvés dos tempos
A história de Shakespeare continua atual. 

E não é só inspiração para o cinema, mas 
também para a televisão. Um exemplo é a 
novela “Malhação”, exibida de segunda a 
sexta-feira pela TV Globo. Em quase toda 
temporada um casal improvável se forma. 

pÍrAmo e tisBe
A história deste casal pode ser 

considerada uma influência que 
Shakespeare teve para escrever sua 
história de amor impossível. Píramo e 
Tisbe eram dois jovens muito bonitos e 
apaixonados que queriam muito se casar, 
mas seus pais não deixavam. 

Os dois viviam em casas vizinhas, 
separadas apenas por uma parede. 
Apaixonados e querendo se encontrar, eles 
descobriram nela uma fresta pequena, por 
onde conversavam por dias e noites. Um 
dia, eles decidiram que a única alternativa 
que tinham para ficar juntos era fugindo. 
Combinaram de se encontrar num local 
chamado Túmulo de Nino, que ficava fora 
da cidade, ao pé de uma amoreira branca e 
ao lado de uma fonte. 

A menina Tisbe chegou primeiro, vestida 
com um véu. Pouco depois, apareceu uma 
leoa com a boca cheia de sangue, indo 
beber água na fonte. Com medo, Tisbe 
correu para se esconder em uma gruta e 
deixou cair o véu. Depois de beber água, 
a leoa viu o véu e o rasgou com os dentes. 

Píramo vinha chegando e viu as pegadas 
do felino. Em seguida, viu o véu de sua 
amada, ensangüentado. Não vendo Tisbe 
em lugar nenhum, desesperou-se e se 
matou com a própria espada. O sangue 
voou tão alto que tingiu de vermelho as 
amoras, antes brancas. 

Quando Tisbe saiu da gruta e voltou 
ao local do encontro, viu as amoras 
vermelhas e, em seguida, Píramo morto 
ao lado do véu. Entendendo a situação, 
decidiu também se matar com a espada do 
amado. Mas antes, rogou aos deuses que 
os enterrassem juntos e que, para lembrar 
a paixão trágica dos dois, as amoras 
passassem a ser vermelhas. Os deuses se 
comoveram e, até hoje, os frutos da árvore 
são vermelhos quando maduros. 

CAPÍTULO 1 - NA TELONA 
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Este ano, o casal principal Angelina e Gustavo 
resolveu terminar o namoro diante das 
muitas dificuldades enfrentadas, inclusive a 
oposição da mãe dele e do pai dela.

As peças de Shakespeare ainda têm 
outra vantagem para as televisões e 
estúdios de cinema. Como elas já estão 
em domínio público há um bom tempo, 
os descendentes do autor não têm 
direito a receber nenhuma quantidade 
de dinheiro pela utilização de suas idéia. 
Como são de um autor consagrado, é 
quase como uma receita de sucesso, 
público garantido e lucro certo!

Outra característica importante que torna 
mais fácil adaptar as peças de Shakespeare 
para o cinema é que, em sua origem, elas 
não eram divididas em atos ou cenas. 
Essa característica torna as adaptações 
cinematográficas parecidas com as 
encenações do tempo de Shakespeare 

Mas nem tudo é simples na hora de 
adaptar uma peça shakespeareana. O 
teatro inglês tinha um carinho especial 
pelas palavras, já que não havia cenários 
nem mudanças de cena e todo o contexto 
da história tinha que ser transmitido pelo 
texto. Por isso, adaptar estas peças para 
serem exibidas em salas de cinema pode 
ser tarefa difícil. Para a pesquisadora Thaïs 
Flores, “o grande desafio encontrado pelos 
cineastas é transmitir idéias, não por meio 
das palavras, mas por meio das imagens, 
do que é específico do cinema. Por isso, 

tristÃo e isoldA
A história de Tristão e Isolda é baseada 
na mitologia Celta. Ele é um herói, que 

deve  exterminar monstros. Por salvar 
uma região de um gigante e de um 

dragão, ele consegue a mão da filha do 
rei da Irlanda em casamento para o seu 
rei, Marcos. Tristão foi encarregado de 
levar Isolda, a mulher loura que seria a 

nova esposa do rei, de barco, para as 
terras da Cornualha. Por engano, ele 
bebe uma poção do amor que torna 

ele e Isolda inseparáveis por três anos. 
A ligação era tão forte que, para não 

morrerem, eles não poderiam ficar 
separados por mais de 3 dias. 

Eles conseguem que a acompanhante 
de Isolda tome o lugar da moça junto 

ao rei Marcos e então fogem para uma 
floresta, onde vivem como selvagens. 

Eles passam por muitas provações, 
até que o rei os encontra e leva Isolda 
de volta para desposá-lo. Separados, 
Tristão vai para a Bretanha, onde se 

casa com outra Isolda, a das mãos 
brancas. Entretanto, algum tempo 

depois, ferido mortalmente por uma 
espada envenenada, ele chama pela 

Isolda que realmente ama, a esposa do 
rei, para que ela volte para ele. Uma 

embarcação de velas brancas indicaria 
que sua amada estava chegando, mas 
Isolda das mãos brancas, enciumada, 
ao ver  o barco com as velas brancas, 

faz o marido acreditar que sua amada 
não veio ao seu encontro. Tristão não 

consegue suportar a dor e os ferimentos e 
morre. Isolda chega e, ao ver seu amado 

morto, morre sobre o corpo dele. 
O rei Marcos, ao saber da história, 

manda que sejam enterrados em uma 
mesma capela, cada um de um lado da 

construção. Das duas sepulturas crescem 
sarças, plantas que crescem e vão uma ao 
encontro da outra, se juntando. Por isso, 

o rei manda que os corpos dos dois sejam 
juntos no mesmo túmulo, permitindo que 

a morte os una para sempre. 

os filmes que querem ser muito ‘fiéis’ ao 
texto de Shakespeare acabam por se tornar 
enfadonhos, por representar duplamente 
uma mesma idéia”. 

Amor impossÍvel
Se engana quem pensa que Romeu e 

Julieta foram os primeiros apaixonados 
sofredores da literatura mundial. Outros 
casais da literatura e da mitologia 
tiveram tantos ou mais problemas que 
eles para ficarem juntos. 

Alguns outros exemplos são Píramo e 
Tisbe e Orfeu e Eurídice, da mitologia 
grega, e Tristão e Isolda, da mitologia 
celta. O amor impossível sempre foi um 
assunto recorrente na arte e na vida das 
pessoas. Desde a Antigüidade e até hoje 
várias histórias sobre o tema foram escritas 
e vividas, mas nenhuma é tão lembrada 
quando a dos jovens amantes criados 
por Shakespeare. A primeira razão para 
isso está justamente aí, na juventude 
dos dois. Romeu é jovem, Julieta é uma 
adolescente.

Thaïs Flores explica o sucesso da obra: “em 
primeiro lugar, temos um casal de jovens 
apaixonados e impetuosos que rompe com 
o poder patriarcal. Esse furor da juventude, 
essa paixão, encontra identificação na 
maioria dos jovens. Depois, o próprio fato de 
mostrar jovens contra o poder constituído e 
contra o destino, triunfando com a morte, 
já é em si um fator de identificação”.  
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O professor de literatura Frank Lanot e 
outros três estudiosos do tema apontam 
outras razões no livro “Dicionário de 
Cultura Literária”. Para eles, apesar 
de tantos outros casais terem histórias 
parecidas, Romeu e Julieta representam 
com mais força e clareza o mito do amor 
absoluto, que não pode ser mudado e que 
dura para sempre. Isso porque eles não 
passaram pelo desafio do tempo. Os dois 
morreram muito cedo e seu amor ficou 
eternizado na morte. Sua paixão, ardente, 
nunca vai ser modificada. Com o destino 
trágico e implacável o amor parece ainda 
mais forte e exemplar. 

Trazer filmes e programas de televisão 
para realidades próximas de quem vai 
assisti-lo também ajuda muito no sucesso 
das adaptações. Em “Era uma vez...” e 
“Maré”, a história se passa em cidades 
brasileiras, que conhecemos pessoalmente 
ou pela televisão. Segundo Thaïs Flores, 
“a adaptação, seja no contexto da favela 
ou em outro qualquer, é uma tradução 
cultural e absorve os valores e os modos 
de viver, de agir e de pensar dos habitantes 
desse lugar. Assim, não existe nada de 
especial numa adaptação para o contexto 
da favela que seja diferente, por exemplo, 
de uma adaptação ao contexto da guerra 
na Iugoslávia, ou ao das torcidas fanáticas 
de futebol, como foi o filme recente de 

Romeu e Julieta, onde as famílias eram 
fanáticas por clubes rivais [a produção 
brasileira O casamento de Romeu e Julieta, 
filme de 2005, do diretor Bruno Barreto].

Thaïs Flores também gosta da juventude 
do texto. E apontou sua adaptação 
favorita: “é o filme de Baz Luhrmann, que 
traz a história para a atualidade, embora 
conservando as palavras de Shakespeare. 
Isto faz o filme bem diferente e até, de 
certa forma, exótico. Os jovens também 
gostam dessa adaptação, por trazê-los 
para a cena, ao usar objetos e refletir 
atitudes de sua vivência”. Mas ela confessa 
que uma outra adaptação tem lugar 
reservado em suas preferências. E não é 
um filme, é uma peça de teatro, assim 
como era o texto original. A adaptação 
do grupo Galpão traz a história para um 
contexto bem mineiro, com muita música 
e serenatas. Tão bonita e diferente que 
fez sucesso até na terra da rainha, onde as 
peças de Shakespeare são constantemente 
encenadas. Thaïs completa: “de um modo 
geral, gosto das adaptações que mudam 
a cultura e o contexto e conservam a 
essência: o amor impossível”. •

novelAs e filmes dA disney 
Outras peças de Shakespeare também foram adaptadas para cinema 

e televisão. O filme “O Rei Leão”, da Disney, é uma adaptação da 
história de Hamlet, que fala a famosa frase “ser ou não ser, eis a 
questão” e mostra, aí, sua dificuldade de tomar uma decisão. Do 

mesmo jeito, Simba não se decide se vai vingar a morte do pai e se 
tornar rei ou se continua longe de casa. 

A novela “Suave Veneno”, exibida pela TV Globo em 1999, tem um 
pouco da história do Rei Lear, um pai que se agarra ao poder e que, 

ao mesmo tempo, é um velho incompreendido pelos filhos. Outra 
novela, “O Cravo e a Rosa”, exibida pela mesma emissora entre 2000 
e 2001, foi inspirada na peça “A megera domada”. A comédia conta 

a história de duas irmãs. Catarina é a megera do título e também a 
mais velha. Bianca é a mais nova. Menina doce e meiga, tem alguns 

homens que querem se casar com ela. Mas o pai das duas diz que 
Bianca só poderá se casar depois de sua irmã. Os pretendentes da 

moça procuram, então, um marido ideal para a megera... 

cena extraída do filme “o rei leão”, da 

disney, lançado em 1994.

CAPÍTULO 1 - NA TELONA 


