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RESUMO 
 

 

Pigmaleão (Pygmalion, 1913), de George Bernard Shaw (1856-1950), possui uma grande 
fortuna crítica. Entretanto, o presente estudo oferece uma nova interpretação para a peça de 
Shaw, com base na teoria e metodologia do crítico norte-americano Harold Bloom (1930- ), a 
saber, a angústia da influência e o revisionismo dialético. Através da análise da influência 
poética e da dialética do amor é que se pode perceber que Pigmaleão representa uma 
apophrades em relação à peça A megera domada (The Taming of the Shrew, 1593) de 
William Shakespeare (1564-1616) e ao mito de Pigmaleão e Galatéia encontrado em 
Metamorfoses (c. 14) de Ovídio (43 a.C.-17), formando um romance familiar entre as três. A 
peça de Shaw supera seu poema pai (A megera domada) ao mostrar a possibilidade de relação 
deste com a história de Ovídio (sendo assim seu poema pai) e por fazer uma “desleitura forte” 
não só da obra de Shakespeare, como também do mito de Ovídio. 
 

 

Palavras-chave: angústia da influência, dialética do amor, Metamorfoses, A megera domada 
Pigmaleão. 



  

ABSTRACT 
 

 

Pygmalion (1913), by George Bernard Shaw (1856-1950), has many studies in literary 
criticism. However, this study brings a new interpretation to Shaw’s play based on Harold 
Bloom’s theory and methodology, that is, the anxiety of influence and the dialectic of 
revisionism. Through the analysis of poetic influence and the dialectic of love, we can see that 
Pygmalion represents an apophrades in relation to William Shakespeare’s The Taming of the 
Shrew (1593) and Ovid’s myth of Pygmalion and Galatea in Metamorphosis (c. 14), which 
creates a family romance between the three stories. Shaw’s play surpasses The Taming of the 
Shrew when it shows the possibility of the relation between this parent poem and Ovid’s 
myth, which it is also its parent poem, and because it represents a “strong misreading” of 
Shakespeare’s play as well as of Ovid’s myth.  
  

 

Key words: anxiety of influence, dialectic of love, Metamorphoses, The Taming of the 
Shrew, Pygmalion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

William Shakespeare (1564-1616) é um dos autores mais desafiadores do cânone 

ocidental. Sua peça A megera domada (The Taming of the Shrew, 1593), suscita acaloradas 

discussões na crítica contemporânea por causa de sua temática, se seria feminista ou machista, 

e da problemática parte introdutória, que propõe uma peça dentro da peça (intróito) para a 

qual o texto não possui uma conclusão. Outro autor igualmente desafiador é George Bernard 

Shaw (1856-1950). Dentre suas peças aclamadas igualmente por críticos e leitores, leigos e 

eruditos, está Pigmaleão (Pygmalion, 1913). 

Como Shakespeare, Bernard Shaw, que é inclusive considerado o “Shakespeare 

moderno”, possui uma fortuna crítica diversificada, em que há análises que discutem 

contextos sociais, históricos e teatrais, além das que mostram a relação da peça com o mito de 

Pigmaleão e Galatéia, presente na obra Metamorfoses (c. 14) de Ovídio (43 a.C.-17 d.C.), ou 

da relação com o conto de fadas da Cinderela (1697) de Charles Perrault (1628-1703) e do 

poder da linguagem como forma de ascensão social. No entanto, o presente estudo pretende 

oferecer uma nova interpretação para a peça de Shaw, com base na teoria do crítico norte-

americano Harold Bloom (1930- ), a saber, a angústia da influência, e em sua metodologia, o 

revisionismo dialético. 

Para Bloom, os poemas são escritos para escapar da morte criativa, sendo recusas da 

morte no cânone por parte do poeta efebo. O cânone seria, segundo Bloom (1995, p. 206), “as 

escolhas feitas por uma sociedade dos textos a serem perpetuados e estudados”. Dentre os 

poetas, há o poeta efebo, que seria aquele escritor iniciante que “possui condições criativas 

para conseguir um lugar no cânone” (ERICKSON, 2003, p. 229) e que almeja tornar-se um 

poeta forte e ter seu poema (ou texto) reconhecido. Este poeta (ou escritor em geral) sofre 

uma melancolia frente à falta de prioridade artístico-poética, que o faz sentir que não há mais 

espaço para ele, pois há vários outros poetas historicamente mais fortes (ERICKSON, 2003, 

p. 225, 234). Essa melancolia é denominada por Bloom de “angústia da influência”, 

“melancolia da criatividade” ou “angústia criativa”. 

A angústia criativa pode ser percebida no poema ou texto do poeta efebo, cuja escrita é 

uma “luta” – o que Bloom denomina de agon – com seu poema antecessor por uma posição 

de destaque no cânone. Dessa forma, todo texto é uma resposta a outro texto e um poeta é 

sempre uma resposta a outro poeta (BLOOM, 1995, p. 30).  
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Este trabalho propõe uma releitura para a peça Pigmaleão de Bernard Shaw, tendo 

como pano de fundo a angústia criativa do autor para com a peça A megera domada, de 

William Shakespeare, e o mito de Pigmaleão e Galatéia encontrado em Metamorfoses, de 

Ovídio. A partir daí, o mapa da desleitura de Harold Bloom será aplicado às peças para 

verificar como ocorre o movimento de apophrades (denominado de “retorno dos mortos”) na 

obra de Shaw e a dialética do amor presente nas peças como metáfora da criação artística dos 

autores com relação às suas obras. 

Bloom recomenda a análise dos tropos literários e aplicação das razões revisionárias 

sugeridas e descritas em Um mapa da desleitura (1995). Porém, não existem muitas 

produções críticas com a aplicação efetiva da metodologia de Bloom. Como Erickson afirma: 

  
A maioria dos estudos sobre Bloom são comentários sobre a teoria mesma. 
O mapa da desleitura e a retórica da angústia da influência, considerada por 
Bloom a ‘prática’ de sua teoria e sua real contribuição para o estudo da 
poesia, têm sido pouco estudados. As ‘desleituras’, que são a aplicação 
sistemática do mapa da desleitura ao estudo de poemas, se resumem, mesmo 
as feitas por Bloom, a análises de estrofes. Talvez porque ele trabalha com 
poemas longos ou porque seu interesse não seja interpretar, mas teorizar (as 
interpretações apenas exemplificam a teoria) [...] (2003, p. 61). 

 

Apesar dos poucos estudos envolvendo uma eficaz aplicação da metodologia bloomiana, a 

obra de Erickson, A melancolia da criatividade na poesia de Augusto dos Anjos (2003), se 

destaca como referência no estudo da teoria e da metodologia de Bloom. A autora analisou 

em seu livro cada aspecto da teoria de Bloom e aplicou o mapa da desleitura na poesia do 

poeta brasileiro Augusto dos Anjos (1884-1914). Esse modelo de utilização do mapa proposto 

por Erickson servirá de guia teórico para este trabalho.  

Juntamente a Erickson, têm-se outros estudiosos que estudaram e aplicaram a teoria e 

metodologia de Bloom em suas dissertações e teses. Dentre os vinte e oito trabalhos 

encontrados, alguns serão nomeados a seguir. Ana Carolina Souza (2007) fez um estudo 

comparando as obras O Guarani (1857), Dom Casmurro (1899) e Macunaíma (1928) e suas 

adaptações no cinema brasileiro baseando-se na angústia da influência. Enquanto Alessandra 

dos Santos (2007) utilizou a teoria bloomiana para refletir sobre o processo de formação 

intelectual e literária da escritora Clarice Lispector (1920-1977), Ana Maria Cordeiro (1995) 

testou os limites dessa teoria na estética de Lúcio Cardoso (1913-1968). Andréa Lombardi 

(1994), por sua vez, fez uma leitura revisionista ao analisar o conflito entre narrador e 

protagonista nos primeiros quatro romances de Ítalo Calvino (1923-1985), comparando estes 

à obra de Ludovico Ariosto (1474-1533). Já Antônia Gama (2008) aplicou a teoria de Bloom 
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para estudar a construção da trajetória literária e intelectual de Graciliano Ramos (1892-

1953). Célia Bortollin (2003) apresentou um diálogo entre Bloom, John Guillory, Pascale 

Casanova e Flávio Kothe (1946- ) acerca da problemática do cânone literário. Eduardo 

Carvalho Junior (2000) analisou e interpretou a poesia de Murilo Mendes (1901-1975) à luz 

das teorias do sublime, valendo-se das proposições de Bloom, Walter Benjamin (1892-1940) 

e Theodor W. Adorno (1903-1969).  

Elis dos Santos (2008) analisou a obra A educação pela pedra (1966), João Cabral de 

Melo Neto (1920-1999), mapeando suas influências e como ele as superou. Já Flávia Sampaio 

(2008) investigou a relação de influência do mito de Fedra, como elaborado por Eurípides 

(485 a.C-406 a.C.), sobre a obra Os sinos da agonia (1974), de Autran Dourado (1926- ). 

Goiamérico dos Santos (1999) explorou a angústia da influência em Memórias de um 

Sargento de Milícias (1852-53), de Manuel Antonio de Almeida (1931-1861). Heleno de 

Sousa (2004) analisou a angústia da influência sofrida por Flann O’Brien (1911-1966) que o 

levou a tentar se afastar da influência de James Joyce (1882-1941). Heraldo Silva (2008) 

discutiu a filosofia de Richard Rorty (1931-2007) a partir da teoria poética de Bloom. Heloísa 

Prieto (1996) expôs as relações de intertextualidade entre as obras de Thomas Malory (1405-

1471), Miguel de Cervantes (1547-1616) e Alexandre Dumas (1802-1870), comparando a 

idéia da “fuga de autoria” com a busca de individualidade explicitada na obra de Bloom. 

Lúcia de Oliveira (2008) traçou um perfil literário do escritor Gerardo Mello Mourão (1917-

2007), a partir dos intercursos literários que este mantém com seus precursores. Adriana 

Aquino (2008) também fez recentemente um estudo aplicando a teoria e a metodologia de 

Bloom aos poemas de Percy Bysshe Shelley (1792-1822) e Vinicius de Morais (1913-1980).  

Além do revisionismo dialético de Bloom, nos será útil ainda metodologias 

convencionais, tais como: arquétipos, filologia, etimologia e simbologia, com o intuito de 

diagnosticar o fenômeno da angústia da influência, que acreditamos ser o motor principal do 

texto de Bernard Shaw.   

A peça de Shakespeare, A megera domada, possui várias traduções disponíveis em 

português, porém a presente pesquisa foi baseada no texto original em inglês publicado em 

The Illustrated Stratford Shakespeare (1982). Da peça de Bernard Shaw, existem algumas 

traduções para o português, principalmente uma de Miroel Silveira (1955) e outra de Millôr 

Fernandes (2005) – o último também traduziu A megera domada. Já que para a teoria e 

metodologia utilizadas neste estudo a linguagem é estratégica, tomamos como base o original 

em inglês de Pigmaleão, apesar de, nas citações, usarmos a versão brasileira de Millôr 

Fernandes para que haja uma melhor compreensão do texto para o leitor não familiarizado 
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com a língua inglesa. Desde já queremos alertar que os “erros” gramaticais apresentados nas 

citações da peça Pigmaleão são propositais, pois são utilizados por Millôr Fernandes para 

ilustrar a diferença entre as linguagens formal e informal na oralidade, bem como o registro 

lingüístico dos personagens, assim como estão representados na peça original. 

No cinema, a peça A megera domada possui algumas adaptações, tais como a de Sam 

Taylor (A megera domada, 1929) e a de Franco Zefirelli (A megera domada, 1967), além do 

filme 10 coisas que eu odeio em você (1999), escrito por Karen McCullah Lutz e Kirsten 

Smith. Foi adaptada para os palcos da Broadway no musical Kiss me, Kate (1948) por Cole 

Porter, sendo adaptado para o cinema em 1953, pelo diretor George Sidney. A Rede Globo 

também apresentou uma telenovela baseada nessa peça, intitulada O cravo e a rosa (2000-

2001). Em todas as versões citadas acima, o tema principal é o conflito e o conseqüente 

romance entre os protagonistas feminino e masculino. 

Pigmaleão, por sua vez, possui duas versões no cinema, uma escrita por Shaw e 

dirigida por Anthony Asquith e Leslie Howard em 1938 e o musical Minha bela dama (My 

Fair Lady, 1964) de Alan Jay Lerner e Frederick Loewe, que é considerado um clássico do 

cinema. A própria adaptação de Shaw difere de seu texto original, já que foi acrescentada uma 

cena num salão de baile e há uma mudança no final do filme, apesar de sua insistência em 

deixar intacta a cena final original da peça. Na versão musical – por se tratar de outra forma 

de expressão artística – também já se espera várias diferenças com relação à peça original: há 

a inserção de músicas, uma valorização maior do pai de Eliza, Alfred Doolittle, e no final 

tem-se a impressão de que o professor se casará com sua pupila. Na televisão, a telenovela 

Pigmalião 70, exibida pela Rede Globo em 1970, também é baseada na obra shawniana. 

Nessa versão, a mulher fina transformava o homem rude, uma inversão do que se encontra na 

trama original de Shaw. 

Como serão expostas mais adiante, as peças possuem várias similaridades e também 

há alguns aspectos em que a peça de Shaw “complementa” a obra de Shakespeare, como 

resultado da angústia criativa sofrida por Shaw.  

Neste primeiro capítulo do estudo, serão apresentados alguns comentários sobre a 

fortuna crítica de Pigmaleão e a “relação” de Shaw com Shakespeare. Também serão 

discutidos os conceitos da teoria (angústia da influência) e da metodologia (revisionismo 

dialético) de Bloom, e o contraste entre a teoria de Bloom e a de outros autores que estudam o 

papel da tradição na literatura, tais como T. S. Eliot (1888-1965), Ezra Pound (1885-1972) e 

Jorge Luis Borges (1899-1986). 
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Em seguida, no segundo capítulo, serão discutidas as interpretações convencionais da 

peça de Shaw.  

 No terceiro capítulo, será exposta uma comparação entre A megera domada e 

Pigmaleão, analisando como os temas, tais como a questão social, a “guerra dos sexos”, a 

linguagem e os personagens, são abordados nas comédias.  

No quarto capítulo, será proposta a interpretação revisionista, ou seja, os movimentos 

das razões revisionárias (clinamen, tessera, kenosis, demonização, askesis e apophrades) 

serão observados em Pigmaleão e A megera domada, aplicando-se o mapa da desleitura de 

Bloom. Além disso, será observado como ocorre a dialética do amor na peça Pigmaleão, 

tomando como base seus poemas-pai, A megera domada e o mito de Pigmaleão de Ovídio. 

Por fim, serão apresentados os resultados acerca do estudo e as obras lidas e 

consultadas para a escrita deste manuscrito.  

 

 

1.1   SHAW E A FORTUNA CRÍTICA DE PIGMALEÃO 

 

 

Richard Huggett (1969) afirma que Shaw teve a idéia para escrever Pigmaleão cerca 

de quinze anos antes de escrevê-la, ao assistir uma cena em que a atriz, Sra. Patrick Campbell, 

representava Ofélia na peça Hamlet. Não se sabe ao certo o que provocou o surgimento da 

idéia, mas, para Huggett, provavelmente teria sido o momento da representação da loucura de 

Ofélia, em que a atriz cantava e estava ornamentada com flores, fazendo Shaw pensar em uma 

moça que vende flores (HUGGETT, 1969, p. 17). Portanto, segundo Huggett (1969, p. 9), o 

papel da protagonista, Eliza Doolittle, seria inspirado e escrito especialmente para a atriz Sra. 

Patrick Campbell. Esse aspecto, porém, não possui relevância direta para este trabalho. 

Ao surgir a oportunidade de apresentar uma de suas peças no teatro alemão, Shaw 

consentiu que Pigmaleão fosse encenada pela primeira vez em Viena, no ano de 1913, 

seguidas de produções em Berlim e Estocolmo. Com o sucesso pela Europa, os produtores 

ingleses se interessaram pela peça (HUGGETT, 1969, p. 41-42). Após diversas discussões e 

ensaios com os atores Sir Herbert Beerbohm Tree e Sra. Patrick Campbell (HUGGETT, 1969, 

p. 67-70), a comédia teve sua primeira produção em inglês em 1914, no His Majesty’s 
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Theatre em Londres. A peça se revelou um sucesso, intrigando a mente de Shaw, pois o autor 

acreditava que havia algo de errado com ela por agradar tanto ao público1.  

Com relação às fortunas críticas de Bernard Shaw, Shakespeare e suas comédias 

(Pigmaleão e A megera domada respectivamente), estas possuem diversas análises de vários 

tipos de abordagens, tais como historicista, biográfica, marxista – especialmente no caso de 

Shaw. No banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), há algumas dissertações e teses acerca das peças aqui estudadas. Em relação a A 

megera domada, os estudos estão voltados à temática feminina nas adaptações 

cinematográficas (FEITOSA, 2008), à perspectiva de Catarina como personagem feminino 

(OLIVEIRA, 1990) e à análise de como o sistema patriarcal exerce seu poder através da 

tentativa de anular o discurso feminino (PAIVA, 1999). Ou seja, os estudos tratam apenas do 

papel da mulher na peça.  

As teses sobre Pigmaleão ou trata a comédia como exposição das idéias estéticas do 

autor irlandês (HADDAD, 2002), ou mostra a relação escritor x cidadão (GOTO, 2003), ou 

analisa os aspectos lexicogramaticais, que a tornam uma obra de gênero e de classes 

(GALLARDO, 2001). Além disso, há teses que estudam a relação social através de processos 

de socialização dos códigos lingüísticos (MAGALHÃES, 1987), e a relação com sua tradução 

para o português escrita por Millôr Fernandes (FURLANETTO, 2008). Em geral, os estudos 

estão mais voltados para as questões estruturais e sociais da peça. 

 Porém, a abordagem que utilizaremos neste estudo será, conforme já mencionado, o 

revisionismo dialético de Harold Bloom. Há uma tentativa de utilizar a teoria bloomiana com 

os dois autores, escrita por Daniel J. Leary (1978), em que o autor do ensaio afirma que 

Cymbeline Refinished (1936) de Shaw seria uma “desleitura” de Cimbelino (Cymbeline, 1623) 

de Shakespeare. Contudo, o ensaio não apresenta referências às peças aqui estudadas. Bloom 

escreveu um livro sobre Bernard Shaw, que faz parte da coleção Modern Critical Views, em 

que se apresenta uma coleção de ensaios críticos recolhidos e editados por ele sobre o 

dramaturgo. Há também outro livro editado por Bloom, intitulado Bernard Shaw’s Pygmalion 

da coleção Modern Critical Interpretations, porém em nenhuma de suas introduções Bloom 

aplica ou menciona sua teoria e metodologia a Shaw ou a Pigmaleão. 

Bloom (1987, p. 1-25) inicia seu ensaio, intitulado “Introduction”, com uma citação de 

Shaw, em que este mostra seu desprezo por Shakespeare quando tenta medir sua mente com a 

dele: “Com a única exceção de Homero não há escritor eminente, nem mesmo Sir Walter 

                                                           
1 “[…] ‘there must be something radically wrong with the play if it pleases everybody but at the moment I 
cannot find what it is.’” (HUGGETT, 1969, p. 111) 
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Scott, que eu despreze tão completamente como eu desprezo Shakespear [sic] quando meço 

minha mente com a dele”2. Bloom afirma que nenhum crítico pode medir a mente de Shaw 

pela mente de Shakespeare, já que Shaw não tinha originalidade3. Essa afirmação pode ser 

questionada, pois se Bloom crê que todos os autores novos terão influência de seus 

antecessores, nenhum deles será totalmente original.  

Bloom considera Shaw como o principal dramaturgo cômico desde Shakespeare, mas 

com algumas limitações. Suas obras são “mais do que pedaços de períodos, porém não 

parecem ser feitas para todo o tempo”4. Para o crítico americano, Shaw popularizou conceitos 

e imagens abordados por outros autores, mas não possui estilo próprio. Outros autores 

também já apresentaram temáticas utilizadas por outrem. Shakespeare provavelmente baseou-

se nas histórias sobre Romeu e Julieta, que já haviam sido escritas antes, para escrever sua 

famosa tragédia. Shaw demonstra que seu estilo é o de preocupar-se mais com a temática do 

que com as próprias técnicas dramáticas. 

Bloom também afirma que somente os prefácios de Shaw continuam a ser lidos e que 

estes não são prefácios para as peças, pois eles apenas expõem a religião pessoal de Shaw, 

que seria o culto à Evolução Criativa, A L'Evolution créatrice (1907), teoria escrita por Henri 

Bergson (1859-1941). Os prefácios frequentemente não comentam sobre a história em si, 

porém sempre apresentam algo que está implícito ou algum tema pertinente às peças. Já 

Margot Berthold (2005, p. 460) afirma que Shaw desenvolvia o plano de fundo espiritual de 

suas peças em seus prefácios e indicações cênicas, apontando suas próprias interpretações 

com base na técnica analítica de cena ibseniana. Shaw pode ter sido inspirado por Ibsen, mas 

suas perspectivas são diferentes, pois enquanto Ibsen transformava os problemas sociais em 

conflitos dramáticos, Shaw apenas comentava sobre esses problemas. 

No caso de Pigmaleão, o tema do Prefácio é o mesmo da peça. Shaw expõe suas idéias 

sobre a fonética e como os ingleses aprendem a partir de cartilhas. Para ele, uma reforma 

fonética na língua inglesa seria necessária, assim ele constrói um herói entusiasta em 

fonética5. Outro aspecto abordado por Shaw no Prefácio é que como a peça tem um caráter 

didático, as floristas ambiciosas não devem achar que podem se passar por damas da alta 

                                                           
2 “With the single exception of Homer there is no eminent writer, not even Sir Walter Scott, whom I despise so 
entirely as I despise Shakespear [sic] when I measure my mind against his” (SHAW in BLOOM, 1987, p. 1). 
Convém citar que Shaw sempre escrevia o nome “Shakespeare” sem o “e” final. Esta citação também pode ser 
encontrada em BENTLEY (1947, xvii-xviii), GANZ (1983, p. 57), WILSON (2002, xii). 
3 “No critic would wish to measure Shaw’s mind against Shakespeare’s, particularly since originality was hardly 
Shaw’s strength” (BLOOM, 1987, p. 1). 
4 “They are much more than period pieces, but they hardly seem to be for all time” (BLOOM, 1987, p. 1). 
5 “The reformer we need most today is an energetic phonetic enthusiast: that is why I have made such a one the 
hero of a popular play” (SHAW, 1957, p. 5). 
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sociedade apenas imitando-as, sem ter o devido acompanhamento lingüístico de um 

profissional6. Esse aspecto é marcado pela ironia, pois como os ingleses imitavam as cartilhas 

para obter uma escrita e fala “perfeitas”, os espectadores comuns também poderiam pensar 

que a imitação de pessoas da elite seria uma forma adequada para serem aceitos nesta classe 

social. Pode-se perceber  que a personagem teve acompanhamento de um profissional durante 

vários meses para que tivesse um rendimento satisfatório, porém ela tornou-se verbalmente 

melhor do que os aristocratas nativos. 

Apesar de considerar Shaw como não-original, Bloom afirma que a maior força 

literária de Shaw era ser um inventor de novos mitos, e que suas obras continuam a ser lidas e 

representadas por causa dessa habilidade (BLOOM, 1987, p. 2). Esse argumento pode ser 

considerado uma contradição no pensamento de Bloom, já que ser um inventor de mitos não 

deixa de ser uma originalidade e de representar um estilo próprio. Mitos vêm de mythos, que 

para Aristóteles (2003, p. 36), seria a imitação das ações dos homens e a estruturação dos 

eventos em uma peça. O mito seria, portanto, o elemento mais importante da tragédia, já que a 

partir das ações é que se pode qualificar o caráter dos personagens. Para Augusto Boal (1988, 

p. 47; 62), entretanto, a teoria de Aristóteles imita os homens como eles deveriam ser e não 

como verdadeiramente são, e o elemento principal para a tragédia não seria o mito, mas a 

catarse, ou seja, a purificação de um elemento indesejável ou anti-social. 

Bloom também afirma que falta em Shaw um pouco da extraordinária habilidade de 

Shakespeare de representar o caráter e a personalidade com esmagadora persuasão. Bloom 

considera o diálogo de Shaw como algo “estragado por suas tendências tagarelas e o modo 

como ele representa suas idéias é com freqüência tediosamente simplista” (1987, p. 2, 

tradução nossa)7, contudo, o crítico afirma que as peças de Shaw persistem em existir porque 

seus personagens transcendem suas inadequações como representações do humano e sugerem 

algo mais obsessivo que a vida cotidiana (BLOOM, 19987, p. 2). Não se deve limitar o 

dramaturgo com a idéia de que seus personagens e diálogos somente representam suas 

opiniões pessoais. Além do mais, seus personagens são modelos de comportamento humano e 

não apenas representantes de uma determinada época ou sociedade. 

Ao fazer um comentário sobre a peça Homem e Super-homem (Man and Superman, 

1903), Bloom afirma que Shaw sempre “revisa” mitos, porém o crítico não sugere sua teoria, 

                                                           
6 “Ambitious flower-girls who read this play must not imagine that they can pass themselves off as fine ladies by 
untutored imitation. They must learn their alphabet over again, and different, from a phonetic expert” (SHAW, 
1957, p. 9). 
7“His dialogue is marred by his garrulous tendencies, and the way he embodied his ideas is too often 
wearisomely simplistic”. 



16 
 

a saber, a angústia da influência, como motivo para esse traço shawniano. Acerca de 

Pigmaleão, Bloom (1987, p. 18-23) tece vários comentários limitados, sem análises mais 

profundas. Dentre eles, o autor afirma que a peça de Shaw sobre as distinções sociais e a 

exaltação de uma garota, trabalhadora autônoma, que alcança sua auto-estima, comove de 

forma particular e parece não ter perigo imediato de ser esquecida (BLOOM, 1987, p. 18). No 

entanto, Pigmaleão possui as idéias de que a pessoa pode alcançar algo que deseja com 

dedicação (a transformação de florista em duquesa também foi possível graças à perseverança 

e ao talento de Eliza), que a linguagem possui um papel importante na sociedade e que 

distingue classes (como se percebe desde o início da peça na apresentação dos personagens), e 

que a nobreza está tanto na forma de falar como na forma de agir. Além disso, Eliza não 

alcança somente sua auto-estima, mas também a estima da sociedade (que a considera uma 

princesa no baile), do coronel Pickering, da Sra. Higgins e até do professor Higgins.  

Bloom (1987, p. 19) apenas cita o musical My Fair Lady, não fazendo outras 

referências acerca da versão que supõe um final romântico entre a aluna e o professor, e que, 

de certa forma, vai contra ao que Shaw propõe em sua peça. 

Ao citar o crítico e escritor Eric Bentley (1916- ), Bloom (1987, p. 19) afirma que 

Eliza adquiriu conhecimento através de sua própria vitalidade e de algo que falta em Higgins, 

já que ele está encarcerado pelo “sistema”, ou seja, pela ciência da fonética. Realmente 

Higgins vive apenas para seus experimentos, sem prestar atenção no modo como trata as 

outras pessoas que vivem ao seu redor; já Eliza aprendeu a ter auto-estima, a se comportar e 

falar como uma dama, a tratar bem os outros (o que a fez ganhar a estima dos outros 

personagens) e também aprendeu uma profissão (ela poderia ensinar fonética como ela 

mesma afirmou no fim do ato V). 

Bloom declara que o título e o subtítulo da peça (Pigmaleão: um romance em cinco 

atos) são “ironias interpretativas” de Shaw, já que Higgins não é um Pigmaleão ou um 

criador, e a obra não é um romance por não possuir o encantamento necessário (BLOOM, 

1987, p. 19). Higgins pode ser sim considerado um criador por utilizar a linguagem para criar 

um novo ser (Eliza de florista se passou por duquesa). Quanto à questão do romance, o crítico 

não revela o que seria esse encantamento necessário e quais critérios ele utilizou para chegar a 

essa conclusão. Para ele, Shaw não tem heróis, somente heroínas, já que Shaw seria seu 

próprio herói como profeta da Evolução Criativa. O que parece é que, para Bloom, heroínas 

não podem ser consideradas boas protagonistas. Entretanto, a presença de uma protagonista 

feminina não deve ser vista como um problema. Como afirma Aristóteles (2003, p. 27), o 

drama é a imitação das ações humanas, sejam seus caracteres melhores (nas tragédias) ou 
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piores (nas comédias) do que os das pessoas em geral. Em relação às tragédias, os caracteres 

(ou ethos) devem ser bons, conformes, semelhantes e coerentes. Quanto às mulheres, 

Aristóteles (2003, p. 57) menciona que elas podem possuir a bondade, mas não convêm ser 

viris. Assim, não há impedimento para que seus caracteres sejam representados através das 

personagens. Em relação às comédias, Aristóteles (2003, p. 33) afirma que esta forma 

dramática imita os maus costumes, apenas da parte do ridículo, que seria um defeito sem 

caráter doloroso ou destruidor. Portanto, nem nas tragédias nem nas comédias há restrições 

quanto ao gênero dos caracteres representados. 

Outro ponto abordado por Bloom (1987, p. 19-20) é que Higgins seria uma 

composição de Shaw, do foneticista Henry Sweet (1845-1912) e do poeta Robert Bridges 

(1844-1930). Porém, em seu prefácio, Shaw apenas diz que utilizou alguns traços do 

foneticista e do poeta na criação do personagem, mas não de si mesmo. Se o próprio Bloom 

(2002, p. 142) afirma em sua teoria que a biografia do eu poético não deve ser levada em 

consideração, a relação do personagem com pessoas reais, inclusive com o autor da peça, não 

teria importância. 

Bloom (1987, p. 20-21) comenta que o confronto final entre Higgins e Eliza é capaz 

de suscitar interpretações opostas. Isso é muito interessante para a peça, pois dá margem a 

várias leituras como toda grande obra de arte deve despertar. No epílogo, Shaw faz Eliza se 

casar com Freddy, porém a moça continua indo à casa do professor Higgins para cuidar dos 

detalhes de sua vida. Bloom (1987, p. 21-22) também menciona que, no mesmo epílogo, 

Higgins ficou no lugar de Doolittle (pai de Eliza), pois Eliza teria mais uma preocupação de 

filha do que de esposa, apesar de às vezes imaginar como seria sua vida ao lado do professor e 

saber que Higgins não mudaria de atitude para ficar com ela.  

Além dessa interpretação, ainda há a possibilidade de outra, como a apresentada no 

musical, onde fica implícita uma possível relação entre o professor e sua discípula. Entretanto, 

como mostra o epílogo de Shaw, a relação de Eliza se mostra mais como uma afeição de 

criatura para criador do que de mulher para homem. Na verdade, só se pode afirmar com 

certeza que o professor tinha interesse em Eliza como seu objeto de estudo ou como 

representação viva da aplicação de sua teoria, e que, de acordo com Shaw no epílogo, a moça 

acaba exercendo um papel quase de mãe ao continuar tomando conta dele após seu casamento 

com Freddy.  

Por último, Bloom (1987, p. 22-23) faz uma comparação entre Shaw como sendo 

Pigmaleão-Higgins, e a Sra. Patrick Campbell (1865-1940) como Galatéia-Eliza, já que a atriz 

que faria o papel de Eliza nos palcos rejeitou a “paixão” que Shaw sentia por ela um ano antes 
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da estréia da peça, acabando assim com a possibilidade de um caso amoroso entre eles. Neste 

caso, Bloom, novamente, faz relação entre a biografia e a obra do autor, mas não menciona 

em nenhum momento a sua teoria ou metodologia de leitura com relação à Shaw. Convém 

notar que a posição teórica bloomiana é de que a vida pessoal do autor não possui referências 

em sua pessoa poética, como afirma Erickson (2003, p. 33); ainda assim o crítico continuou 

fazendo alusões biográficas. 

 

 

1.2  SHAW VERSUS SHAKESPEARE 

 

 

Bernard Shaw era um grande conhecedor das obras de Shakespeare. Além disso, 

estava completamente familiarizado com a crítica shakespeariana, tendo produzido inclusive, 

vários ensaios críticos8 acerca das peças do bardo inglês quando começou a trabalhar no The 

Saturday Review. Para Edwin Wilson (2002, x), Shaw não é universalmente reconhecido 

como um crítico shakespeariano por várias razões, dentre elas, pela enorme quantidade de 

ensaios e cartas, de cunho muitas vezes informal, escritos em um período superior a sessenta 

anos.  

Ao começar a escrever críticas teatrais, Shaw criou um pseudônimo de jornal chamado 

G. B. S., que era visto por muitos da época como um crítico impiedoso, insolente com relação 

às convenções e que se dizia melhor do que Shakespeare (WEINTRAUB, 1987, p. 33).  

O fato é que, enquanto Shaw queria um “novo drama”, já que para ele as peças 

deveriam ser fóruns de discussões e ensinamentos de problemáticas sociais, políticas e 

morais, os atores e produtores se concentravam em encenar apenas peças de Shakespeare. Isso 

fazia de Shakespeare algo a ser derrotado, como o próprio Shaw diz em sua carta à atriz Ellen 

Terry: “[...] Shakespeare, por exemplo, é para mim como uma das torres da Bastilha e abaixo 

ele deve ir.”9 (WILSON, 2002, xii, tradução nossa).  

Para Wilson (2002, xii-xiii), Shaw via Shakespeare como um símbolo de idéias antigas 

que deveriam ser substituídas e às vezes o culpava por falhar em antecipar os problemas 

sociais do século XIX, como também apenas culpava o tempo no qual Shakespeare viveu. O 

sentimento de Shaw com relação a Shakespeare variava, o que Arthur Ganz (1983, p. 56) 
                                                           
8 Os ensaios críticos de Shaw sobre as peças shakespearianas (inclusive sobre A megera domada) podem ser 
encontrados no livro editado por Edwin Wilson (2002). 
9 “[…] Shakespear, for instance, is to me one of the towers of the Bastille, and down he must come.” A mesma 
citação também pode ser encontrada em GANZ (1983, p. 57-58). 
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chama de relacionamento de “amor e ódio” com o mestre que fazia sombra ao cenário teatral 

inglês. Ganz (1983, p. 57-58) também afirma que Shaw se definia como um “ardente 

shakespeariano”, mas era necessário desprestigiar Shakespeare e glorificar Ibsen, já que Ibsen 

era o idealizador do Teatro de Idéias e esta nova forma teatral era a novidade que Shaw tanto 

queria para o teatro inglês. 

Para G. K. Chesterton (2006, p. 49), os ataques de Shaw a Shakespeare eram reais e 

foram bons para “balançar” a idolatria a Shakespeare. Para o crítico, essa idolatria era ruim 

para a Inglaterra, pois os ingleses pensavam que tinham não só o maior poeta de todos os 

tempos como também o único acima da crítica. Chesterton (2006, p. 49) também afirma que 

Shaw se sentia irritado pela idéia de ser dominado por uma pessoa morta há trezentos anos e 

essa indignação foi importante porque o fez produzir algo novo para o teatro inglês. Poder-se-

ia pensar que este seria um caso concreto de angústia criativa de Shaw em relação a 

Shakespeare. Todavia, Bloom (1995, p. 24) concebe a idéia da angústia criativa como algo 

sentido pelo autor de forma inconsciente, sem escolher seu precursor. Portanto, o caso de 

“amor e ódio” de Shaw e Shakespeare teria uma proporção mais complexa do que se imagina. 

Em um ensaio intitulado “Better than Shakespear [sic]?” (Melhor que Shakespeare?) 

que apareceu no Prefácio de Caesar and Cleopatra, Shaw analisa a atitude de Shakespeare 

com relação aos personagens Antônio, César e Cleópatra e acrescenta: “Porém, não procede 

que o direito de criticar Shakespeare envolve o poder de escrever peças melhores. E na 

verdade – não se surpreenda com minha modéstia – eu não afirmo que escrevo peças 

melhores.” (WILSON, 2002, p. 207-208, tradução nossa)10. Para Shaw, em todas as artes, a 

forma e o conteúdo são coisas inteiramente separáveis, e das duas a mais importante é o 

conteúdo. Assim, para Wilson, o uso do ponto de interrogação no título do ensaio citado 

acima quer dizer que “Shaw sente que o que ele diz é melhor do que Shakespeare e não sua 

maneira de dizer” (WILSON, 2002, xviii, grifo do autor).  Para o crítico, o que talvez Shaw 

quisesse dizer é que ele não escreve tão bem quanto Shakespeare, que tem versos cheios de 

ritmo e melodia, porém suas idéias sobre ética se sobressaem com relação às do bardo. Nessa 

visão, Shaw teria um melhor conteúdo enquanto Shakespeare teria uma melhor forma de 

representar os diferentes aspectos da vida humana. Wilson analisa os dois dramaturgos de 

acordo com a estrutura e o conteúdo de suas peças. 

                                                           
10 “It does not follow, however, that the right to criticize Shakespear [sic] involves the power of writing better 
plays. And in fact – do not be surprised at my modest – I do not profess to write better plays.” 
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Shaw escreveu uma peça de fantoches intitulada Shakes versus Shav (1949) em que 

dois dramaturgos se confrontam e disputam a grandiosidade de suas obras. O personagem 

Shakes não se conforma em ser derrotado por Shav:  

 

SHAKES. Derrotado! E por você! Nunca. [Ele levanta]. Mais novo você é 
Por trezentos anos inteiros, e assim mesmo você tem 
Um soco mais forte do que o meu; mas como? 
A morte acabará com você em breve; mas comigo, 
Nem o mármore, nem os monumentos banhados a ouro 
Dos príncipes –  
SHAV. Sobreviverão a sua poderosa rima. 
Assim você nos disse: Eu li os seus sonetos. (WILSON, 2002, p. 266, 
tradução nossa)11 
 

Essa ironia ao falar do soneto LV faz do personagem Shav um oponente à altura do 

personagem Shakes por conhecer bem as idéias de seu antecessor. Shakes se revolta dizendo 

que Shav roubou suas palavras sobre corações partidos e Shav responde: “Você não foi o 

primeiro/A cantar sobre corações partidos. Eu fui o primeiro/Que ensinou seus Timãos infiéis 

a como emendá-los.”12 Com essa afirmação, o personagem Shav revela que superou seu 

antecessor ao ensinar algo ao seu Timão de Atenas e não apenas ao mostrar o tema de 

corações partidos. Shav até fala: “Cale-se, bardo invejoso:/nós somos mortais. Por um 

momento suporte/minha trêmula luz brilhar.”13 Com essa fala o personagem dramaturgo 

lembra a seu oponente que ambos são mortais, ou seja, efêmeros, e por isso pede por um lugar 

de destaque para suas obras também. 

Pode-se concluir que Shaw não desejava dizer que era melhor do que Shakespeare, 

mas sim provar sua capacidade criativa perante seu antecessor e mostrar que suas peças 

também poderiam ser encenadas (e por que não glorificadas?) em um país que dignificava o 

seu antecessor. Após a constatação de tantas amostras reais da influência shakespeariana em 

Shaw, virá, a seguir, a discussão de como Harold Bloom descreve o fenômeno da inveja 

criativa, que se mostra de forma inconsciente no poema do escritor efebo. 

 

 

                                                           
11 Out! And by thee! Never. [He rises]. Younger you are/By full three hundred years, and therefore carry/A 
heavier punch than mine; but what of that?/Death will soon finish you; but as for me,/Not marble nor the gilded 
monuments/Of princes –  
SHAV.  – shall outlive your powerful rhymes./So you have told us: I have read your sonnets.  
12 “You were not the first/To sing of broken hearts. I was the first/That taught your faithless Timons how to 
mend them.” (WILSON, 2002, p. 268). 
13 “Peace, jealous Bard:/We are both mortal. For a moment suffer/My glimmering light to shine.” (WILSON, 
2002, p. 269). 
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1.3  A TRADIÇÃO E A TEORIA BLOOMIANA 

 

 

A idéia da influência entre autores não é uma novidade. Muitos críticos já haviam 

discutido sobre como um autor influencia o outro ou como um autor mais novo se apropria de 

temas ou imagens de seus precursores, chegando até a copiar o que já tinha sido escrito. T. S. 

Eliot (1888-1965), Jorge Luis Borges (1899-1986) e Ezra Pound (1885-1972) são autores que 

perceberam essa relação de influência entre escritores, chamada constantemente de tradição.  

Para T. S. Eliot, em seu famoso ensaio “A tradição e o talento individual” (Tradition 

and the Individual Talent, 1919), o que comumente acreditamos ser a marca da 

individualidade ou peculiaridade de um autor são “[...] aqueles aspectos de sua obra que 

menos nos remetem à outra pessoa”14 (ELIOT, 1932, p. 4, tradução nossa). Porém, de acordo 

com Eliot (1932, p. 4), os aspectos mais individuais de um poeta são aqueles em que seus 

antepassados expressam sua imortalidade. O crítico também afirma que a tradição não pode 

ser herdada, mas adquirida com bastante esforço e através do desenvolvimento de um senso 

histórico (ELIOT, 1932, p. 4).  

Os poetas só adquirem significância e apreciação, se forem comparados e contrastados 

aos poetas mortos, pois há uma ordem de obras já completa antes de uma nova obra ser 

escrita, o que é comumente chamada de cânone. Assim, com a chegada de uma novidade, esse 

cânone sofre uma pequena modificação em que os valores e as proporções de cada obra em 

relação ao todo são reajustados (ELIOT, 1932, p. 5). Eliot defende o julgamento das obras a 

partir da comparação e não apenas da afirmação de que uma obra é melhor ou pior que a outra 

(ELIOT, 1932, p. 4-5). Essas concepções de Eliot são um importante subsídio teórico para 

Harold Bloom (ERICKSON, 2003, p. 68). 

Para Jorge Luis Borges, o que o escritor posterior sente é uma admiração e uma 

vontade de ser igual ao escritor antecessor. Bloom até afirma que Borges “[...] observa que os 

poetas criam seus precursores” (BLOOM, 2002, p. 69). Em seu ensaio sobre o Quixote de 

Pierre Menard e o de Miguel de Cervantes, Borges afirma:  

 
Aqueles que insinuaram que Menard dedicou sua vida a escrever um 
Quixote contemporâneo caluniam sua límpida memória. Não queria compor 
outro Quixote – o que é fácil – mas o Quixote. Inútil acrescentar que nunca 
enfrentou uma transcrição mecânica do original; não se propunha copiá-lo. 
Sua admirável ambição era produzir algumas páginas que coincidissem – 

                                                           
14 “[…] those aspects of his work in which he least resembles anyone else”.  
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palavra por palavra e linha por linha – com as de Miguel de Cervantes 
(BORGES, 1991, p. 493).  

 

Nas palavras de Borges, Menard gostaria de escrever um Quixote do mesmo nível do de 

Cervantes, mas que de certa forma seria parecido com o que Cervantes já tinha escrito.  Seria 

um texto que contivesse a mesma grandeza do precursor. 

De modo distinto, Bloom alega que o escritor efebo não deseja meramente copiar ou 

parecer com seu antecessor, pelo contrário, ele quer ultrapassá-lo para assim conquistar um 

lugar no cânone. O crítico também afirma que “nenhum poeta, ou melhor nenhum poeta forte, 

pode escolher seu precursor, da mesma forma que nenhuma pessoa pode escolher seu pai” 

(BLOOM, 1995, p. 24). Ou seja, o fenômeno da angústia criativa está presente de modo 

inconsciente na obra do autor efebo. Apesar de, tanto Borges quanto Bloom, falarem em 

tradição e influência entre escritores e seus precursores, as visões dos dois são destoantes. 

Borges continua sua análise sobre o Quixote de Menard afirmando que este seria um 

palimpsesto: 

 
[...] Dedicou seus escrúpulos e vigílias a repetir num idioma alheio um livro 
preexistente. Multiplicou os rascunhos; corrigiu tenazmente e rasgou 
milhares de páginas manuscritas. [...] Refleti que é lícito ver no Quixote 
“final” uma espécie de palimpsesto, no qual devem transluzir-se os rastos – 
tênues, mas não indecifráveis – da “prévia” escrita de nosso amigo. 
(BORGES, 1991, p. 497). 

 

Neste sentido, o texto de Menard traria os rastros do Quixote anterior. A palavra palimpsesto 

que vem “do grego palin, ‘novamente’, e psestos, ‘raspar’, [...] significa um manuscrito no 

qual um texto original era sobrescrito por um outro texto, ficando o primeiro manuscrito 

apagado no todo ou em partes.” (ERICKSON, 2003, p.84). Assim, os palimpsestos não são 

simples textos sobrescritos e sim tropos poéticos que escondem um sentido por trás do outro, 

fazendo com que o texto não seja apenas um texto, mas uma desleitura ou desapropriação de 

outro. E como Erickson complementa, “[...] o poema é um palimpsesto no qual o efebo 

escreveu o seu poema em cima do poema-pai” (2003, p. 103).   

Ezra Pound considerava a influência de poetas anteriores como algo necessário, pois é 

“uma condição ético-social para a existência de qualquer poeta” (SAMPAIO, 1989, p. 146). 

As ansiedades dos poetas não estão na “[...] influência dos seus antecessores, mas nas relações 

do poeta com o público e com a sociedade de seu tempo” (SAMPAIO, 1989, p. 146). No 

ensaio “I gather the limbs of Osiris” (1911-1912), Pound observa que a poesia é uma arte 

aprendida através do estudo crítico das formas poéticas do passado e é através do uso das 
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técnicas dos antecessores que se distinguirá o artista sério de um “jovem mal-humorado” 

(POUND, 1973, p. 34; SAMPAIO, 1989, p. 147). Nesse aspecto há algo semelhante com a 

idéia proposta por T. S. Eliot em “A tradição e o talento individual”, embora este não trate dos 

aspectos técnicos da poesia. Para Pound, os poetas fortes recuperam uma tradição poética, 

realizando uma operação de compilação e sistematização de fatos passados, o que possibilita a 

recombinação dos dados recolhidos e a criação de novas formas poéticas. Por isso, Pound crê 

que a tradição seja algo necessário para o ofício do poeta. 

Para Bloom, diferentemente dos críticos discutidos acima, todo poeta confronta (agon) 

seu antecessor, e desse confronto só prevalecerão os poetas fortes. Apesar da angústia da 

influência sentida pelos poetas mais novos com relação aos antecessores parecer algo 

desagradável, ela trará conseqüências positivas, pois é essa angústia que produz a poesia. Já 

com relação à formação do cânone, Bloom (1995, p. 206) afirma que não é um processo 

arbitrário nem determinado social ou politicamente, pois os poetas sobrevivem devido à força 

herdada e essa força se manifesta através de sua influência sobre outros autores fortes, que 

podem até se tornar a própria tradição. 

 

 

1.4  TEORIA E METODOLOGIA DE BLOOM 

 

 

Bloom é um crítico contemporâneo que inova ao afirmar que o escritor mais novo não 

apenas copia ou imita o precursor, mas sim sofre inconscientemente de uma angústia criativa 

por ter chegado após os poemas fortes já terem sido produzidos. Assim, o poeta efebo tenta se 

apropriar de algumas imagens de seu precursor através de uma nova roupagem (misreading 

ou desleitura), para enfrentá-lo na batalha criativa (agon) por um lugar de destaque no cânone. 

Segundo o crítico, “todo poeta é um ser colhido numa relação dialética (transferência, 

repetição, erro e comunicação) com outro poeta ou poetas” (BLOOM, 2002, p. 139). Além 

disso, Bloom declara que “todo poema é uma interpretação distorcida de um poema pai. Um 

poema não é uma superação de angústia, mas é essa angústia [pela falta de prioridade 

criativa]” (BLOOM, 2002, p. 142). 

Assim, a abordagem crítica de Bloom “é uma abordagem forte por fazer uma leitura 

‘violenta’, impondo ao texto uma temática (neste caso, a angústia da influência) e uma 

metodologia (graus de relacionamento com os ‘pais poéticos’)” (ERICKSON, 2003, p. 25). 
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Sua teoria “é um sistema que combina retórica, psicologia, imagística e história” 

(ERICKSON, 2003, p. 25) sendo chamada de ansiedade ou angústia da influência, angústia 

criativa, ou ainda, melancolia da criatividade. 

Sua metodologia, o revisionismo dialético, possui seis modos de relação intrapoética 

que se articulam através dos tropos: ironia, sinédoque, metonímia, hipérbole, metáfora e 

metalepse. Antes de cada tropo ser caracterizado como instrumento de influência, cada um 

deles será descrito no campo da retórica. Assim, para Massaud Moisés (1974, p. 453-454), os 

tropos consistem 

 
na translação de sentido de uma palavra ou expressão, de modo que passa a 
ser empregada em sentido diverso do que lhe é próprio [...]. Quando a 
mudança se opera no plano da palavra, temos o tropo de dicção, quando no 
da expressão, tropo de sentença. Num caso ou noutro, o desvio resulta de 
uma associação de idéias, efetuada por semelhança, conexão ou correlação. 
Desses três processos decorrem os tropos de dicção: a metáfora, que utiliza a 
analogia, a sinédoque, que recorre à conexão, e a metonímia, que lança mão 
da correspondência. Entre os tropos de sentença classificam-se a alegoria, a 
ironia, a litotes, a metalepse, a preterição. 

 

Ou seja, quando os tropos são empregados, eles provocam um desvio semântico nas palavras 

utilizadas. Um desses tropos de sentença seria a ironia, que consiste em dizer o contrário do 

que se pensa, mas dando a entender um sentido não-dito explicitamente. Para Moisés, a ironia 

“funciona, pois, como processo de aproximação de dois pensamentos, e situa-se no limite 

entre duas realidades [...]. Por isso mesmo, pressupõe que o interlocutor não a compreenda ao 

menos não de imediato; escamoteado, o pensamento não se dá a conhecer prontamente” 

(MOISÉS, 1974, p. 247). Como exemplo tem-se: “João é um rapaz que está pesando 120 

quilos e encontra um antigo conhecido que diz: João como você está em forma!”. A expressão 

“em forma” está sendo dita com um sentido oposto, já que o rapaz estava gordo, 

estabelecendo-se a ironia. 

A sinédoque, que Moisés classifica como tropo de dicção, “consiste em designar, 

numa contigüidade quantitativa, o mais restrito pelo mais extenso, ou seja, a espécie pelo 

gênero, a parte pelo todo, o singular pelo plural, a causa ou o meio pelo efeito, a substância 

pelo produto, etc. E vice-versa” (MOISÉS, 1974, p. 429). Um exemplo seria: “Não se pode 

viver sem um teto”. A idéia de teto nos remete à casa, resultando assim em uma sinédoque da 

parte pelo todo. 

A sinédoque possui relações com a metonímia, e é muitas vezes confundida com essa 

figura de linguagem. Porém, a metonímia consiste no emprego de uma palavra por outra em 

que se estabelece uma relação de contigüidade qualitativa, podendo “resultar do efeito pela 
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causa, o continente pelo conteúdo, o possuidor pela coisa possuída, o autor pela obra, o 

inventor pelo invento, o concreto pelo abstrato, o lugar de procedência pelo do objeto que dali 

procede, o significado pelo significado” (MOISÉS, 1974, p. 291). Um exemplo para esse 

tropo seria: “Ela estava lendo Machado de Assis”. Machado de Assis remeteria à obra do 

autor, caracterizando uma metonímia do autor pela obra. 

A hipérbole “consiste na ênfase resultante do exagero deliberado, quer no sentido 

negativo, quer no sentido positivo” (MOISÉS, 1974, p. 223) e pode ser empregada tanto na 

linguagem falada quanto na literária. Por exemplo, tem-se a frase: “Quase morri de medo”. O 

verbo “morrer” está sendo empregado de forma exagerada para provocar a idéia de que a 

pessoa teve medo em excesso. 

Já a lítotes é uma figura de linguagem próxima da ironia e “consiste em afirmar o 

positivo pelo negativo, em sugerir o grau positivo de uma idéia pela negativa do contrário 

[...]” (MOISÉS, 1974, p. 270). Na frase “Paulo não está no seu juízo perfeito”, a intenção é 

afirmar que Paulo está louco, portanto, através de um sentido negativo se afirma um sentido 

positivo. 

A metáfora é um dos tropos mais utilizados na literatura. De acordo com Moisés 

(1974, p. 287), esse tropo “estrutura-se em torno de uma comparação, explícita ou implícita; 

consiste, pois, na comparação entre dois vocábulos ou frases, de que resulta a transformação 

de sentido de cada membro e o nascimento de um sentido novo, decorrente da totalidade do 

enunciado”. Por exemplo: “João é um touro”. Nessa frase há uma comparação entre o homem 

e o animal, em que os dois possuem características semelhantes, ou seja, o rapaz é forte e 

valente como um touro. 

A metalepse, por outro lado, está relacionada com a metonímia, consistindo “em 

colocar um sinônimo semanticamente inapropriado no contexto correspondente” (MOISÉS, 

1974, p. 289). Além disso, a metalepse leva em consideração o antecedente pelo consequente 

e vice-versa. Assim, “As folhas caem”, em vez de “Chegou o outono”, sugere que o cair das 

folhas (consequente) substitui a chegada do outono (antecedente). Em “As crianças são os 

cidadãos do amanhã”, as crianças do presente (antecedente) serão cidadãos no futuro 

(consequente).  

Para Bloom, os tropos não são apenas elementos retóricos, mas “defesas contra uma 

linguagem anterior” (ERICKSON, 2003, p. 70). Portanto, eles substituem palavras por 

palavras, desviando-as do sentido literal (BLOOM, 1995, p. 103). Ou seja, os tropos 

interpretam “a imagem (ou figura) existente em um discurso anterior, no sentido de revisá-lo, 

consertá-lo, apontar-lhe a falha ou limitação, modificando seu significado e, em última 
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instância, substituindo-o” (ERICKSON, 2003, p. 71). Bloom também faz uma distinção entre 

imagens e tropos: “O tropo é uma palavra ou sentença usada de modo não-literal. A figura é 

qualquer tipo de discurso que se afasta do uso comum” (BLOOM, 1995, p. 103). Segundo 

Bloom (1995, p. 103), enquanto os tropos desviam o sentido literal das palavras, as figuras 

não necessitam afastar-se de seu significado. 

De acordo com Bloom, o poeta apropria-se da tradição através de elementos dialéticos 

intercambiáveis, chamados de tropos e defesas, os quais aparecem nos textos como imagens 

(BLOOM, 1995, p. 98). Já as razões revisionárias são “tropos e defesas psíquicas, juntos e em 

separado, e se manifestam no conjunto de imagens poéticas” (BLOOM, 1995, p. 98). A partir 

do movimento dos tropos de influência (ironia, sinédoque, metonímia, hipérbole, metáfora e 

metalepse) é que se formam as razões revisionárias, denominadas por Bloom de clinamen, 

tessera, kenosis, demonização, askesis e apophrades.  

A combinação dos tropos, das defesas, das imagens e das razões revisionárias forma o 

mapa da desleitura, meio pelo qual Bloom afirma ser possível compreender como acontece o 

agon do poeta-filho e o processo de apropriação e modificação das imagens do poeta-pai pelo 

poeta efebo. O esquema apresentado por Bloom em Um mapa da desleitura (1995) está 

representado abaixo: 
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Figura 1: O mapa da desleitura (BLOOM, 1995, p. 94). 
 

Bloom utiliza alguns termos da cabala judaica para descrever como ocorre o fenômeno 

do revisionismo dialético. A Cabala – tradição de imagens e textos interpretativos místicos da 

Torá, o livro sagrado judaico – “permanece sendo a maior fonte isolada de material capaz de 

nos ajudar a estudar o impulso revisionário e a formular técnicas para a prática de uma leitura 

antitética” (BLOOM, 1995, p. 16). A própria Cabala seria uma forma de desleitura da Torá, 

em que se pode observar a postura do texto posterior em relação ao anterior. Isaac Luria 

(1534-1572) fundou a “teoria repressiva da criação ao revisar a antiga teoria da criação 

emanativa da Cabala” (BLOOM, 1995, p. 16-17), surgindo assim a cabala luriânica.  

Para Bloom, a história da criação luriânica é o melhor modo de se estudar “como os 

poetas lutam entre si na disputa pela Eternidade, que é a influência poética” (BLOOM, 1995, 

p. 17). Além do mais, a história da criação possui três estágios centrais: o retraimento ou 

contração do Criador que possibilita a criação de algo que não é ele mesmo; a quebra dos 

vasos, uma visão da criação como catástrofe; e a restituição, que seria a contribuição humana 

para a obra divina. Bloom (1995, p. 17) também afirma que os equivalentes estéticos desses 

estágios da criação luriânica seriam: a limitação, já que certas imagens limitam o significado 

mais do que representam; a substituição, que seria uma quebra estética e uma substituição de 

uma forma imagística por outra; e a representação, em que há um redirecionamento, uma 

restituição do que foi criado anteriormente. 

Erickson (2003, p. 69) afirma que “a teoria [bloomiana] mesma não depende em nada 

da cabalística judaica [...] apenas ajuda a compreender a metodologia de apropriação do poeta 

[...]”. Mesmo assim, se faz relevante o entendimento alguns termos cabalísticos utilizados no 

estudo antitético do poema-filho em relação ao poema-pai.  

As razões revisionárias atuam contra a angústia criativa sofrida pelo poeta efebo em 

pares correspondentes ou dialéticos, que seriam clinamen e tessera; kenosis e demonização; 

askesis e apophrades. Cada par dialético segue o padrão luriânico de 

limitação/substituição/representação, como se pode observar no mapa da desleitura acima. Os 
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três pares podem atuar “[...] em poemas realmente abrangentes e ambiciosos, longos ou 

curtos” (BLOOM, 1995, p. 105). Assim, as razões revisionárias podem ser observadas e 

estudadas em qualquer tipo de texto forte, seja ele um poema, uma peça, um conto ou um 

romance. 

As razões de limitação e de representação podem substituir umas as outras, já que “as 

limitações desviam-se de um objeto perdido ou almejado em direção ao substituto ou ao 

sujeito que almeja, enquanto as representações regridem para restaurar os poderes que 

desejaram e possuíram o objeto” (BLOOM, 1995, p. 113). Isso quer dizer que tanto os tropos 

de limitação quanto os de representação podem limitar e representar. Bloom (1995, p.113) 

ressalta que a principal diferença entre os dois é que os tropos de limitação apontam para uma 

falta tanto na linguagem como no eu-poético, enquanto os tropos de representação tendem a 

fortalecer a linguagem e o eu, pois tentam restaurar a falta encontrada.  

Segundo Bloom (1995, p. 106), quando o poeta tardio se desvia (clinamen) de seu pai 

poético causa uma contração ou retirada de significado do pai e ocasiona sua própria falsa 

criação. Em seguida, como um movimento de resposta vem a tessera, que seria uma 

complementação e ao mesmo tempo uma oposição, já que restaura algumas diferenças entre o 

texto precursor e o texto posterior. Após esse primeiro par dialético, vem a kenosis (a 

decomposição como descontinuidade do poema antecessor) e a demonização (a abertura para 

um Contra-Sublime15), que também seguem o padrão luriânico de limitação-substituição-

representação, em que há uma sensação de exílio e em seguida uma forma de redenção para o 

poeta. Por fim, o poema é concluído através de “uma alternação dialética de uma autorestrição 

mais severa (askesis) e um retorno de vozes perdidas e significados quase abandonados 

(apophrades)” (BLOOM, 1995, p. 106). 

Passemos então para a descrição de cada razão revisionária. A primeira é o clinamen, 

que é uma leitura distorcida, em que o poeta desvia-se de seu precursor, indo em outra direção 

daquela que o poema precursor foi (BLOOM, 2002, p. 64). Bloom descreve essa razão 

revisionária como “um movimento corretivo em seu próprio poema [do poeta efebo], que 

sugere que o poema do precursor seguiu certo até um determinado ponto, mas depois deve 

ter-se desviado, precisamente na direção em que segue o novo poema” (BLOOM, 2002, p. 

64). 

                                                           
15 “[...] no agon com o pai poético ele [o poeta filho] tem que opor ao sublime do poema-pai um antídoto, o 
contra-sublime, ou seja, ele tem que lançar mão de sua força poética para reduzir, [...], limitar e negar o sublime 
no poema-pai” (ERICKSON, 2003, p. 227). 
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Através da ironia, o poeta efebo esvazia ou esconde a presença intolerável de seu pai 

poético, enganando o leitor ao fazê-lo aceitar uma nova presença. Ou seja, parece que o 

antecessor não está no poema filho (ausência), mas ao mesmo tempo está presente no poema 

(presença). Bloom (1995, p. 106-107) acrescenta que: 

 
O clinamen de abertura do poema é marcado por imagens dialéticas de 
ausência e presença, imagens que retoricamente são transmitidas pelo tropo 
da simples ironia (ironia como figura de linguagem e não como figura de 
pensamento) e que, como defesa psíquica, assume a forma do que Freud 
chamou de ‘formação reativa’ [...] que se opõe a um desejo reprimido 
manifestando o oposto deste desejo. 

 

Essa ironia é usada para manifestar o oposto do desejo do efebo, tentando despistar a presença 

do precursor no seu poema. Para Erickson (2003, p. 73), “a ironia (clinamen) constitui uma 

má leitura porque consegue apenas encobrir o poema-pai”. Ao encobrir o precursor, o poeta 

efebo se desvia e cria um poema melhorado em relação ao poema anterior.                                                                                                                                 

A segunda razão revisionária é a tessera, que reflete completude e antítese (BLOOM, 

2002, p. 64). Isso quer dizer que nessa etapa um poeta completa, de forma antitética, seu 

precursor através da leitura e retenção dos termos do poema anterior, fazendo-os ter outro 

sentido, já que o precursor falhou em ir além. Nesse sentido, “a tessera representa a tentativa 

de qualquer poeta que vem depois de convencer-se (e a nós) de que a Palavra do precursor 

estaria gasta se não redimida como uma Palavra recém-enchida e ampliada do efebo” 

(BLOOM, 2002, p. 114-115). É como se todo poema precursor tivesse que ser “renovado” 

pela ampliação de um poema efebo.  

A defesa da Inversão para o oposto é uma “complementação ambivalente, por ser um 

processo em que uma meta instintual é convertida em seu oposto passando da atividade para a 

passividade [...]” (BLOOM, 1995, p. 107). Desse modo, a imagem do poeta precursor que era 

ativa torna-se passiva, pois o precursor não detém mais controle sobre ela, já que está presente 

no poema do poeta efebo. O tropo utilizado nesta fase é a sinédoque, em que um todo 

antitético é representado pela parte ou vice-versa. Assim, a complementação antitética ocorre 

através da substituição de imagens do todo pela parte ou transformação de ironia em 

sinédoque, em que “toda presença não deixa de ser, afinal, pelo menos parte de um todo 

mutilado” (BLOOM, 1995, p. 107).  

A terceira razão revisionária é a kenosis em que há uma quebra da repetição, ou seja, 

“um movimento de descontinuidade em relação ao precursor” (BLOOM, 2002, p. 64). A 

kenosis é um esvaziamento em relação ao precursor e essa descontinuidade possibilita uma 
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“liberdade” ao poema que uma simples repetição do precursor não permite (BLOOM, 2002, 

p. 135).  

Bloom afirma que a posição do poeta efebo parece ser a do precursor, mas “[...] a 

posição é esvaziada de sua prioridade, que é uma espécie de divindade, e o poeta que a 

mantém se torna mais isolado, não apenas de seus colegas, mas da comunidade de seu próprio 

eu” (BLOOM, 2002, p. 137, grifo do autor). Assim, o poeta tardio aparentemente se esvazia 

de sua divindade imaginativa e parece se humilhar, como se fosse deixar de ser poeta. Essa 

diminuição acontece em relação ao declínio do poema precursor, fazendo com que este último 

se esvazie também. Portanto, tanto os pais quanto os filhos pagam por seus “pecados” 

imaginativos.  

Segundo Bloom (1995, p. 108), 

 

Na kenosis, o poema recorre a imagens de redução muitas vezes da plenitude 
para o vazio. O tropo característico neste caso é a metonímia, uma mudança 
de nome, ou substituição do aspecto externo de uma coisa pela própria coisa, 
um deslocamento por contigüidade que repete o que é deslocado, mas 
sempre em tom diminuído. 

 

Ao substituir uma palavra por outra por haver uma relação de proximidade, a metonímia é 

empregada no poema efebo para reproduzir imagens do precursor através de oposição ou 

deslocamento. Já a kenosis como defesa “isola removendo os impulsos instintuais de seu 

contexto enquanto os mantém na consciência, ou seja, removendo o precursor de seu 

contexto” (BLOOM, 1995, p. 82). Além disso,  

 
Enquanto a sinédoque da tessera formava uma totalidade, ainda que ilusória, 
a metonímia da kenosis rompe em fragmentos descontínuos. [...] Em termos 
psicológicos, a kenosis não é um retorno às origens, mas uma impressão de 
que a separação das origens está condenada a não parar de se repetir. 
(BLOOM, 1995, p. 108). 
 

Desse modo, a kenosis desfaz a totalidade que havia se formado na tessera, através da 

oposição ao poema anterior, mas que não se mostra muito eficaz, pois o efebo continua 

dependendo de seu precursor, o que gera as imagens de plenitude e vazio (BLOOM, 1995, p. 

82; 108). Provoca também limitação ao fragmentar o poema através de imagens metonímicas. 

Estando contra o Sublime do precursor, a força do poeta efebo passa por uma 

demonização, que seria a quarta razão revisionária. A demonização é um Contra-Sublime que 

sugere a fraqueza relativa do precursor (BLOOM, 2002, p. 148). Assim, quando o efebo é 

demonizado, seu precursor se humaniza, retirando toda aquela divindade que antes existia, e 
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provoca uma “guerra entre Orgulhos” em que o efebo vence momentaneamente (BLOOM, 

2002, p. 148-149).  

Bloom afirma que a função da demonização é “aumentar a repressão, absorvendo de 

maneira mais completa o precursor na tradição do que sua própria e corajosa individualização 

lhe permite” (BLOOM, 2002, p. 156). Ao reprimir o precursor, o poeta efebo também se 

rende a uma nova repressão e cria um movimento de individualização (BLOOM, 2002, p. 

156). Além do mais, essa razão revisionária é “um ato de autocerceamento, destinado a 

comprar mais conhecimento jogando com a perda de poder, mas com mais freqüência 

resultando numa verdadeira perda dos poderes de criação” (BLOOM, 2002, p.157).  

Após a fragmentação realizada pelas três razões mencionadas anteriormente, a 

demonização aparece como um movimento de restituição da imaginação criativa, pois a 

repressão ou a hipérbole representa ao invés de limitar, formando um Sublime tardio e 

“compensando os esvaziamentos da metonímia” (BLOOM, 1995, p. 82). Bloom também 

afirma que 

 
Quando o poema passou por tal esvaziamento que sua continuidade ameaça 
se romper, ele reprime sua força de representação até atingir o Sublime ou 
cai em grotescos desvios – mas, em ambos os casos, produz significado. A 
glória da repressão, poeticamente falando, é que a memória e o desejo, 
submergidos, não têm aonde ir na linguagem a não ser para as alturas do 
sublime, a exultação do ego em suas próprias operações (BLOOM, 1995, p. 
109, grifo do autor). 

 

Portanto, a hipérbole (ou lítotes) apresenta suas imagens de alto e baixo, e ao utilizar o 

exagero para mais ou para menos, intensifica ou diminui o significado do poema-pai, 

modificando-o (ERICKSON, 2003, p. 73). De acordo com Erickson (2003, p. 233), “o poeta 

reprime o pai poético, no sentido de não tratá-lo tematicamente, mas sua motivação não é 

ainda independente do poema-pai”.  

 A próxima razão revisionária do mapa da desleitura é a askesis, que seria “um 

movimento de autopurgação, que se destina a atingir um estado de solidão” (BLOOM, 2002, 

p. 65). Portanto, “a askesis [...] coloca um novo tipo de redução no eu poético, expresso de 

maneira mais geral como um cegamento [...] purgatorial” (BLOOM, 2002, p. 169), 

provocando o solipsismo, ou seja, a individualização do eu-poético. O poeta tardio “[...] abre 

mão de parte de seu dom humano e imaginativo para separar-se dos outros, incluindo o 

precursor, e faz isso em seu poema colocando-o em relação ao poema-pai de modo a fazer 

com que esse poema também passe por uma askesis [...]” (BLOOM, 2002, p. 65). 



32 
 

A askesis está retoricamente ligada ao tropo da metáfora. Para Bloom (1995, p. 109-

110), “[...] a metáfora conduz o poema a irremediáveis imagens dualísticas que opõem o 

interior ao exterior. Os poemas triunfam ao triunfar sobre as limitações de suas próprias 

metáforas [...]”. O crítico também acrescenta que “[...] como tropo de influência, a metáfora 

transfere o nome a uma série de objetos inaplicáveis, em uma askesis ou trabalho de 

sublimação que é ele mesmo uma gratificação substitutiva” (BLOOM, 1995, p. 82). 

A askesis “limita a poesia ao criar um perspectivismo do interior contra o exterior” 

(BLOOM, 1995, p. 83), em que a sublimação gera a diminuição do próprio eu-poético e a 

aceitação da sobrevivência do precursor como algo inevitável. Sendo assim, “[...] o poeta 

forte quer expressar os mesmos conteúdos do poema anterior, mas desvia a expressão, através 

da metáfora, de tal maneira que o novo poema se torne independente” (ERICKSON, 2003, p. 

234) e o produto final desse processo é a formação de “uma vontade poética plenamente 

desenvolvida” (BLOOM, 2002, p. 167, grifo do autor).  

A escrita de um poema é um processo que requer sacrifício. Assim, para Bloom, 

“[c]ada poema é uma fuga não apenas de outro poema, mas também de si mesmo, o que quer 

dizer que todo poema é uma interpretação distorcida do que poderia ter sido” (BLOOM, 2002, 

p. 168). Enquanto o clinamen e a tessera tentam corrigir ou completar o poema pai, a kenosis 

e a demonização são formas de reprimir a lembrança dos mortos, a askesis é a própria luta de 

morte com os antecessores (BLOOM, 2002, p. 170). 

A sexta e última razão revisionária é chamada de apophrades. Ela significa “o retorno 

dos mortos”, isto é, o retorno do precursor na linguagem do poeta filho, como se a poesia 

anterior tivesse sido escrita pelo poeta posterior (BLOOM, 2002, p. 65). Ou seja, o novo 

poema faz parecer que o precursor estava imitando o poeta efebo ao escrever o seu poema, ou 

como se o poeta efebo tivesse escrito a obra característica do precursor. Este é o estágio 

principal que todo poeta efebo gostaria de atingir, pois é o movimento que separa poetas 

fortes de poetas fracos, visto que o poeta forte supera o precursor. 

A apophrades pode ser considerada uma “tentativa de fazer da tardividade uma 

anterioridade” (BLOOM, 1995, p. 110), enviando o leitor a um sistema figurativo prévio 

(BLOOM, 1995, p. 83). Além disso, é através desse movimento revisionário que o poeta 

pode, enfim, substituir o poema pai pelo seu próprio, apesar de nunca se livrar deste. De 

acordo com Erickson (2003, p. 232), “misprision pode ser traduzido como ‘prisão falsa’, 

porque o efebo aprisiona o significado do poema-pai, distorcendo-o perversamente de modo 

que o significado original não possa ser percebido no seu ato de leitura daquele (ou seja, seu 

próprio poema)”.  
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A apophrades relaciona-se com o tropo da metalepse, que seria o “tropo de um tropo”. 

De acordo com Bloom (1995, p. 111), “na metalepse, uma palavra é substituída 

metonimicamente por uma palavra em um tropo anterior, e assim a metalepse pode ser 

chamada [...] a metonímia de uma metonímia”. Suas defesas psíquicas são a introjeção, que 

seria “a incorporação de um objeto ou instinto de modo a superá-lo” (BLOOM, 1995, p. 83), e 

a projeção, que seria “a atribuição externa de instintos ou objetos proibidos para um outro” 

(BLOOM, 1995, p. 83). Além disso, 

 
A influência como metalepse para a leitura tende a ser ou uma projeção e 
distanciamento do futuro, e portanto uma introjeção do passado pela 
substituição de palavras posteriores por palavras anteriores em tropos 
prévios, ou então, mais frequentemente, um distanciamento e projeção do 
passado e uma introjeção do futuro, pela substituição de palavras anteriores 
por palavras posteriores nos tropos de um precursor. De qualquer modo o 
presente desaparece e os mortos retornam, por inversão, para serem 
derrotados pelos vivos (BLOOM, 1995, p. 83). 

 

Bloom (1995, p. 114) afirma que “[...] há muitos poemas que não se sujeitam ao modelo [do 

mapa da desleitura], embora esse não-sujeitamento muitas vezes seja equívoco”. O autor 

também esclarece que o que importa não é a ordem exata das razões, mas o princípio da 

substituição em que as representações e limitações respondem umas às outras (BLOOM, 

1995, p. 114).  

Esses aspectos teóricos do mapa da desleitura poderão ser melhor compreendidos 

através de sua aplicação à peça Pigmaleão, em que analisaremos a peça como uma desleitura 

de A megera domada e fruto da angústia da influência de Shaw com relação a Shakespeare. 

Entretanto, passaremos à leitura convencional da peça shawniana antes de analisarmos as 

obras antiteticamente. 
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2  LEITURAS CONVENCIONAIS DE PIGMALEÃO 

 

 

2.1 O PREFÁCIO 

 

 

Pigmaleão: um romance em cinco atos começa com um Prefácio, chamado “Um 

professor de Fonética”. Nele, Shaw (1957, p. 5) afirma que sua peça precisa de uma sequência 

e não de um prefácio, mesmo assim ele o escreve para tratar de fonética. Shaw argumenta que 

os ingleses não têm respeito por sua língua e que estes não a ensinam para suas crianças de 

modo a fazê-las compreender o que falam ou escrevem. Ele destaca como a língua inglesa 

possui tantas consoantes e que a maioria delas não é pronunciada, o que o faz acreditar na 

necessidade de uma reforma promovida por um foneticista entusiasta, e por isso escolheu um 

para ser o herói de sua peça.  

Shaw (1957, p. 6) menciona vários estudiosos de fonética da época, como Alexander 

Melville Bell (1819-1905), Alexander J. Ellis (1814-1890), Tito Pagliardini e Henry Sweet 

(1845-1912). Este último era considerado por Shaw como sendo o melhor estudioso de sua 

área e o popularizador da fonética. Sweet considerava os outros foneticistas como idiotas e 

repudiava as tradições da universidade de Oxford (SHAW, 1957, p. 6). 

Shaw (1957, p. 7-8) comenta sobre os livros de caligrafia do sistema Pitman, em que 

pessoas copiavam as transcrições fonéticas para entender melhor o alfabeto fonético e que 

também era visto como o padrão a ser seguido. O autor também afirma que Higgins não é 

uma representação de Henry Sweet, porém há alguns aspectos de Sweet na peça (SHAW, 

1957, p. 8). Para Shaw, era importante que a peça fizesse o público perceber que existiam 

estudiosos da fonética e que eles estavam entre as pessoas mais importantes da Inglaterra 

daquela época (SHAW, 1957, p. 8).  

Ainda no Prefácio, Shaw (1957, p. 9) afirma que sua peça é deliberadamente didática, 

expondo seu argumento de que a grande arte não pode ser nada além do que isso. Afirma 

também que a transformação sofrida por Eliza não é nem impossível nem incomum, porém as 

floristas ambiciosas que lêem essa peça devem aprender seu alfabeto novamente e com o 

acompanhamento de um especialista em fonética. Portanto, a simples imitação da fala 

aristocrática só as faria passar por ridículas (SHAW, 1957, p. 9). 
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Há uma nota aos técnicos (SHAW, 1957, p. 11) para dar instruções de como a peça 

deveria ser encenada, de acordo com os equipamentos de cena de cada teatro. Explica também 

o uso da vogal ‘e’ ao contrário (Ə), que significaria uma vogal neutra e surda conhecida na 

língua inglesa como o som schwa. Essa explicação demonstra a preocupação do dramaturgo 

em escrever foneticamente as falas dos personagens de acordo com seu sotaque. 

 

 

2.2 COMENTÁRIOS CRÍTICOS SOBRE OS ATOS 

 

 

O Ato I começa em Londres à noite com uma forte chuva de verão. As pessoas se 

protegiam da chuva repentina embaixo da igreja de São Paulo em Covent Garden (conhecida 

como a igreja dos atores). No primeiro momento deste ato, os personagens não possuem 

nomes, são apenas apresentados a partir de suas ocupações ou funções, como florista, filha, 

tomador de notas, entre outros. Essa qualificação do nome por meio de uma característica que 

lhe é inerente é chamada de epíteto. Nas comédias, o uso de tipos é um traço bastante comum, 

principalmente na comédia de costumes. Em Pigmaleão, os personagens só adquirem um 

nome próprio em cena quando se apresentam uns para os outros ou quando obtém 

familiaridade entre si, dando universalidade aos personagens. Essa universalidade provoca 

empatia entre os espectadores, ou seja, eles se sentem familiares com os personagens e até se 

vêem no lugar deles. 

Para Eric Bentley (1947, p.119), este ato seria como um prólogo em que os dois 

protagonistas se encontram, no entanto, o prefácio exerceria esse papel na peça, pois 

apresenta a temática da peça antes da representação propriamente dita. É no primeiro ato que, 

para Nigel Alexander (1988, p. 24), as pessoas da sociedade inglesa são analisadas. Há 

pessoas de diferentes classes sociais: uma florista pobre, um grupo de proletariados, uma 

família de classe média decadente, um rico coronel Anglo-indiano e um professor de fonética 

arrogante. Para Louis Crompton (1988, p. 46), os modos sempre foram a preocupação 

principal das comédias e em Pigmaleão os sotaques são meramente roupas exteriores. 

Entretanto são essas “roupas” que distinguem os personagens, pois revelam a que classe 

social eles pertencem. 

Freddy Eynsford Hill entra em cena e já se mostra incapaz de arranjar um táxi para ele, 

sua mãe e irmã; ele diz ter tentado pelos arredores, mas não conseguiu encontrar nenhum. Sua 
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mãe e irmã o chamam de inútil e o mandam só voltar quando tiver achado um táxi para 

voltarem para casa. Assim, Freddy sai e esbarra na florista. Este incidente é marcado por um 

relâmpago e um intenso trovão, representando a entrada da protagonista em cena. Na 

literatura ocidental, essa referência aos fenômenos naturais representa a reação da natureza 

aos acontecimentos, e, na comédia, é utilizada para satirizar essa própria convenção. 

A florista senta-se no pedestal de uma coluna da igreja como se fosse uma estátua, 

criando uma primeira relação com o mito de Galatéia e Pigmaleão. Veste roupas já gastas, 

nem um pouco atraentes, e está bastante suja. Eliza pede dinheiro pelas flores que Freddy 

derrubou e a mãe dele paga, contrariando sua filha Clara. A filha se mostra mesquinha ao 

insinuar que as flores valiam menos do que uma moeda de seis centavos e que sua mãe 

deveria pedir o troco. A mãe de Freddy se mostra preocupada em manter os padrões 

convencionais ao ver que a florista chamou seu filho pelo nome, como se o já conhecesse. 

Porém, Eliza afirma que nunca o tinha visto antes e o chamou de Freddy ou Charlie como 

qualquer outro estranho, assim como chamaríamos um estranho de José ou João. 

Ao chegar um cavalheiro também fugindo da chuva, a florista tenta vender suas flores 

para ele, porém ele não tem moedas para pagar e apenas dá-lhe um trocado. Neste momento 

um espectador avisa a florista que há um homem escrevendo tudo o que ela fala. Ela se 

mostra transtornada, dizendo que tem o direito de vender as flores na rua e que não fez mal 

algum ao cavalheiro. Ela também implora ao senhor que não a deixem acusá-la, pois eles 

acharão que é uma prostituta. Um dos espectadores fala que a florista achava que o tomador 

de notas era um investigador ou um informante da polícia, porém, pelas suas botas, ele era 

apenas um cavalheiro. O tomador de notas estava escrevendo as falas de todos em 

transcrições fonéticas. Para John Bertolini (1991, p. 101), a imagem de Higgins tomando nota 

em baixo do pórtico da igreja representa uma metonímia de um dramaturgo, já que tomar 

notas faz parte dessa profissão e era uma prática de Shaw. 

Antes, todos os personagens da cena estavam contra Eliza, dizendo para ela calar a 

boca e não ficar reclamando, porém logo depois todos ficam a favor da moça, alegando que 

ela não fez nada de ruim para ninguém. Para Nigel Alexander (1988, p. 25), apesar de Eliza 

ser bastante pobre, há alguns personagens que tentam protegê-la da força da autoridade. Além 

disso, Alexander afirma que Pickering pode ser visto como um representante da força e da 

autoridade com um pouco de caridade e propósito humanitário, Freddy e sua família são 

representantes do refinamento inútil e Higgins representa o poder do intelecto. 

O tomador de notas diz de onde cada pessoa veio a partir de seus sotaques. Enquanto 

isso, a florista continua se lamuriando, dizendo que é uma boa garota. A especialidade de 
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Higgins em fonética dava poder a ele sobre os outros, por ter conhecimento de símbolos 

estranhos (transcrições fonéticas) e por fazer parecer que identificava, através de um passe de 

mágica, os lugares de origem de cada personagem da cena. Bertolini (1991, p.102) afirma que 

com a habilidade de Higgins em dizer a origem de cada pessoa, ele acaba se tornando o 

mestre das origens, no qual nenhum personagem pode esconder sua origem individual dele. 

O tomador de notas fala com Clara e ela o trata de forma grosseira, o que mostra que 

apesar de ser uma moça de uma classe média, não mostra educação ao falar com as pessoas. 

Para Crompton (1988, p. 46), esta cena possui dois tipos de vulgaridade. A vulgaridade da 

classe baixa da florista, ao tentar persuadir os outros a lhe dar dinheiro [pelas flores] e ao ficar 

histérica quando acha que é suspeita de prostituição, gritando alto em protestos a favor de 

suas virtudes. E a comparação dos modos de Eliza (a florista) com os de Clara, uma garota de 

classe média, mostra que Clara é até pior do que a primeira, pois apesar de ser igualmente 

agressiva ao tratar estanhos e de se ofender rapidamente, Clara não tem um motivo específico 

para agir assim. 

Após a chuva, todos vão embora e só ficam em cena o tomador de notas, o cavalheiro 

e a florista. O cavalheiro (Pickering) pergunta ao tomador de notas (Higgins) como ele 

consegue descobrir a origem de cada pessoa e Higgins responde que é através da fonética, sua 

profissão e hobby. Enquanto eles conversam, a florista continua se defendendo contra 

acusações que nem existem mais. Esse comportamento provoca raiva em Higgins e este 

afirma que a florista não tem direito de viver por articular sons tão horríveis quanto de 

animais, e que ela deveria falar melhor já que sua língua é a língua de Shakespeare e de 

Milton. Neste momento ele tenta se destacar ao falar que poderia transformar a florista em 

uma duquesa em uma festa na embaixada ou até arranjar um cargo de governanta ou 

assistente em uma loja, cargos que requerem um inglês melhor do que o dela. Com esta 

afirmação pode-se perceber como os diferentes sotaques distinguem as diferentes classes 

sociais, indo ao encontro do pensamento de Alexander (1988, p. 26) de que uma das mais 

importantes idéias da peça é que a fala e o sotaque são grandes barreiras sociais. 

Ao sair com Pickering, Higgins escuta as badaladas do relógio da igreja, fazendo-o 

lembrar que se deve fazer caridade, ou seja, que existem outras pessoas que são mais 

necessitadas do que ele. Sua generosidade inesperada, para Alexander (1988, p. 25-26), é um 

alerta aos espectadores de que a peça será sobre caridade. Porém, seu gesto parece algo 

irônico e não um costume que ele possui. Além disso, a caridade não é o tema principal da 

peça, mas sim a transformação através da linguagem. A florista fica atordoada ao perceber 

que Higgins lhe deu várias moedas. Quando Freddy volta à cena com um táxi, que não precisa 
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mais, Eliza diz que irá de táxi para casa. Ao dizer isso, o motorista não a deixa entrar, a não 

ser depois de mostrar que pode pagar pela corrida. Para parecer alguém rica e importante na 

frente de Freddy, Eliza pede ao taxista que a leve ao Palácio de Buckingham, que é onde a 

realeza vive. Porém, ao sair de perto de Freddy, ela diz onde realmente mora. Isso mostra 

como as aparências importam para essa sociedade. Esta cena também provoca o humor e o 

riso, pois nela constata-se a inverossimilhança, já que Eliza era uma pessoa suja e maltrapilha 

querendo ir à residência da realeza. 

Ao chegar em sua casa, Eliza fica chocada com o preço da corrida do táxi, fazendo o 

motorista perguntar se ela nunca tinha andado em um (o que provavelmente procede). Ela 

querendo parecer uma pessoa que não é, afirma que já andou milhares de vezes, porém o 

taxista não acredita e não cobra o dinheiro pela corrida. Sua modesta casa fica em um bairro 

pobre da cidade, onde há poucos luxos e poucas coisas, mas com valores sentimentais, tais 

como: um dos quadros de vidro da janela quebrado e remendado com jornal, um retrato de um 

ator popular e uma página de roupas de modas femininas pendurados na parede, uma gaiola 

sem pássaros, que continua pendurada na janela como uma recordação. Eliza está alegre por 

ter dinheiro além do que sempre ganha, mas continua pensando em economizar. Ela se deita 

na cama com a mesma roupa que chegou da rua. Isso mostra o quão pobre ela é por não ter 

roupas de dormir ou mesmo uma lareira acesa para protegê-la do frio.   

O ato II se passa no dia seguinte ao ato anterior e no laboratório do professor Higgins, 

onde há muitos objetos relacionados à pesquisa fonética e fonológica. Higgins é descrito 

como uma pessoa de interesse por tudo que pudesse ser estudado com cunho científico e, ao 

mesmo tempo, uma pessoa descuidada em relação a si mesmo e aos outros. O autor também o 

descreve como um bebê impetuoso que requer vigilância contra momentos embaraçosos. 

Bertolini (1991, p. 101) concorda com essa descrição, já que Higgins demonstra pouca idéia 

acerca de si mesmo e tem um raro momento de auto-compreensão ao afirmar que nunca foi 

como os outros homens. 

Logo após Higgins terminar de explicar para Pickering os diferentes sons que 

consegue identificar, Eliza chega à sua casa. Quando a vê, o professor lhe manda embora, pois 

já havia anotado suas falas no dia anterior e, por isso, já não servia mais para seus estudos. 

Porém, ela demonstra interesse em ter aulas para falar melhor, para que pudesse trabalhar 

como vendedora em uma loja de flores e não precisar mais vender flores na rua. Eliza explica 

que está disposta a pagar pelas aulas, mostrando tanto os valores dessa sociedade em que 

ninguém faz nada sem haver lucro como o moralismo pequeno-burguês que se manifesta pela 

recusa de “esmolas”. Entretanto, ela se assusta quando Higgins analisa quanto dinheiro ela vai 
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pagar por seus serviços. Neste momento, Higgins a manda parar de chorar e afirma que, se ele 

decidir ensiná-la, ele será pior do que dois pais juntos. Higgins lhe dá um lenço e a ensina que 

não se deve secar as lágrimas com a manga da camisa. Quando a Sra. Pearce, a empregada de 

Higgins, pega o lenço, Eliza o puxa de volta para si, afirmando que Higgins tinha lhe dado. 

Nessa cena percebe-se que Eliza não consegue compreender o que professor estava querendo 

dizer.  

Pickering se mostra interessado no experimento e diz que vai pagar por todas as 

despesas das aulas se Higgins não conseguir transformar Eliza em uma dama. Em seguida, 

Higgins aceita a aposta de transformá-la em uma dama, apenas pelo prazer de conseguir 

realizar este feito. Neste momento é que a ação começa, como afirma Bentley (1947, p. 119), 

pois o conflito da peça é gerado a partir do processo e do conseqüente aperfeiçoamento verbal 

de Eliza. 

Higgins pede para a Sra. Pearce levar Eliza, tirar suas roupas e queimá-las. Eliza, ao 

escutar que precisa tirar suas roupas, protesta dizendo que é uma boa moça. A Sra. Pearce 

mostra-se preocupada não só com a situação financeira de Eliza durante o período que ficará 

em Wimpole Street, mas também com o futuro da florista após o experimento. Higgins, por 

outro lado, não mostra interesse nos sentimentos de Eliza e, por isso, afirma que a jogará na 

sarjeta após o experimento. 

Eliza demonstra o desejo de ir embora ao ser maltratada por Higgins, mas ele tenta 

convencê-la a ficar, oferecendo chocolates, dinheiro para táxis, além de ouro e diamantes. 

Essa oferta a faz protestar, pois como afirma Charles Berst (1988, p. 62), Eliza acha que 

Higgins quer comprá-la com jóias e ouro, por ser uma moça pobre, e por isso ela recusa no 

primeiro momento. Eliza não aceita os chocolates quando Higgins os oferece porque acha que 

poderia ficar drogada a partir deles. Crompton (1988, p. 47) também sugere a suspeita de que 

Higgins quisesse drogá-la ou seduzi-la, já que o professor intimida a florista a participar do 

experimento. Alexander (1988, p. 28) também concorda com Crompton e Berst ao afirmar 

que Eliza dá a entender que Higgins poderia estar interessado em fazê-la vender seu corpo em 

troca de casa ou educação.  

Apesar da preocupação da Sra. Pearce e do coronel Pickering, Higgins propõe seu 

plano e ordena que Eliza more lá por seis meses para falar bem como uma dama em uma loja 

de flores. Se Eliza se comportasse bem, teria dinheiro para comprar bombons e tomar táxis, 

mas, se não, apanharia com uma vassoura e dormiria na cozinha. Ao final do experimento, 

Higgins a levaria bem vestida até o Palácio de Buckingham para testar o resultado. Se o rei 

descobrisse que ela não era uma dama, sua cabeça seria cortada como exemplo para outras 
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floristas ambiciosas, porém, se não fosse descoberta ganharia uma quantia em dinheiro para 

recomeçar sua vida como uma dama em uma loja (SHAW, 1957, p. 45-46).  

A Sra. Pearce leva Eliza até seu quarto e mostra o banheiro a ela. A empregada diz que 

Eliza deve se comportar de acordo com as regras da casa, ou seja, tomar banho e trocar suas 

roupas todos os dias. Esses hábitos eram incomuns ao seu dia-a-dia, pois nunca tinha tirado 

todas as suas roupas por achar indecente e também por ter medo de morrer de frio sem suas 

roupas quentes. Eliza diz que não possuía camisola de dormir e, portanto, dormia do mesmo 

jeito que andava durante o dia. Ela tem muito medo do frio, mas a Sra. Pearce promete 

colocar uma compressa de água quente em sua cama. A cena do primeiro banho de banheira 

de Eliza mostra-se cômica, pois gera risos com a ação da personagem que se mostra 

transtornada com a idéia do banho. Ao mesmo tempo, esta cena pode ser comovente quando 

vista pela dimensão social, pois mostra a realidade de uma pessoa de classe baixa que não tem 

condições financeiras de estar bem aquecida e de poder tomar um banho quente sempre que 

quiser. 

Enquanto Eliza toma banho, Pickering conversa com Higgins para saber quais são 

suas intenções com Eliza, se sexuais ou profissionais. Alexander (1988, p. 28) afirma que essa 

parte da cena provoca no espectador uma expectativa sobre o relacionamento entre Higgins e 

Eliza, já que desde o início os personagens se questionam sobre o assunto. Higgins diz que 

não gosta de ter amizades com mulheres porque elas se tornam ciumentas e ele se torna um 

tirano egoísta, por isso é um solteiro convicto. Quanto à Eliza, o professor não a vê como 

pessoa, pois a chama de “coisa”, e como ela será sua pupila, será como algo sagrado para que 

a aprendizagem realmente aconteça. Ou seja, Higgins só está interessado pela mente de Eliza 

como tema de um experimento e não considera que ela tenha um corpo ou até mesmo 

sentimento, portanto, não há possibilidade de uma relação amorosa entre os dois.  

Em seguida, a Sra. Pearce conversa com Higgins sobre seu comportamento. Uma de 

suas recomendações é que o professor não deve falar palavras de baixo calão, para mostrar a 

Eliza que ela deve ser educada. A empregada também chama atenção para o uso da roupa de 

dormir como guardanapo e o modo como Higgins se comporta durante as refeições. A Sra. 

Pearce acaba se apresentando como uma espécie de mãe para o professor, dando-lhe 

conselhos para fazê-lo parecer um bom exemplo para Eliza. Ele mesmo afirma para Pickering 

que nunca se sentiu totalmente adulto, como os outros homens (SHAW, 1957, p. 52). 

Quando Alfred Doolittle, pai de Eliza, chega à casa de Higgins, o professor não está 

preocupado com o que ele possa dizer sobre a moça estar morando lá, demonstrando interesse 

apenas em seu dialeto. Doolittle pede sua filha de volta e Higgins não o contraria, dizendo que 
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pode levá-la. Entretanto, Doolittle quer tirar proveito da situação, já que acha que Higgins 

quer ficar com Eliza. Berst (1988, p. 62) afirma que Doolittle se apresenta como o pai 

melodramático de uma filha arruinada, que antecipando o pior, se sente desapontado por nada 

ter acontecido com ela. Se realmente tivesse acontecido algo entre a filha e o professor, o pai 

poderia exigir o casamento dela e talvez até ganhasse um dote. Entretanto, não foi isso que 

aconteceu.  

Higgins acredita que Doolittle poderia ser um político, já que o lixeiro possui o dom 

da retórica. Apesar de Doolittle afirmar que a pobreza indigna é o seu caminho, ele tenta usar 

todo seu poder de persuasão para convencer Higgins de que, se Eliza vai ganhar uma vida 

melhor, ele, como pai dela, também deve ganhar algo. Por isso, pede uma nota de cinco libras 

em troca da filha [cerca de 330 libras, ou 945 reais nos dias atuais], reclamando ser um 

homem pobre necessitado e prejudicado pela classe média (CROMPTON, 1988, p. 49). 

Doolittle se mostra como uma pessoa amoral que critica os costumes morais da classe média. 

Quando Higgins oferece a ele uma nota de dez libras ao invés de cinco, Doolittle prefere a de 

cinco, porque dez seria muito dinheiro para quem não está acostumado, o que traria 

infelicidade para ele.  

De acordo com Alexander (1988, p. 30), quando Doolittle chega pedindo dinheiro por 

Eliza, ele afirma que não tem dinheiro para ter moralidade. Doolittle segue apenas seus 

instintos naturais, sem se importar com o que os outros pensam dele, ou com o bem-estar dos 

outros, a não ser o seu próprio. 

Para John Mills (2002, p. 108), Doolittle usa gírias com linguagem formal na mesma 

sentença, o que mostra a vulgaridade da fala em paralelo à de estilo. O lixeiro sempre usa a 

expressão “pobre favorecido”, termo usado de modo inverso: ele pertence aos “pobres 

desfavorecidos”, destacando os aspectos dessa condição, e admite possuir certa atração por 

ela (MILLS, 2002, p. 109). Outra expressão bastante utilizada por ele é a “moralidade da 

classe média” que traz a comicidade e vulgaridade a sua fala. Esses aspectos, de acordo como 

Mills, fazem parte da essência de Doolittle. 

Apesar de provocar o riso, Doolittle se mostra como um “homem pensante”, ao 

apresentar certo refinamento de percepção intelectual e qualidade de pensamento quando fala 

com Higgins e Pickering (MILLS, 2002, p. 109). Doolittle representa um rico personagem 

cômico, pois une qualificações intelectuais a qualificações morais questionáveis (como 

preguiça e gosto pela bebida). Essa incompatibilidade mental e moral também se manifestam 

nos componentes estilísticos e fonéticos de sua fala (MILLS, 2002, p. 1110-111). Apesar de 

ter uma boa capacidade mental e uma condição financeira favorável, isso não faz de Doolittle 
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um personagem cômico ideal, afinal o personagem trágico é que deveria ser virtuoso 

(característica que Doolittle mostra não ter, pois demonstra apenas vícios), excelência e 

elevação social. 

Ao ser perguntado sobre a sua situação matrimonial, Doolittle afirma que não está 

casado oficialmente com sua mulher (a sexta madrasta de Eliza) porque ela não quer. 

Doolittle dá um conselho para quem for se casar com Eliza: que faça isso enquanto a filha é 

jovem e não tem muita maturidade, pois, se deixar para depois, o homem se arrependerá; 

porém, se o fizer logo, ela é que se arrependerá no futuro e é melhor que a mulher se 

arrependa do que o homem. Esse comentário do lixeiro mostra um aspecto machista em que 

apenas as mulheres é que devem sofrer, por não saberem ser felizes ao lado de um homem. 

Ao voltar à sala, Eliza surpreende a todos pela qualidade do vestuário, apesar de sua 

pobreza de estilo. A moça afirma ser fácil para as damas se manterem limpas com água 

quente e fria, toalhas de lã e sabonete com perfume de flores, mas queria que elas vissem 

como é a realidade para uma pessoa pobre como ela. Novamente temos a exposição da 

diferença entre classes sociais, onde os economicamente favorecidos têm mais condições de 

higiene pessoal do que os menos favorecidos.  

Em seguida, Eliza explica que seu pai só poderia ter ido à casa do professor para pedir 

dinheiro para se embriagar e Doolittle pergunta qual seria o outro motivo para ele querer 

dinheiro, se seria para entregar no prato da igreja. Nessa situação, percebe-se a concepção de 

Doolittle sobre a caridade como algo inútil, pois é melhor ficar com o dinheiro para si do que 

doar para outros. Entretanto, observando-se a caridade feita por Higgins ao ter jogado 

algumas moedas para Eliza, percebe-se que, após a boa ação, Eliza pôde pensar sobre sua 

situação e resolveu ir atrás de uma melhoria em sua vida (aprender a falar corretamente). 

Portanto, a caridade valeu à pena.  

Eliza pretende ir de táxi até Tottenham Court Road, onde provavelmente trabalhava 

antes, para mostrar às outras garotas como sua vida melhorou. Higgins a critica por querer 

humilhar as outras floristas agora que mudou de vida.  

A instrução cênica descreve a primeira aula de Eliza como uma consulta médica, que 

seria um exemplo de sua rotina até a primeira aparição na sociedade londrina. Higgins pede 

que ela fale o alfabeto e conclui que ela é um exemplo do que acontece com uma criança que 

passa nove anos na escola para aprender a falar e a ler: um desastre total. Neste episódio, 

percebe-se a crítica do professor ao modo como os alunos são ensinados no ensino 

fundamental, que os tornam incapazes de falar e ler de acordo com a gramática normativa da 

língua inglesa. 
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O ato III se inicia à tarde na casa da mãe de Higgins, a Sra. Higgins. A casa da Sra. 

Higgins possui alguns quadros, um em particular é seu retrato de quando era mais jovem. 

Possui também uma poltrona elisabetana do estilo do mesmo escultor da igreja do primeiro 

ato. Higgins entra de forma brusca na casa de sua mãe, fazendo-a reclamar dessa atitude e por 

ter ido até lá no dia em que recebe suas visitas. Ela afirma que seus amigos deixam de visitá-

la a partir do momento que encontram Higgins, já que o filho não trata os convidados dela de 

forma educada.  

Apesar de permanecer na casa da mãe mesmo contra a vontade dela, o professor a 

avisa que “pegou” uma menina, fazendo sua mãe acreditar que ele está tendo um caso 

amoroso. Porém, Higgins afirma que não se importa com mulheres mais jovens porque são 

todas idiotas e que sua idéia de mulher perfeita é alguém como sua mãe. Essa afirmação 

retrata um possível complexo de Édipo, já que Higgins, de um modo geral, não se interessa 

por outras mulheres a não ser sua mãe. Esse aspecto refletiria uma característica da 

dramaturgia do início do século XX, em que as idéias científicas em voga eram 

explicitamente aproveitadas nas obras de arte.  

Higgins somente mostra interesse por outras mulheres quando deseja algo que elas 

façam para ele, para modificá-las (como fez com Eliza), ou ainda para identificar nelas 

alguma característica sua. A Sra. Higgins pede ao filho que se sente e tire as mãos dos bolsos, 

mais uma vez tratando-o como um garoto e não um adulto. Para Maurice Valency (2002, p. 

98), ela se mostra a personificação da mãe ideal: bonita, charmosa, inteligente, rica e com 

gosto impecável. No entanto, nem a instrução cênica, nem as falas da Sra. Higgins, mostram 

todas essas características mencionadas por Valency.  

Higgins conta à mãe que convidou Eliza para ir à recepção social de sua casa. A Sra. 

Higgins mostra-se preocupada tanto na recepção de uma florista em sua reunião, como na 

reação da moça perante os outros convidados. Higgins, no entanto, acalma sua mãe afirmando 

que treinou Eliza para falar e se comportar corretamente, já que ela só deverá conversar sobre 

o tempo e a saúde – dois assuntos comuns à conversa casual britânica. A analogia a esses dois 

tópicos seria uma crítica da falta de profundidade nas conversas das reuniões sociais da elite. 

Depois de alguns meses de estudo, esse seria o primeiro teste de Eliza em público. Pelo que 

Higgins afirma, ela estava aprendendo bem e ele ganharia sua aposta. 

Por coincidência ou não, a senhora Eynsford Hill e sua filha, Clara – que são as 

mesmas pessoas apresentadas no início do primeiro ato – chegam à recepção da Sra. Higgins.  

Higgins as trata de forma rude, o que faz sua mãe pedir desculpas por sua atitude. Ele, por sua 

vez, nem percebe o que faz. Higgins trata as pessoas apenas de acordo com seu interesse, por 
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isso, para ele, os Eynsford Hill são importantes para estarem na recepção apenas para testar 

Eliza e nada mais.  

Clara demonstra interesse no professor e acredita que as pessoas deveriam falar o que 

elas realmente acham, porém Higgins não acredita nisso, pois ser franco não seria muito 

simpático. Isso denotaria uma ironia ao seu próprio comportamento. O professor afirma que 

todas as pessoas são selvagens, que supostamente devem ser civilizadas e cultas, porém 

questiona quantos conhecem o significado de arte, filosofia e ciência. Suas perguntas ficam 

sem resposta, mas percebe-se sua crítica a uma sociedade que se importa somente com as 

aparências e o dinheiro. 

Quando Eliza chega à reunião, dá uma impressão de beleza e distinção. A Sra. 

Eynsford Hill tem a impressão de tê-la visto antes e Higgins exclama que se lembra de onde 

conhece os Eynsford Hill, de Covent Garden. Esse fato traz um pouco de preocupação ao 

professor, pois Eliza pode colocar o teste em risco perante pessoas que já viu antes.  

Após um longo silêncio, a Sra. Higgins pergunta sobre o tempo a Eliza e ela responde 

com uma previsão meteorológica, fazendo Freddy rir com essa conversa. Ao falar de saúde, 

Eliza volta às origens e fala sobre sua tia que morreu de influenza. Quando comenta acerca da 

realidade em que viveu, usando uma palavra em seu “dialeto” para dizer que sua tia foi morta, 

explica que sua tia tinha tido difteria no ano anterior e que seu pai dava gin para acalmá-la, 

Eliza quase acaba com a credibilidade de seu disfarce. Eliza também comenta sobre a relação 

de sua tia e seu pai com a bebida. Para a tia, a bebida alcoólica era como o leite materno, e no 

caso de Doolittle, a mãe de Eliza sempre dava dinheiro para ele beber e ficar mais alegre. 

Eliza acredita que o homem sóbrio fica depressivo e que um pouco de bebida alcoólica o 

ajuda a ficar mais feliz. Isso reflete as concepções de sua realidade, do que ela aprendeu a 

julgar como correto. Assim, como menciona Bentley (1947 p. 119), Eliza se comporta como 

uma boneca mecânica imperfeita nessa primeira fase do experimento.  

Eliza vai embora e a Sra. Eynsford Hill afirma que não vai se acostumar com um novo 

linguajar, porém Clara acredita ser interessante usá-lo nas três reuniões a que eles ainda iriam. 

Neste ponto, os personagens pensam que Eliza usa gírias “modernas”, quando são apenas 

palavras as quais ela está acostumada a utilizar. Essas reuniões, em casas de pessoas da elite, 

representam a tentativa da família Eynsford Hill de manter vínculos na alta sociedade após 

estarem pobres e sem muitos conhecidos. Essa é a desculpa da mãe de Clara para a filha não 

ter bons modos. 

Para Crompton (1988, p. 47), o clímax de Pigmaleão como comédia de costumes 

acontece quando Eliza faz fofocas de Lisson Grove com toda a pompa. A piada está na 
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maneira em que sua antiga vulgaridade volta à tona; quando a florista, travestida de dama, fala 

sobre suas teorias acerca da morte de sua tia. Até Clara supera as repetições de papagaio de 

Eliza quando usa a “gíria” dita por ela, considerando o termo o que há de mais novo nas 

conversas da alta sociedade. Segundo Valency (2002, p. 99), Clara Hill apresenta uma 

tendência contrária à que motiva a ascensão de Eliza no mundo. Para ela, utilizar a fala da 

classe baixa se estiver na moda é algo considerado válido.  

Quanto ao comportamento dos personagens nesse terceiro ato, Crompton (1988, p. 47) 

afirma que Shaw usa os modos requintados da Sra. Eynsford Hill, da Sra. Higgins e do 

Coronel Pickering para contrastar com a falta de modos de Clara e Eliza. Higgins também se 

iguala às moças por não ter modos. Seus maus modos, sua crueza, não expressam 

vulgaridade. 

Após a saída dos convidados, a Sra. Higgins, o professor e o coronel Pickering 

conversam sobre a atuação de Eliza. Para a Sra. Higgins, a florista deu um toque pessoal às 

falas pronunciadas corretamente e esse tom não será eliminado enquanto ela estiver sendo 

ensinada apenas por Higgins. Ou seja, o professor possui uma linguagem imprópria para ser 

ensinada à Eliza, principalmente no quesito conteúdo. Ele só se preocupa com a forma, em 

como as frases soarão e como elas estarão estruturadas gramaticalmente, sem perceber que a 

linguagem é algo que deve ser adequado de acordo com as diferentes situações. De certa 

forma, quem mostra à Eliza como se comportar adequadamente é o coronel Pickering. 

A Sra. Higgins tenta alertar seu filho sobre a seriedade da situação que ele está 

criando. Porém, Higgins só se preocupa consigo mesmo e não quer ver além (VALENCY, 

2002, p. 91). Sua meta é apenas ganhar a aposta. Eliza, por sua vez, está se comportando 

como uma secretária para ele, pois sabe onde estão suas coisas e o lembra de seus 

compromissos. A Sra. Higgins acredita que Higgins e Pickering se comportam como duas 

crianças brincando com sua boneca viva. Ou seja, eles não mostram compreensão de que 

Eliza é uma pessoa, que possui sentimentos e desejos; pelo contrário, é apenas um objeto. 

Entretanto, Higgins discorda de sua mãe e acha que esse experimento é o mais trabalhoso que 

já teve, pois acredita ser muito interessante pegar uma pessoa e transformá-la em uma outra 

pessoa totalmente diferente através da criação de uma nova linguagem; para ele é como se 

estivesse preenchendo o enorme abismo que separa uma classe da outra e uma alma da outra 

(SHAW, 1957, p. 82). Higgins dá uma nova vida a Eliza, uma vida de qualidade, diferente da 

vida bruta a qual levava. Esse episódio faz referência ao mito de Pigmaleão e Galatéia 

descrito no livro X de Metamorfoses de Ovídio, onde o escultor Pigmaleão transformou 

marfim em uma escultura, Galatéia, e a deusa Afrodite deu-lhe a vida. No caso de Higgins, 
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Eliza é apenas uma florista pobre, um objeto sem status social que será transformado em uma 

dama da sociedade.  

O experimento ocupa todo o tempo do professor e do coronel. Eles sempre estão 

falando da moça, ensinando-a, inventando novas Elizas. A florista mostra ter talento para 

aprender e distinguir novos sons, aprendendo até a tocar piano. Porém, para a Sra. Higgins 

esse talento não é suficiente, pois os hábitos e modos que eles estão ensinando à Eliza a 

qualificam para ser uma dama, ou seja, uma moça que não precisa trabalhar para sobreviver, e 

por isso a desqualifica para ser uma pessoa independente e trabalhadora como era antes, 

arriscando o seu futuro após o experimento. Os dois homens, no entanto, continuam sem se 

incomodar com esse aspecto do relacionamento com Eliza. 

Na segunda parte do ato III, há a representação do baile em que Eliza acaba se 

passando por uma princesa. Um antigo aluno do professor Higgins, chamado Nepommuck, o 

reconhece. Esse ex-aluno havia se tornado um intérprete que afirma poder falar trinta e dois 

idiomas e distinguir a origem de qualquer pessoa na Europa apenas por sua pronúncia. Ele se 

considera até melhor do que o professor, já que este pode apenas distinguir a origem de uma 

pessoa nos limites Londres. Nepommuck é um personagem que poderia descobrir a farsa e 

fazer Higgins perder sua aposta.  

Eliza não se mostra muito preocupada, já que afirma ter fantasiado essa situação várias 

vezes e naquele momento ela se sente como estivesse em um sonho. É como em um conto de 

fadas, em que todos se mostram encantados com sua presença e param de falar só para a 

verem passar. Como já se apontou, esse episódio lembra o conto da Cinderela de Charles 

Perrault, em que uma menina pobre se veste como uma princesa para ir ao baile no castelo do 

príncipe.  

A anfitriã da festa na Embaixada se mostra interessada pela “filha adotiva” de 

Pickering (como Eliza foi apresentada) e pede para Nepommuck descobrir mais detalhes 

sobre ela. O intérprete afirma que Eliza é uma fraude: ela não pode ser inglesa porque fala a 

língua perfeitamente correta e apenas os estrangeiros que estudaram a língua são capazes de 

falar assim. Nesse aspecto tem-se o uso da ironia, do sarcasmo, pois mostra que a língua não é 

algo fixo que apresenta perfeição fonética. Nepommuck também acredita que Eliza seja 

húngara e princesa, já que, para ele, ela fingiu não saber a diferença entre húngaro e francês. 

Para ele, a moça possuía um ar de nobreza. Essa cena demonstra que Nepommuck finge ser 

alguém que não é, pois por não perceber o disfarce de Eliza, ele próprio se torna uma farsa. 

Quando os anfitriões consultam Higgins como caput, ele descreve Eliza como ela 

realmente é: uma garota londrina que foi ensinada por um especialista. Porém, ninguém 
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acredita nele e continuam achando que ela é uma princesa. Neste caso há inversão da verdade 

como mentira e da mentira como verdade; a verdade mostra-se tão inverossímil que as 

pessoas não lhe dão crédito. 

Os nativos ingleses não falam tão corretamente como ela foi ensinada, por isso ela 

acha que não ganhou a aposta e que nunca vai ser igual a eles. O que é interessante observar é 

que ao achar que não se encaixa em uma classe social alta, Eliza se mostra a mais indicada 

para essa posição, já que as próprias pessoas da classe dominante, que exigem um nível culto 

da língua, não fazem uso dela. 

O ato IV se inicia no laboratório do professor Higgins à meia noite. Essa cena 

representa o fim do sonho de Eliza e o retorno da realidade, como no conto da Cinderela, que, 

após as doze badaladas da meia noite, a pobre moça voltou a ser o que era. Pickering e 

Higgins jogam suas coisas pela sala e agem como filhos da Sra. Pearce, pois se preocupam 

com o que ela vai dizer quando encontrar as roupas deles espalhadas pela casa. Os dois 

continuam conversando sem perceber a presença de Eliza, como se a moça estivesse invisível 

para eles. Um exemplo disso é quando Higgins se pergunta onde estão os seus chinelos: Eliza 

vai buscá-los e os põe em frente a Higgins; o professor, por sua vez, nem percebe que ela os 

deixou lá. 

Eliza fica como um objeto imperceptível na sala. Nem Pickering nem Higgins a 

parabenizam pelo bom desempenho ou perguntam como ela se sentiu no baile, apenas falam 

sobre ela como se ela não estivesse presente como coisa viva. Higgins se sente aliviado por ter 

terminado o experimento, pois o achava interessante no início, mas depois se sentiu 

entediado. No momento do baile, sentiu-se ansioso nos primeiros minutos, porém depois de 

ver que ganharia a aposta com facilidade, ficou agoniado por não ter nada para fazer naquele 

lugar. Além disso, afirma que não querer mais duquesas artificiais e que o experimento foi 

como o purgatório para ele. 

Já o coronel Pickering estava temeroso por Eliza se mostrar tão perfeita, pois acredita 

que há sempre algo profissional em fazer uma coisa superlativamente bem. As pessoas de 

classe alta acham que o estilo vem de sua própria natureza e por isso mesmo não se 

preocupam em aprender a se comportar. Essa cena questiona se a nobreza é inata ou 

adquirida, mostrando a crítica dos próprios membros da classe alta (Higgins e Pickering). 

Neste longo diálogo entre Higgins e Pickering, Eliza é totalmente excluída da 

conversa. É uma contradição ver a personagem, que se sobressaiu por sua fala no ato anterior, 

não ter chance de expor sua opinião. Essa exclusão pode ser vista como uma “violência” 

sofrida por Eliza.  
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Quando finalmente percebe a presença de Eliza, Higgins a trata como uma empregada: 

pede para que apague as luzes e que peça à Sra. Pearce para não fazer café para ele de manhã. 

Ela sente-se furiosa. Quando Higgins volta à procura de seus chinelos, Eliza os joga na 

direção do professor. Ela age dessa forma porque percebe que não tem nenhuma importância 

para ele. Nessa cena, há uma “explosão dramática” em um conflito “cômico”, pois a 

personagem revolta-se contra a repressão sofrida anteriormente, usando um recurso cômico 

que é a jogada de chinelos.  

Na discussão entre Eliza e Higgins, a moça afirma ter ganhado a aposta para o 

professor. Higgins, por outro lado, argumenta que ele foi o responsável pelo sucesso do 

experimento. Mesmo que o professor a tenha ensinado a se comunicar de forma adequada e a 

se comportar, foi Eliza que aprendeu com rapidez todos os sons e que mostrou a todos que ela 

era (e poderia mesmo ser) uma pessoa fina e culta. Assim, tanto o professor quanto a aluna 

são responsáveis pelo sucesso do experimento.  

Durante a discussão, Higgins chama Eliza de inseto, criatura, gato (SHAW, 1957, p. 

100), mas nunca a trata como pessoa. Ele a manda se sentar e ficar quieta como se ela não 

tivesse o direito de mostrar seus sentimentos. Eliza até se compara com os chinelos de 

Higgins, como se um objeto de uso que pode ser importante. Esse conflito lingüístico possui 

uma grande força dramática. 

Para acalmá-la, Higgins oferece uma taça de champanhe, como se a bebida alcoólica 

fosse melhorar o ânimo de Eliza. Neste momento, há uma inversão, característica da comédia: 

a mãe de Eliza que oferecia bebidas alcoólicas ao seu pai para deixá-lo mais alegre ou 

Doolittle que oferecia gin à tia de Eliza para acalmá-la. Nada faz Eliza se acalmar e seus 

questionamentos são: qual o seu lugar na sociedade, aonde ela deve ir, o que ela deve fazer, 

qual será seu futuro daquele dia em diante. Ela ganhou a aposta, mas se sente deslocada. No 

decorrer do experimento, Eliza mudou de propósito: aprendeu a falar corretamente para 

conseguir um emprego em uma loja de flores, mas adquiriu uma linguagem tão perfeita que a 

colocou acima dessa função. 

Ao pegar uma maçã para comer, Higgins afirma que não tinha pensado que Eliza iria 

embora após o experimento. Ele, então, tem a idéia de que ela se case, pois é uma moça 

atraente, mas que não serve para ele, porque, como já havia mencionado antes, é um solteiro 

convicto. Ele diz que sua mãe pode arranjar algum rapaz que se interesse por Eliza, contudo, 

Eliza diz que não está a venda, como se os relacionamentos fossem um negócio. Outra idéia 

que Higgins tem é a de que Pickering pode ajudá-la a montar uma loja de flores para que seja 

seu sustento. 
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A imagem da maçã possui alguns simbolismos. Além de ser considerada como fruto 

proibido que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a maçã também pode 

ser considerada como o símbolo da fertilidade e do amor (HERDER LEXICON, 2007, p. 

130). Essa relação do amor com a maçã pode ser percebida na peça no momento em que 

Higgins aconselha Eliza a casar-se. Por ser esférica, a maçã também pode ser vista como 

símbolo do saber espiritual ou das tentações deste mundo (HERDER LEXICON, 2007, 

p.130). Na peça a maçã pode simbolizar o pensamento ou a criação de uma idéia, já que no 

momento em que Higgins come sua maçã, ele demonstra uma expressão sonhadora de 

felicidade e tem a idéia de que sua mãe pode arranjar um marido para Eliza (SHAW, 1957, p. 

102). A maçã, vista como fruta do pecado também pode contrastar com a castidade de 

Higgins. Ele é um homem que não superou o complexo de Édipo e que nunca se casará com 

nenhuma mulher, já que, como já foi dito, sua mãe é o seu modelo de mulher ideal. 

Voltando à discussão de Eliza e Higgins, a jovem pergunta o que lhe pertence para que 

possa levar consigo, já que suas roupas antigas foram queimadas e para não ser acusada de 

ladra depois de deixar aquela casa. Higgins se sente indignado e afirma que ela pode levar 

tudo menos as jóias que são alugadas. Eliza devolve o anel que ele tinha lhe dado e ele joga o 

anel na lareira, afirmando estar magoado pela mudança de humor que ela provocou nele.  De 

certa forma, Higgins se sentiu afetado pelas acusações de Eliza e se arrependeu de ter gasto 

seu conhecimento com uma menina de uma classe inferior. 

De acordo com o dicionário de símbolos Herder Lexikon (2007, p. 19), o anel 

 

devido à sua forma sem começo nem fim, é o símbolo da eternidade; além 
disso, é símbolo da união, da fidelidade, da integração em uma comunidade; 
por isso ele aparece também como condecoração, distinção e honraria [...]. A 
concepção do poder mágico do círculo faz parte também do simbolismo dos 
anéis; assim, [...] ele é usado como amuleto; nas crenças populares, a perda 
ou o rompimento do anel significam desgraça. 
 

Levando em consideração o significado de anel como símbolo de união e de amor infinito, 

como o anel de casamento, pode-se afirmar que essa representação não está presente na peça, 

pois Eliza não tinha um relacionamento amoroso com Higgins. O anel foi apenas um presente 

para a moça, o que não significa que Higgins deixaria seu estado de solteiro convicto por ela. 

O anel também poderia representar servidão e, desse modo, ao devolver o anel, Eliza estaria 

quebrando sua subserviência a Higgins e tornando-se livre.   

Para Alexander (1988, p. 35), quando o experimento acaba, Eliza mostra desespero 

com a incerteza de seu futuro. Higgins, por sua vez, não entende o motivo da raiva dela, já 
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que este não pensou no que ia acontecer depois do experimento. Para o crítico, o professor 

apenas usou a mente e a voz da aluna, sem levar em consideração o ser humano que estava em 

suas mãos e a partir daí é que o conflito acontece. 

Após a discussão, Eliza volta para seu quarto e troca de roupa, decidida a ir embora, 

representando, assim, a volta à cena inicial. Ao sair da casa de Higgins, a moça encontra 

Freddy, que se diz apaixonado por ela e a pede em casamento. Os dois se beijam no meio da 

rua e policiais os mandam ir para outro lugar, representando a preocupação com a preservação 

da moral. Neste momento, Eliza apresenta uma diferença moral em relação ao início da peça, 

pois, no primeiro ato, a florista se mostrava muito preocupada com sua reputação, enquanto 

nesse ato, ela parece esquecer-se disso e beija Freddy sem temor algum. Para não causar 

transtornos, Eliza decide pegar um táxi para andar pela cidade com Freddy até que amanheça, 

para que, pela manhã, ela possa pedir conselhos à Sra. Higgins. Nessa cena pode-se perceber a 

transformação de uma moça que no início não tinha dinheiro para andar de táxi e que agora é 

quem paga pela corrida. 

O ato V se inicia com a Sra. Higgins escrevendo, assim como no ato III. Higgins 

aparece desesperado à procura de Eliza. Ele diz à mãe que não consegue achar nada em casa e 

que ligou para a polícia para procurarem pela moça. A Sra. Higgins compara Higgins e 

Pickering com crianças que perderam algum objeto e a conversa é interrompida pela chegada 

de Doolittle.  

Doolittle está bem vestido e acusa o professor de ser a causa dessa mudança, pois 

Higgins enviou uma carta para um moralista americano afirmando que Doolittle era o 

moralista mais original da Inglaterra. Essa brincadeira feita por Higgins tornou Doolittle um 

homem de classe média, pois ele herdou a fortuna do moralista americano que havia morrido 

e ficou responsável pelas palestras de organização para uma reforma moral. Doolittle culpa 

Higgins por estar preso nessa vida de classe média, como se fosse algo ruim. Para ele 

realmente era, pois as pessoas começaram a tirar proveito do dinheiro dele, como os parentes 

distantes que apareceram pedindo favores ou os médicos que querem consultá-lo todos os 

dias. Ele também percebeu que, ao invés de falar gramaticalmente correto, terá que aprender a 

falar a “língua” da classe média, e suspeita que seja por isso que o professor tenha pregado 

essa peça com ele. Apesar de achar um sacrifício, Doolittle não quer renunciar o cargo 

adquirido, pois prefere ter uma velhice com dinheiro do que sem. 

Segundo Alexander (1988, p. 38), Higgins é o responsável pela transformação da vida 

de Doolittle, já que a partir de uma brincadeira, ele faz com que um “indigno” lixeiro passe a 

ser um “indigno” cavalheiro. Doolittle também não se mostra satisfeito com sua mudança, já 
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que em seu estado anterior ele era capaz de agir como um parasita perante a sociedade e agora 

que ficou rico, é alvo de parasitas semelhantes ao que ele era. Alexander afirma que Doolittle 

sente que se tornou dependente de seu dinheiro, assim como Eliza tornou-se dependente de 

sua linguagem. Dessa forma, a transformação de Doolittle lhe trouxe desvantagem, pois, 

apesar de receber uma grande quantia por ano, está se sentindo pior e mais infeliz do que 

quando não tinha nada. Para Alexander (1988, p. 38), Shaw queria mostrar com esse episódio 

que a grande linha divisória do mundo não era entre ricos e pobres, mas entre aqueles que 

faziam algum trabalho honesto no mundo e aqueles que faziam pouco ou nada. Para a peça, o 

que principalmente dividiria ricos e pobres seria a linguagem, já que é ela que faz Eliza se 

passar por uma dama da sociedade. 

Para Gordon (2002, p. 74), Doolittle cai na moralidade da classe média porque quis, já 

que aceitou a herança do americano. Realmente ele poderia não ter aceitado a herança 

recebida, porém seria pouco provável, levando-se em consideração que Doolittle pede cinco 

libras em troca da filha no segundo ato. Segundo Valency (2002, p. 94), a ascensão do Sr. 

Doolittle é algo improvável, o que faz a comédia se aproximar da extravaganza (composição 

literária com elementos burlescos). Apesar de parecer um pouco fantástica e ser vista como 

caricata, a transformação de Doolittle poderia acontecer, pois, além de ser um autodidata, ele 

realmente sabia se expressar muito bem, mesmo não utilizando a norma culta em sua fala. 

 Outro ponto argumentado por Valency (2002, p. 94) é que a nobreza ou linhagem era, 

para Shaw, uma questão essencialmente de caráter e habilidade e não de nascimento, assim o 

individuo está livre das restrições de classe e tende a encontrar seu próprio nível na hierarquia 

humana. Essa possível posição ideológica do autor é refletida tanto na história de Doolittle 

quanto na de Eliza, pois os dois puderam ascender socialmente a partir de suas habilidades, 

mesmo sendo anteriormente de uma classe economicamente mais baixa. A sociedade é que 

deve providenciar condições para promover seus membros. 

De acordo com Crompton (1988, p. 49), as atitudes morais e sociais de Doolittle 

contrastam com as de Eliza. A filha anseia fazer parte da classe média baixa, enquanto 

Doolittle acha que seu trabalho é muito baixo na escala social pra ter padrões morais e reluta 

em fazer parte dessa classe média. Eliza não queria fazer parte de outra classe social, ela 

apenas desejava ter um emprego decente. 

Para Crompton, pode-se perceber que Doolittle não muda seu caráter, quando se 

encontra na classe média, é apenas moralizado pela ascensão econômica. Assim, quando 

Higgins pergunta se ele é um homem honesto ou um velhaco, sua resposta é “Um pouco dos 

dois, Henry, como todos nós” (CROMPTON, 1988, p. 50). Crompton afirma que Doolittle é 
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aquilo que a sociedade queira fazer dele, pois, para Doolittle, não importa sua condição na 

sociedade, contanto que ele tenha algo para tirar proveito dela. Essa interpretação não valoriza 

a construção do personagem. 

Bentley (1988, p. 17) compara a história de Doolittle com a de Eliza, como um 

paralelo irônico na peça. O crítico declara que Doolittle também ascende socialmente através 

do capricho de Higgins, porém ele não desabrocha como sua filha. Ele é o mesmo tanto rico 

quanto pobre, ou seja, sua ascensão social não provocou nenhuma mudança em seu caráter. 

Bentley (1988, p. 17) afirma que aqueles que pensam que Pigmaleão é uma peça sobre a 

sociedade de classes estão pensando na comédia de Doolittle ao invés da peça de Eliza. 

Porém, não se deve descartar a possibilidade de pensar na história de Eliza com um cunho 

social, afinal, ela obteve uma ascensão na sociedade e há uma grande representação de classes 

sociais no texto. O que talvez Bentley esteja querendo afirmar é que não se deve dizer que a 

história de Eliza só envolve essa transformação, sem incluir seu desenvolvimento enquanto 

indivíduo. 

Segundo Valency (2002, p. 100), Eliza é artificialmente liberta das restrições de sua 

classe social, porém suas possibilidades econômicas estão ao acaso. Doolittle, por outro lado, 

tem sua emancipação através do dinheiro e não da educação, o que ocasiona a necessidade por 

consideração e respeito pelo resto de sua vida (já que agora ele faz parte da classe média).  

Ao ser levantada a hipótese de Doolittle financiar sua filha, Higgins se revolta e diz 

que pagou por ela. Para ele, Eliza é sua propriedade e, portanto, só ele tem direito sobre ela. O 

professor não vê distinção entre a moça e a educação dada a ela (que seria produto de 

Higgins), percebendo-a como um todo, um ser bio-social. Entretanto, o pai da moça não 

mostra interesse em tê-la de volta. A Sra. Higgins afirma que Eliza está em sua casa e 

pergunta como Pickering e Higgins a trataram na noite anterior. Tanto o coronel quanto o 

professor não percebem que trocaram poucas palavras com Eliza após o baile e nem a 

cumprimentaram pelo bom trabalho que ela havia feito. A Sra. Higgins pede para que Higgins 

se comporte e que Eliza se junte a eles na sala. Mais uma vez a Sra. Higgins se preocupa com 

o comportamento inadequado de Higgins, que por algumas vezes durante a peça se comporta 

como uma criança mimada.  

Eliza aparece na sala de forma confiante e cumprimenta todos como uma dama. 

Porém, Higgins acredita que Eliza é uma mera cópia sua e que não possui idéias próprias, já 

que ele a criou. Eliza trata Higgins friamente, não respondendo aos seus ataques verbais. A 

moça conversa com o coronel Pickering e o agradece por ter-lhe ensinado bons modos e a ter 

lhe tratado desde o início como uma dama, diferentemente de Higgins, que sempre a tratou 
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como uma criatura ou um objeto sem valor. Eliza afirma que, se não fosse pelo coronel, ela 

ficaria igual ao professor Higgins, que não sabe ter autocontrole e usa uma linguagem chula 

ao ser provocado. A moça acredita que essa foi sua verdadeira educação, e que a principal 

diferença entre uma dama e uma florista não é como elas se comportam, mas sim como são 

tratadas.  

Eliza se compara a uma criança que, quando vai a um país estrangeiro, aprende a 

língua desse país e esquece a sua. Isso mostra a crítica sobre a alienação sofrida pelos 

cidadãos dentro de seu próprio país. Eliza acredita que não consegue mais pronunciar seus 

antigos sons. Porém, ao rever seu pai vestido de modo elegante, ela solta o mesmo grito de 

quando ainda era uma florista em Covent Garden. Higgins vibra com essa comprovação de 

que ela continua a mesma. Neste momento, há a repetição do mote que provoca o riso, pois o 

pai viu Eliza transformada no ato II e depois a filha vê o pai transformado. 

Doolittle anuncia seu casamento para a filha e a convida para a cerimônia. Eliza quer 

saber o motivo que fez o pai querer se casar com sua madrasta, e Doolittle afirma que, por 

fazer parte da classe média, é obrigado a oficializar seu relacionamento com a mulher. Apesar 

de demonstrar sarcasmo, Doolittle se submeteu à moralidade da classe média e seus rituais. 

Ele afirma estar nervoso com a cerimônia, já que nunca se casou antes, nem com a mãe de 

Eliza, rebaixando ainda mais a origem de Eliza. Com isso, percebe-se que quando fazia parte 

de uma classe mais baixa, Doolittle não tinha obrigação de dar satisfação de sua vida para a 

sociedade e podia viver do modo que quisesse com sua mulher. Com a mudança de nível 

social, ele deve se adequar às regras impostas à classe que agora pertence.  

Pickering e Doolittle vão à igreja, enquanto Eliza espera a Sra. Higgins se arrumar 

para a cerimônia. Ao esperá-la, Eliza tenta evitar ficar sozinha com Higgins, porém eles 

começam a conversar. Higgins quer fazê-la voltar para sua casa, mas ela não aceita. Higgins 

declara que não irá mudar sua natureza e seus modos e que trata todos da mesma forma como 

se todos fossem iguais, independente das classes sociais que os diferenciam. Para Berst (1988, 

p. 74), a declaração de Higgins de que trata todas as pessoas da mesma maneira, seria uma 

desculpa conveniente para sua insensibilidade com Eliza e sua própria indulgência com 

relação a sua falta de modos. Higgins trata a todos de forma igual, como se ele fosse um 

aristocrata e todos os outros fossem floristas (BERST, 1988, p. 74). Já Pickering trata todas as 

mulheres como duquesas, porque ele tem respeito pela dignidade humana. Berst (1988, p. 74) 

afirma que a caridade e a bondade dão à sociedade um significado moral o qual Higgins 

ignora. 
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Higgins, por um momento, admite que sentiria a falta de Eliza, pois se acostumou com 

sua voz e aparência. Entretanto, Eliza ainda se mostra magoada e afirma que o professor pode 

ligar o gramofone quando quiser escutar sua voz. Ela destaca que não se importará com 

alguém, que não se importa com ela. Higgins vê nessa afirmação a idéia de que para Eliza as 

relações interpessoais possuem princípios comerciais. Ele critica o relacionamento entre 

homem e mulher ao dizer que a mulher não deveria procurar os chinelos do marido como se 

fosse escrava dele. Além disso, ele quer que ela volte à casa dele por companheirismo e não 

por uma relação amorosa. 

Para Crompton (1988, p. 71), quando Eliza encontra Higgins, ela se mostra reservada 

e até fria no jeito de tratá-lo. Apesar de seu desenvolvimento, segundo Crompton, Eliza nunca 

passa do estágio de julgar o mundo em relação a ela mesma, vendo a vida e as relações 

pessoais em termos comerciais. Ela julga o mundo a partir de si mesma porque aprendeu com 

Higgins a ser assim. A idéia de Crompton pode ser refutada, pois Eliza queria apenas afeto, 

uma demonstração de carinho que o professor não poderia lhe dar, e por isso ela o tratou de 

forma tão fria.  

Higgins se considerava um criador, quase um deus, e Eliza apenas fazia parte de seu 

trabalho. Entretanto, a partir do momento em que o experimento acaba Eliza fica preocupada 

com seu futuro, pois se tornou dependente de sua nova posição social. Para Bertolini (1991, p. 

99), Eliza Doolittle tenta se tornar uma dama apenas para descobrir que ser uma dama a torna 

incapaz de ser alguém naquela sociedade. O trabalho possui uma função importante para o 

desenvolvimento social das pessoas. O que Bertolini não deixa claro é que ser uma dama 

significa não ser alguém independente e trabalhador naquela sociedade. Ser uma dama 

significa depender do dinheiro de heranças ou do marido para viver todo o glamour dessa 

posição social.  

Higgins sugere adotá-la como filha e financiá-la ou que ela se case com Pickering. 

Eliza afirma que não se casaria nem com Pickering nem com Higgins e afirma que Freddy 

gosta dela. Higgins mostra ciúmes ao saber disso e pergunta o que Freddy fará dela. Ela 

argumenta que não pensa nisso e que poderia fazer qualquer coisa dele. O que Eliza gostaria 

que Higgins sentisse por ela seria apenas um pouco de carinho entre amigos. Entretanto, 

Higgins acredita que Eliza quer um relacionamento amoroso e que ela é uma tola por isso. 

Eliza diz que se casará com Freddy assim que puder sustentá-lo. Nesse episódio vemos a 

comparação entre Freddy e Eliza. Freddy fazia parte da elite e, por isso, não tem qualificações 

para o trabalho. Eliza, por ser de uma classe social mais baixa, cresceu trabalhando e está 

disposta a se casar com um homem que não pode lhe oferecer uma vida melhor 
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financeiramente. Há também uma inversão no papel doméstico da mulher: ao invés de ficar 

em casa cuidando dos filhos e da casa, Eliza trabalharia para sustentar a casa. 

Para Bentley (1988, p. 15), o ato V é o clímax da história, pois há a presença de dois 

personagens articulados e engajados numa batalha de palavras em que seus destinos estão em 

jogo.  Para ele, Higgins nunca iria se casar, pois queria sempre ficar nessa “posição de Deus 

Criador” e Eliza queria se casar, mas não com Higgins. No final da peça, o destino de Higgins 

não está em jogo, mas sim o de Eliza. Ela menciona que casará com Freddy porque ele lhe 

mostrou consideração e afeição, não porque ela gostaria de se casar ou por gostar 

verdadeiramente dele.  

De acordo com Alexander (1988, p. 38), há uma grande divisão social entre a 

moralidade que insiste que as pessoas devem trabalhar, viver para os outros e não para si 

próprios, e a moralidade da classe média, representada pelos Eynsford Hills, em que o mundo 

está dividido em damas e cavalheiros, que não trabalham para ter o dinheiro que ganham. Para 

Alexander, depois que Eliza se tornou uma dama, ela não pode vender flores, só pode tentar 

se vender no “mercado de casamentos”, como Clara Eynsford Hill. O mesmo acontece com 

Doolittle, que, após enriquecer, deve se casar com a madrasta de Eliza, seguindo as “ordens” 

da classe média.  

Segundo Alexander (1988, p. 36), ao ganhar uma nova linguagem, Eliza perdeu seu 

amor-próprio durante o processo. Ela se sente humilhada, assim como Doolittle também a 

humilhou; Higgins a usou ou fez com que ela se vendesse para o próprio prazer dele, mas ao 

contrário de Doolittle, Higgins a humilhou, mas deu-lhes maneiras de superar essa 

humilhação e conseguir sua liberdade (ALEXANDER, 1988, p. 36). Neste ponto pode-se 

discordar de Alexander, pois Eliza não perdeu o amor-próprio, pelo contrário ela o ganhou 

após sua transformação, já que começa a pensar em sua situação e se “liberta” de Higgins. 

Após sua transformação, Eliza pensou que não poderia vender flores na sarjeta e 

estaria destreinada para fazer qualquer coisa a não ser se casar. Porém, ela percebe que tem o 

conhecimento que Higgins a ensinou e que pode usá-lo para ensinar outras pessoas junto ao 

conhecimento de como ser bondoso e cortês, aspectos não pertencentes ao programa de 

estudos de Higgins. Higgins fica furioso ao saber que Eliza quer ensinar fonética ou ser 

assistente do intérprete Nepommuck.  

Para Berst (1988, p. 73), quando Eliza lida com questões pessoais relacionadas a 

Higgins, ela deixa escapar sua linguagem de florista, sugerindo uma profundidade em suas 

emoções. Ela coloca Freddy como rival de Higgins no amor e o professor Nepean [na verdade 

é o intérprete Nepommuck] como seu rival profissional, o que deixa Higgins muito furioso 
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(BERST, 1988, p. 73). Isso revela, para Berst, um envolvimento emocional, um senso de 

igualdade e até talvez ciúme/inveja. De acordo com Bertolini (1991, p. 103), o professor fica 

furioso com a idéia de sua aluna se tornar professora de fonética porque para Higgins é crucial 

que ele seja o original e Eliza a cópia. Essa obsessão de Higgins ser o criador de Eliza e de si 

mesmo é provocado pelo desejo de escapar da dependência de sua mãe e de possuir 

autoridade e autonomia sobre o relacionamento com ela. Bertolini (1988, p. 104) também 

afirma que quando Higgins oferece ser o pai de Eliza, ele substitui sua mãe como sendo o 

original. Higgins como um criador seria o original e Eliza sua cópia, entretanto, em relação a 

sua mãe ele seria uma cópia, pois ela o criou. 

Ao terminar sua conversa com Eliza, Higgins a provoca ao pedir que peça queijo e 

presunto e que compre luvas e uma gravata para ele. Eliza responde que já providenciou tudo 

e se pergunta o que será dele sem ela por perto para resolver suas coisas. A Sra. Higgins diz 

que estaria preocupada com a relação entre o filho e Eliza, se a moça não gostasse tanto do 

coronel Pickering. Higgins, por sua vez, responde que Eliza se casará com Freddy. 

A peça termina com a gargalhada de Higgins. Para David Gordon (2002, p. 77), o 

momento final da ação é ilustrado por uma rejeição mútua, cômica e severa, pois Eliza sai 

com uma indiferença desdenhosa da necessidade do professor por ela, enquanto Higgins ri 

excessivamente com a idéia do casamento dela com Freddy. Gordon (2002, p. 73) afirma que 

Higgins fica sozinho gargalhando em sinal de negação de seu fracasso em ficar com Eliza e 

essa, por sua vez, também deve ter ficado desapontada ao ver que ele é incorrigível. Apesar de 

toda a insinuação sobre um possível romance por parte dos críticos, esse não era o sentimento 

de Eliza. 

Bentley (1988, p. 15) afirma que no fim da peça, quando Higgins fala que Eliza 

continuará a fazer suas compras e ela nega, muitos acham que eles ficarão juntos, mas pelo 

contrário, ela agora é uma pessoa independente. O experimento acaba, porém o destino de 

Eliza é incerto como o de qualquer outra pessoa. Para ele, este é um final verdadeiramente 

naturalista, onde uma conclusão também é um início. De certa forma, o destino de Eliza é 

incerto como de uma pessoa comum. Porém, Higgins não afirmou que Eliza continuará 

fazendo suas compras, ele apenas insinua isso como uma forma de provocá-la. 

Berst (1988, p. 74) atesta que a ênfase no diálogo final sugere que Eliza tenha achado 

liberdade financeira, mas não emocional, e o pedido de Higgins para que ela compre queijo e 

presunto envolve uma inversão daquela independência antes exaltada nela. Higgins parece 

querer a companhia de Eliza, para que ela faça as tarefas para ele, mas não deseja se casar 

com ela. Porém, ele lhe dá valor por servir seu ego e conveniência. Para o crítico, se 
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examinarmos bem o caráter e os comentários de Higgins, pode-se perceber que não há como a 

peça ter uma conclusão romântica. O autor também afirma que Higgins precisa mais de uma 

mãe do que de uma esposa e vê com satisfação a idéia de uma Eliza emancipada, não como 

mulher, mas como uma amiga de um solteirão. Eliza traz a ele a consciência de que, como ser 

humano, ele depende de outros seres humanos, e traz também a percepção das limitações de 

sua ciência. Assim, “Galatéia” transforma “Pigmaleão”, dando uma reviravolta irônica. Berst 

(1988, p. 75) reafirma que os mitos sugerem uma conclusão romântica, mas Higgins é um 

solteiro convicto e seu caráter não sugere um romance com sua discípula. 

Para Alexander (1988, p. 42), Eliza termina como uma mulher independente, sensível 

e humana, capaz de ir adiante com sua educação; sem ela Higgins não teria obtido sucesso no 

experimento e é claro que sem ele, Eliza também não seria o que se transformou. Ainda 

assim, muitas mulheres iriam preferir que Eliza fosse procurar os chinelos de Higgins.  

Segundo Alexander, os problemas das relações entre os sexos e de como as pessoas vivem 

juntas em sociedade não são solucionadas na peça. De acordo com Alexander (1988, p. 43), a 

questão da peça é sobre o que fazer para estabelecer a independência e o amor-próprio, 

tratando os outros com humanidade e caridade. Esse ponto levantado por Alexander é até 

interessante, porém a questão da peça seria a transformação lingüística de Eliza.  

Crompton (1988, p. 55) compara como Eliza e Higgins se comportam. Para Eliza, a 

essência das relações humanas é o respeito mútuo e para Higgins, a essência é o 

aperfeiçoamento mútuo. A raiva que o professor provoca em Eliza é a raiva de uma afeição 

frustrada de uma aluna emocionalmente sensível e não de uma esposa amorosa. Ela prefere 

Freddy porque ele faz seu tipo e ela sabe que ele a quer e precisa dela, enquanto Higgins não. 

Crompton afirma não importar o quanto os personagens sejam incompatíveis, para a maioria 

do público, o que importa é que eles fiquem juntos no final da peça – o que não acontece. 

Para Rodelle Weitraub (2002, p. 87), Eliza é um ser humano inteligente o bastante 

para crescer através de sua habilidade e, se ela quiser, pode sustentar um marido ao invés de 

satisfazer seu destino estereotipado de procurar segurança social e financeira através do 

casamento como seus “financiadores” recomendam. Eliza poderia, sim, escolher ficar sozinha 

ou sustentar seu marido, se assim o desejasse. 

Valency (2002, p. 99) acredita que a peça dá a entender que o experimento com Eliza 

pode ser realizado com qualquer pessoa que mostre aptidão necessária. Isso pode ser verdade, 

se a pessoa tiver, principalmente, a oportunidade para estudar sua língua de maneira eficaz. 

Shaw gostava da idéia de que para transformar um lixeiro inteligente em primeiro ministro era 
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apenas necessário um curso em retórica, o que vai ao encontro à idéia de que as classes não 

estão ligadas às questões de nascimento em famílias poderosas ou não. 

Vesonder (2002, p. 106) afirma que o sucesso de Eliza não é no baile, mas depois dele, 

quando mostra seus novos poderes: tem charme para manter um homem, que no ato I nem lhe 

notava e depois ficava em constante vigília na porta de sua casa; possui dinheiro suficiente 

para andar de táxi a noite inteira bem diferente de quando era florista; e principalmente mostra 

sua nova força e independência ao se recusar a voltar à casa de Higgins na cena final. É 

interessante frisar que Freddy se interessou por Eliza somente após a ascensão dela através do 

experimento, pois, no início da peça, não era uma moça atraente. Eliza não quer ser tratada 

como empregada nem como um dos “garotos”, ela quer um pouco de afeição, que Freddy 

pode lhe oferecer. Higgins fica chateado com esta revelação e é a partir daí, para Vesonder 

(2002, p. 106), que se dá o clímax da peça: Eliza mostra que não é mais uma florista que foi 

tentada por chocolates ou intimidada por ameaças. Ao dizer que é tão boa quanto Higgins e 

que tem suas próprias idéias, Eliza estabelece sua independência em relação ao professor. 

Higgins chega a admitir que ela possa viver sem ele, mas que ele sentirá sua falta.  

Alexander (1988, p. 34) afirma que Higgins não é uma pessoa normal, já que ele é um 

dos melhores professores do mundo, não só capaz de educar uma florista para se tornar uma 

duquesa como também de dar à duquesa uma liberdade e independência emocional maior do 

que a sua. Contudo, Higgins não deu a independência de Eliza, ele provocou nela a 

necessidade de tornar-se livre de sua “dominação”.  

 Rodelle Weintraub (2006, p. 388), de certa forma concorda com Alexander ao afirmar 

que Higgins não é uma pessoa normal. Para a autora, Higgins seria um exemplo de pessoa que 

possui a síndrome de Asperger. Uma pessoa com Asperger tem dificuldades na interação 

social e se mostra indiferente ao meio; também tem um desenvolvimento lingüístico-cognitivo 

avançado, além do nível normal. A autora vale-se de aspectos verossímeis do personagem 

para analisá-lo psicologicamente. Sendo um professor de fonética, que afirma ter coletado 

vários sotaques e ter ensinado outras pessoas, percebe-se que Higgins não possui dificuldades 

em interação. Quanto ao seu conhecimento lingüístico, espera-se que um professor seja bem 

qualificado em seu objeto de estudo. Assim, os aspectos que Weintraub levantam podem ser 

refutados, pois a peça não permite esta interpretação. 
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2.3  O EPÍLOGO 

 

 

De acordo com Patrice Pavis, o epílogo seria um “discurso recapitulativo no final de 

uma peça para tirar as conclusões da história, distingue-se do desenlace por sua posição ‘fora 

da ficção’ e pela soldadura que realiza entre a ficção e a realidade social do espetáculo” 

(PAVIS, 2007, p. 130). O desenlace, entretanto, se localiza no final da peça, logo após a 

peripécia e o ponto culminante, ou seja, seria o momento em que as contradições ou conflitos 

são resolvidos. Porém uma dramaturgia aberta “[...] negar-se-á a dar à ação a aparência de um 

esquema definitivo e resolvido. O desenlace clássico, diferentemente, por exemplo, do drama 

romântico ou do melodrama, apresenta-se freqüentemente sob a forma de relato para respeitar 

as conveniências” (PAVIS, 2007, p. 91-92). Assim, levando em consideração o suposto 

romance entre Higgins e Eliza, Pigmaleão estaria na posição de dramaturgia aberta, por não 

haver um desenlace definitivo entre o professor e sua pupila, e por estar em oposição ao final 

feliz do melodrama e do drama romântico. Entretanto, o aspecto principal da peça não seria o 

possível romance entre Higgins e Eliza, mas sim a transformação pessoal e social da moça 

através da linguagem, o que não caracteriza a peça como uma dramaturgia aberta. 

O epílogo de Pigmaleão pode ser visto como um comentário de Shaw, em que ele cria 

uma espécie de continuação, uma nova trama para sua peça. O epílogo seria uma recusa do 

autor de deixar sua estória terminar. Como o epílogo não é encenado, ele não provoca o efeito 

desejado por Shaw. O dramaturgo começa seu epílogo alegando que o resto de sua história 

não precisaria de explicações e critica a dependência de finais felizes e românticos. Para 

Lagretta Lenker (2001, p. 172), o alvo favorito da subversão de Shaw é o amor romântico. Ao 

intitular sua peça de romance, as pessoas em geral presumiram que Eliza, por ser a heroína, 

deveria se casar com o herói. Shaw afirma que essa conclusão não pode ser feita e que a 

verdadeira sequência pode ser obtida por qualquer pessoa que tenha uma opinião acerca da 

natureza humana e do instinto feminino (SHAW, 1957, p. 134). 

Shaw apresenta alguns argumentos que provam os motivos pelos quais Eliza não se 

casa com Higgins no final ou após a peça. O primeiro deles seria a declaração de Eliza de que 

não se casaria com Higgins nem se ele pedisse. Apesar de ter Higgins como uma pessoa 

importante para ela, Eliza teria que ser muito determinada para tentar conquistar um homem 

que é solteiro convicto. De acordo com Shaw (1957, p. 134), Eliza seria uma mulher livre 

para escolher o que quer, sem ter a pressão de ter que arranjar um marido que a sustente. 
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Apesar de seguir seu instinto de não se casar com Higgins, isso não quer dizer que ela 

desistiria de cuidar dele. 

Levando em consideração a indiferença que Higgins sente em relação às mulheres 

mais novas e a idealização de sua mãe como modelo de mulher, pode-se perceber que relação 

entre professor e aluna não daria certo. Esse seria o motivo de sua solteirice, sua mãe seria o 

padrão de beleza e de ideais que mulher nenhuma poderia alcançar, nem mesmo Eliza. Além 

disso, a única paixão de Higgins seria a fonética. Shaw (1957, p. 136) também explicita que 

Eliza, apesar de não entender como Higgins resistiu a seu charme, estava instintivamente 

ciente de que nunca teria um lugar de importância entre ele e a Sra. Higgins, e que mesmo que 

não houvesse a mãe dele, ele ainda teria o Alfabeto Universal em primeiro lugar em sua vida. 

De acordo com Bertolini (1991, p. 100), Shaw explicita claramente o problema que 

Higgins tem em seu relacionamento amoroso com Eliza: ele tem uma fixação por sua mãe.  

Além disso, o crítico afirma que o desejo do professor de tornar Eliza uma mulher é reflexo 

de seu desejo de negar sua origem, que é derivada de sua mãe. Higgins parece não ter pai, 

assim como Eliza não tem mãe, e possui apenas um misterioso irmão clérigo que nunca 

aparece. Bertolini declara que a perspicácia do professor mostra seu vago senso de 

inadequação ou “incompetência” resultante de seu laço com sua mãe, e explica porque a 

aventura com Eliza o atrai: ao tentar criar uma mulher, o professor tenta realizar uma fantasia 

de onipotência, ter o papel de criador. Higgins realmente possuía o desejo de tornar-se um 

criador e por isso aceita o desafio de transformar Eliza em uma mulher fina e culta, 

transferindo para ela a perfeição que tanto procurava. 

O pretendente perfeito para Eliza seria outra pessoa que não fosse dominadora, nem 

seu criador. Alguém como Freddy Eynsford Hill, que é um cavalheiro que se veste bem e que 

não gostaria de dominá-la apesar de sua vantagem social. Shaw afirma que tanto homens 

quanto mulheres admiram aqueles que são mais fortes que eles, porém admirar não significa 

viver sob o domínio da pessoa mais forte. O autor ainda afirma que o homem ou a mulher que 

se sinta forte o bastante pelos dois, acaba procurando outra característica no parceiro (SHAW, 

1957, p. 138). Pode-se dizer que tanto Eliza quanto Higgins seriam duas pessoas fortes, que 

mostram suas idéias e opiniões de igual para igual, o que tornaria mais difícil um 

relacionamento conjugal entre os dois.  

Entre procurar os chinelos de Higgins e fazer Freddy procurar os seus, Eliza prefere se 

casar com Freddy. Contudo, o problema financeiro aparece, já que Freddy não tinha dinheiro 

nem emprego. Freddy, Clara e a mãe Eynsford Hill representam uma família que vive apenas 

de aparências. O rapaz representa uma pessoa que não foi preparada para trabalhar e que 
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esperava que alguém o sustentasse. Nesta outra trama, Doolittle, que era um lixeiro e se 

tornou um homem rejeitado pela classe média, estava em situação melhor que a Sra. Eynsford 

Hill. Porém, ele não ajudou no sustento de Eliza após o experimento. O coronel Pickering deu 

uma quantia de presente de casamento, que Eliza e Freddy economizaram até quando 

puderam (SHAW, 1957, p. 139). 

Eliza sabia que poderia voltar à casa de Higgins, mas não poderia levar Freddy com 

ela, mesmo que Higgins nunca tivesse se mostrado contrário a isso. Eliza se refere ao projeto 

de ensinar fonética para tentar manter-se economicamente, mas sabia que não era capaz o 

suficiente para ensinar algo sobre o qual não tinha tanto conhecimento e, além disso, não 

poderia utilizar os métodos de Higgins sem o consentimento dele. O coronel Pickering sugere 

a montagem de uma loja de flores, como Eliza havia pensado no início. Freddy chega até a 

cogitar a idéia de ele vender flores onde Eliza vendia em Covent Garden, mas tinha medo do 

que sua mãe iria dizer sobre isso e sobre a discussão que iria causar com Clara por acabar com 

as possibilidades matrimoniais da irmã (SHAW, 1957, p. 140-141).  

Sobre Clara, Shaw (1957, p. 142-144) afirma, no epílogo, que ela era vista como uma 

pessoa ridícula e desagradável. A moça não era educada e achava tediosas as pessoas que 

trabalhavam no comércio. Obteve uma oportunidade de emprego em uma loja de móveis. 

Com Clara trabalhando em uma loja, Eliza e Freddy não teriam problemas em abrir 

seu próprio negócio e assim eles o fizeram. Entretanto, Shaw afirma que o jovem casal teve 

problemas em manter a loja, pois não entendia de negócios. Eliza só sabia os nomes das flores 

mais baratas e Freddy não entendia as nomenclaturas botânicas. Além disso, Eliza tinha 

problemas em fazer as contas da empresa e viu que era necessário aprender como o mundo 

dos negócios funcionava. Higgins a ensinou caligrafia, porém ela aprender a escrever de 

modo tão belo que a tornou incapaz de escrever comercialmente, que era o que ela precisava 

naquele momento. O casal fazia aulas para aprender como administrar floriculturas, mas 

acabaram saindo das aulas. Apesar de ter tido uma ajuda prévia de Pickering, a loja estava 

prosperando com o próprio trabalh ode Freddy e Eliza. Além de flores, eles começaram a 

vender verduras, o que lhes rendeu mais dinheiro (SHAW, 1957, p. 147). Aqui há um 

simbolismo entre vender flores e verduras. As flores representam beleza, mas também são 

coisas efêmeras, passageiras, ou seja, embelezam por pouco tempo e não tem outra utilidade. 

As verduras, por outro lado, são importantes para a alimentação das pessoas, sendo algo mais 

prático na vida. 

Shaw (1957, p. 147-148) também declara que Eliza, além de ter sua vida e sua família, 

continuava tomando conta da casa de Higgins, zombando da cara do professor e brigando de 
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igual para igual, como na época em que vivia com Higgins e Pickering. Eliza mostra estar 

ciente de que Higgins não precisa dela, assim como seu pai também não precisa. Porém, ela 

também sabe que a indiferença que Higgins sente é mais profunda que a paixão das pessoas 

comuns. Shaw afirma que Eliza se interessa por Higgins e tem fantasias com ele. Contudo, ela 

sabe que na vida real as coisas são diferentes e que não há espaço para idealizações: ela gosta 

de Freddy e de Pickering e não gosta de Higgins e Doolittle. Shaw termina seu epílogo 

dizendo que “Galatéia nunca gostou de Pigmaleão: sua relação com ela é demasiado divina 

para ser completamente agradável” (SHAW, 1957, p. 148, tradução nossa). Assim, um 

relacionamento amoroso entre Higgins e Eliza não é ideal, pois Eliza vê seu professor como 

algo inatingível, como um deus. 

Maurice Valency (2002, p. 94) sugere que cada ponto de vista do epílogo é 

insatisfatório, pois Shaw coloca cada indivíduo em seu lugar específico na ordem social. O 

crítico afirma que nesta parte da peça, os Eynsford-Hills, que tentam manter 

desesperadamente o seu status de classe alta apesar de sua pobreza, são rebaixados ao nível de 

pequenos donos de loja. Eliza é aceita pela Sra. Higgins como igual, mas Higgins só a aceitará 

como igual quando ela indicar suas potencialidades como uma competidora profissional 

(VALENCY, 2002, p. 94).  

Além disso, Valency (2002 p. 94-95) destaca que Shaw, em nome do realismo, teve 

que punir sua heroína e seu marido Freddy Hill ao impor obstáculos econômicos em suas 

vidas, e este destino fraco dado à “Galatéia shawniana” deve ser visto como uma intromissão 

imperdoável ao senso comum do mito, que é normalmente visto como realidade. Para o 

crítico, Eliza deveria terminar com seu príncipe e que um final diferente disso é uma traição. 

Por isso, ele alega que o epílogo é dispensável, já que serve apenas para entender a 

mentalidade do autor e que não será encenado, deixando a peça, de qualquer forma, em aberto 

(VALENCY, 2002, p. 95). Shaw não puniu sua heroína, pelo contrário, o autor mostra a 

realidade que qualquer moça sem muitas condições financeiras iria enfrentar ao se casar com 

alguém que também não possuía uma renda própria. O que Valency sente necessidade é de 

um final feliz fantasioso, digno de conto de fadas ou de romances, diferente da proposta 

apresentada por Shaw.  

Para Alexander (1988, p. 22-23), a escrita do epílogo em prosa não possibilita a 

dramatização das ações descritas nele e acaba tendo um efeito contrário ao desejado, pois 

Shaw, ao expor sua interpretação, dá uma “licença” para as pessoas completarem sua peça 

exatamente de forma oposta. Assim, o epílogo funcionaria apenas como anotações para os 

atores que vão encenar a peça, deixando o final em aberto para o público em geral, 
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semelhante à idéia de Vesonder. Além disso, Alexander afirma que Shaw escreveu o epílogo 

porque ele se “preocupou” com a criação da mulher e não da duquesa (fato que teria 

interessado mais o público). Essa parte que não interessava a Shaw é a parte que as versões da 

peça mais enfatizam, tais como os aspectos de Cinderela e os aspectos externos (o 

aprendizado da língua culta inglesa e a aparência triunfante). As idéias do conflito de 

personalidade entre Higgins e Eliza, da melhoria educacional de Eliza e sua transformação em 

um ser humano mais completo do que seu professor e criador são aspectos menos relevantes 

para as versões da peça.  

 

 

2.4  RELAÇÃO COM O CONTO DA CINDERELA 

 

 

Alguns críticos, tais como Louis Crompton (1988), Arthur Ganz (1983), Charles Berst 

(1988), David Gordon (2002), Maurice Valency (2002) e Timothy Vesonder (2002), traçam 

uma relação entre Pigmaleão e a história da Cinderela (1697), de Charles Perrault (1628-

1703), em que uma garota é transformada por uma noite para ir a um baile, conhece um 

príncipe e se torna uma princesa. A menina mal-tratada, suja e esfarrapada, mas bonita, que de 

repente é elevada à alta sociedade, a madrasta cruel, a carruagem, o cálculo da meia noite, 

“sapatinhos”16, e um cavalheiro abandonado e desesperado são detalhes das duas histórias que 

lhes proporcionam a exuberância de romance.  

Essas relações que Berst faz são interessantes, pois ele analisa simbolicamente cada 

aspecto das obras. O crítico afirma que a carruagem é o táxi que Eliza pega no ato I, 

desafiando sua pobreza e afirmando seus direitos como ser humano. A madrasta cruel pode 

ser a mulher de Doolittle ou, como sugerido por Higgins, uma monstruosa Sra. Pearce. Os 

“sapatinhos” são os de Higgins e, assim como eles mudam a sorte da Cinderela, eles 

simbolizam a ruptura de Eliza com seu passado. A mágica da fada madrinha em Pigmaleão é 

social e psicológica e a própria fada madrinha seria uma junção de um pouco de Higgins e da 

Sra. Pearce e uma grande parte de Pickering e da Sra. Higgins. Além disso, Berst (1988, p. 

60) acredita que a cena do baile é omitida, pois a ênfase não é no triunfante teste, mas nas 

ramificações sociais e pessoais do mundo real a que Eliza deve se ajustar depois do baile, 

sendo o seu príncipe encantado recalcitrante.  

                                                           
16 A palavra em inglês slippers pode ser traduzida como sapatinhos (Cinderela) ou chinelos (Pigmaleão). 
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Textualmente e simbolicamente, há uma relação entre o conto e a peça, porém a peça 

não se resume simplesmente aos aspectos abordados no conto de fadas, nem há um final feliz 

fantasioso. A história de Shaw é possível de acontecer, enquanto o final de Cinderela não é 

real para ele. Por isso Shaw mostra ao público uma imagem inesperada (e muito rejeitada), até 

forçando o público a aceitar o seu final escrevendo uma seqüência para a peça (depois que o 

ator que interpretava Higgins sugeriu com sua atuação que os personagens teriam um 

romance). Shaw se sentiu atônito ao ver seus atores e o público aceitarem a idéia de Eliza se 

casar com Higgins e trazer seus sapatos. Apesar de deixar a peça com mais de uma 

interpretação para as ações de Eliza, Shaw deixa claro o princípio dramático de que a platéia 

deve aceitar o que o autor quer dramatizar e absorver aquele mythos. Porém, mesmo com toda 

essa preocupação do autor em manter o controle sobre sua obra de arte, os 

leitores/espectadores farão suas próprias interpretações, que poderão ou não estar de acordo 

com as primeiras idéias que ele teve.  

Pigmaleão possui outras relações comparativas. No próximo capítulo, será feita a 

comparação da peça de Shaw com A megera domada. 
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3  COMPARAÇÕES COM A MEGERA DOMADA17 

 

 

Nesta parte do estudo, serão discutidas as semelhanças e diferenças entre as peças 

Pigmaleão e A megera domada, traçando uma cadeia de intertextualidade entre as duas obras, 

no sentido de construir um “romance familiar”18 que coloca Bernard Shaw e Shakespeare 

numa mesma “família” poética.  

 

 

3.1 AS COMÉDIAS 

 

 

Para Aristóteles (384 a.C.-322 a.C), em sua Arte Poética, a comédia é a “[...] imitação 

de maus costumes, não contudo de toda sorte de vícios, mas só daquela parte do ignominioso 

que é o ridículo.” (2003, p. 33). Segundo Lane Cooper,  

 

[a] comédia é uma imitação de uma ação ridícula e imperfeita, de extensão 
suficiente, [em linguagem embelezada] com diversos tipos [de 
embelezamentos] separadamente [encontrados] nas [diversas] partes [da 
peça]; [diretamente apresentada] por pessoas que interpretam e não [dadas] 
através de narrativa; através do prazer e do riso, promovendo a purgação de 
emoções similares19 (1922, p. 224, tradução nossa).  
 

Portanto, essa forma dramática dispensa a necessidade de protagonistas nobres e de 

uma linguagem requintada, diferentemente da tragédia, que “[...] é a imitação de uma ação 

importante e completa [...] apresentada, não com a ajuda de uma narrativa, mais por atores, e 

que, suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito obter a purgação dessas emoções” 

(ARISTÓTELES, 2003, p. 35).  

De acordo com Aristóteles (2003, p. 36), a tragédia deve possuir seis aspectos, que 

seriam: estória (ou mythos), caracteres (ou ethos), diálogo (ou linguagem), pensamento, 
                                                           
17Adaptação do artigo previamente escrito com a contribuição da professora Drª Sandra S. F. Erickson do 
Departamento de Letras da UFRN, com o título Pygmalion & The Taming of the Shrew – ou com que roupas 
musas & poetas vão ao baile, sendo publicado posteriormente nos Anais da V Semana de Estudos Lingüísticos e 
Literários de Pau dos Ferros/RN, com o título Com que roupas musas & poetas vão ao baile (SILVA; 
ERICKSON, 2006) e no livro Idéia & Mímesis da mesma professora (ERICKSON, 2009). 
18 “Um conjunto de poetas fortes ligados pela mesma descendência poética” (ERICKSON, 2003, p. 234). 
19“Comedy is an imitation of an action that is ludicrous and imperfect, of sufficient length, [in embellished 
language,] the several kinds [of embellishment being] separately [found] in the [several] parts [of the play]; 
[directly presented] by persons acting, and not [given] through narrative; through pleasure and laughter effecting 
the purgation of the like emotions”. 
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encenação (ou ornamento visual) e música (ou melopéia). Além disso, sua trama e 

protagonista devem provocar empatia nos espectadores para que, ao assistir à desgraça alheia, 

sofram a purgação de sentimentos negativos através da compaixão e do terror (catarse). 

Segundo Patrice Pavis, a comédia se distancia da tragédia por três critérios: “suas 

personagens são de condição modesta, seu desenlace é feliz e sua finalidade é provocar o riso 

no espectador” (2007, p. 52). Além disso, como a comédia expõe a realidade de pessoas 

comuns, seus personagens possuem grande abrangência representativa, pois representam 

qualquer pessoa em qualquer sociedade.  

Pavis afirma que “do mesmo modo que a tragédia está ligada a uma série obrigatória e 

necessária de motivos que levam protagonistas e espectadores em direção à catástrofe [...], a 

comédia vive da idéia repentina, das mudanças de ritmo, do acaso, da inventividade 

dramatúrgica e cênica [...]” (2007, p. 53). Assim, as contradições que são apresentadas 

durante a trama serão apenas uma espécie de ilusão momentânea, as quais serão solucionadas 

no final da história e tudo voltará ao equilíbrio.  

Para Pavis (2007, p. 53), a trama da comédia passa por três fases: equilíbrio, 

desequilíbrio e novo equilíbrio. Em Pigmaleão, o equilíbrio acontece na vida medíocre de 

Eliza, passando para o desequilíbrio dessa vida no momento em que ela começa a aprender a 

falar e se comportar como uma dama. Há um segundo desequilíbrio quando Eliza se questiona 

sobre o futuro de sua vida depois de sua transformação, que leva a um novo equilíbrio quando 

a protagonista decide viver sua vida sozinha, fora da casa do professor. 

Outro aspecto que o autor leva em consideração ao definir a comédia é que a ação 

cômica se decompõe numa série de obstáculos e de reviravoltas de situação, e que seu motor 

essencial é o quiproquó20 ou o desprezo (PAVIS, 2007, p. 53). Além disso, como o recurso de 

se auto-parodiar, a comédia funciona como metalinguagem crítica e com o teatro dentro do 

teatro (PAVIS, 2007, p. 54). O teatro dentro do teatro seria a representação de uma peça de 

teatro em que “o público externo assiste a uma representação no interior da qual um público 

de atores também assiste a uma representação” (PAVIS, 2007, p. 385). Ao haver uma peça 

externa e outra interna, “o nível externo adquire um estatuto de realidade ampliada: a ilusão 

da ilusão passa a ser realidade” (PAVIS, 2007, p. 386). E esse esquema estrutural, de uma 

peça dentro da outra, é encontrado magistralmente em A megera domada. 

No intróito é representada a história de Sly, um funileiro que inicia uma briga com a 

hospedeira e que, por estar totalmente bêbado, acaba dormindo no chão. Um lorde que estava 

                                                           
20  “[...] equívoco que faz com que se tome uma personagem ou coisa por outra” (PAVIS, p. 319). 
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passando pelo local, prega uma peça no bêbado e o “transforma” em lorde (fazendo assim 

outro tipo de peça). O intróito traz o tema da ilusão, já que Sly só se torna um lorde após uma 

brincadeira feita enquanto ele dormia – o que pode ser considerado apenas uma fantasia, um 

sonho que Sly teve.  

Quando Sly é levado a acreditar em sua suposta mudança de posição social, ele é 

convidado a assistir a uma peça encenada por uma companhia de atores (como em Hamlet), 

que seria a peça do título: A megera domada. Neste momento, pode-se considerar um 

questionamento do que seria o teatro, qual seria o seu papel e se ele serviria apenas para 

diversão, já que a peça maior é representada pelos atores para divertir e relaxar Sly. Além 

disso, um pequeno defeito da peça como um todo é a falta de desenlace para a fábula de Sly, 

que faz a peça interior se sobressair e deixa a história do funileiro em nenhum plano. Isso não 

é totalmente ruim, porém, se tivéssemos um desenlace para a história do bêbado, teríamos 

esse “estatuto da realidade ampliada” mencionado por Pavis e haveria um questionamento 

maior sobre se o que aconteceu entre Petrúquio e Catarina (a transformação da personagem 

em esposa obediente e submissa) realmente aconteceu ou se seria provável de acontecer. 

Outro ponto discutido por Pavis é o teatro de tese, que seria  

 

[...] uma forma sistemática de teatro didático. As peças desenvolvem uma 
tese filosófica, política ou moral, buscando convencer o público de sua 
legitimidade convidando-o a analisar mais a reflexão que suas emoções. 
Dramaturgos como Ibsen, Shaw, Claudel, Gorki ou Sartre escreveram peças 
que queriam fazer o público refletir, ou até mesmo obrigá-lo a mudar a 
sociedade (2007, p. 385). 
 

Assim, as teses teriam uma maior importância do que a forma, provocando uma fraqueza 

estética e a frustração do público a quem se “dá a aula” (PAVIS, 2007, p. 385). As peças de 

Shaw podem ser consideradas exemplos de teatro de tese, porém estas não possuem fraqueza 

estética. Teses são o que Aristóteles (2003, p. 69) chama de pensamento, ou seja, tudo que é 

exposto através das palavras. Juntamente com a elocução, o pensamento é um elemento 

importante para a constituição de peças, pois demonstra as paixões de acordo com o propósito 

dos fatos. Certos efeitos devem ser produzidos sem utilizar aparato cênico, enquanto outros 

devem ser preparados por quem fala e produzidos de acordo com suas palavras 

(ARISTÓTELES, 2003, p. 69). 

Embora Pigmaleão e A megera domada sejam comédias, há um jogo de linguagem 

maravilhoso que constitui um espetáculo em si. Há tanto o uso da linguagem nos sentidos 
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literal e figurado. Em A megera domada, quando Petrúquio fala com seu servo Grúmio, este 

sempre entende literalmente, como no seguinte episódio: 

 

PETRÚQUIO: Ah, vilão, faz o que eu digo, e bate-me aqui com toda força. 
GRÚMIO: Bater-lhe aqui, senhor? Por quê, senhor? Mas quem sou eu para 
bater-lhe? 
PETRÚQUIO: Vilão, ordeno que me batas nessa porta e com toda a força 
que tiveres, ou baterei eu os teus miolos pra fora dessa cabeça de velhaco.21 

 

Petrúquio queria que seu servo batesse na porta, mas a confusão aconteceu porque o servo 

entendeu que teria que bater em seu amo. Nesta cena, tem-se a obediência em relação ao 

comando/enunciado, pois qualquer que fosse a ordem de Petrúquio, Grúmio o obedeceria. Em 

Pigmaleão, o professor Higgins usa o lenço como exemplo para explicar boas maneiras para 

Eliza, porém a moça entende no sentido literal e acha que Higgins tinha lhe dado o 

lenço/guardanapo como presente:  

 
HIGGINS: Pra enxugar suas lágrimas. Pra limpar qualquer parte da sua cara 
que estiver suja. Não esqueça; isto é um lenço, isto é uma manga. Não 
confunda uma coisa com a outra, se pretende algum dia trabalhar numa loja 
decente. [...] 
LIZ: (Arrancando o lenço da mão dela.) Pera i! Eli deu pra mim, u lenço. 
Pra mim, num foi pra sinhora.22 

 

Jean Reynolds (1999, p. 52) afirma que esse episódio mostra como Eliza não compreendia os 

múltiplos sentidos da língua, deixando de entender que Higgins se referia ao lenço (ou o 

guardanapo em algumas versões) como uma classe geral de lenços e não apenas como aquele 

objeto específico. 

A fala pode ser considerada tanto “roupa” quanto “personalidade” nas peças aqui 

estudadas. Em diferentes ocasiões, as pessoas se comportam e falam da maneira mais 

adequada possível. É por isso que o aparecimento de Petrúquio todo sujo e com roupas 

inadequadas em seu casamento causa tanto choque a todos, além da linguagem utilizada por 

Catarina ser criticada e ser a causa de sua fama de megera.  

                                                           
21 “PETRUCHIO: Villain, I say, knock me here soundly. 
GRUMIO: Knock you here, sir? Why, sir, what am I, sir, that I should knock you here, sir? 
PETRUCHIO: Villain, I say, knock me at this gate,/ And rap me well, or I’ll knock our knave’s pate.” 

(SHAKESPEARE, 1982, p. 243). 
22 “HIGGINS: To wipe your eyes. To wipe any part of your face that feels moist. Remember: thats your 
handkerchief; and thats your sleeve. Dont mistake the one for the other if you wish to become a lady in a shop. 
[…] 
LIZA: [ snatching it] Here! You give that handkerchief. He gev it to me, not to you.” (SHAW, 1957, p. 40). 
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O requinte lingüístico utilizado pelos autores para “vestir” suas personagens e seus 

temas é de tal maneira que funciona, tanto como tema, como personagem nas duas peças. 

Especialmente na de Shaw, a língua não apenas corresponde ao que Aristóteles chama de 

pensamento, mas assume o lugar, em diferentes partes da peça, de cada um dos seis elementos 

previamente mencionados: ela é ela mesma (linguagem), é protagonista, é ornamento visual, é 

melopéia, cenário e mythos (estrutura, estória). 

Primeiramente, tem-se a trama em que cada personagem é retratado através de seu 

modo de falar. Cada construção lingüística distingue as classes sociais as quais os 

personagens pertencem. A língua traz conseqüências boas e ruins, portanto, seu caráter seria 

variável. O refinamento da linguagem de Eliza trouxe uma conseqüência boa, pois a 

transformou momentaneamente em uma dama e a tornou capaz de trabalhar em uma loja de 

flores; no caso de Doolittle, sua linguagem informal não o impediu de ser considerado um 

retórico. 

Em relação ao pensamento, a peça prova que a linguagem é um grande fator para 

demarcação social e que as pessoas em geral são julgadas a partir de suas escolhas 

lingüísticas. A linguagem, como elemento dramático, é representada por ela própria. A partir 

das falas dos personagens, percebe-se sua importância na sociedade representada. 

Apesar de ser um texto em prosa, há a presença do uso de aliterações e rimas, 

constituindo, assim, a melopéia da peça. Por fim, tem-se a língua como ornamento visual. Um 

exemplo disso está na cena do baile, onde a língua se equipara às vestimentas, pois pode ser 

utilizada em diferentes ocasiões, de acordo com a necessidade. 

Assim, Pigmaleão pode ser quase possível tratada como tragédia, pois tem como 

protagonista a língua, que é trazida de cima para baixo no palco da história da luta das classes 

sociais, para ser de novo conduzida de baixo para cima na luta dos economicamente 

empobrecidos e explorados por elites cruéis e insensíveis. 

Carregando, portando, incorporando a luta do povo através de Eliza, a língua sofre 

com toda a dignidade dos protagonistas trágicos mais reais. As supostas cenas engraçadas, 

não passam de ironia profunda e corrosiva, bem à moda de Shaw. E esse nível de 

dramaticidade lingüística a peça de Shakespeare não comporta. 
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3.2  O ENFOQUE TEMÁTICO 

 

 

Com relação aos temas similares presentes nas duas peças, temos primeiramente a 

vontade tanto do pai de Eliza quanto do pai de Catarina e Bianca de obter dinheiro às suas 

custas, especificamente através de um casamento formal (em A megera domada) ou informal 

(Pigmaleão). No caso de Eliza, em Pigmaleão, mesmo ela não se casando com o professor 

Higgins nem com o coronel Pickering, mas pelo simples fato de estar morando numa casa rica 

com eles, o seu pai, o senhor Doolittle, pede dinheiro para Higgins em troca de sua filha, já 

que ele mesmo não acreditava em casamentos formais. De acordo com Doolittle, se ela, de 

agora em diante, fosse ter alguns “privilégios”, ele também teria que tirar proveito disso, 

como se vê no seguinte trecho: 

 

DOOLITLLE: Bem, a verdade é que eu, assim que vi sua cara, meu patrão, 
percebi que era uma pessoa de grande simpatia; e se o senhor quiser ficar 
com a garota, não vou levar ela de volta pra casa, mas tô aberto a 
negociações. [...] Afinal, o que é uma nota de cinco pro senhor? E o que 
Eliza é pra mim? (senta-se na cadeira e esperando o julgamento) 
PICKERING: Acho que você deve saber, Doolittle, que as intenções de 
Higgins para com sua filha são as mais respeitáveis. 
DOOLITTLE: Claro que são, coronel. Se eu pensava que não eram, eu pedia 
cinqüenta. 
HIGGINS: (revoltado) Você está dizendo que venderia sua filha por 
cinqüenta libras? [...] 
PICKERING: Você não tem moral, homem? 
DOOLITTLE: (imperturbável) Não posso me dar a esses luxo não, patrão. 
Nem o senhor podia também, se o senhor fosse pobre igual a eu. Não tô 
querendo nenhum mal pra ela. Mas se ela vai ganhar com isso, porque eu 
também num posso?23 
 

No caso de Batista, pai de Catarina e Bianca, ele “parece” preocupado com o futuro das filhas, 

principalmente com o da caçula. Quando Petrúquio se oferece para casar com Catarina, 

Batista nem se mostra muito interessado no dote que Petrúquio deixará de herança para ela. 

Ele espera apenas que sua filha mais velha goste do rapaz para acertar o casamento: “Batista: 
                                                           
23 “DOOLITTLE: Well, the truth is, Ive taken a sort of fancy to you, Governor; and if you want the girl, I’m not 
so set on having her back home again but what I might be open to an arrangement. [...]Well, whats a five-pound 
note to you? and whats Eliza to me? [he turns to his chair judicially] 
PICKERING: I think you ought to know, Doolittle, that Mr Higgins’s intentions are entirely honorable. 
DOOLITTLE: Course they are, Governor. If I thought they wasn’t, I’d ask fifty. 
HIGGINS [revolted] Do you mean to say that you would sell your daughter for £50? […] 
PICKERING: Have you no morals, man? 
DOOLITTLE: [unabashed] Cant afford them, Governor. Neither could you if you was as poor as me. Not that I 
mean any harm, you know. But if Liza is going to have a bit out of this, why not me too?” (SHAW, 1957, p. 57-
58).  
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Ah, quando for obtida a coisa especial, que é o amor dela, aí estamos acertados”.24 O que o 

pai quer mesmo é se livrar de Catarina, já que quem “vale” mais é Bianca. Com os 

pretendentes de Bianca, Batista estabelece que quem ganhará a filha caçula será o que tiver a 

maior quantia de posses, não importando se ela gostará ou não do escolhido: “Batista: Se 

contentem senhores, pois eu vou comandar essa disputa. Os bens vão ganhar o prêmio. E 

aquele que puder dar o maior dote a minha filha, deve ter o amor de Bianca.”25 

Outro aspecto similar entre as peças é a presença de um personagem bêbado ou que 

gosta muito de beber. Em Pigmaleão, o pai de Eliza, Alfred Doolittle, é que vive bêbado, já 

que para ele beber é uma boa forma de gastar o dinheiro que ganha: “LIZA: Ele não. Você 

num conhece meu pai. Ele só veio aqui pegá dinheiro seu pra ficá bêbado depois./ 

DOOLITTLE: Pra que que serve o dinheiro? Pra botá no prato da Igreja?”.26 Em A megera 

domada, o bêbado, Christopher Sly, aparece no prólogo brigando com a hospedeira e depois 

em um sono profundo no chão, quando o lorde o vê e resolve pregar uma peça nele, 

transformando-o de bêbado pobretão em lorde. Como o pai de Eliza, Sly só pensa em beber, 

podendo-se notar essa característica em suas primeiras palavras depois que ele acorda na casa 

do lorde: “Sly: Pelo amor de Deus, uma caneca de cerveja”.27  

Para Lisë Pedersen (1988, p. 80), tanto Christopher Sly quanto Alfred Doolittle 

fornece um comentário implícito sobre os desenvolvimentos das tramas principais porque 

ambos sofrem transformações em seus status sociais (Sly temporariamente e Doolittle 

permanentemente), mas essas transformações não incluem uma mudança real no caráter ou na 

personalidade de nenhum dos dois. De acordo com Pedersen (1988, p. 80, tradução nossa),  

 

A preocupação principal de Sly na vida antes de se tornar um lorde era 
aparentemente a satisfação do desejo [...] Após ser convencido de que é um 
lorde, ele primeiro pede por “uma caneca de cerveja”; depois, ao ver sua 
suposta esposa pela primeira vez, ele pede que ela se junte a ele na cama 
imediatamente; e quando é negado o seu pedido e é oferecido o 
entretenimento de uma peça, ele adormece durante a apresentação.28 

                                                           
24 “BAPTISTA: Ay, when the special thing is well obtained. That is, her love; for that is all in all.” 
(SHAKESPEARE, 1982, p. 247). 
25 “BAPTISTA: Content you gentlemen, I will compound this strife./‘Tis dees must win the prize; and he of 
both / That can assure my daughter greatest dower / Shall have my Bianca’s love.” (SHAKESPEARE, 1982, p. 
249). 
26 “LIZA: Not him. You dont know my father. All he come here for was to touch you for some money to get 
drunk on. 
DOOLITTLE: Well, what else would I want money for? To put into the plate in church, I suppose.” (SHAW, 
1957, p. 61). 
27 “SLY: For God’s sake, a pot of small ale.” (SHAKESPEARE, 1982, p. 240). 
28 “Sly’s main concern in life before he comes to think he is a lord has apparently been in sensual indulgence [...] 
After he is convinced he is a lord, he first calls for “a pot o’ th’ smallest ale”; then, upon seeing his supposed 
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Pode-se concordar com Pedersen quando se considera essa primeira parte em que Sly aparece 

em cena, visto que não se sabe ao certo o que houve com ele após o final da peça, pois ele 

simplesmente “desaparece”. Doolittle, de acordo com a autora, também não parece ter 

passado por mudanças em seu caráter e personalidade, já que todas as suas reclamações sobre 

as mudanças advindas de sua prosperidade “não-bem vinda” parecem não demonstrar 

mudanças em seu comportamento e sua fala. Sly e Doolittle, por terem transformações 

exteriores sem maiores mudanças de caráter, fornecem paralelos que contrastam com as 

protagonistas das peças (Catarina e Eliza), pois elas passam por mudanças fundamentais em 

caráter e personalidade (PEDERSEN, 1988, p. 80). 

Outro tema abordado nas duas peças é o uso de disfarces como forma de ascensão 

social. O disfarce, para Pavis (2007, p. 104), é o “travestimento de uma personagem que muda 

de identidade ao mesmo tempo em que troca de roupa ou de máscara, algumas vezes às 

escondidas de outras personagens ou do público”. Essa transformação, acompanhada por uma 

mudança de linguagem ou por uma modificação de comportamento, pode ser individual (uma 

pessoa por outra), como em A megera domada, ou social, no caso de Pigmaleão. Assim, tanto 

indivíduos quanto classes podem se intercambiar. 

Em A megera domada, Sly é convencido de que não é apenas um funileiro, mas sim 

um lorde. Ele se convence da sua condição nobre por ter muitos bens materiais à sua 

disposição, como roupas, boa comida, servos e até uma esposa: 

 

SLY: Sou um lorde? E tenho uma esposa? Ou será que durmo? Ou estive 
dormindo até agora? Eu não durmo: eu vejo, escuto, falo. Respiro perfumes 
e toco coisas macias. Por minha vida, sou realmente um nobre, e não um 
funileiro, nem Christopher Sly. Pois bem; tragam aqui minha mulher, e outra 
vez, uma caneca da melhor cerveja.29 

 

Esse episódio nos faz refletir que o que realmente faz uma pessoa ser nobre não é o fato de ter 

nascido em uma família poderosa e rica, e de ter herdado tudo pelo nascimento como se 

costumava pensar, mas sim através do comportamento que a pessoa demonstra ter. Essa é a 

grande proposição do texto de Shakespeare, porém, enquanto em A megera domada a 

                                                                                                                                                                                     

wife for the first time, he asks her to join him in bed immediately; and when he is denied that request and offered 
instead the entertainment of a play, he falls asleep during its presentation.” (PEDERSEN, 1988, p. 80). 
29 “SLY: Am I a lord? And have I such a lady?/Or do I dream? Or have I dream’d till now?/I do not sleep: I see, 
I hear, I speak,/I smell sweet savors, and I feel soft things./Upon my life, I am a lord indeed,/And not a tinker nor 
Christopher Sly./Well, bring your lady hither to our sight;/And once again, a pot o’ th’ smallest ale.” 
(SHAKESPEARE, 1982, p. 240-241). 
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ascensão de classes é apenas uma maldade feita pelo lorde, em Pigmaleão essa mudança se 

torna realidade tanto na vida de Doolittle quanto na de Eliza. 

O lorde se disfarça de servo para ver como sua “peça” vai ser realizada e pede para 

que seus servos finjam também serem servos de Sly: “Lorde: O senhor é um lorde, nada mais 

que um lorde. O senhor tem uma dama mais bonita do qualquer outra nesta idade.”30 O pajem 

também se disfarça de esposa do lorde (Sly) a pedido do verdadeiro lorde: “Pajem: Meu 

esposo e senhor, meu senhor e esposo; em toda obediência sou sua esposa.”31 

Além dos servos atuarem como servos de Sly, há também atores “reais” que irão 

encenar a peça A megera domada. Isso mostra uma complexidade enorme na estrutura da 

peça principal, pois além de ter a peça principal escrita por Shakespeare, dentro dela mesma 

há outras peças que formam um esquema maior. 

O personagem Lucêncio também finge ser uma pessoa que não é para alcançar seus 

objetivos. Ele se disfarça de professor (Câmbio) para poder entrar na casa de Bianca e ficar 

mais próximo dela para, assim, conquistá-la e casar-se com ela: “Trânio: O senhor será um 

professor e tomará conta da educação da jovem – este é teu plano.”32 

Para que tudo corresse bem com o plano, Lucêncio pede a Trânio, seu servo, que se 

passe por ele; além disso, Lucêncio pede para que Trânio finja ser um pretendente de Bianca 

para que consiga firmar um acordo com o pai dela, Batista: “Lucêncio: Tu serás o senhor no 

meu lugar, Trânio; terás casa, comida e servos, como eu teria.”33 Outro personagem que se 

disfarça de professor, para ficar próximo de Bianca, é Hortênsio, que é apresentado por 

Petrúquio a Batista como sendo Lício: 

 
PETRÚQUIO: Apresento-lhe um de meus servidores, versado em música e 
matemática, que instruirá sua filha nessas ciências, das quais sei que ela 
pouco ignora. Aceite-o, que senão me ofendo. Seu nome é Lício, natural de 
Mântua.34 

 

                                                           
30 “LORD: Thou art a lord and nothing but a lord./Thou hast a lady far more beautiful/Than any woman in this 
waning age.” (SHAKESPEARE, 1982, p. 240). 
31 “PAGE: My husband and my lord, my lord and husband,/I am your wife in all obedience” (SHAKESPEARE, 
1982, p. 241).  
32 “TRANIO: You will be schoolmaster/And undertake the teaching of the maid:/That’s your device.” 
(SHAKESPEARE, 1982, p. 243). 
33 “LUCENTIO: Thou shalt be master, Tranio, in my stead,/Keep house and port and servants, as I should” 
(SHAKESPEARE, 1982, p. 243). 
34 “PETRUCHIO: I do present you with a man of mine,/Cunning in music and the mathematics,/To instruct her 
fully in those sciences,/Whereof I know she is not ignorant./Accept of him, or else you do me wrong. His name 
is Litio, born in Mantua” (SHAKESPEARE, 1982, p. 246). 
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Em Pigmaleão, Eliza é uma florista que se passa por uma dama na casa da senhora 

Higgins. No início ela não se comporta de forma totalmente adequada para uma dama, já que 

seus assuntos acabam voltando às suas origens: 

 
LIZA: Siiim, senhora! Como é que ela ia morrer de gripe? Um ano antes ela 
tinha tido uma difteria daquelas. Vi com estes olhos. Chegou a ficar azul. 
Todo mundo pensou que estava morta, mas meu pai continuou enfiando gim 
pela goela dela abaixo e de repente a velha reviveu com tal força que mordeu 
a concha da colher.35 

 

Com o passar do tempo e com as aulas dadas pelo professor Higgins, Eliza se aperfeiçoa e é 

tratada como uma princesa estrangeira em uma festa da embaixada em Londres. 

Diferentemente dos disfarces encontrados em A megera domada, em que os personagens 

apenas se vestiam com outras roupas e conseguiam enganar os outros personagens, Eliza 

obteve sucesso em seu disfarce não apenas por causa de sua vestimenta e de seu 

comportamento, mas principalmente por falar um inglês perfeitamente correto. Isso pode ser 

comprovado pela fala do intérprete Nepommuck no baile: “Nepommuck: Instinto, mestre, 

instinto. Só a raça magiar produz esse ar inefável de direito divino, esses olhos resolutos de 

pessoas nascidas para comandar. Ela é uma princesa”.36  

Até mesmo o intérprete sofreu transformação, pois foi pupilo de Higgins e 

provavelmente foi isso que o impulsionou a ter essa profissão. Contudo, pelo não-

descobrimento da origem verdadeira de Eliza, pode-se perceber que Nepommuck também 

finge ser uma pessoa que não é, já que todos na embaixada acreditam que ele é um bom 

intérprete, que conhece diferentes sotaques e idiomas, e, no entanto, não se mostra capaz de 

fazer tanto. A família Eynsford Hill também finge ainda ser rica e ter status, apesar de não 

possuir tanto dinheiro como antes.   

Nas duas peças têm-se figuras femininas muito fortes; as protagonistas Eliza e 

Catarina são determinadas e inteligentes, ambas marcadas pela linguagem rude. De etnia 

cockney37, cujo dialeto é um dos mais discriminados de Londres, Eliza morava sozinha e 

vendia flores na rua para se sustentar. Ela reconhece que suas pretensões de melhores 

                                                           
35 “LIZA: Y-e-e-e-es, Lord love you! Why should she die of influenza? She come through diphtheria right 
enough the year before. I saw her with my own eyes. Fairly blue with it, she was. They all thought she was dead; 
but my father he kept ladling gin down her throat til she came to so sudden that she bit the bowl off the spoon” 
(SHAW, 1957, p.76).  
36 “NEPOMMUCK: Instinct, maestro, instinct. Only the Magyar races can produce the air of the divine right, 
those resolute eyes. She is a princess” (SHAW, 1957, p. 94). 
37 Termo utilizado para indicar alguém, especialmente da classe operária, que vem da área oriental de Londres 
(East End), assim como para representar o sotaque e o dialeto típico da pessoa dessa área (LONGMAN, 1995, p. 
248, tradução nossa). 
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empregos dependem de aprender a falar corretamente o inglês da elite e por isso decidiu ir 

atrás dos serviços do professor Higgins em busca de melhorias em sua fala para que pudesse 

trabalhar em uma loja de flores: 

 

FLORISTA: Eu quero sê uma dama numa loja de flores invés de vendê no 
meio da rua. Mas ninguém vai mi querê, a num sê que eu aprenda a falá 
melhó. Ele disse que podia me ensiná. Eu vim pra pagá – num tô pedino 
nenhum favô – e ele me trata como se eu fosse suja.38 

 

Membro da elite econômica, política e social, Catarina morava com seu pai, mas gostaria de 

ser independente e se comporta como tal. Essa independência se manifesta em seu uso da 

linguagem. Ela não só tinha uma “língua afiada”, mas era capaz de combates retóricos e podia 

ir fundo nas sutilezas semânticas, como se vê em seu primeiro encontro com Petrúquio 

(SHAKESPEARE, 1982, p. 247-248). Sua rudeza, na verdade, não passava de uma estratégia, 

pois assim ela poderia escolher o marido que lhe agradasse e mesmo sendo dependente deste 

marido, ela não precisaria ficar na casa de seu pai. Assim, enquanto a estratégia de Eliza para 

conquistar a independência era refinar sua linguagem, a de Catarina era a de “brutalizá-la” 

para que pudesse se disfarçar atrás dela. 

Os dois personagens principais masculinos são inteligentes, ao mesmo tempo rudes, e 

gostam de mandar, fazendo o verdadeiro tipo “machão”. Petrúquio quer se casar para não ter 

que passar a vida sozinho: 

 

PETRÚQUIO: Antônio, meu pai, acaba de morrer. Atirei-me, então, em 
meio ao caos, decidido a casar do melhor modo e prosperar o mais possível. 
Tenho dinheiro na bolsa e bens em casa. Resolvi viajar e ver o mundo.39 

 

Higgins é o oposto, é um solteiro convicto e não há nada nem ninguém que o faça mudar de 

idéia: “Higgins: (refletindo) Mas não acho que Pickering ia querer casar com você. Ele é um 

solteiro convicto como eu.”40 

Com relação ao comportamento dos personagens, em Pigmaleão, como já foi 

explicitado, o professor Higgins, apesar de ser um homem renomado, tem um comportamento 

                                                           
38 “THE FLOWER GIRL: I want to be a lady in a flower shop stead of sellin at the corner of Tottenham Court 
Road. But they wont take me unless I can talk more genteel. He said he could teach me. Well here I am ready to 
pay him – not asking any favor – and he treats me zif I was dirt” (SHAW, 1957, p. 38).  
39 “PETRUCHIO: Antonio, my father, is deceas’d,/And I have thrust myself into this maze,/Happily to wive and 
thrive as I best as I may./Crowns in my purse I have and goods at home,/And so am come abroad to see the 
world” (SHAKESPEARE, 1982, p. 244). 
40 “HIGGINS: [reflectively] I don’t suppose Pickering would, though. He’s a confirmed an old bachelor as I am” 
(SHAW, 1957, p. 129). 
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muito mal-educado: é arrogante com as pessoas e não tem modos durante as refeições. Esses 

maus hábitos podem ser percebidos através dos comentários de sua criada, a senhora Pearce: 

 

SRA. PEARCE: Sim, senhor. Por isso, professor, eu lhe peço para não vir 
tomar seu café da manhã em camisola de dormir ou, pelo menos, não usar a 
camisola como guardanapo. Também seria bom que o senhor não comesse 
nada no mesmo prato e também lembrasse de não colocar a colher de 
mingau na toalha de mesa limpa, pois isso não seria um bom exemplo para a 
garota. [...] 
HIGGINS: (arrancado do lugar em que está e indo para o piano): Olha, 
madame Pearce, eu posso fazer essas coisas algumas vezes, quando estou 
muito preocupado, mas com certeza elas não são rotineiras. (Zangado) Por 
falar nisso minha camisola de dormir está com um cheiro danado de benzina. 
SRA. PEARCE: Claro que está, Sr. Higgins. Mas se o senhor for limpar os 
dedos–  
HIGGINS: (Gritando) Ah, está bem, está bem. De agora em diante limparei 
as mãos no cabelo.41 

 

Eliza é educada apenas com quem é educado com ela, como por exemplo, o coronel 

Pickering. Porém, ela sempre enfrenta Higgins nas discussões, o que mostra sua personalidade 

forte: 

 
HIGGINS: Pois então saia da minha frente; não vou parar por sua causa. 
Fala de mim como se eu fosse um ônibus. 
LIZA: E é o que você é – um ônibus. Enorme e grosso, pesado e feio, sem 
consideração especial com ninguém. Mas eu não preciso de você; posso ir 
sozinha, não penso que eu não posso. 
HIGGINS: Sei que você pode. Sei que você sabe. Eu lhe ensinei. 
LIZA: (magoada, afastando-se dele para o outro lado da otomana, com a 
cara virada para a lareira) Não precisa repetir isso, grosseirão. Na verdade, 
você queria mesmo era se livrar de mim.42 
 

Catarina sempre trata as pessoas de forma bruta e mal-educada. Trava uma grande discussão 

com Petrúquio, que provavelmente a faz ficar atraída por ele: 

                                                           
41 “MRS PEARCE: Yes, sir. Then might I ask you not to come down to breakfast in your dressing-gown, or at 
any rate not to use it as a napkin to the extent you do, sir. And if you would be so good as not to eat everything 
off the same plate, and to remember not to put the porridge saucepan out of your hand on the clean tablecloth, it 
would be a better example to the girl. […] 
HIGGINS: [routed from the hearthrug and drifting back to the piano] I may do these things sometimes in 
absence of mind; but surely I dont do them habitually. [Angrily] By the way: my dressing-gown smells most 
damnably of benzine. 
MRS PEARCE: No doubt it does, Mr Higgins. But if you will wipe your fingers –  
HIGGINS: [yelling] Oh very well, very well: I’ll wipe them in my hair in the future” (SHAW, 1957, p. 52). 
42 “HIGGINS: The get out of my way; for I wont stop for you. You talk about me as if I were a motor bus. 
LIZA: So you are a motor bus: all bounce and go, and no consideration for anyone. But I can do without you: 
dont think I cant. 
HIGGINS: I know you can. I told you you could. 
LIZA: [wounded, getting away from him to the other side of the ottoman with her face to the hearth] I know you 
did, you brute. You wanted to get rid of me” (SHAW, 1957, p. 126). 
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PETRÚQUIO: Venha, venha, sua vespa, que você está muito irritada. 
CATARINA: Se eu sou uma vespa, melhor ter cuidado com meu ferrão. 
PETRÚQUIO: Meu remédio então é arrancá-lo. 
CATARINA: Sim, se o imbecil soubesse onde ele é. 
PETRÚQUIO: Mas quem não sabe onde é o ferrão da vespa? No rabo. 
CATARINA: Na língua. 
PETRÚQUIO: De quem? 
CATARINA: Na sua, que fala de maneira tão grosseira. E agora adeus.43 
 

Depois do casamento ela muda suas atitudes drasticamente. Já Eliza, que está sempre 

nas batalhas retóricas com Higgins, também sofre uma mudança radical depois de sua 

“domesticação”, ou seja, sua apresentação à aristocracia inglesa. Ela começa a se sentir 

deslocada e não ter mais certeza de sua posição.  

Como afirma Pedersen (1988, p. 81), em ambas as peças o homem aceita o desafio de 

transformar uma mulher em outro tipo de pessoa. Para ela, os dois personagens masculinos 

são rudes e grosseiros com as protagonistas, porém a forma de Petrúquio tratar Catarina tem a 

intenção de amansá-la, de domá-la, enquanto o comportamento de Higgins se mostra igual 

para todas as outras pessoas.  

Higgins não fazia muita distinção de comportamento entre as pessoas, como vemos no 

ato III em que ele destrata os convidados de sua mãe quando fala com eles. A única pessoa 

que ele parecia ter muito respeito e admiração era sua mãe, a Sra. Higgins. Já Petrúquio não 

apenas tratava Catarina de forma rude, mas também tratava, desde o início, seu servo Grúmio 

com rispidez. Apesar desse comentário de Pedersen, em ambas as peças há a tentativa de 

domar as protagonistas sim, por meio de tratamentos rudes e do uso de comidas específicas, o 

que difere é a intenção que cada um tem: Petrúquio queria tornar Catarina em uma esposa 

submissa, enquanto Higgins queria tornar Eliza em uma dama da alta sociedade e para isso ela 

teria que se tornar uma boa falante da língua inglesa.  

O termo “domar”, presente no título da peça shakespeariana, que em inglês vem de “to 

tame”, significa: domesticar, trazer para casa (de fora para dentro de casa), ou “reduzir o 

poder ou força de algo e preveni-lo de causar problemas; treinar um animal selvagem a 

obedecer e não atacar as pessoas” (LONGMAN, 1995, p. 1473, tradução nossa). Já o verbo 

                                                           
43 “PETRUCHIO: Come, come, you wasp, i’ faith, you are too angry 
KATHARINA: If I be waspish, best beware my sting. 
PETRUCHIO: My remedy is then to pluck it out. 
KATHARINA: Ay, if the fool could find it where it lies. 
PETRUCHIO: Who knows not where a wasp does wear his sting? In his tail. 
KATHARINA: In his tongue. 
PETRUCHIO: Whose tongue? 
KATHARINA: Yours, if you talk of tails, and so farewell” (SHAKESPEARE, 1982, 247-248). 
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“domesticar” (to domesticate) significa “fazer um animal capaz de viver com as pessoas como 

um animal de estimação ou trabalhar para elas em uma fazenda” (LONGMAN, 1995, p. 400, 

tradução nossa). E por fim, “dominar” (to dominate) seria “ter poder e controle sobre alguém 

ou algo” (LONGMAN, 1995, p. 400, tradução nossa). Os três termos se aplicam ao que 

Petrúquio fez com Catarina; ele a leva para sua casa e lá inicia o processo de “domesticação” 

da moça, para que esta se torne uma boa esposa. Petrúquio usa métodos para adestrar animais 

selvagens, tratando sua esposa de forma bruta e com palavras rudes que a faz ver nele uma 

pessoa do mesmo nível que ela. Ele a priva de ter certas coisas, como roupas novas e uma boa 

noite de sono, além de não poder comer certos tipos de comida.  

A ciência médica da época de Shakespeare se baseava na teoria dos quatro humores de 

Hipócrates (460-377 a.C.), em que os humores das pessoas poderiam ser classificados em 

melancólico, flegmático, jovial e colérico, uma vez que “o corpo seria formado por quatro 

elementos: fogo (sangue), ar (o fleuma), água (bílis amarela) e a terra (bílis escura) cada um 

em relação a um órgão em particular” (DI MARE, 2002, p. 29). Assim, a saúde seria o 

resultado de um equilíbrio entre os quatro humores e para ajustar certos desequilíbrios seriam 

necessárias dietas alimentares específicas. Como Catarina era colérica, ela não podia comer 

comidas quentes e picantes. Assim, Petrúquio se mostra muito esperto ao não dar esse tipo de 

comida para ela, fazendo com que ela sempre ficasse calma e aprendesse a obedecê-lo e 

respeitá-lo, pois assim ela teria tudo o que quisesse. Catarina pode ser comparada a um animal 

selvagem, daí a idéia de utilizar o verbo domar e de haver uma dieta específica.  

Enquanto em A megera domada, Petrúquio não servia comidas quentes que causassem 

o humor colérico em Catarina, em Pigmaleão, Higgins acalmava Eliza com promessas de dar 

chocolates e dinheiro para andar de táxi. Petrúquio faz uso do abuso físico causado por seu 

comportamento no dia do casamento, em não deixar sua esposa dormir à noite e nem lhe dar 

comida. Higgins, apesar de não abusar fisicamente de Eliza, trata-a mal sempre ordenando 

com um modo brusco e sem a menor preocupação com seus sentimentos, aterrorizando-a com 

uma possível violência física que nunca acontece. Apesar dessas tentativas de domar as 

personagens femininas, o único que realmente consegue “domesticar” (no sentido de trazer 

para dentro de casa) a mulher é Petrúquio, transformando Catarina em uma esposa submissa, 

enquanto Eliza sai da casa de Higgins independente dele. 

Em ambas as peças também há uma aposta sobre a mudança dos personagens. Em 

Pigmaleão, Higgins aposta com Pickering que pode transformar a florista numa duquesa em 

apenas seis meses. Essa transformação se constituirá nos modos, nas roupas e principalmente 

na linguagem falada por ela: “Higgins: (inspirado) Sim, em seis meses – em três se ela tiver 
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um bom ouvido e uma língua ágil – eu a levarei a qualquer lugar e a farei passar por quem 

quiser”.44  

Catarina já tinha conhecimento dos modos adequados a uma mulher de sua posição 

social, porém só começou a praticá-los após a “dominação” de Petrúquio. Assim, na 

comemoração do casamento de Lucêncio e Bianca, Petrúquio faz uma aposta com Hortênsio e 

Lucêncio para provar que Catarina realmente mudou seu comportamento: “PETRÚQUIO: 

Bem, não discuto; vamos verificar. Cada um de nós manda chamar a esposa. Aquele cuja 

esposa for mais obediente, vindo assim que for chamada, ganhará o prêmio que nós 

combinarmos”.45  

Para comprovar as apostas feitas pelos personagens masculinos, ambas Catarina e 

Eliza são submetidas a um teste público. A linguagem, o modo de falar, as escolhas 

vocabulares, a entonação e o estilo frente a uma audiência que determinam ou comprovam a 

“domesticação” das figuras femininas. Na comemoração do casamento de Bianca, Petrúquio 

quer mostrar a Hortênsio e a Lucêncio que Catarina realmente mudou. Ao apostarem para ver 

qual das três esposas virá até a sala atendendo aos seus pedidos, só Catarina se mostra 

obediente e aparece na sala. Assim, Petrúquio pede que ela vá chamar as outras esposas e ela 

vai: 

 
PETRÚQUIO: Grúmio,vá procurar sua patroa e diga-lhe que lhe ordeno vir 
aqui! (...) 
CATARINA: Que deseja, senhor, pra que me chama? 
PETRÚQUIO: Onde está tua irmã e a mulher de Hortênsio? 
CATARINA: Conversam, senhor, junto à lareira do salão. 
PETRÚQUIO: Vá buscá-las; se recusarem vir, podes bater-lhe com vontade, 
desde que venham sem demora.46 
 

Quando volta ainda faz um discurso de como uma boa esposa deve se comportar: 

 

                                                           
44 “HIGGINS: [carried away] Yes: in six months – in three if she has a good ear and a quick tongue – I’ll take 
her anywhere and pass her off as anything” (SHAW, 1957, p. 41). 
45 “PETRUCHIO: Well, I say no. And therefore for assurance/Let’s each one send unto his wife;/And he whose 
wife is most obedient/To come at first when he doth send for her,/Shall win the wager which we will propose” 
(SHAKESPEARE, 1982, p. 261).  
46 “PETRUCHIO: Sirrah Grumio, go to your mistress; 
Say, I command her come to me [...] 
KATHARINA: What’s your will, sir, that you send for me?  
PETRUCHIO: Where is your sister, and Hortensio’s wife? 
KATHARINA: They sit conferring be the parlor fire. 
PETRUCHIO: Go fetch them hither. If they deny to come, 
Swinge me them soundly forth unto their husbands. 
Away, I say, and bring them hither straight.” (SHAKESPEARE, 1982, p. 262). 
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CATARINA: Teu marido é teu senhor, tua vida, teu protetor, teu chefe e 
soberano. É quem cuida de ti, e, para manter-te, submete seu corpo a 
trabalho penoso seja em terra ou no mar. Sofrendo a tempestade à noite, de 
dia o frio, enquanto dormes no teu leito morno, segura e salva.  E não exige 
de ti outro tributo senão amor, beleza, sincera obediência. Pagamento 
reduzido demais para tão grande esforço. O mesmo dever que prende o servo 
ao soberano, prende a mulher ao marido. [...] Tenho vergonha de ver 
mulheres tão ingênuas que pensam em fazer guerra quando deveriam se 
ajoelhar por paz. Ou procurando poder, supremacia e força, quando 
deveriam amar, servir e obedecer.47 

 

Conforme já explicitado no capítulo anterior, Eliza, no ato III, supera as expectativas 

da aposta de Higgins e Pickering, pois consegue se passar por uma verdadeira dama na festa 

da embaixada inglesa, levando os anfitriões a crer que ela não era de Londres por demonstrar 

possuir um inglês tão perfeito: 

 

NEPOMUCK: Demasiado perfeito. A senhora é capaz de me mostrar 
alguma inglesa que fale inglês perfeito? Só estrangeiros que foram educados 
com extremo rigor falam dessa maneira. 
EMBAIXATRIZ: É verdade que ela chegou quase a me assustar com o tom 
que disse: “Imenso prazer”. Tive uma professora que falava nesse tom: e eu 
tinha pavor mortal dela. Mas se não é inglesa, é o quê? 
NEPOMUCK: Húngara. [...] 
HIGGINS: Você falou húngaro com ela? 
NEPOMUCK: Claro. E ela foi muito esperta. Ela disse: “Por favor, fale 
comigo em inglês; não entendo francês”. Francês! Fingiu não saber a 
diferença entre húngaro e francês. Impossível, ela sabe as duas.48 

 

Assim, em ambas as peças, tanto Eliza quanto Catarina obtém sucesso nas apostas e superam 

com louvor as expectativas de todos. 

As peças também levantam a questão da “guerra dos sexos”. As mulheres só obtinham 

reconhecimento social se casassem, já que o casamento era uma forma de se tornar 

independente dos pais, mas ao mesmo tempo se tornavam dependentes dos seus maridos. A 
                                                           
47 “KATHARINA: Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper,/Thy head, thy sovereign; one that cares for 
thee,/And for thy maintenance commits his body/To painful labor both by sea  and land,/To watch the night in 
storms, the day in cold,/Whilst thou li’st warm at home, secure and safe;/And craves no other tribute at thy 
hands/But love, fair looks, and true obedience –/Too little payment for so great a debt./Such duty as the subject 
owes the prince,/Even such woman oweth to her husband;/I am asham’d that women are so simple/To offer war 
where they should kneel for peace,/Or seek for rule, supremacy, and sway,/When they are bound to serve, love, 
and obey” (SHAKESPEARE, 1982, p. 263). 
48 “NEPOMMUCK: Too perfectly. Can you shew me any English woman who speaks English as it should be 
spoken? Only foreigners who have been taught to speak it speak it well. 
HOSTESS: Certainly she terrified me by the way she said How d’ye do. I had a schoolmistress who talked like 
that; and I was mortally afraid of her. But  if she is not English what is she? 
NEPOMMUCK: Hungarian.[...] 
HIGGINS: Did you speak to her in Hungarian? 
NEPOMMUCK: I did. She was very clever. She said ‘Please speak to me in English: I do not understand 
French.’ French! She pretends not to know the difference between Hungarian and French. Impossible: she knows 
both.” (SHAW, 1957, p. 94). 
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coisa muda um pouco na temática de Pigmaleão, pois Eliza já era independente 

financeiramente de seu pai. Porém, enquanto em Shakespeare, existe claramente uma 

domesticação do personagem feminino – pelo menos no sentido mais literal da palavra, 

“trazer para dentro de casa”, como já foi dito – na de Shaw isso não acontece. Eliza se tornou 

polida e elegante. Saiu do borralho e virou uma princesa, como Cinderela, mas termina 

sozinha e dona de seu nariz, de sua vida e de sua língua. Esse ponto é muito importante 

porque, ao contrário de Shakespeare (provavelmente por causa das restrições de seu contexto 

histórico), Shaw não teve problema em apresentar, defender, mesmo esculpir um protagonista 

feminino livre em todos os sentidos: emocional, psíquico-sexual e econômico. Como porta-

voz de uma agenda feminina assumida e militante, Eliza obteve grande sucesso. 

Esse é o mesmo ponto de vista que Pedersen mostra em seu ensaio. Para ela, as 

atitudes com relação à mulher apontam diferenças entre as peças, principalmente nos métodos 

em que a mulher é transformada e nas atitudes finais do homem e da mulher um com relação 

ao outro. Pedersen (1988, p. 81) afirma que as qualidades requeridas na transformação 

parecem não serem as mesmas em ambos os casos, já que no caso de Catarina a mudança 

envolvia qualidades psicológicas como humor e temperamento e no de Eliza a mudança 

concentrava-se em aspectos aparentemente superficiais, como fala, vestimentas e consciências 

das regras de etiqueta. A fala, os modos e as vestimentas não podem ser considerados 

aspectos superficiais para Eliza, muito pelo contrário, eles foram essenciais para sua 

transformação.  

Eliza não tinha autocontrole, ofendia-se rapidamente e era sensível a ofensas. Portanto, 

uma mera mudança na fala, nas roupas e nos modos não poderia transformá-la em uma dama. 

Como Catarina, Eliza também teve que aprender a ter autocontrole e consideração pelos 

outros, e essa foi a mudança mais importante realizada por ela, de acordo com Pedersen 

(1988, p. 82). Eliza também teve que se transformar psicologicamente, visto que seu 

verdadeiro sucesso em ser uma dama não está em apenas repetir as frases que o professor 

Higgins lhe ensinou ou nas roupas que Pickering lhe deu, mas sim no modo em que ela 

própria se comporta perante os outros utilizando a aprendizagem adquirida. 

Apesar de Higgins ter conseguido ensiná-la a falar corretamente, Eliza observa ao 

coronel Pickering que sua real educação foi dada por ele, já que ele deu o exemplo de 

autocontrole e consideração pelos outros:  

 
O senhor vê, foi muito difícil pra mim aprender essas coisas com o exemplo 
do professor Higgins sempre diante dos meus olhos. Ele me educou pra ser 
exatamente igual a ele, sem controle nenhum, usando palavras de baixo 
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calão à menor provocação. Eu nunca iria saber que as damas e os cavalheiros 
se comportam de outro modo se o senhor não estivesse presente.49 
 

Esse discurso, de acordo com Pedersen (1988, p. 82), expressa um repúdio direto ao 

método pelo qual Shakespeare deixa Petrúquio domar Catarina. O exemplo de mau-humor e 

comportamento descontrolado só pode provocar no aprendiz um comportamento semelhante e 

não mudar para um temperamento doce e moderado como Catarina demonstra ter. Essa é uma 

diferença entre os exemplos de comportamento seguidos pelas protagonistas: enquanto 

Petrúquio utilizou suas atitudes rudes e Catarina foi amansada, Eliza, que também teve o 

exemplo rude de Higgins, preferiu seguir o exemplo de Pickering para se tornar mais amável. 

Ou seja, rudeza com rudeza não levaria a um temperamento calmo como o demonstrado por 

Catarina. Porém, será que essa amabilidade também não seria um disfarce, uma forma de 

domar Petrúquio? Fica em aberto essa possibilidade. 

A atitude final de Catarina com relação à Petrúquio é revelada pela sua obediência 

instantânea e pelo discurso de como se deve portar uma boa esposa. Já Eliza mostrou que 

alcançou a liberdade contra a dominação de Higgins. Sabemos que há uma diferença entre os 

propósitos de Petrúquio e de Higgins: o primeiro queria tornar Catarina submissa a ele e o 

segundo não demonstrava interesse amoroso com relação à Eliza (apesar de vários críticos, 

atores e produtores teatrais acharem que sim). Assim, Pigmaleão mostra rejeição ao conceito 

de domínio do homem sobre a mulher, conceito esse exaltado no final de A megera domada, e 

por isso Eliza termina sozinha e independente. 

 No próximo capítulo procederemos a análise interpretativa no modelo bloomiano e 

investigaremos se Shaw conseguiu vencer seu antecessor, obtendo um lugar no cânone. 

 

 

 

 

 

                                                           
49 “[…] You see it was so very difficult for me with the example of Professor Higgins always before me. I was 
brought up to be just like him, unable to control myself, and using bad language on the slightest provocation. 
And I should never have known that ladies and gentlemen didnt behave like that if you hadnt been there” 
(SHAW, 1957, p. 121).  
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4  LEITURA REVISIONISTA DE PIGMALEÃO 

 

 

Neste capítulo, o mapa da desleitura será utilizado para dar uma maior significação à 

peça Pigmaleão ao revisar seus pais-poéticos. Serão verificados as analogias e os desvios que 

Pigmaleão faz ao “apropriar-se” de algumas imagens e temas da peça A megera domada. Em 

seguida, será observada a relação entre as obras de Shaw, Shakespeare e Ovídio, que formam 

um romance familiar a partir de uma leitura bloomiana. 

 

 

4.1  O POETA FILHO ENCARA O POETA PAI 

 

 

As imagens de Pigmaleão são atribuídas através das falas dos personagens ou através 

das descrições do ambiente. Em diferentes momentos da peça, Shakespeare, o poeta pai, pode 

ser percebido como se estivesse encarando e sendo encarado pelo poeta filho em vários 

personagens. Os personagens não possuem nomes no primeiro momento da peça, são apenas 

apresentados a partir de suas ocupações ou funções, como florista, filha, tomador de notas, 

entre outros. O uso desses epítetos pode ser definido como uma sinédoque retórica, em que os 

indivíduos (espécie) apresentados em cena representam as classes sociais (gênero). Essa 

sinédoque retórica tem função defensiva para a ironia da influência, o clinamen, pois a 

generalização dos personagens em classes seria um disfarce, uma forma de Shaw esconder 

seu(s) pai(s) poético(s), em especial Shakespeare. também retoma a convenção da comédia 

latina. 

No ato I, Freddy esbarra em Eliza (nomeada apenas como a florista) e ocorre um 

relâmpago e um trovão no momento do incidente. Esse evento, em que a natureza reage às 

ações humanas, e a generalização dos personagens revisam a convenção da retórica latina. 

Na peça há algumas falas que remetem a um sentimento de ter visto ou ter conhecido 

os personagens antes. Como exemplo tem-se as falas de Higgins ao encontrar Clara, a Sra. 

Eynsford Hill e Freddy, e também a Sra. Eynsford Hill ao encontrar Eliza na casa da Sra. 

Higgins: “Higgins: (Olhando-a bem). Eu já ouvi a senhorita em algum lugar. Não tenho a 

menor idéia de onde; mas sua voz não me é estranha. (Tédio.) Não tem importância.”; 

“Higgins: (Olhando-o como se visse um batedor de carteira) Sou capaz de jurar que também 
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já o encontrei antes. Onde terá sido?”; “Sra. Eynsford Hill: Estou certa de que já nos 

encontramos antes, não senhorita Doolittle? Seus olhos...”.50 Essas imagens refletem uma 

familiaridade, algo que se assemelha ao poeta pai, fazendo com que haja um questionamento 

na tentativa de lembrar-se de onde se tem conhecimento daqueles personagens, como se seus 

traços já tivessem sido feitos antes.  

A idéia do texto como um experimento pode ser vista na seguinte passagem textual: 

“Higgins (Assaltando o outro ouvido da sra. Higgins.) O diabo que me carregue se não é a 

experiência mais absorvente em que já me meti. Enche completamente nossa vida, não é 

mesmo, Pick?/Pickering: Não temos outro assunto, só falamos Eliza./Higgins: Lecionamos 

Eliza./Pickering: Vestimos Eliza [...] Higgins: Inventamos novas Elizas”51. A citação 

representa a tentativa do efebo em alcançar um lugar no cânone como poeta forte, pois traz a 

idéia de recriação, em que a voz do poeta antecessor ressoa no texto do poeta filho quando 

este último (re) inventa novos personagens. 

Após ter subido às alturas com seu sucesso no baile, Eliza representa o poeta efebo 

que se preocupa com seu futuro dali em diante, se será capaz o suficiente para manter-se 

como poeta forte. Quando Higgins afirma que Eliza é uma mera cópia sua e ela o provoca 

dizendo que ensinará fonética como assistente do ex-estudante do professor (Nepommuck), 

Eliza, representando Shaw, estaria tentando anular ou reprimir o pai poético. Isso demonstra 

características do movimento revisionário da demonização, em que a individualidade de 

Higgins (representando Shakespeare) é retirada e reprimida. Assim, o professor fica irritado 

como se sua originalidade, seu modo de ensinar fonética, estivesse sendo violado. Para 

Higgins é crucial que ele seja o original e Eliza a cópia. Seria como se Shakespeare estivesse 

dizendo que Shaw é apenas uma cópia, mas o escritor efebo se revolta e mostra que não é 

igual ao seu antecessor.  

Para Bertolini (1991, p. 101), Higgins seria a representação de Shaw, pois o professor 

tenta negar sua própria derivação e falta de originalidade, ao se tornar o criador de vida ao 

invés de ser criado por sua mãe. O crítico afirma ainda que essa negação reflete a própria 

ansiedade de Shaw sobre sua própria derivação como dramaturgo, particularmente de 

Shakespeare (BERTOLINI, 1991, p. 101). Shaw cria em Higgins um exemplo de alerta sobre 

                                                           
50 “Higgins [staring at her]: Ive seen you before somewhere. I havent the ghost of a notion where; but Ive heard 
your voice. [Drearily] It doesn’t matter.” (SHAW, 1957, p. 70); “Higgins [looking at him much as if he were a 
pickpocket]: I'll take my oath Ive met you before somewhere. Where was it?” (SHAW, 1957, p. 72); “Mrs. 
Eynsford Hill: I feel sure we have met before, Miss Doolittle. I remember your eyes.” (SHAW, 1957, p. 75). 
51 “Higgins [assailing her at the other ear] Yes, by George: it’s the most absorbing experiment I ever tackled. 
She regularly fills our lives up: doesn’t she, Pick?/Pickering: We’re always talking Eliza./Higgins: Teaching 
Eliza./Pickering: Dressing Eliza. […] Higgins: Inventing new Elizas.” (SHAW, 1957, p. 82). 
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o perigo que um escritor passa em, habitualmente, recriar o mundo real como sendo um 

mundo de ficção, e ao pensar que o mundo artificial é uma representação justa da realidade 

(BERTOLINI, 1991, p. 101). Essa possibilidade apresentada por Bertolini é uma forma 

interessante de representar a angústia da influência sofrida por Shaw, pois trata da questão da 

originalidade, ou nos termos de Bloom, da prioridade poética que o poeta efebo está destinado 

a não ter. 

No final da peça, Eliza enfrenta o professor, representando o confronto entre Shaw e 

Shakespeare. Quando Higgins ameaça torcer o pescoço de Eliza, ela o enfrenta e afirma que 

pode agredi-la que ela não se importa, pois ela é melhor do que ele, como se pode observar na 

seguinte fala: “Liza: [...] Agora eu sei como agir com você [...] Você não pode tirar o que me 

ensinou. O conhecimento que me deu. Você disse que eu tenho um ouvido melhor do que o 

teu. E eu sei ser boa e delicada com as pessoas, coisa que você jamais vai aprender [...] É você 

me aceita agora porque eu não tenho mais medo de você. Posso viver sem você.”52. Assim, 

Eliza mostra que tem capacidade de se igualar ao professor e ainda tem algo que ele não 

possui. Da mesma forma é o poeta efebo, Shaw, em relação ao seu precursor, Shakespeare. 

Apesar de se igualarem em alguns pontos, Shaw possui algo que se distingue e lhes dá 

destaque no cânone. Esse movimento de “retorno dos mortos” e ao mesmo tempo de 

soberania (ou misprision) do efebo sobre eles é característico da apophrades. 

Após observarmos as imagens que a própria peça Pigmaleão apresenta como sendo 

características da angústia da influência sofrida por Shaw em relação a Shakespeare, 

passemos para a análise das duas peças, aplicando a elas o mapa da desleitura de Bloom: 

 

Pigmaleão A megera domada Análise 
Doolittle pede dinheiro para 
Higgins em troca de sua 
filha, mesmo que ela não se 
case com o professor. 

A vontade de Batista de obter 
dinheiro às custas das filhas 
através de um casamento 
formal.  

Ironia da influência 
(clinamen) em que apesar de 
tratar de um mesmo tema, 
Shaw se desvia de seu pai ao 
pedir dinheiro por uma 
relação conjugal que não 
existia. 

Doolittle gosta de beber. Sly é um bêbado. Os dois personagens adoram 
beber, por isso neste aspecto 
Shaw se iguala a 
Shakespeare. Porém, 
Shakespeare não retoma a 
história de Sly ao fim da 

                                                           
52 “Liza: [...] Now I know how to deal with you. […] You cant take away the knowledge you gave me. You said 
I had a finer ear than you. And I can be civil and kind to people, which is more than you can. […] you can turn 
round and make up to me now that I’m not afraid of you, and can do without you” (SHAW, 1957, p. 131-132). 
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peça, o que faz Shaw 
complementar essa falha de 
seu antecessor, provocando o 
movimento da tessera. 

Higgins muda sem querer a 
vida de Doolittle através de 
uma carta. Higgins muda a 
vida de Eliza através de seus 
ensinamentos sobre fonética. 

O lorde prega uma peça em 
Sly e o “transforma” em 
lorde. 

A transformação de Doolittle 
se equipara à transformação 
de Sly. Entretanto, Sly é 
transformado em lorde de 
forma fantasiosa, em que não 
se sabe que fim ele teve, 
enquanto Doolittle realmente 
se torna um membro da 
classe média. No caso de 
Eliza, ela também passa por 
uma transformação que a 
torna uma mulher culta e 
refinada. Essa forma de 
complementação do 
antecessor é característica da 
tessera. 

Eliza se disfarça de dama da 
alta sociedade. 
Nepommuck finge ser um 
ótimo intérprete, mas não 
consegue perceber a farsa de 
Eliza. 
A família Eynsford Hill finge 
continuar ser rica para ter 
status. 

Lucêncio se disfarça de 
professor para conquistar 
Bianca, assim como 
Hortênsio.  
Trânio, o servo de Lucêncio, 
se disfarça de seu mestre. 

Através de vestimentas os 
personagens de A megera 
domada enganavam uns aos 
outros. Em Pigmaleão, o 
comportamento e as 
vestimentas também ajudam 
o disfarce de alguns 
personagens. Porém, no caso 
de Eliza, ela engana a 
sociedade inglesa no baile 
por seu uso perfeito da língua 
inglesa. Esse momento da 
peça, apesar de ser marcado 
pela ironia retórica, faz parte 
do movimento da tessera, em 
que Shaw complementa a 
temática abordada por 
Shakespeare.  

Eliza é pobre, mas não 
dependia economicamente de 
seu pai. Quer refinar sua 
linguagem para poder 
trabalhar em uma loja de 
flores. 

Catarina é membro da elite e 
depende economicamente de 
seu pai, apesar de comportar-
se como não fosse. Utiliza a 
rudeza para escolher o 
marido que lhe agradasse. 

Aqui se pode perceber o uso 
da sinédoque retórica, pois 
cada personagem feminina 
está representando as 
mulheres em geral, tendo-se, 
assim, a espécie pelo gênero.  
A mulher em Shaw mostra a 
necessidade de se aperfeiçoar 
para ser independente, 
trabalhando de maneira digna 
e a mulher em Shakespeare 
mostra a necessidade de ser 
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capaz de escolher seu próprio 
marido. 
Tem-se uma quebra de 
continuidade com a peça de 
Shakespeare, pois Eliza não 
está interessada em 
casamento, caracterizando-se 
assim o movimento da 
kenosis em relação à peça 
antecessora. 

Higgins é um solteiro 
convicto que se interessa 
apenas por seu objeto de 
estudo: a fonética. Possui um 
comportamento mal-educado 
ao tratar as pessoas. 
Higgins queria transformar 
Eliza em uma dama da alta 
sociedade ao torná-la uma 
boa falante da língua inglesa. 

Petrúquio quer se casar para 
não ficar sozinho. É rude 
com seus servos e Catarina. 
Petrúquio queria transformar 
Catarina em uma boa esposa. 
 

Mais uma vez pode-se 
perceber a kenosis em 
relação ao texto de 
Shakespeare, pois há um 
movimento de 
descontinuidade em relação 
ao texto antecessor, 
reduzindo-o a apenas uma 
parte: homens que 
transformam as mulheres. 

Higgins oferece bombom e 
dinheiro para táxis ao tentar 
convencer Eliza a participar 
do experimento. 

Petrúquio não dá comidas 
quentes, não deixa Catarina 
ter roupas novas, nem ter 
uma boa noite de sono. 

No caso de Petrúquio, a 
utilização de certos tipos de 
comida para o processo de 
dominação é mais extrema, 
já que ele quer que Catarina 
se torne uma esposa 
obediente. No caso de 
Higgins é apenas uma 
insinuação, uma forma de 
tentar convencer Eliza a ficar 
e fazer parte do experimento. 
Tem-se, portanto, uma 
sinédoque da influência ao 
retratar o meio pelo efeito 
(tessera). 

Higgins aposta com 
Pickering que pode 
transformar a florista em uma 
duquesa em apenas seis 
meses.  
O teste público para verificar 
a eficácia do experimento é 
em um baile da embaixada 
inglesa. 

Petrúquio faz uma aposta 
com Hortênsio e Lucêncio 
para provar que Catarina 
realmente mudou seu 
comportamento.  
O teste da transformação é na 
comemoração do casamento 
de Bianca e Lucêncio. 

Neste aspecto da peça, tem-
se o clinamen novamente, ao 
parecer que o antecessor não 
está na peça (ausência), mas 
ao mesmo tempo está 
presente (presença). 

 
 

O primeiro aspecto que se pode observar nesta análise das razões revisionárias nas 

peças é que, como Bloom afirma, “[o]s tropos misturam-se uns nos outros” (BLOOM, 1995, 

p. 102). Assim, há casos em que os tropos retóricos utilizados não são os mesmos dos tropos 
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de influência. Por exemplo, o uso de disfarces em Pigmaleão corresponde a ironia retórica, 

mas se relaciona com a tessera, já que Shaw retém termos da peça antecessora, mas dá outros 

sentidos a eles.  

A peça possui movimentos de clinamen, tessera e kenosis. Onde o clinamen 

predomina, o leitor é enganado ao achar que Pigmaleão é original através dos tropos 

apropriados de A megera domada. Em seguida, tem-se o movimento da tessera, ou seja, a 

complementação de “erros” cometidos por Shakespeare, pois imagens justapostas não 

bastariam para Shaw se destacar no cânone. Um exemplo disso é a consciência de Eliza de 

que não basta se casar para ser feliz, ao contrário do que acontece com Catarina. Com o 

movimento da kenosis, há um esvaziamento em relação ao poeta antecessor, parecendo que a 

peça posterior desvia-se completamente de seu antecessor, como o tema principal de 

Pigmaleão, em que a florista se passa por uma dama através da melhoria em sua fala, 

resultante dos ensinamentos de fonética.  

Em seguida, trataremos da dialética do amor em Pigmaleão, A megera domada e no 

mito de Pigmaleão encontrado em Metamorfoses, e como essa temática faz Shaw enfrentar 

seus pais poéticos, através do movimento de apophrades. 

 

 

4.3  OVÍDIO, SHAKESPEARE E SHAW: MOVIMENTOS DIALÉTICOS 

 

 

4.3.1  A DIALÉTICA PARA PLATÃO, HEGEL E BLOOM 

 

 

A palavra “dialética” origina-se da junção dos termos “dia”, que significa dois, e 

“lética”, que significa logos, discurso, sendo assim, a arte do discurso ou a discussão de 

proposições opostas.  

Platão acreditava que o mundo sensível, ou seja, o mundo acessível aos sentidos, seria 

uma cópia do mundo verdadeiro. O mundo das idéias seria onde se encontram as idéias gerais 

e as essências imutáveis. O homem pode ter acesso às idéias através da dialética, pois ela 

“reforma” cada conceito do mundo sensível através do discurso, para que a verdade seja 

alcançada. Como afirma Platão (1997, p. 244):  
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Quando alguém tenta, através da dialética, sem o auxílio de nenhum sentido, 
mas por meio da razão, alcançar a essência de cada coisa e não se detém 
antes de ter apreendido apenas pela inteligência a essência do bem, atinge o 
limite do inteligível, como o outro, ainda há pouco, atingia o limite do 
visível. 
  

Para o filósofo, a dialética destrói as hipóteses, estabelece suas conclusões e eleva à essência. 

A dialética seria uma forma de se alcançar a verdade através de um movimento de 

contradição, pois apresenta duas proposições que se negam e tentam ultrapassar a contradição 

estabelecida. 

Para Georg Hegel (1969, p. 122), o método dialético é formado por três etapas: tese, 

antítese e síntese. Se tomarmos A como sujeito e A≠A como o outro, então esta última 

proposição contradiz a anterior. A tese, ou a primeira proposição é condicionada pela segunda 

e subsiste mediante a abstração da desigualdade que contém a segunda. Já a segunda 

proposição (antítese) é condicionada pela primeira, pois precisa de uma relação para tornar-se 

uma proposição. Se tomarmos A como igualmente posto e não-posto, temos a síntese da 

primeira e da segunda proposição (HEGEL, 1969, p. 122). 

Assim, a tese é uma afirmação, a antítese é a negação dessa afirmação ou a não- 

afirmação. Já a síntese é a negação da negação, que supera a contradição. Quando a tese é 

“destruída” pela antítese, certos aspectos tanto da tese quanto da antítese são conservados na 

síntese.  

Além disso, Hegel afirma que a dialética “[...] produz confusão entre conceitos 

determinados, insinuando uma simples aparência de contradição: o nada não são 

determinações, mas a aparência e as determinações do entendimento são o verdadeiro” 

(HEGEL, 1969, p. 128). Dessa forma, a dialética é a natureza própria e verdadeira das 

determinações do entendimento.  

Como já foi citado, para Harold Bloom, os poemas são escritos a partir da angústia da 

influência sofrida pelo poeta efebo, que seria uma batalha contra a tardividade. Para essa 

batalha, o poeta efebo faz uso de imagens, tropos, defesas psíquicas e razões revisionárias, 

que formam o mapa da desleitura. Essa metodologia, usada para compreender como se dá a 

angústia criativa no poema, é chamada de revisionismo dialético. Revisionismo porque “é um 

redirecionamento ou uma segunda visão, que leva a uma reestimativa ou uma reavaliação” 

(BLOOM, 1995, p. 16), e dialético porque utiliza os movimentos de limitação (rever), 

substituição (reestimar) e representação (redirecionar) (BLOOM, 1995, p. 16). O poeta filho 

ao revisar o poeta pai em seu poema, tenta ultrapassá-lo para conseguir um lugar no cânone.  

Vejamos como a dialética do amor ocorre nas obras aqui estudadas. 
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4.3.2  A DIALÉTICA DO AMOR 

 

 

Ovídio (1898) escreveu sobre o mito de Pigmaleão no livro X de Metamorfoses. 

Pigmaleão era um escultor em Chipre que não se conformava com as atitudes das mulheres 

existentes em sua cidade. Por isso, era solteiro e resolveu esculpir em marfim uma estátua que 

representasse sua mulher ideal. Sua obra ficou tão perfeita que se apaixonou por ela. Ele 

sempre acariciava a estátua, vestia-a com roupas e a adornava com flores como se fosse de 

carne e osso. No dia do festival em homenagem à Vênus (ou Afrodite na tradição grega), 

Pigmaleão pediu à deusa que transformasse sua estátua em mulher para que pudesse casar-se 

com ela. Ao retornar para casa, o escultor percebeu, ao beijar a estátua, que ela começou a 

tomar vida e ficou muito feliz por ter seu desejo realizado. A deusa foi ao casamento de 

Pigmaleão e Galatéia, e após nove meses nasceu o filho deles, chamado Paphos. Galatéia seria 

um pedaço de marfim que foi transformado em mulher como representação viva do artista que 

a esculpiu. Ou seja, ela reflete os ideais de Pigmaleão como artista. 

Em A megera domada, Hortênsio quer se casar com Bianca, a filha mais nova de 

Batista, porém há um empecilho: Bianca só poderá se casar depois que sua irmã mais velha, 

Catarina, se casar. Como Catarina não quer se casar com qualquer homem, fica cada vez mais 

difícil para os pretendentes de sua irmã terem uma chance de casamento. Assim, Hortênsio 

faz a proposta a seu amigo Petrúquio para que este se case com Catarina.  

Petrúquio também pode ser considerado um Pigmaleão. Ele é um homem de posses, 

insatisfeito com a falta de mulheres inteligentes o suficiente para ele. Interessa-se 

primeiramente em se casar com Catarina por dinheiro, porém, ao conhecê-la, percebe que 

além de ser uma mulher de gênio forte, é também muito inteligente e não aceita as imposições 

ou regras de qualquer um. Assim, Petrúquio se motiva ao transformar Catarina em uma 

esposa obediente, retirando sua perspicácia e astúcia para torná-la uma mulher perfeita. 

Catarina percebe que Petrúquio não é igual aos outros homens e talvez por isso não rejeite a 

possibilidade de casamento com ele. Já durante a vida conjugal, Petrúquio possui maneiras 

rudes de tratar a esposa, como deixá-la sem dormir e comer para que ela aprenda a obedecê-

lo. O resultado é surpreendente: a mulher que era considerada uma megera por todos, no final 

da peça se mostra uma esposa calma e obediente às vontades do marido. 

Em Pigmaleão, Eliza é uma pobre florista que vê a chance de aprender a falar 

corretamente e tornar-se uma vendedora de flores em uma loja ao ouvir o professor Higgins 
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dizer que poderia transformá-la em uma dama. Ela vai até a casa do professor e este aposta 

com seu amigo, o coronel Pickering, que a transformaria em uma duquesa em seis meses, 

através do ensino da fonética. Após viver durante meses na casa do professor e se submetendo 

a vários exercícios, Eliza consegue se passar por uma pessoa nobre por seu comportamento e 

sua fala formais. Entretanto, a aluna não se casa com seu professor, que é solteiro convicto e 

não considera as mulheres em geral interessantes o bastante para ele. É tanto que seu modelo 

de mulher ideal é a sua mãe.  

Mesmo não afirmando que sente alguma afeição por Eliza, Higgins demonstra receio 

em perdê-la, quando esta sai de casa à noite sem avisá-lo e vai até a casa da Sra. Higgins, e 

certo ciúme ao saber que ela pretende casar-se com Freddy. O professor sugere à moça que 

eles continuem a morar juntos como bons amigos solteiros e ela não aceita. 

Pode-se concluir nessas três histórias que todas as mulheres são feitas ou refeitas pelos 

homens a partir de seus ideais de perfeição, já que nenhuma outra mulher parecia perfeita o 

bastante. As mulheres seriam como blocos de marfim ou matéria-prima que os homens 

transformariam de acordo com suas vontades. Nessa idéia há certo chauvinismo, pois as 

mulheres para serem perfeitas ou terem comportamentos adequados deveriam ser reflexos de 

ideais masculinos.   

Tanto Pigmaleão, quanto Petrúquio e Higgins amam a parte que foi “produzida” ou 

“criada” por eles, o que mostra um narcisismo no caráter dos personagens. Eles só amam o 

que se parece com eles ou com suas idéias de perfeição. Eles não estavam satisfeitos com as 

mulheres em geral e, portanto decidiram criar sua mulher ideal, de forma que ela se destacasse 

cada uma à sua maneira. Os homens projetam seus ideais e produzem criações reais, 

ocasionando uma metamorfose pelo amor e pela inveja criativa. 

No mito de Ovídio, Pigmaleão tem o poder da arte da escultura e, assim, com a criação 

de Galatéia tem-se a formação da beleza exterior, resultando na mulher mais bela que 

Pigmaleão já viu. No caso de A megera domada, Petrúquio é um nobre e seu poder é a 

dominação, tanto de outras pessoas quanto de bens materiais. Ele consegue dominar Catarina, 

uma mulher que também pode dominar, mas que se permite ser dominada para ser exemplo 

deste ideal de Petrúquio. Assim, na comédia shakespeariana temos a formação da educação 

moral, em que as esposas devem ser boas e obedientes para seus maridos, como Catarina se 

comporta no fim do quinto ato. Já em Pigmaleão, Higgins é um professor de fonética e sua 

arte é de ensinar a linguagem, conseqüentemente Eliza é a expressão viva dessa arte praticada 

por ele. A transformação parte da mudança da linguagem, ou seja, do aspecto fundamental do 

ser para a formação da beleza interior da florista.  
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Pode-se concluir que há uma relação entre a temática das peças, de que cada “criação” 

causa um sentimento de amor em seus criadores e esse amor só pode ser atingido através da 

transformação do ser. Nesse aspecto, temos a formação de uma dialética entre as peças. De 

acordo com Kalina Silva,  

 

A dialética é um método de análise, fundamentado na contradição, que 
organiza o raciocínio para a busca da verdade, analisando uma situação 
contraditória de dada realidade: para comprovar uma tese, o investigador usa 
uma antítese, ou seja, a negação da própria tese original. Mas a negação não 
é suficiente para a compreensão do fenômeno investigado, [...] [é] preciso 
então aproveitar as contribuições positivas que existem na tese e antítese 
para se chegar a uma síntese dos dados conseguidos (2006, p. 100, grifo do 
autor). 
 

Assim, temos a tese, que seria uma situação inicial, e a antítese, que seria uma oposição a essa 

tese. Desse embate entre as duas surge a síntese.  

No caso das três histórias mencionadas anteriormente, o mito de Ovídio seria a tese, 

pois primeiro retrata a transformação da mulher ideal. A comédia de Shakespeare, por sua 

vez, seria a antítese, pois representa uma oposição ao mito, ao mostrar que se pode fazer a 

mulher ideal a partir de uma de carne e osso. Por fim, a peça de Shaw seria a síntese, pois 

mostra um novo formato para o mito de Pigmaleão em que há uma transformação tanto 

interior quanto exterior, e não apenas exterior como no mito ou na comédia shakespeariana. A 

peça ainda contrasta com A megera domada, ao mostrar a revolta da “criatura” sobre o 

“criador”, pois Eliza não admite ser controlada por Higgins e nem se casa com ele, ao 

contrário de Catarina que é dominada por Petrúquio e permanece casada com ele. 

As três tramas podem ser consideradas como metáforas para a relação das obras com 

os autores que as criam. Neste sentido, a relação de Ovídio com sua obra Metamorfoses é a 

mesma que o escultor Pigmaleão demonstra em relação à sua estátua Galatéia, que seria a 

procura pela perfeição. A relação de Petrúquio e Catarina é uma metáfora para a relação de 

Shakespeare e sua comédia A megera domada. E por último, a relação de Higgins com Eliza 

seria a mesma de Shaw com sua obra Pigmaleão.  

As histórias também podem ser consideradas como analogias para os poetas fortes, 

caracterizando assim, no termo bloomiano, a apophrades (ou retorno dos mortos), pois “[...] 

uma única imagem representa o compósito de várias outras” (ERICKSON, 2003, p. 149). 

Pigmaleão reflete a busca de Shaw por uma obra forte, que possa disputar com os grandes 

autores do cânone. Shaw vence Shakespeare ao formar a dialética do amor, pois mostra mais 

inovações para as imagens presentes no mito de Ovídio do que seu antecessor. Além disso, 
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Shaw construir uma obra com os elementos de seus pais poéticos, fazendo da “tardividade 

uma anterioridade” (BLOOM, 1995, p. 110). 

Portanto, Pigmaleão não seria apenas uma apophrades de A megera domada, mas 

também uma apophrades do mito encontrado em Metamorfoses. O Pigmaleão de Shaw 

superou o de Shakespeare ao mostrar a relação da peça de seu antecessor com o mito e ao 

mostrar que as três histórias formam uma analogia para os poetas fortes, os quais projetam 

suas idéias de modo que só podem amar aquilo que produzem – seus textos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pigmaleão é uma obra que possui muitas possibilidades interpretativas. Muitos 

críticos a analisaram levando em consideração as similaridades com o mito de Ovídio, com o 

conto da Cinderela e outras obras que apresentam a temática da transformação. Outros 

analisaram seus aspectos como resultado de uma crítica social feita por Shaw, em que as 

pessoas podem ascender socialmente através de seus próprios esforços. A leitura feita aqui foi 

baseada na teoria de Harold Bloom (1995, p. 30), em que “um poema é a resposta a outro 

poema, como um poeta é uma resposta a outro poeta [...]”.  

O poeta efebo, para se tornar forte no cânone, deve lutar contra sua ansiedade criativa, 

que é “vista como uma técnica para dominar a anterioridade por relembrar, ao invés de repetir 

o passado” (ERICKSON, 2003, p. 149). Ou seja, não é a repetição de imagens que tornará o 

poeta efebo melhor que seu antecessor, mas o modo como ele se apropria ou modifica essas 

imagens anteriores em seu próprio texto. Para desvendar a batalha agônica do poeta, o crítico 

deve atentar para os tropos de influência, que são “defesas contra uma linguagem anterior” 

(BLOOM, 1995, p. 72), através das defesas psíquicas, imagens e razões revisionárias que 

formam o mapa da desleitura. 

Ao aplicar o mapa da desleitura pôde-se perceber que as semelhanças encontradas em 

Pigmaleão e A megera domada fazem sentido quando estudadas à luz do revisionismo 

dialético, e o que pareceria apenas uma coincidência é reflexo da angústia criativa de Shaw 

em relação à obra shakespeariana. Ao tratar do aspecto de obtenção de dinheiro à custa da 

filha, da presença de um personagem que gosta de beber, das transformações de Doolittle e 

Eliza, do uso de disfarces, do tema do homem que transforma a mulher de acordo com seus 

ideais, da presença de uma aposta e de um teste público, tudo isso leva a crer que Shakespeare 

está presente na peça de Shaw. Eles não estão representados da mesma maneira, mas todos 

esses aspectos remetem a algo do texto anterior. Para Bloom, essa “lembrança” é importante 

para um poeta forte, pois “[a] alusão como relevância velada tornou-se [...] a figuração mais 

poderosa e bem sucedida que qualquer poeta forte jamais empregou contra seus precursores 

fortes” (BLOOM, 1995, p. 134). 

Bloom afirma que as razões revisionárias (clinamen, tessera, kenosis, demonização, 

askesis e apophrades) não precisam vir na ordem exata, pois o que importa é “o princípio da 

substituição, em que as representações e limitações perpetuamente respondem umas às 
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outras” (BLOOM, 1995, p. 114). Assim, na desleitura realizada neste estudo, pôde-se 

observar que nem todas as razões podem ser encontradas na obra de Shaw (apenas clinamen, 

tessera, kenosis, demonização e principalmente a apophrades) e nem sempre na ordem 

demonstrada no mapa da desleitura. Como o próprio crítico afirma “[...] os tropos misturam-

se uns com os outros” (BLOOM, 1995, p. 102), não sendo necessária a presença de todas as 

razões revisionárias juntas. 

A partir da idéia de que Shakespeare influencia Shaw e os dois recebem influência de 

Ovídio, tem-se assim um “romance familiar” entre as obras. Tanto Pigmaleão, quanto A 

megera domada e o mito de Pigmaleão e Galatéia apresentam a temática da transformação 

das mulheres a partir dos ideais masculinos, em que as mulheres só seriam perfeitas após 

serem “refeitas” pelos homens. Além disso, os protagonistas masculinos só as transformam 

por não estarem satisfeitos com as mulheres em geral. As “criações” provocam um sentimento 

de amor e orgulho em seus criadores e esse amor só poderia ser atingido através da 

transformação do ser. Nesse aspecto, temos a formação de uma dialética entre as peças, em 

que o mito de Ovídio seria a tese, a peça de Shakespeare, a antítese, e a peça de Shaw, a 

síntese das duas primeiras. 

Outra idéia com relação às três tramas é que elas podem ser vistas como metáforas da 

relação entre escritores e suas obras, já que estes lutam em busca de perfeição estética. Dessa 

forma, a relação de Ovídio com sua obra Metamorfoses é a mesma que o escultor Pigmaleão 

demonstra em relação à sua estátua Galatéia, assim como a relação de Petrúquio e Catarina é 

uma metáfora para a relação de Shakespeare e A megera domada, e a relação de Higgins com 

Eliza é a mesma entre Shaw e Pigmaleão.  

As histórias também podem ser analogias para os poetas fortes, caracterizando assim, 

a apophrades (ou retorno dos mortos), o principal movimento revisionário que um poeta 

efebo gostaria de atingir. Pigmaleão reflete a busca de Shaw por uma obra forte, que possa 

disputar com os grandes autores do cânone, e para se estabelecer no cânone, ele  

 

[...] precisa derrotar (preferivelmente “matar”) seus pais poéticos, devorar 
seus poemas e fazer o melhor possível para impedir que seu lugar seja 
ocupado por outros poemas no futuro. Todavia, por mais que ele consiga 
mascarar seu agon, o próprio processo de apropriação do imaginário da 
tradição o denuncia, já que toda escritura é uma “inscritura”. As marcas da 
tradição não podem ser erradicadas. (ERICKSON, 2003, p. 220).  

 

Assim, ao unir as teses utilizadas por Ovídio e Shakespeare, formando uma dialética do amor, 

Shaw reduz Shakespeare e vence essa batalha ao mostrar a revolta da “criatura” contra seu 
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“criador”, representando o combate do poeta filho contra o poeta pai. Shaw se apropria de 

elementos de seus pais poéticos, provocando a “desfiguração através da qual o poema-pai se 

transfigura no novo poema” (ERICKSON, 2003, p. 73). Apesar de ter vencido seus pais 

poéticos, Shakespeare e Ovídio, as marcas deles sempre estarão em Pigmaleão. 

Por fim, pode-se concluir que Pigmaleão venceu não apenas A megera domada, mas 

também o mito encontrado em Metamorfoses, pois fez Shakespeare reconhecer que sua 

Catarina é uma Galatéia ressuscitada, ou seja, que Ovídio é tanto pai poético de Shaw quanto 

de Shakespeare, e que agora Eliza também é necessária para a “vida eterna” de seus 

precursores no cânone. 
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