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Resumo:  
No presente trabalho, enfocamos o diálogo intertextual existente no filme Sonho de 
uma noite de verão, baseado na peça teatral do inglês William Shakespeare e as 
Mitologias Clássica e Celta no tocante à recriação de determinados personagens 
mitológicos. Para tanto, demonstramos, a priori, o quão importante é o resgate de 
mitos, pois acreditamos que os mitos representam muito mais do que meras 
histórias e podem contribuir para relações simbólicas mais profundas. Por fim, 
demonstramos quais são os mitos presentes na peça de Shakespeare (1590-7) e no 
filme dirigido por Hoffman (1999), quais são as novas combinações realizadas na 
reapresentação dos mesmos e quais significados tais mitos greco-romanos e celtas 
podem adquirir no enredo teatral e cinematográfico. 
Palavras-chave:  
Shakespeare; Mitologias; Intertextualidade. 
 
Résumé:  
Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur le dialogue intertextuel existant 
dans le film « Le songe d’une nuit d’été », basé sur la pièce de théâtre de l’anglais 
William Shakespeare et les mythologies classiques et celtiques concernant la 
reconstitution de certains personnages mythologiques. Pour ce faire, nous avons 
démontré, a priori, combien la reprise des mythes est importante, car nous croyons 
qu’ils représentent beaucoup plus que de simples histoires et peuvent ainsi 
contribuer à un approfondissement des relations symboliques. Enfin, nous 
démontrons quels sont les mythes présents dans la pièce de Shakespeare (1590-7) et 
dans le film réalisé par Hoffman (1999), quelles sont les nouvelles combinaisons 
effectuées dans leur réutilisation, aussi bien que les sens que ces mythes gréco-
romains et celtiques peuvent assumer dans l’intrigue de la pièce et du film. 
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O texto teatral escrito para o público elizabetano por William Shakespeare 
(1564-1616) entre 1594 e 1596, intitulado Midsummer’s night dream (entendemos o 
termo midsummer’s night como a marca temporal para o começo do solstício de verão, 
ou seja, o começo dessa estação), traduzido no Brasil como Sonho de uma noite de 
verão, revisita várias histórias não só da Mitologia greco-romana, mas também da 
celta. No presente ensaio, nos propomos a enfocar tal revisitação, pois entendemos 
ser muito profícuo esse diálogo com as Mitologias em questão, entendidas como 
conjunto de mitos. Para tanto, temos que considerar que tais conjuntos surgiram 
nos primórdios das comunidades humanas e atravessaram os séculos, tendo sido 
resgatados em diversos momentos, por diferentes mídias, de acordo com cada 
época.  

Em 1999, quando Michael Hoffman escreveu o roteiro e dirigiu o filme 
baseado nessa obra shakespeariana, e por conta disso intitulado Midssummer’s night 
dream, foi reafirmada, mais uma vez, a revisitação à Mitologia e mais uma obra 
artística (agora no meio sincrético do cinema) resgatou e reconstruiu mitos, 
recriando o imaginário vinculado à representação do real possível e do impossível. 

A propósito de tal argumento, Eliade (2002) mostra, em Mito e Realidade, que 
os mitos não devem ser encarados como produção de uma cultura inferior ou de 
povos selvagens, pois os mitos estão presentes em nosso cotidiano e a maioria deles 
são raízes da nossa cultura e, portanto, são encarados como “verdades universais”. 
Ele relata que é importante estudar as consequências dos mitos na sociedade, 
porque o mito permaneceu vivo, ou seja, retomado, atualizado e adaptado sempre, 
não foi esquecido. Diante disso, indica estudar mitos que se enriqueceram durante 
os séculos e permanecem explicando os fenômenos e o comportamento do homem 
até hoje. O pesquisador procura combater o preconceito do leitor, a fim de 
esclarecer a necessidade da existência de mitos em todas as culturas. Eliade tem as 
sociedades primitivas como objeto de estudo, já que os mitos ali tratados são, 
sobretudo, mitos de sociedades mais distantes. Em “Aspectos do Mito” (2002), ele 
conclui que o mito pode ser interpretado de várias formas, de tal modo que, cada 
cultura, dá significados próprios a sua recitação. 

Outros tantos estudiosos como Campbell (1990), por exemplo, demonstram a 
importância do mito nas sociedades e como todas as Mitologias surgiram dos povos 
primitivos e foram criadas por eles como forma de compreender o mundo e 
entender coisas que eram quase impossíveis de serem explicadas racionalmente: o 
que é a terra? Por que ela existe? Quem somos nós? Por que estamos aqui? O que 
acontecerá quando morrermos? etc. As narrativas mitológicas foram surgindo como 
forma de responder tais perguntas e eram extremamente importantes para as 
sociedades antigas, pois sempre foram essenciais para o homem compreender suas 
origens e, consequentemente, a origem do mundo. 
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Para Vernant (2002), os mitos contribuíam na integração da política na vida 
social das pessoas, pois organizavam as leis e regras da comunidade arcaica e, assim, 
funcionavam como um viés de lei dos lugares em que, por exemplo, falavam que 
quem roubasse de outra pessoa, logo seria punido pelos deuses, então receavam tal 
punição e não roubavam. Depreendemos daí que a Mitologia greco-romana, por 
exemplo, uma das enfocadas no presente ensaio, não representava apenas o 
conhecimento dos gregos (e depois, dos romanos), mas, além disso, foi importante 
para a formação da sociedade. Com o surgimento da Filosofia, entretanto, o homem 
foi, paulatinamente, deixando de acreditar no caráter sagrado daquelas histórias, e 
elas foram deixando de ser acreditadas misticamente para serem encaradas como 
profundamente simbólicas, para proporem a reflexão a respeito de temas que 
ocupam posição importante no inconsciente coletivo.  

No caso em questão, a nosso ver, o principal tema enfocado na obra 
shakespeareana estudada e transmutada para o cinema por Michael Hoffman (1999) 
é a realização plena do amor, e, para fazer refletir sobre ele, Sonho de uma noite de verão 
revisita principalmente quatro histórias mitológicas no que chamaremos “núcleo 
greco-romano” que intercepta um “núcleo celta”. 

 

O tema do Amor e a Mitologia greco-romana 

 

No núcleo greco-romano o leitor tem a possibilidade de reconhecer quatro 
histórias mitológicas revisitadas por meio da recriação intertextual, a primeira delas é 
a narrativa mitológica que conta sobre o envolvimento amoroso entre Teseu e 
Hipólita, trecho narrativo escrito por Apollodoro de Rodes, na obra As Argonáuticas, 
no século II a.C. (Peisandro de Rodes já havia falado sobre o casal, no século I a.C., 
em sua obra Os doze trabalhos de Hércules). A segunda história mitológica é retomada 
por quatro outros personagens shakespearianos de Sonho de uma noite de verão: os 
personagens homéricos Lisandro e Helena da Ilíada (escrita, provavelmente, no 
século VIII a.C.) são chamados ao diálogo intertextual na caracterização dos 
personagens shakespearianos homônimos – Lisandro e Helena – mesclados a dois 
outros personagens shakespearianos que fazem referência a nomes de deuses gregos 
– Hérmia e Demétrio (deuses Hérmes e Deméter). E a terceira história é a de 
Píramo e Tisbe, retomada diretamente de uma das histórias mitológicas narradas por 
Ovídio, na obra Metamorfoses, escrita no século I a.C. 

A quarta história foi, no texto-fonte, escrita no século I d.C. pelo romano 
Apuleio e intitulada O asno de ouro, no qual é narrada o percurso evolutivo de Lúcio 
que, metamorfoseado em asno (daí o título em italiano – Le metamorfosi) passa por 
diversas aventuras para conseguir retornar à sua forma humana novamente. É na 
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obra de Apuleio que aparece narrado, pela primeira vez na Literatura, o mito de 
Cupido e Psiquê, não retomado diretamente por Shakespeare, mas muito propício 
para se comparar com Sonho de uma noite de verão, visto que possui desenvolvimento e 
desfecho de história de amor bastante semelhante. A ele iremos retornar mais 
adiante. 

Assim, em pleno Renascimento inglês, Shakespeare retoma quatro histórias 
mitológicas greco-romanas de amor e uma de metamorfose e as combina numa 
comédia romântica cheia de ação. 

Para melhor compreender a recriação, temos que ter em mente que o enredo 
shakespeariano (e, por consequência, o enredo do filme) envolve quatro grupos de 
ação englobadores de histórias internas intertextualmente ligadas aos mitos clássicos 
acima citados e alguns outros celtas sobre os quais falaremos a seguir, núcleos estes 
que se interceptam e que contém os seguintes personagens principais: 1) Teseu e 
Hipólita (fonte greco-romana como falamos acima), 2) Hérmia, Lisandro, Helena, 
Demetrius e Egeu (fonte greco-romana) 3) Oberon, Titânia, Puck, fadas e elfos 
(fonte celta) e 4) Grupo de artesãos artistas que executam a representação de 
“Píramo e Tisbe” (fonte greco-romana).  

O casal shakespeariano Teseu e Hipólita (retomando Os doze trabalhos de 
Hércules, obra na qual, no nono trabalho, Hércules se faz acompanhar por Teseu e 
vai até a terra das Amazonas buscar o Cinturão da Rainha Hipólita, ocasião em que 
Teseu e Hipólita se conhecem e se apaixonam) aqui são apresentados como noivos 
que aguardam ansiosos os poucos dias que os separam da cerimônia de casamento 
quando se vêem envolvidos numa contenda de amor que envolve um quadrilátero 
amoroso: Hérmia – Lisandro – Helena – Demétrio. Helena ama Demétrio (com 
quem já teve relação amorosa), mas o rapaz está apaixonado por Hérmia e recebe o 
consentimento do pai da moça – Egeu (nome, nos textos da Antiguidade clássica, 
atribuído ao pai do valoroso e viril herói mitológico Teseu) para se casar com ela, 
mas Lisandro a ama profundamente e provoca uma contenda na qual Teseu, que em 
Sonho de uma noite de verão é o Governante da cidade Monte Athenas (e não o filho de 
Egeu, rei de Atenas, dos textos antigos), habitante do Castelo principal da cidade, no 
qual se desenvolvem grande parte das cenas.  

Como Teseu resolve a questão em favor do direito do pai Egeu (que 
diferentemente do pai mitológico não é nada amoroso com a filha shakesperiana 
Hérmia) e estabelece que ela deve se casar com Demétrio por conta da lei do local 
que reza que o pai tem direito de decisão sobre a filha, deixando infelizes Lisandro e 
Hérmia. Então, este casal separado por força da lei, reunido secretamente no jardim 
do Castelo, encontra Helena, que é amiga de Hérmia e conta a ela que fugirão para o 
bosque em breve. Por sua vez, Helena, na tentativa de envolver Demétrio e 
recuperar seu amor, procura-o para lhe dizer da fuga planejada pelos amantes e levá-
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lo também ao bosque, local misterioso, palco de acontecimentos que irão complicar 
ainda mais as relações entre os personagens.  

Na Mitologia greco-romana, assim como em outras Mitologias (entendidas 
como conjunto de histórias provindas de uma determinada comunidade humana, 
que acreditou nelas como sagradas em sua origem) o Bosque é local de mistério, 
aparece constantemente como palco de metamorfoses, de aparecimentos mágicos, 
de realizações e transformações inverossímeis, fantásticas, maravilhosas. Ali o 
quadrilátero amoroso viverá confusões com desfecho inesperado, que evidenciarão 
o tema do amor abordado divertidamente tanto na peça shakespeariana quanto no 
filme de Hoffman. Hérmia e Demétrio são inversões de nomes de divindades 
gregas, a primeira a versão feminina do nome de Hermes – deus mensageiro, 
negociante, veloz, eficaz – e o segundo, a versão masculina do nome de Deméter – 
deusa que favorecia os humanos ao ensinar-lhes as técnicas da Agricultura e 
propiciar boas estações durante o ano, beneficiando a plantação e a colheita dos 
homens primitivos que a ela rendiam culto. Tal troca de gêneros dos nomes na 
recriação shakespeariana vem acompanhada da inversão de valores também. Hérmia 
não é nada eficaz em concretizar seu desejo amoroso, e não consegue convencer 
nem o próprio pai Egeu, nem o governante Teseu, nem o pretendente Demétrio de 
que ela deve ficar com Lisandro por amor. 

Demétrio, por sua vez, não é nada generoso com os outros, quer a mão de 
Hérmia em casamento à força, pois sabe que ela não o ama, e faz uso de 
manipulação do pai da moça para obter seu intento, sem considerar, ainda, que é 
amado por outra moça de iguais qualidades de Hérmina – Helena. Esta, 
diferentemente da Helena homérica (objeto de desejo dos homens de sua época, 
estopim da Guerra de Tróia por ter sido “raptada” por Páris e ter seguido com ele 
para Tróia, cidade que foi sediada por Menelau e seu irmão Agamenón, 
acompanhados dos príncipes gregos, entre eles Ulisses), não é desejada por 
ninguém, e passa por diversas agruras para poder ir em busca da concretização de 
seu amor por Demétrio. A confusão provocada pelas ações do quadrilátero 
amoroso, a proibição do pai e a decisão de Teseu em separar o casal Hérmia–
Lisandro seus desencontros no bosque, as discussões e tudo mais levam a crer que 
haverá um desfecho trágico, exatamente igual ao do mito de metamoforse contado 
por Ovídio na Antiguidade, o mito de Píramo e Tisbe, amantes que tiveram sua 
união proibida pela família, por conta de tal fato decidem fugir, mas o desfecho da 
fuga será trágico: confundido com o manto de Tisbe sujo de sangue, Píramo se 
suicida por acreditar que a amada havia sido morta por uma leoa solta na cidade na 
noite da fuga. Tisbe, ao encontrar o amado morto, usa a mesma espada para 
também se suicidar. Os dois são encontrados mortos juntos, posteriormente, pelas 
famílias, que, desoladas, acabam se conciliando. 

Mas na narrativa teatral escrita por Shakespeare e na produção cinematográfica 
de Hoffman, os quatro amantes do quadrilátero amoroso terão outro destino, por 
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conta da interferência de personagens caracterizados com base na Mitologia celta. 
Para melhor interpretar sua gênese e a intersecção com o grupo greco-romano, 
vamos passar a considerações a respeito deles e da Mitologia que lhes fez surgir. 

 

O resgate shakespeariano da Mitologia celta 

 

Os celtas igualmente cultivaram muitas histórias sobre seres fantásticos, sobre 
grandes heróis que buscavam vencer demônios, etc. Vale ressaltar, porém, alguns 
aspectos dos celtas antes de nós voltarmos os olhos para os mitos que 
especificamente comparecem na trama da obra shakespeariana (escrita entre 1594 e 
1596) e no filme Sonho de uma noite de verão, do diretor Michael Hoffman (1999). 
Segundo Monaghan (2004), os celtas se dividiam em tribos: Belgae, Cantii, Icini, 
Voconces, Arverni, etc., dentre elas houve uma tribo chamada Celt que deu origem 
ao nome que conhecemos hoje e que terminou por denominar a reunião de todas as 
tribos daquela região. 

Diferentemente dos rapsodos e dramaturgos gregos, por exemplo, os celtas 
não escreveram suas narrativas, seus mitos. Por esse motivo, “nós não temos 
escrituras documentadas dos tempos dos celtas, quando estes habitavam a Europa 
central. Ao invés disso, as escrituras de que temos acesso sobre os celtas são nas 
línguas de seus inimigos: os gregos e, mais tarde, os romanos3” (Monaghan, 2004: 
IV). A respeito deste assunto, Wood (2011: 4) afirma que “gregos e romanos 
descreveram os celtas como bárbaros ferozes mas fascinantes, cuja bravura muito 
apreciavam”. Assim, confirmamos que, pelo fato de os celtas não terem 
documentado suas lendas, nós os conhecemos pelas histórias de outros povos. 

Monaghan (2004) explica que o fato de não termos relatos escritos pelos e a 
respeito dos celtas é resultado de suas próprias crenças, uma vez que eles 
acreditavam que as palavras ganhavam poderes ao serem faladas, e não ao serem 
escritas. Assim, para os celtas irlandeses, “a arte da poesia era uma forma de magia, 
relacionada ao encantamento4” (idem, IX). Wood (2011: 4) confirma os dizeres de 
Monaghan (2004) quando relata que os celtas antigos não possuíam uma língua 
escrita e, na maior parte do tempo, transmitiam seu conhecimento oralmente por 
meio de “profissionais treinados – bardos ou druidas –, que usavam elaboradas 
técnicas de memorização”. 

                                                           
3 Tradução livre do original [...] we have no written documents from early Celtic times, the earliest writings we have about the 
Celts are in the languages of their enemies: the Greeks and, later, the Romans. 
 
4 Tradução livre do original [...] the craft of poetry was a form of magic, related to incantation and enchantment. 
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Com isso, as histórias estavam fadadas ao esquecimento, pois os contadores de 
histórias morriam sem ninguém para substituí-los. Foi só com os irmãos Grimm 
que apareceu o desejo de preservação. De acordo com Volobuef (1993: 104, grifo 
do autor), Jacob Grimm “intercedeu em favor de uma atitude de preservação da 
herança cultural de origem popular [...]”. Segundo Monaghan (2004), os irmãos 
Grimm reuniram muitas histórias de residentes da Alemanha; por causa deles hoje, 
histórias e contos, como “A Branca de Neve”, fazem parte de um patrimônio do 
mundo. 

Apesar de os celtas não terem documentado seus mitos, não significa que eles 
não “gravaram” suas crenças. Monaghan (2004) afirma que os celtas deram grande 
ênfase à língua falada como um meio de transmitir informações de sua religião, 
porém, eles nos deixaram “antigos documentos descrevendo a vida e as crenças 
célticas5” (ibidem, XII), ou seja, “algumas inscrições mais antigas e vários textos 
foram preservados” (Wood, 2011: 5).  

Como afirmamos anteriormente, o que conhecemos dos celtas provém da 
“visão de estrangeiros, certamente, mas que perdura há séculos e evoca imagens 
românticas de guerreiros e heróis valentes, mulheres sobrenaturais e druidas sábios” 
(Wood, 2011: 4). Portanto, assim como muitos outros povos, os celtas acreditavam 
em deuses, em criaturas míticas, em druidas e encantamentos. Os poemas celtas 
descrevem, por exemplo, 

 
“as façanhas de reis históricos e heróis de ficção, cujos atos incorporavam os 
códigos de comportamento das pessoas. Eles documentavam as leis que 
definiam instituições importantes como o reinado e o casamento, e também a 
posição de homens, mulheres e crianças celtas (Wood, 2011: 5)”. 

 

Algo que pode nos remeter à Paideia grega que, segundo Jaeger (1986) é a palavra 
utilizada para significar educação, a qual, para o autor, só começa com os gregos. E 
a Mitologia tem papel fundamental nesta “educação”. Em consonância, Salis (2003: 
155) afirma que a Paideia, para o pensamento antigo, “significava, antes de tudo, 
formar um homem ‘obra de arte, ético e criador’ [...]”, isto é, a Paideia se relaciona 
com a função educadora pela qual o homem grego passava. 

O primeiro ser mítico que aparece, tanto na obra teatral quanto na 
cinematográfica, é o elfo Puck ou Robin Goodfellow. De acordo com Monaghan 
(2004), a lenda dos elfos veio da Escandinávia com os Vikings. Bulfinch (2006: 328-
329) nos relata dois tipos de elfos, os primeiros são  

                                                           
5 Tradução livre do original [...] leaving us ancient documents describing Celtic life and beliefs. 
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“os espíritos brancos, ou Elfos da Luz, eram dotados de grande beleza, mais 
brilhantes que o sol e traziam vestes delicadas e transparentes; amavam a luz, 
eram benevolentes para com a humanidade e, em geral, tinham o aspecto de 
crianças louras e belas”. 

 

Enquanto a segunda raça se caracteriza como elfos negros, ou Elfos da noite. Essas 
criaturas eram 

  
“anões feios, narigudos, de uma cor escura e suja, que apareciam somente à 
noite, pois evitavam o sol como o inimigo mais mortal, uma vez que, se o raios 
solares caíssem sobre eles, os transformavam imediatamente em pedras. Sua 
linguagem era o eco das solidões, e suas moradas, as cavernas e covas 
subterrâneas [...]. Distinguiam-se, particularmente, pelo conhecimento dos 
poderes misteriosos da natureza e pelos caracteres, que ganhavam e explicavam 
[...] (Bulfinch, 2006: 329)”. 

 

Podemos inferir que Puck se assemelha mais ao segundo tipo de elfo que ao 
primeiro, pois a caracterização física do ser mítico no filme, e na peça teatral, é de 
um ser peludo, de cor escura e orelhas pontudas, assim como o elfo da noite, o que 
nos lembra, também, os sátiros da Mitologia grega. A nosso ver, Puck se assemelha 
muito ao Saci, da Mitologia brasileira, uma vez que o personagem mítico inglês é 
descrito por Monaghan (2004) como uma criatura da natureza que vive para causar 
problemas, como puxar cadeiras para que pessoas caiam, sempre rindo de suas 
travessuras. Na obra em estudo, ele é descrito de semelhante modo e, em 
consonância com Monaghan (idem), sob o nome de Robin Goodfellow, Puck é 
filho de Oberon e de uma moça de campo, que encantou o deus das fadas. 

Juntamente com Puck, com origem na mesma Mitologia, são retomados 
também Oberon e Titânia, os deuses reis das fadas. Oberon é descrito como “rei 
das fadas cuja desavença com sua amada Titânia leva-o a intrometer-se nos amores 
dos humanos, fazendo com que estes se percam na floresta” (Monaghan, 2004: 
365). Já Titânia é a bela rainha das fadas; segundo Monaghan (2004: 449), o nome 
Titânia deriva do nome Diana, deusa romana da caça, porém, o status de rainha das 
fadas é de origem britânica. Em Sonho de uma noite de verão, Oberon e Titânia 
disputam a guarda de uma criança a quem Oberon quer como seu capanga. Titânia 
mantém a criança, pois se trata do filho de um seguidor mortal da rainha que 
morreu, e ela quer educar a criança para ela a seguir como seu pai. 

Furioso porque Titânia não pretende dar-lhe a criança, Oberon coloca o suco 
de uma flor mágica em seus olhos enquanto esta dorme. O efeito do suco faz com 
que Titânia se apaixone pela primeira pessoa que vê. Titânia acorda e se apaixona 
loucamente por Bottom, um tecelão cuja cabeça fora transformada em burro por 
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Puck. O deus das fadas, depois de se divertir um pouco com a situação criada por 
ele para, de certa forma, punir a deusa, vai ficando condoído com a situação e passa 
a olhar para Titânia e seu novo amante, Bottom, de forma mais ressentida e acaba se 
sentindo arrependido pelo que ele provocou. Então, inverte o feitiço e, quando 
Titânia desperta novamente, depois de uma noite de amor com o “burro” Bottom, 
ela já está completamente esquecida de seu amor pelo amante animalizado e se 
reúne a Oberon. 

Também as fadas que habitam o bosque são retomadas da Mitologia celta. 
Monaghan (2004) relata que são seres divinos, que vestem capas vermelhas e 
casacos verdes e moram em cascas de árvores. Elas gostam de desorientar pessoas 
que passeiam pelos bosques durante o crepúsculo, girando-as para que não saibam 
aonde estavam se dirigindo. Ainda de acordo com a autora, as principais cores 
encontradas nas fadas eram vermelho e verde. Enquanto os homens vestiam capas 
vermelhas, as mulheres vestiam vestidos verdes. Monaghan (2004) nos diz que as 
fadas também gostam de roubar pertences de humanos bem como raptá-los. Além 
disso, quando viajam para nosso mundo, elas seguram tochas e os humanos, quando 
as veem, sempre enxergam tal luz. Monaghan (2004) relata muitos outros aspectos 
das fadas, como seus costumes, suas relações amorosas, etc. Em Sonho de uma noite de 
verão, as fadas recebem papel secundário, uma vez que fazem apenas parte do 
séquito real de Oberon e Titânia e lhes servem como auxiliares, sem terem uma 
participação autônoma no desenvolvimento das ações. 

Enfim, são esses os personagens que formam o que chamamos de núcleo de 
ação 3 e atuam somente no interior do espaço mitológico do bosque. A ação de 
Oberon e Puck acaba interferindo no quadrilátero amoroso pertencente ao núcleo 
de ação por nós denominado núcleo 2 – Hérmia e Lisandro X Helena e Demétrio – 
pois Puck, por ordem de Oberon, faz com que Lisandro e Demétrio se apaixonem 
loucamente por Helena, desprezem Hérmia (antes desejada pelos dois) e passem a 
perseguir a recente amada pelo bosque. A confusão somente se desfaz na obra 
shakespeariana quando Oberon percebe o caos gerado por Puck, em decorrência do 
mal entendimento de suas ordens, e ordena que o elfo atue com a poção mágica 
com a finalidade de desfazer a confusão amorosa entre os quatro jovens perdidos no 
bosque, e, então, Lisandro volta a se apaixonar por Hérmia e os dois casais se 
reúnem amorosamente de forma harmônica, e são resgatados pela comunidade 
governada por Teseu, saindo, assim do Bosque. 

Nas sequências finais da obra, o casamento entre Hipólita (agora satisfeita 
porque o conflito amoroso no quadrilátero de jovens está resolvido) e Teseu acaba 
envolvendo também o enlace entre Hérmia e Lisandro, assim como entre Helena e 
Demétrio. E, durante a festa, o grupo de artesões da cidade, que forma o que 
chamamos de núcleo 4 de ação, haviam se reunido na cidade, ensaiando a peça 
“Píramo e Tisbe” para ser representada numa espécie de concurso de apresentações 
que haveria durante a festa de casamento do Governante Teseu e haviam se dirigido 
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ao Castelo passando pelo Bosque, local no qual Bottom foi submetido à 
metamorfose em burro. Desfeita a transformação, Bottom se reúne novamente ao 
grupo e eles fazem o que chamamos de metarrepresentação, pois Shakespeare 
inseriu na trama de sua obra, que era escrita para o meio teatral, a representação de 
uma obra teatral, que coloca em foco a questão da representação, a atuação dos 
personagens e protagonistas vista pelo foco também dos atores que a realizam. 
Nessa metarrepresentação, a história trágica do amor de Píramo e Tisbe perde a 
tragicidade e ganha comicidade por conta da atuação de Bottom e seu grupo, e os 
noivos e toda a plateia se divertem pelo tom humorístico utilizado por eles, mesmo 
representando uma tragédia. 

Para melhor entendimento, segue uma tabela que compreende os núcleos de 
ação apresentados no decorrer do ensaio: 

 

Tabela 1 

1º Núcleo Teseu e Hipólita Fonte greco-romana 

2º Núcleo Hérmia e Lisandro, Helena e Demétrio (Egeu, 
pai de Hérmia) 

Fonte greco-romana 

3º Núcleo Seres do Bosque (Oberon, Titânia, Puck, 
fadas e elfos) 

Fonte celta 

4º Núcleo Grupo de artesãos artistas que executam a 
representação de “Píramo e Tisbe” 

Fonte greco-romana 

 
 
 
Metarrepresentação e o tema do amor 
 

Magistralmente Shakespeare recombinou histórias de amor registradas na 
Antiguidade, nas Mitologias greco-romana e celta, e fez dois tipos de espelhamento 
representativo: um primeiro que leva o expectador ou leitor a refletir a respeito da 
representação teatral (grupo de atores, representação de “Píramo e Tisbe” inserida 
na trama de Sonho de uma noite de verão, obra teatral escrita para ser também 
representada), e um segundo tipo que leva a refletir, por meio do plano narrativo 
(histórias narradas), em como envolvimentos amorosos que tendiam a ter um final 
trágico (o quadrilátero amoroso espelhado em “Píramo e Tisbe”) podem ter um 
súbito final feliz pela atuação de entes sobrenaturais (Oberon e Puck) que resolvem 
os conflitos (apesar de, no início, só tê-los aumentado). Assim, Teseu e Hipólita, 
Lisandro e Hérmia, Demétrio e Helena, e, por fim, Oberon e Titânia ficam amorosa 
e harmoniosamente reunidos e nada de trágico ocorre, como poderia parecer ao 
expectador ou leitor, no início da obra, da mesma forma que ao expectador da peça 
“Píramo e Tisbe” parecia, ao início da representação interna à trama, mas que, ao 
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final se realiza num desfecho comicamente trágico, ou seja, feliz no plano do 
representar. Como, na peça internamente representada, o grupo teatral soube 
representar uma cômica tragédia, externamente, o enunciador de Sonho de uma noite de 
verão apresentou ao seu público (nós expectadores ou leitores), histórias de amor que 
poderiam ser trágicas, mas que foram divertidamente bem finalizadas. 

Assim, numa noite de solstício de verão, é este o significado de midsummer’s 
night (a unidade de tempo da obra enfocado se limita ao dia anterior, à noite de 
solstício e ao dia seguinte, praticamente), o trágico se torna cômico, e as dificuldades 
no amor que levariam à desunião e à tragédia, pelas mãos mágicas de entes 
sobrenaturais, com o uso de filtro mágico, se tornam fator de união entre casais 
apaixonados e o desfecho divertido e eufórico. 

O tema do amor sempre foi centro de atenções, em todas as épocas. Muitos 
mitos o enfocam, e se transformam em instrumento daquela Paideia que já citamos 
neste estudo (Jaeger, 1986), e alguns deles são retomados por Shakespeare e 
Hoffman em Sonho de uma noite de verão, como pudemos verificar. Em harmonia, 
Eliade afirma que “desde o fim da Antiguidade – quando não eram mais tomados ao 
pé da letra por nenhuma pessoa culta – os deuses e seus mitos foram transmitidos à 
Renascença e ao século XVII, pelas obras, pelas criações literárias e artísticas” (2002: 
137) e, na peça e filme estudados, o público pode ter acesso novamente àquelas 
histórias antigas, mas com nova combinação. Em um enredo inusitado e divertido, 
que mistura Mitologias, personagens já conhecidos de muitos reaparecem, 
recombinados (como no quadrilátero ou com seus amantes/amados da Antiguidade 
– caso de Teseu e Hipólita e de Oberon e Titânia – e têm seu desejo amoroso de 
união completamente realizado). Mesmo Bottom, que termina separado de Titânia, 
está muito feliz, como todo seu grupo, pois obteve o êxito na representação de 
“Píramo e Tisbe”, e guarda na memória uma leve lembrança de um encontro 
amoroso divino, vivido numa noite de solstício de verão, como um sonho. 

Assim, num movimento de subversão de gêneros – as tragédias que viram 
comédias – Shakespeare opera uma reunião de histórias mitológicas diversas numa 
única história renascentista, que mistura muitas sequências de ação num entrecruzar-
se de percursos narrativos diversos que vão culminar na união de todos os núcleos 
baseados na Mitologia greco-romana (Teseu-Hipólita, Hérmia-Lisandro-Helena-
Demétrio-Egeu e Grupo de Artesãos que representa “Píramo e Tisbe”) na festa de 
casamento dos casais formados pela interferência do núcleo de ação celta. 

Pelo viés estilístico, Shakespeare e, por consequência, Hoffman fazem um 
reaproveitamento criativo das antigas histórias, recriando-as com novas 
combinações e executando uma receita de sucesso ao combinar histórias de amor 
com propensão ao trágico, mas que, com a recombinação e o tom cômico dado à 
representação, levam ao desfecho eufórico da obra renascentista escrita por ele. E 
mais uma vez, o clássico (a Mitologia greco-romana e a celta) permanece. 
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