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O cenário:
O Chipre do século xvi

Elenco

Otelo
O Mouro de Veneza

Desdêmona
Esposa de Otelo

Emília
Esposa de Iago

Cássio
Tenente de Otelo

  Iago
Alferes de Otelo

Bianca
Apaixonada por Cássio



Otelo, o Mouro, era a prova viva de que a cor 
da pele não tem nenhuma relação com a coragem 
e a determinação de um homem.

13

Adorável criatura!  
Que minha alma a apanhe a perdição,  

se eu não te amar;
E se não te amo,  

que este mundo volte de novo para o caos.

Otelo; ato iii, cena iii



Então, algo inesperado aconteceu. Otelo se 
apaixonou pela bela e jovem Desdêmona, filha 
de Brabâncio, um nobre veneziano, e seu amor 
foi correspondido. Os anos de vida militar não 
o haviam preparado para esse sentimento, e as 
novas emoções quase o dominaram.

Ele viajara muito, e havia visto maravilhas e hor- 
rores em florestas e desertos. Capturado e ven-
dido como escravo, tinha conseguido fugir e se 
alistar no exército da cidade de Veneza. Sua bra-
vura e frieza no campo de batalha lhe garantiram 
progresso constante na carreira militar — até ser 
nomeado general.
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o havia enganado —, mas nada pôde fazer para 
separar os amantes.

Em vez disso, o Senado veneziano ordenou 
que Otelo assumisse o comando de uma guarni-
ção na ilha de Chipre, e ele levou a esposa consigo.

Desdêmona casou com Otelo secretamente, 
pois sabia que o pai se oporia à união por eles 
terem a cor da pele tão diferente. Quando o se- 
gredo foi revelado, Brabâncio ficou transtornado 
de raiva — sobretudo porque sua adorada filha 
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