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 Antônio
Um comerciante 

veneziano

Bassânio
Jovem amigo de  

Antônio e apaixonado 

por Pórcia

Pórcia 
  Nobre de  

Belmonte, apaixonada  

por Bassânio

Nerissa 
Criada de Pórcia

Elenc

O duque de Veneza
  Juiz do julgamento  

de Antônio

Shylock 
Um agiota  

veneziano

O príncipe de 
Aragão 

Pretendente de Pórcia

O príncipe  
de  Marroccos 

Pretendente de Pórcia

O cenário:
Veneza no século xvi
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Comprarei com os senhores, 
venderei com os senhores, falarei, andarei  

e assim por diante: mas não comerei  
com os senhores e nem farei  

minhas orações com o senhores.

Shylock, ato i, cena iii

Em uma tarde na cidade de Veneza, dois ho- 
mens estavam conversando numa ponte sobre um 
canal. O mais velho, Antônio, era um comercian-
te de sucesso. Seu amigo Bassânio o acompanha-
va. Antônio tinha acabado de contar uma fofoca 
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escandalosa a Bassânio, mas ele não se mostrou 
interessado.

— O que há, Bassânio? — perguntou Antô-
nio. — Você mal me dirigiu a palavra hoje.

Bassânio olhava para o canal logo abaixo. 
— No ano passado, visitei a cidade de Bel- 

monte. Jantei com um homem que tinha uma lin - 
da filha chamada Pórcia. Ela era inteligente, gra-
ciosa... — ele disse.

— E você se apaixonou por ela? —, interrom-
peu-o Antônio.

Bassânio corou. 
— Tenho pensado nela desde então — con-

fessou. — Há dois dias, soube que o pai de Pór-
cia faleceu, deixando-lhe toda a sua fortuna. Ela  
é uma das mulheres mais ricas da Itália.
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Antônio deu um tapa nas costas do amigo. 
— Então vá para Belmonte e conquiste-a!

— Pretendentes ricos já estão correndo para 
apresentar-se a Pórcia o mais rápido possível, até 
príncipes de terras distantes! — suspirou Bassâ-
nio. — Que chance eu teria? Não tenho dinheiro 
nem para roupas novas!

— De quanto você precisa para cortejar Pór-
cia com estilo? — perguntou Antônio.

— De três mil ducados — respondeu Bassânio.
Antônio diminuiu a voz para que os passantes  

não o ouvissem. 
— Se tivesse esse  

dinheiro, emprestaria  
a você — ele disse.  
— Mas no  
momento não  
tenho sequer  
trezentos, quanto 
mais três mil  
ducados. Todo 
meu dinheiro  
está investido  
em quatro navios 
que estão pelo  
mundo. Quando 
retornarem a  
Veneza, serei um 
homem rico de  
novo, mas até lá...
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