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RESUMO

Este trabalho discute os aspectos culturais que atuam sobre Othelo, The Moor of 
Venice de William Shakespeare, em sua imersão no ambiente cultural brasileiro, 
no âmbito das produções artísticas a partir do século XIX, como a apropriação da 
obra shakespeariana em questão, pelos múltiplos processos de acomodação que 
o texto sofre até o surgimento de identidades brasileiras de Otelo. Além disso, 
pretendo discutir as relações que operaram essa apropriação da obra de 
Shakespeare, naquilo que chamo de efeito cascata que é o processo 
palimpsestico de traduções, versões, adaptações, paródias e reescritas por qual a 
peça do autor inglês se assenta sobre nosso ambiente cultural. Esse processo a 
que foi submetido o Otelo shakespeariano resultou num volume abundante de 
obras que de certa forma ou aludem ou tem em Otelo algum traço em comum, 
seja como influência, seja como fonte de inspiração como, Leonor de Mendonça,
de Gonçalves de Magalhães, Os Ciúmes de um Pedestre de Martins Pena, O 
Novo Othelo de Manuel de Macedo. E ainda há Dom Casmurro de Machado de 
Assis que opera com o texto shakespeariano num outro nível, não no da paródia, 
nem da citação, mas estabelece uma recriação, uma re-escritura total da peça, 
que reforma a obra de Shakespeare acrescentando contornos brasileiros ao 
Otelo.

Palavras-chave: Shakespeare, apropriação, identidade.

ABSTRACT

This dissertation discusses the cultural aspects that act upon the reception of 
Othello, The Moor of Venice by William Shakespeare in its immersion in the 
cultural environment of Brazil, under the artistic productions in the nineteenth 
century - how the appropriation of the Shakespearean work in question, the 
multiple processes of accommodation that the text was submitted to until the 
emergence of Brazilian identities of Othello. Furthermore, it also intends to discuss 
the relationships that operated these appropriations of Shakespeare's work, which 
I call the cascade effect, that is, the palimpsestuous process of translations, 
versions, adaptations, parodies and rewritings of Othello in the Brazilian cultural 
environment. The processes Shakespeare's Othello have undergone in Brazil 
have yielded in an abundant volume of works that somehow either allude to 
Othello or have some trait in common, whether as an influence or as a source of 
inspiration. Works like Leonor de Mendonça by Gonçalves de Magalhães, Os 
Ciumes de Um Pedestre by Martins Pena, O Novo Otelo by Manuel de Macedo 
and of course Dom Camurro by Machado de Assis. The latter operates with the 
Shakespearean text on another level in which it establishes a recreation, a total 
rewriting and transformation of the Shakespeare play by adding Brazilian contours 
to Othello.

Keywords: Shakespeare, appropriation, identity.
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Introdução

As obras do autor ingl�s William Shakespeare merecem um cap�tulo � 

parte na hist�ria da literatura e da cr�tica liter�ria. Consideradas como obras-

primas as quais s�o atribu�dos valores chamados de universais, portanto como 

esse car�ter da obra shakespeariana j� � consagrado no mundo angl�fono, o 

grande debate da cr�tica liter�ria em torno da obra do autor ingl�s volta-se n�o 

tanto para a representa��o de valores tidos como universais, mas sim para os 

fen�menos de apropria��o da obra de Skakespeare pelas culturas dos mais 

variados povos, como s�mbolos que circulam pelos quatro cantos do globo. 

O auge do Imp�rio Brit�nico no s�culo XIX e sua influ�ncia no mundo 

transformaram Shakespeare num s�mbolo equivalente nos dias de hoje ao que 

Hollywood representa em termos de hegemonia cultural para os Estados Unidos. 

Assim Shakespeare est� para o Imp�rio Brit�nico como o cinema est� para a 

superpot�ncia norte-americana.

Em anos recentes houve uma prolifera��o de estudos que lidam com a 

obra de Shakespeare em contextos distantes do mundo angl�fono que 

esquadrinham o perfil de produ��es locais das obras produzidas pelo autor ingl�s. 

Obras como World-Wide Shakespeares (2005) de Sonia Massai, Foreign 

Shakespeare, de Dennis Kennedy (1993), Shakespeare and National Culture, de 

John Joughin (1997), Local Shakespeares (2005) de Martin Orkin e Latin 

American Shakespeares (2005) de Kliman e Santos, para citar algumas, 

demonstram que o interesse da cr�tica voltou-se para a maneira como o bardo de 

Stratford-Upon-Avon cruza fronteiras e se acomoda entre culturas diferentes por 

todo o planeta.

A nomenclatura desses estudos pode variar de acordo com a perspectiva e 

abordagem dos mesmos da� a variedade de categorias e r�tulos da cr�tica liter�ria 

atual: “p�s-colonial”, “intercultural”, “sincr�tica”, “multicultural” “carnavaliza��o”, 

“universaliza��o” “transcultural”. Todos esses nomes lidam com a presen�a de

Shakespeare em ambientes culturais diversos daqueles da Inglaterra elisabetana. 

Kavanagh (1985) em Shakespeare in ideology afirma que (...) to discuss 

Shakespeare is to discuss the conditions and effects of a complex, changing set of 
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ideological practices (…) which have helped produce Shakespeare as the emblem 

of the literary for the modern readers1. (KAVANAGH, 2002, p.145), ou seja, esse 

emblema literário vem carregado de marcas ideológicas que impõem uma visão e 

forja uma identidade que reflete, a media��o do leitor (...) e o ambiente cultural e 

ideol�gico da recep��o (MARTINS, 2004 p. 7).

Este trabalho vinculado à linha Literatura e Memória Cultural do Programa 

de Mestrado em Letras, da UFSJ, pretende contribuir com os estudos locais da 

presença de Shakespeare, estudando os aspectos culturais e identitários que 

atuaram sobre a peça Othello the Moor of Venice de Shakespeare no âmbito das 

produções culturais brasileiras, sobretudo, no teatro e na literatura, e, de como, 

gradualmente, a identidade brasileira de Otelo fora nascendo e alterando-se na 

medida em que a cena cultural brasileira se apropriava da tragédia 

shakespeariana. 

No primeiro capítulo busco delinear questões relevantes quanto ao 

conceito de identidade, para fundamentar o debate acerca da identidade brasileira 

do Mouro de Veneza. Nesse primeiro capítulo observo inicialmente que a 

problemática da identidade é um elemento presente na própria obra 

shakespeariana, sendo componente fundamental dentro do enredo do texto 

shakespeariano. Além disso, observo ao longo do capítulo que abre este trabalho 

as relações entre discurso e identidade, em que teço comentários acerca da 

questão racial e das identidades negras, uma vez que, além de elementos 

presentes no texto de Otelo, essas são questões que também perpassam as 

discussões da identidade cultural brasileira, sobretudo a questão do negro, tema 

recorrente na crítica literária e cultural produzida no Brasil.

Continuando a tratar dos caminhos percorridos pela identidade brasileira de 

Otelo, num segundo momento, realizo uma aproximação da representação do 

negro, na forma como é trabalhada por Shakespeare e como esse personagem e 

sua representação no período elisabetano dialoga com as representações do 

negro na nossa literatura.  

1 Discutir Shakespeare é discutir as condições e os efeitos de complexo conjunto de práticas 
ideológicas cambiantes que ajudaram a produzir Shakespeare como o emblema literário para o
leitor moderno [minha tradução]
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No terceiro capítulo deste trabalho, trato a obra de Shakespeare como um 

mediador entre culturas a fim de analisar os pontos de vista sobre os aspectos 

culturais que operam dentro das encenações e representações da obra Otelo na 

esfera das produções culturais brasileiras, seja através de traduções, paródias, 

alusões, seja através de encenações e recriações da obra shakespeariana no 

Brasil. 

Dentro dessas mediações culturais entre a obra de Shakespeare e o 

ambiente cultural brasileiro, também podemos destacar a questão dos 

procedimentos intertextuais que atuam nas diversas formas de criação e re-

criação da obra do poeta inglês até sua chegada aos palcos e na literatura 

brasileira. Embora este trabalho não se concentre no processo de transferência 

entre códigos lingüísticos, lanço mão de conceitos teóricos sobre a tradução, 

nomeadamente as considerações do estudioso israelense Itamar Even-Zohar em 

The Position of Translated Literature Within the Literary Polysystem em que o 

professor da Universidade de Tel-Aviv aborda a questão da literatura traduzida e 

sua influência como força criadora e como fonte de criação para a cultura literária 

de uma comunidade. 

Para estudar esses procedimentos culturais, intertextuais que ocorrem 

nessa mediação que ocorre na chegada de Shakespeare, mais precisamente 

Otelo e do sucesso que as encenações dessa peça tiveram no Brasil do século 

XIX, usarei um texto fundamental para entendermos o teatro dessa época que é a 

obra de Magalhães Junior (1972), Martins Pena e a sua época.  Magalhães Junior 

(1972) traça um estudo das peças do autor de comédias Martins Pena, incluído as 

paródias que aquele autor fez do Otelo de Shakespeare. Sobre as re-escrituras 

que Machado de Assis faz de Otelo em Dom Casmurro, apoio-me nas discussões 

do estudo realizado pela professora norte-americana Helen Caldwell sobre o 

romance de Machado, intitulado O Otelo brasileiro de Machado de Assis.
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1. Discutindo Identidades

A questão da identidade tem despertado o interesse nos meios acadêmicos 

nas áreas das ciências humanas e sociais que se dedicam a estudar as 

conseqüências das transformações culturais na sociedade contemporânea. 

Devido à natureza complexa do mundo pós-moderno, faz-se necessário pensar 

sobre as mudanças dos valores culturais advindas do surgimento do mundo 

moderno, que passaram a ocorrer num ritmo acelerado a partir da segunda 

metade do século XX e permanecem em processo contínuo neste início do século 

XXI. No âmbito dessas transformações, sem dúvida, uma das questões mais 

discutidas, são aquelas que refletem sobre as identidades culturais na pós-

modernidade. Dentro dessa perspectiva destaca-se a contribuição dos Estudos 

Culturais para a compreensão dessas transformações sociais. 

Neste trabalho, à luz dos pressupostos teóricos que embasam os estudos 

da pós-modernidade, pretendo debater a problemática da identidade a partir do 

texto da peça Otelo, o Mouro de Veneza de William Shakespeare. Embora se 

trate de um texto produzido quatro séculos atrás, o texto shakespeariano será lido 

a partir de uma ótica pós-moderna, observando os elementos que tratam da 

identidade dentro do próprio texto da peça, assim como pretendo também analisar 

os aspectos culturais que atuam sobre essa peça de Shakespeare, em sua 

imersão no ambiente cultural brasileiro, no âmbito das produções artísticas, 

favorecendo, assim, o surgimento de identidades brasileiras a partir da obra do 

autor inglês. Além disso, pretendo discutir as relações que operam a apropriação 

da obra de Shakespeare, sobretudo no teatro e na literatura brasileira e que 

geram as identidades brasileiras de Otelo e também de como essas relações 

refletem questões de poder e dominação cultural.

O discurso racial dentro da obra é um dos pontos chaves para o estudo da 

questão da identidade. Por essa razão, dentro dessa análise, pretendo, ainda, 

examinar a questão do discurso racial em Otelo e como esse discurso atua para a 

construção da identidade do herói trágico shakespeariano. Outro ponto central do 

enredo da peça é a dicotomia identidade versus alteridade através do exame da 

condição de Otelo como um homem estrangeiro, como o outro que ocupa uma 
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posição de destaque dentro de uma sociedade européia que não o aceita 

pacificamente. Acredito que tanto os discursos raciais, quanto o conflito entre o 

nacional e o estrangeiro atuam como os elementos principais, que dentro do texto 

shakespeariano, desencadeiam os motivos da tragédia de Otelo muito mais do 

que o famigerado ciúme do herói shakespeariano. Dessa maneira desloca-se a 

idéia atrelada a Otelo como sendo a tragédia do ciúme para idéia de uma tragédia 

da identidade.

A literatura é um dos veículos pelos quais uma cultura se expressa, e é 

através dessa expressão que os indivíduos de uma comunidade reconhecem sua 

identidade cultural, pois as expressões artísticas refletem as representações e a 

manifestação de sua cultura. Como irei tratar de uma obra produzida em outro 

espaço e tempo, em cultura distinta, que chega até o ambiente cultural brasileiro 

em momento diferente de sua produção, é necessário observar os percursos 

realizados pela obra e suas adaptações ao espaço brasileiro, e, investigar as 

relações que operam a apropriação da obra de Shakespeare, sobretudo no teatro 

e na literatura brasileira.

O texto shakespeariano funciona como um mediador cultural e dentro 

dessa perspectiva de mediações entre a obra de Shakespeare e o ambiente 

cultural brasileiro, é preciso destacar procedimentos intertextuais como releituras, 

encenações, traduções, paródias, adaptações que atuam nas diversas formas de 

criação e re-criação da obra do poeta inglês nos palcos e na literatura brasileira 

que desempenham o papel de abrasileirar Shakespeare, forjando assim sua 

identidade nacional. Esses procedimentos intertextuais acima citados 

transformam a obra original, forjando suas novas identidades; e é lançando mão 

da noção da identidade como algo dinâmico e sujeito a constantes 

transformações que as reflexões contidas neste trabalho, em última análise, 

também são uma tentativa de atribuir uma identidade nacional à obra de 

Shakespeare.

O debate acerca das identidades culturais leva-nos a refletir a respeito de 

questões sobre lugar, gênero, história, nacionalidade, orientação sexual, etnia e 

etc. Os resultados das transformações culturais na sociedade contemporânea e 

de como essas transformações atuam também nos processos identitários tem 
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despertado o interesse dos estudiosos, sobretudo, nas áreas das ciências 

humanas e sociais que se dedicam à questão da identidade. Dentro dessa 

perspectiva destaca-se a contribuição dos Estudos Culturais para a compreensão 

dessas transformações sociais. Stuart Hall (1998) um dos principais pensadores 

dos Estudos Culturais, define a identidade como sendo múltipla, fragmentária e 

sempre cambiante, transformando-se de acordo com as maneiras de 

representação nos ambientes culturais em que estão inseridas. Essa condição de 

instabilidade das identidades se sobrepõe tanto aos indivíduos quanto aos 

processos simbólicos de uma sociedade.

O texto de Otelo é extremamente rico para análise e discussões de 

questões voltadas para gênero, classe e os diferentes papéis sociais, uma vez 

que o enredo da peça se desenvolve justamente através da problemática desses 

elementos. Como disse anteriormente, tanto os discursos raciais, quanto o conflito 

entre o nacional e o estrangeiro são os elementos principais que dentro do texto 

shakespeariano desencadeiam os motivos da queda do herói trágico. Cabe aqui 

explicar brevemente a tragédia de Otelo.

A obra se desenvolve em torno de Otelo, um general mouro do exército de 

Veneza, uma sociedade européia e racialmente preconceituosa que convive com 

Otelo, usufruindo de suas habilidades militares; entretanto não o aceita como um 

cidadão pleno, e usa sua condição de estrangeiro, sua diferença étnica como 

marca de que ele não pertence àquela comunidade.

A peça começa com Rodrigo, um jovem e rico cavalheiro reclamando a 

Iago por este não lhe ter contado sobre o casamento secreto entre Desdêmona, a 

filha do senador Brabâncio, e Otelo. O jovem Rodrigo está aborrecido, pois amava 

Desdêmona e havia pedido sua mão em casamento para o pai dela. Iago, por sua 

vez, está decepcionado com Otelo por ter sido preterido numa promoção de 

patente militar em favor de Cássio, jovem soldado florentino, mediador das 

relações secretas entre Otelo e Desdêmona. Iago conta a Rodrigo sobre sua idéia 

de tirar vantagem de Otelo explorando os conflitos que esse casamento poderia 

gerar e o convence a participar de seu plano. Esse é o ponto de partida para que 

Shakespeare explore uma variedade de temas como racismo, amor, ciúme, 

vingança e traição, que por fim desencadearão a tragédia de Otelo. Neste 
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trabalho veremos como esses temas explorados por Shakespeare na peça estão 

ligados à questão identitária.

Ao abordar o tema das identidades, estudando-as a partir de seu reflexo 

nas culturas nacionais, Hall (1998), apresenta a noção de um sujeito fragmentado 

dentro de suas identidades culturais. Desta feita o autor traz à tona uma 

concepção de nação que está além da legitimação do ente social, pois este 

participa de múltiplos significados que constituem a entidade nacional que vai 

desde os mitos de fundação às narrativas históricas de formação daquela 

sociedade, tornando possível, portanto, que mesmos os membros pertencentes a 

uma cultura, independentemente de sua etnia, classe e gênero agreguem-se 

numa identidade cultural que é partilhada.

Os Estudos Culturais investem contra a concepção de que existem valores 

universais, pois esses, na verdade, estão sempre ligados a grupos dominantes 

que espalham e impõem sua visão de mundo, de valorização do bem e do belo 

através de seus cânones e ignora a dinâmica dos grupos sociais subalternos. 

Dessa maneira, surge a questão da atribuição de valor aos bens culturais. Dentro 

do debate dos estudos culturais há a discussão da noção de que o valor é 

determinado culturalmente, seja valor estético ou material. Essa noção está em 

contraposição à idéia de que existem obras literárias ou artísticas que possuem 

valor universal intrínseco que os leva a sobreviver através dos tempos e mesmo 

nas outras culturas que os acolhem. 

No contexto da pós-modernidade, as transformações dos valores culturais 

advindas das modificações das sociedades modernas durante o século XX e 

início do XXI estilhaçaram o cenário de panoramas culturais estanques, 

impermeáveis. Diluiu-se a solidez das concepções de classe, gênero, raça, etnia 

e nacionalidade que anteriormente serviam para localizar os indivíduos sociais. 

Essa era de complexidades que denominamos pós-modernidade demanda uma 

reflexão sobre a condição dos sujeitos e a situação conflitante de suas 

identidades no mundo contemporâneo. 

A condição pós-moderna afasta qualquer concepção fixa de identidade. 

Conforme aponta Hall (1998) definir identidade é problemático devido à 

complexidade do conceito e pelo fato de que as ciências sociais contemporâneas 
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n�o desenvolveram uma defini��o satisfat�ria para ele. O autor faz ainda 

distin��o entre tr�s diferentes maneiras de enxergar a identidade ao longo da 

trajet�ria hist�rica. Uma delas seria a do sujeito do Iluminismo, que teria como 

caracter�sticas a de ser um indiv�duo situado, unificado, cont�nuo ao longo da sua 

exist�ncia; o outro seria a do sujeito sociol�gico, constitu�do em rela��o a um 

outro, na intera��o entre o eu e a sociedade; e por fim h� o sujeito p�s-moderno, 

fragmentado, formado de m�ltiplas identidades, sem que nenhuma seja 

permanente ou inalter�vel. Hall ainda afirma que

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente � uma 
fantasia. Ao inv�s disso, � medida em que os sistemas de significa��o e 
representa��o cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades poss�veis, 
com cada uma das quais poder�amos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (HALL, 1998, p.13)

A multiplicidade de identidades poss�veis torna o processo identir�rio 

subordinado a varia��es ao longo do tempo, assim como tamb�m dentro dos 

espa�os sociais em que as identidades atuam e s�o reconhecidas. Sendo assim, 

a identidade � um fen�meno inst�vel, conflitante, inacabado, contradit�rio, que se 

estabelece em meio �s rela��es socioecon�micas e est� ligada a sistemas de 

representa��o e sujeita �s formas de poder com as quais os indiv�duos lidam. 

Essa multiplicidade sobre a qual gravitam as diversas formas de significa��o e 

representa��o cultural suscita uma inquietante no��o movedi�a e intermitente da 

identidade gerando uma inseguran�a nos sujeitos, pelo menos do ponto de vista 

de uma refer�ncia est�tica, facilmente reconhec�vel.

Woodward define a identidade como “produto de uma intersec��o de 

diferentes componentes, de discursos pol�ticos e culturais e de hist�rias 

particulares”; (WOODWARD, 2000, p.38) dessa maneira a identidade � relacional, 

ou seja, depende de uma identidade exterior, diferente dela para existir, sendo 

uma constru��o simb�lica e social. Como as circunst�ncias que geram a 
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identifica��o fazem parte das constitui��es sociais e individuais, elas est�o 

presentes em todas as esferas da vida social, sendo demarcadas e codificadas 

em configura��es distintas nos diferentes espa�os. � atrav�s de nega��es e 

afirma��es das v�rias identidades que comp�e o quadro social que aos sujeitos 

v�o sendo atribu�dos suas identidades em uma rela��o de subordina��o.

Como a representa��o da identidade ocorre na negocia��o entre os atores 

sociais, a maior exposi��o aos influxos e est�mulos externos torna a tarefa de 

manter as identidades intactas imposs�vel. Dessa maneira, no contexto de um 

mundo globalizado, em que somos confrontados com imagens e estilos, opini�es 

e atitudes intermediadas pelos mercados e sistemas de comunica��o em escala 

global, mais dif�cil se torna manter as identidades est�veis, pois como assinala 

Hall, somos confrontados por uma gama de diferentes identidades, dentre as 

quais parece possível fazer uma escolha, HALL, 1998, p. 80. Essa pluralidade 

fragment�ria � o que caracteriza a era da p�s-modernidade. Nessa era de 

diversidade, a quest�o da identidade se assemelha � arte de collage, que 

consiste em unir cacos e fragmentos semelhantes ou nem t�o semelhantes em 

uma �nica pe�a, formando um mosaico difuso, heterog�neo e complexo.  

Para Pollack (1992) a identidade seria a imagem que a pessoa adquire ao 

longo da vida que diz respeito a ela mesma, a imagem que ela constr�i e exp�e 

aos outros e a si pr�pria, para acreditar na sua pr�pria representa��o e tamb�m 

para ser percebida da maneira que quer por outros. A constru��o da identidade � 

um evento que se produz em refer�ncia �s no��es de aceitabilidade, de 

credibilidade, de admissibilidade e que se d� atrav�s da negocia��o direta com 

outros.

Este trabalho aborda a quest�o da identidade a partir de Otelo e, como j� 

mencionei anteriormente, a quest�o racial far-se-� presente no decorrer das 

an�lises aqui propostas, pois se trata de um elemento chave do enredo. Contudo,

apenas uma leitura ing�nua da referida pe�a shakespeariana levaria o leitor a crer 

que se trata de um texto com uma tem�tica intrinsecamente racista. No entanto, 

do primeiro ao �ltimo ato da pe�a, o protagonista carrega a marca de sua 

diferencia��o racial em rela��o � comunidade em que est� inserido. O fato de os 

demais personagens insistirem em se referir ao her�i como “o mouro”, “o negro 
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Otelo” marcando sua diferen�a, sua alteridade em rela��o aos cidad�os de 

Veneza, deixa expl�citas as tens�es raciais que Shakespeare fez quest�o de 

enfatizar no texto da pe�a.

Um tema que Hall (1998) aborda em seu trabalho est� justamente ligado � 

quest�o racial. Segundo aquele te�rico, a no��o de ra�a n�o pode ser encerrada 

ou simplificada numa classifica��o meramente biol�gica, pois se trata de uma 

categoria formada em grande medida por meio de pr�ticas discursivas que 

abrangem elementos que v�o desde as maneiras de falar, as pr�ticas sociais at� 

a manifesta��o de certas caracter�sticas f�sicas. Portanto, se as comunidades s�o 

formadas por elementos heterog�neos, seria impreciso considerar que a ra�a 

definiria a identidade, por isso Hall considera que as identidades sejam 

suscet�veis ao jogo de poder e aos conflitos internos, pois s�o compostas por uma 

grande diversidade. 

Devido � complexidade da defini��o e diversidade de vari�veis que 

comportam as identidades culturais, n�o se pode ponderar com objetividade 

sobre a quest�o identit�ria sem dar �nfase ao fato de que as coletividades 

formam, como diz Benedict Anderson (1991) comunidades imaginadas, e para 

que seja poss�vel a exist�ncia de uma comunidade, � necess�rio que um grupo 

de indiv�duos sinta-se como parte integrante da mesma, que compartilhem entre 

si os s�mbolos e c�digos culturais que atuam na forma��o daquela comunidade a 

que pertencem, pois para que haja a no��o de pertencimento a um grupo, a uma 

identidade nacional, � necess�rio que tamb�m existam mecanismos que tornem 

poss�vel a  consci�ncia de na��o para que a identidade nacional possa produzir 

seus significados. No entanto, � preciso ressaltar que a na��o � marcada pela 

heterogeneidade e pela divis�o de classes sociais. Essa divis�o � o tra�o 

marcante da fratura cultural, � a marca que impede a cultura de possuir um 

car�ter homogeneizante daqueles elementos heterog�neos que formam a 

identidade cultural de uma coletividade. Por�m, mesmo que n�o possamos 

ignorar o estilha�amento que comp�e a identidade cultural devido �s trincheiras 

presentes dentro das sociedades, � necess�rio desvendar os procedimentos que 

escamoteiam as disputas de poder, as contradi��es internas, e tornam poss�veis 

o reconhecimento e a unifica��o das identidades. 



17

Assim como as comunidades s�o imaginadas, as identidades tamb�m s�o 

arquitetadas como constru��es ideol�gicas; deste modo, a articula��o dessas 

constru��es se dar� na pr�pria din�mica dos grupos sociais, nas disputas de 

poder entre esses grupos, nas tentativas de legitimar as pr�ticas culturais como 

representa��es simb�licas daquela comunidade, e � dessa maneira que certas 

produ��es art�sticas ocupar�o lugar de destaque no seio daquela cultura e ser�o 

formados c�nones que s�o escolhas arbitr�rias de tornar un�ssona em diversas 

vozes dissonantes que atuam dentro da complexa realidade de uma determinada 

comunidade.

A crise da identidade vem se estabelecer justamente pelo fato de as 

sociedades contempor�neas j� n�o oferecerem mais a seguran�a aos indiv�duos 

de poderem se identificar num panorama est�tico de unifica��o, pois os sujeitos 

p�s-modernos s�o bombardeados com fragmentos culturais extr�nsecos que 

passam a conviver lado a lado com sua cultura local, algo que � caracter�stico no 

�mbito da p�s-modernidade. Segundo Hall:

“As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, est�o em decl�nio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indiv�duo moderno. A assim chamada “crise de 
identidade” � vista como parte de um processo mais amplo de 
mudan�a, que est� deslocando as estruturas e processos centrais das 
sociedades modernas e abalando os quadros de refer�ncia que davam 
aos indiv�duos uma ancoragem est�vel no mundo social.” (HALL, 1998, 
7)

O sujeito p�s-moderno convive com um novo paradigma em seu processo 

de constru��o identit�ria que surge na diversidade de culturas em que esse 

sujeito � obrigado a conviver. Stuart Hall aponta que os processos de forma��o 

das identidades est�o em decl�nio; segundo ele:
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“... as identidades modernas est�o entrando em colapso, o argumento 
se desenvolve da seguinte forma. Um tipo diferente de mudan�a 
estrutural est� transformando as sociedades modernas no final do 
s�culo XX. Isso est� fragmentando as paisagens culturais de classe, 
g�nero, sexualidade, etnia, ra�a e nacionalidade, que, no passado, nos 
tinham fornecido s�lidas localiza��es como indiv�duos sociais. Estas 
transforma��es est�o tamb�m mudando nossas identidades pessoais, 
abalando a id�ia que temos de n�s pr�prios como sujeitos integrados. 
Esta perda de um “sentido de si” est�vel � chamada, algumas vezes, de 
deslocamento ou descentra��o do sujeito. Esse duplo deslocamento –
descentra��o dos indiv�duos tanto de seu lugar no mundo social e 
cultural quanto de si mesmos – constitui uma “crise de identidade” para 
o indiv�duo.” (HALL, 1998, 9)

Segundo assinala Stuart Hall, a atual crise de identidade acontece, porque 

essa est� em constante transforma��o e uma vez que a identidade muda de 

acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação 

não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida HALL, 1998, p.21. Ainda 

questionando o processo de identifica��o atrav�s do qual constru�mos nossas 

identidades culturais, Hall (1998) afirma que esse processo passou a ser mais 

transit�rio e mut�vel tornando-se, portanto, mais problem�tico.

O que se entende como crise de identidade pode ser entendido como o 

processo de deslocamento do sujeito. As fronteiras nas quais o homem 

sustentava e atribu�a uma sensa��o de pertencimento a um universo demarcado, 

entram em crise e parecem diluir-se, dando lugar a algo descentrado, deslocado e 

fragment�rio. Segundo Hall:

“O sujeito p�s-moderno, conceptualizado n�o tem uma identidade fixa, 
essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebra��o 
m�vel”: formada e transformada continuamente em rela��o �s formas 
pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 
que nos rodeiam.” (HALL, 1998, 12, 13)

O indiv�duo que vive os conflitos de sua identidade fragmentada, 

paradoxalmente encontra guarida nestes mesmos conflitos, pois s�o eles que o 
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auxiliam a se localizar socialmente na instabilidade cont�nua da p�s-modernidade. 

Ter uma identidade descentrada, deslocada, � pr�prio daqueles que vivenciam 

esta era; dessa maneira esse indiv�duo se reconhece nessa crise de identidade, 

pois ela, em sua instabilidade, por mais paradoxal que pare�a, � exatamente o 

que entrela�a e alinhava o sujeito � pr�pria condi��o da p�s-moderna.

Quando falamos de identidade � necess�rio considerarmos as rela��es 

desta com a cultura, por�m, � preciso que se fa�a uma separa��o de ambas. 

Para Cuche (2002), atualmente os mais importantes questionamentos em torno 

da identidade est�o ligados � quest�o da cultura; segundo o autor, a cultura e a 

identidade est�o intrinsecamente ligados, por�m � preciso cuidado para n�o 

confundir uma com a outra; ainda de acordo com o antrop�logo, � poss�vel que 

cultura exista sem a consci�ncia da identidade, enquanto que a identidade pode 

de alguma maneira, modificar uma cultura at� o ponto em que n�o haja nada em 

comum com o que ela era antes, ou seja,  a cultura depende em grande parte de 

processos inconscientes. A identidade remete a uma norma de vinculação, 

necessariamente consciente, baseada em oposições simbólicas CUCHE, 2002, 

p.176.

Segundo Cuche (2002), a identidade social s�o aquelas vincula��es do 

indiv�duo em um sistema social atrav�s de sua classe sexual, faixas et�rias, 

nacionalidade; esses elementos formariam a identidade cultural, quer dizer, essas 

vincula��es permitem que o indiv�duo se localize num sistema social e seja por 

ele localizado. Entretanto a identidade social n�o est� relacionada apenas no 

n�vel dos indiv�duos, ela tamb�m est� presente nos grupos sociais e corresponde 

a defini��o dos grupos e permite localiz�-los dentro do conjunto social. Conforme 

assinala:

Na medida em que a identidade resulta de uma constru��o social, ela 
faz parte da complexidade do social. Querer reduzir cada identidade 
cultural a uma defini��o simples, “pura”, seria n�o levar em conta a 
heterogeneidade de todo grupo social. Nenhum grupo, nenhum 
indiv�duo est� fechado a priori em uma identidade unidimensional. O 
car�ter flutuante que se presta a diversas interpreta��es ou 
manipula��es � caracter�stico da identidade. (CUCHE, 2002, p.192)



20

Cuche (2002) nos alerta para o fato de que a identidade não existe em si 

mesma nem exclusivamente para si, ela depende sempre da relação com outra, 

sendo que dessa maneira identidade e alteridade estabelecem uma relação 

dialética em que a identificação segue a diferenciação e as identidades são 

afirmadas justamente como a resultante desse processo que ocorre dentro de 

uma situação relacional entre identidade e alteridade.

Os processos identitários ao longo dos séculos se alicerçavam na 

estabilidade que mantinha os elementos formadores da identidade rigidamente 

presos a definições unificadoras e estáveis como nação, etnia, sexo, idioma. Com 

a diluição das fronteiras, a solidez desses elementos na definição dos sujeitos deu 

lugar a uma pluralidade líquida, multifacetada como uma colcha de retalhos, em 

que cada parte é legitimada por si mesma e pelo todo. Assim a identidade pós-

moderna é capaz de se moldar a múltiplos propósitos, movida por agentes 

distintos, em lugares diversos.

Um dos primeiros elementos que vêm à mente quando nos referimos a 

Otelo é sua condição de negro, pois é justamente a questão racial um dos 

elementos explorados por Iago para tramar a queda do herói. Embora a crítica 

contemporânea trate de ressaltar que o texto não pode ser classificado como 

racista, no desenvolvimento da tensão dramática na peça a questão racial é um 

elemento fundamental tanto para marcar a identidade do herói quanto sua 

alteridade em relação ao ambiente em que a história se desenrola. 

Além dessa primeira questão sobre a identidade racial, podemos tratar de 

uma segunda que está vinculada ao outro pólo da identidade que é a alteridade. 

Otelo é um homem estrangeiro, um negro que ocupa uma posição de destaque 

no seio de uma sociedade branca. A condição de Otelo como o outro é, em última 

análise, a principal causa de sua queda. O que torna sua tragédia uma tragédia 

do estrangeiro. 
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2.1. Otelo: a tragédia do estrangeiro

Embora o texto shakespeariano seja permeado de ofensas raciais, n�o 

estamos defendendo a id�ia de que a obra seja essencialmente racista, pelo 

menos n�o como o racismo que compreendemos hoje. Talvez Shakespeare 

estivesse denunciando no texto de Otelo a vis�o preconceituosa de seus 

conterr�neos em rela��o ao estrangeiro, sobretudo os mouros, os africanos, ou 

seja, os n�o-europeus.

A cor da pele de Otelo � um refor�o para a qualidade de estrangeiro, de 

algu�m que n�o pertence �quele universo “civilizado” do mundo europeu, por 

essa raz�o Otelo � caracterizado como b�rbaro, atroz, desumano em certas 

passagens do texto. No entanto conforme assinala o escritor e ativista negro 

C.L.R James (1980): You could strike out every single reference to his black skin 

and the play would essentially be the same. Othello's trouble is that he is an 

outsider. He is not a Venetian2. JAMES, 1980, p.141.

Otelo � um estrangeiro, inserido numa sociedade que o aceita por suas 

qualidades e habilidades de guerreiro, mas que o rejeita por ser diferente, por n�o 

pertencer a ela, por ter cor e origens �tnicas diferentes. A rela��o de Otelo com 

essa sociedade europ�ia � conflituosa, pois, mesmo fazendo parte dela, o her�i

shakespeariano vive condenado a condi��o de ser um eterno estrangeiro. Essa 

condi��o subjacente � quest�o racial tem papel fundamental na trama e, 

juntamente com o casamento entre Otelo e Desd�mona, formam os elementos 

estruturais fundamentais do enredo que levam � queda do her�i tr�gico.

O papel de Otelo como estrangeiro � amb�guo, pois sua presen�a amea�a 

e desestabiliza a rigidez social e �tnica daquela sociedade e, no entanto, a 

prote��o dessa estrutura social depende das batalhas contra os invasores 

estrangeiros, ironicamente lutadas por Otelo. Assim temos o estrangeiro que 

defende Veneza de estrangeiros. Esse per�odo iminente de invas�o, de amea�a 

estrangeira est� ali representado o imp�rio Otomano com quem Otelo est� para 

lutar. Os turcos como o inimigo b�rbaro da Veneza civilizada:

2 Poder�amos retirar cada refer�ncia � sua pele negra e a pe�a permaneceria essencialmente a 
mesma. O problema de Otelo � que ele � um forasteiro. Ele n�o � veneziano. [Minha tradu��o]
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Duke: Valiant Othello we must straight employ you
Against the general enemy Ottoman3. (ato 1 cena 3.47-8)

Al�m dessa refer�ncia ao imp�rio turco, h� outras na pe�a, uma delas feita 

pelo pr�prio Otelo ao separar a luta entre C�ssio e Montano em que este diz:

Are we turned Turks? And to ourselves do that which heaven hath forbid 
the Ottomites? For Christian shame, put by this barbarous brawl4... (ato 
2.cena 3.166-8) 

Outro ponto interessante � o fato ir�nico de que a ru�na de Otelo tem in�cio 

quando outro estrangeiro o ajuda a casar-se em segredo com D�sdemona, n�o 

podemos nos esquecer que C�ssio, embora seja branco e fa�a parte da cultura 

europ�ia; ele, assim como Otelo, n�o � veneziano, mas florentino. Para ilustrar a 

for�a violenta que a imagem do estrangeiro evoca, lembremos do que assinala 

Kristeva (1994) sobre o desconforto sentido em rela��o ao estranho:

O estrangeiro � a diferen�a que n�o podemos, ou n�o sabemos como 
aceitar: “Estrangeiro: raiva sufocada no fundo de minha garganta, anjo 
negro turvando a transpar�ncia, tra�o opaco, insond�vel. Figura��o do 
�dio e do outro (KRISTEVA, 1994, p.9)

3 DOGE – Valente Otelo precisamos mandar-vos neste instante contra o inimigo comum, contra o 
otomano. (ato 1 cena 3.47-8) [minha tradu��o]

4 OTELO - Viramos turcos para permitir-nos o que o c�u n�o consente aos otomanos? Pelo pudor 
crist�o, parai com essa gritaria de b�rbaros. (ato 2.cena 3.166-8) [minha tradu��o]
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As tens�es entre o mundo “civilizado” europeu e os povos “b�rbaros” 

representados no casamento de Otelo e Desd�mona adv�m do esp�rito da �poca 

em que Otelo foi publicado. A Europa do s�culo XVII era fascinada pelas hist�rias 

das aventuras de descobertas de novas terras e do contato com novos povos. 

Dessa maneira, sua pr�pria cultura foi colocada em cheque a partir da 

conviv�ncia com esse “outro”, esse estranho. A maneira como a cultura � 

representada, a “nossa” e a dos “outros” pode trazer embutida nessa avalia��o 

uma no��o de contentamento com aquilo que � nosso e resist�ncia �quilo que � 

do outro.  As estrat�gias de legitima��o atrav�s da ideologia, dos discursos, das 

pr�ticas sociais dentro de uma determinada cultura conferem autoridade � 

imposi��o de uma cultura sobre a outra ao ponto das diferen�as culturais, 

religiosas e raciais serem defendidas por argumentos absurdos que sob 

determinadas condi��es passam a ter status de verdades naturais.

Nesse sentido Shakespeare, n�o somente em Otelo, mas tamb�m em O 

Mercador de Veneza, Titus Andronicus, A Tempestade e mesmo Antônio e 

Cleópatra, traduz sensivelmente esse desconforto na sociedade europ�ia de sua 

�poca, que al�m de se fascinar com os encantos e mist�rios das terras estranhas,

passa a dialogar com aspectos culturais de povos diferentes, com indiv�duos 

desses povos vivendo no contexto europeu, seja atrav�s da migra��o ou como 

escravos trazidos � Europa. 

No caso de Otelo h� o “outro” da cultura europ�ia: � o mouro-�rabe, mais 

claramente � a representa��o do embate entre Ocidente e Oriente. Segundo 

Edward Said (1990) O Oriente era quase uma invenção européia, e tinha sido 

desde a Antiguidade um lugar romanesco de seres exóticos, de memórias 

evocadoras, de paisagens e experiências extraordinárias (SAID, 1990 p1). A essa 

inven��o Said define como “Orientalismo”. Segundo Said (1990), essa inven��o 

do “outro” age, na verdade, como instrumento de domina��o e essa pr�tica de 

inven��o de imagem possui uma l�gica aplicada na domina��o e coloniza��o dos 

povos.

Said (1990) argumenta que, ao inventar o oriente, o ocidente cria seu outro 

que atua como fonte legitimadora da identidade euroc�ntrica de um Ocidente 

racional, desenvolvido e superior, com um Oriente descrito como delinq�ente, 
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débil e pobre. Na Veneza Shakespeariana os homens sensatos julgam o mouro 

lascivo e insano, praticante de bruxarias para enfeitiçar a moça européia e inocente. 

Assim sendo, o Oriente irracional está sob o controle da razão da hegemonia 

Ocidental. Na peça de Shakespeare, o mouro insano e débil é julgado por aquela 

sociedade por ter cometido o insidioso crime de ter se casado com uma moça 

veneziana. 

O casamento em si nos remete à idéia do sexo e, de acordo com Said (1990), 

as idéias criadas pelo Ocidente sobre o Oriente servem-se de um imaginário que 

associa o Oriente à curiosidade e sensualidade exóticas. O Oriente sugere ao 

ocidente imagens de um erotismo deslumbrado, uma sensualidade ameaçadora, 

e um desejo sexual desmedido. Na peça de Shakespeare, as imagens de um 

Otelo lascivo aparecem associadas à sua bestialização ou demonização e

aparecem logo na abertura da peça, na primeira cena do primeiro ato. Nessa 

cena Iago persuade Brabâncio a ir procurar sua filha, Desdêmona, pois esta teria 

se casado secretamente com Otelo. Iago manipula os personagens usando a 

linguagem do preconceito criando imagens bestiais do ato sexual entre Otelo e 

Desdêmona. Vejamos:

Neste momento um bode velho e preto
Cobre sua ovelhinha; venha logo.
Vá despertar com o sino os que dormiam
Senão o demo vai faze-lo avô. Ato I Cena I 5

As imagens contrastadas do bode preto em alusão a Otelo e a da 

ovelhinha branca referindo-se a Desdêmona evocam a oposição entre pureza e 

pecado. Tradicionalmente o bode é associado à figura do demônio enquanto a 

ovelha branca, na tradição judaica, era usada nos rituais religiosos de imolação 

dos pecados da comunidade. Nesse pequeno trecho temos a fusão de imagens 

religiosas com bestialidade e sensualidade justapostas à figura demoníaca de 

5 A tradução utilizada nesse trecho é feita Barbara Heliodora, editora Lucerna, 1999.
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Otelo e � inoc�ncia e pureza de Desd�mona. Mais adiante, na mesma cena, h� 

uma repeti��o dessas imagens. Vejamos as seguintes falas de Iago na 

continua��o da cena que se passa embaixo da janela de Brab�ncio no primeiro 

ato em que essa quest�o da animaliza��o fica bem evidente:

(...)Ter� sua filha coberta por um garanh�o da Barbaria; 
ter� netos que relincham, ter� corc�is por primos 
e ginetes por consang��neos6.

(...) vim revelar-vos que vossa filha e o Mouro se acham no ponto de 
fazer o animal de duas costas7.

Pode-se notar que nesse trecho est� a verdadeira quest�o em torno do 

casamento entre Desd�mona e Otelo. Pois esse novo casal, segundo Iago 

descreve nessas imagens carregadas de elementos de animaliza��o, na verdade,

produzir� descendentes mesti�os, o que colocaria em risco o “equil�brio racial” da 

sociedade veneziana. 

Embora as imagens sugiram que Otelo esteja violando a sociedade pelo 

casamento em sigilo com a filha do senador Brab�ncio que, por sua vez, acredita 

que sua filha sofreu encantos e feiti�arias, na verdade Otelo ganhou a gra�a de 

Desd�mona por meio das belas narrativas que ele costumava lhe contar:

She loved me for the dangers I had to pass, 
And I loved her, that she did pity them.8 (Ato 1,cena 3, 190-1)

Vaughan (2001) afirma que os mouros eram comumente vil�es 

estereotipados quando representados no teatro, como � o caso do personagem 

6 Tradu��o de B�rbara Heliodora
7 Tradu��o de B�rbara Heliodora
8 Ela me amou por causa dos perigos que passei/ E eu a amei por ela ter se compadecido deles 
[Tradu��o minha]
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Ar�o na pe�a Titus Andronicus. No entanto, o personagem de Otelo nada tem de 

comum com as caracter�sticas t�picas dos mouros, ele � uma figura nobre e 

sofisticada. Por�m essa figura nobre contrasta o tempo todo com a do selvagem 

cuja lasc�via e insensatez provoca rea��es violentas no seio da sociedade 

veneziana. Conforme assinala Vaughan (2001), para a mentalidade Elizabetana, 

a pele negra denotava uma estranheza extrema em que estava associada uma 

inclina��o sat�nica e pervers�o sexual:

Elizabethans were fascinated by travelers’ accounts of foreign peoples, 
especially by tall tales of mosntrous creatures, heathen customs, sexual 
orgies, and cannibalism. All were associated with blackness in the 
Elizabethan mind, a color that, in turn, suggested negation, dirt, sin and 
death. (Vaughan, 2001)9

Como se pode ver, a negritude na Inglaterra elizabetana era associada ao 

mal, � decad�ncia e � morte. De acordo com Vaughan (2001) Blackness signifies 

(…) unbridled lust and their inner spiritual state - a natural infection of the blood. 

To the Elizabethan mind, black skin thus denoted extreme Otherness, with 

overlays of satanic propensity and sexual perversion10 (VAUGHAN, 2001, p.54)

Ao usar a sexualidade como um mote que incendeia os estere�tipos 

formados na mentalidade elisabetana que caracterizava os mouros como cru�is, 

negros e lascivos, Shakespeare joga com os estere�tipos al�m da quest�o racial 

adicionando o componente moral.

Pelas falas de Iago percebemos como ele manipula de maneira sagaz os 

�dios arraigados, os preconceitos em rela��o a Otelo. Iago revela o �dio ao 

estrangeiro, o embate racial e a oposi��o das civiliza��es para muito al�m da 

9 Os elizabetanos eram fascinados pelos relatos de viajantes sobre povos estrangeiros, 
especialmente com os contos de criaturas monstruosas, costumes pag�os, orgias sexuais e 
canibalismo. Todas eram associadas � negritude na mentalidade elizabetna, uma cor que, por sua 
vez, sugeria nega��o, impureza, pecado e morte. [Tradu��o minha]

10 A negritude significa lasc�via incontrol�vel e sua condi��o espiritual interior – uma infec��o 
natural do sangue. Para a mentalidade elisabetana, pele negra denotava extrema estranheza, 
recoberto por tend�ncias sat�nicas e pervers�o sexual. [tradu��o minha]
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esfera do ciúme. Kristeva (1994) assinala que nossas atitudes diante do 

estrangeiro nos compelem a demonstrar o modo como encaramos o mundo, 

dessa maneira podemos intuir que as visões que a peça de Shakespeare e sua 

audiência na Inglaterra elisabetana tinham do negro eram apoiadas em sua 

maneira de interpretar o estrangeiro como algo exótico e negativo, calcado nos 

estereótipos. 

A constituição dos estereótipos de acordo com Bhabha (1998), funciona 

como uma estratégia discursiva que traz em seu bojo uma forma de 

reconhecimento e identificação de algo sobre a qual não se pode confirmar, como 

por exemplo, os estereótipos sobre os quais se apóia o discurso racista em 

direção a Otelo que determina que, pelo fato de ser negro, ele concentre em si 

todas as imagens comumente associadas ao negro, como sensualidade, 

irracionalidade e violência. 

Said argumenta que a cultura é o palco onde as tensões políticas e 

ideológicas se encontram. Unindo essas tensões com o medo da ameaça do 

estrangeiro chega-se a uma questão de hegemonia, segundo suas próprias 

palavras:

É a hegemonia, ou melhor o resultado da hegemonia em ação, que 
confere ao orientalismo a durabilidade e força sobre as quais estive 
falando até agora. (...) o orientalismo nunca está longe daquilo que 
Denys Hay chamou de idéia da Europa uma noção coletiva que 
identifica a "nós" europeus em contraste com todos "aqueles" não 
europeus. (Said 1990, p. 19)

Enquanto os cidadãos de Veneza caracterizam Otelo pela sua 

estrangeiridade, de sua cor, o exotismo de sua origem, Desdêmona o vê por 

aquilo que nem mesmo Otelo consegue, quando ela diz que [she] saw Othello’s 

visage in his mind, / And to his honours and his valiant parts / Did [she her] I my 
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soul and fortunes consecrate11 (ato 1, cena 3. 250–252), na verdade Shakespeare 

est� nos mostrando que n�o importa se Otelo vem da �frica, �sia ou P�rsia: a 

quest�o � que Otelo � o outro, aquele a quem a sociedade de Veneza dirige seus 

ataques e que, ao contr�rio de Desd�mona, o enxergam por aquilo que o 

diferencia visivelmente daquela sociedade.

Quando nos � dada a oportunidade de ver nossa pr�pria cultura a partir de 

outro ponto de vista, aquilo que � auto-evidente e o que � lugar-comum torna-se 

extraordinariamente dif�cil de explicar e justificar para um membro de outra 

cultura, uma vez que os horizontes de uma cultura s�o muito mais reduzidos e 

limitados do que somos capazes de avaliar e que as verdades que julgamos 

universalmente aceitas, ser�o sempre contingentes, provis�rias, localizadas. Said

(1990) ressalta que a cultura n�o pode ser entendida sem que estudemos 

tamb�m as configura��es de poder que a sustentam. Assim, os estudos p�s-

coloniais apropriam-se de Otelo a partir da dicotomia cultura dominante/cultura 

dominada. 

Seguindo a �tica dessa dicotomia, podemos perceber que mesmo antes de 

sua queda, Otelo j� havia sucumbido �s for�as que o colocavam diante das 

fronteiras entre civilizado e b�rbaro, branco e negro, europeu e mouro. A 

hegemonia da ideologia que estabelece e legitima a superioridade de sua 

identidade cultural na rela��o de for�as, entre Otelo e Veneza, entre Oriente e 

Ocidente � o que em �ltima an�lise vai causar a queda do her�i tr�gico.

2.2. Identidades negras e discurso racial em Otelo

Opto por usar o termo identidade no plural por considerar que h� mais de 

uma identidade negra; assim como as demais identidades �tnicas, n�o h� uma 

�nica identidade negra homogeneizante que agrega os negros sob preceitos em 

comum. Como vimos ao longo deste cap�tulo, as identidades p�s-modernas s�o 

fragment�rias, dispersas e multifacetadas.

11 Vi o retrato de Otelo em seu esp�rito, e suas honras e partes valorosas, meu destino e minha 
alma dediquei. (ato 1, cena 3. 250–252). [tradu��o e grifos meus]
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No que diz respeito às identidades negras, a história revela que elas têm 

sido desenvolvidas principalmente em contraposição as identidades brancas; 

além disso, é necessário que se reconheça que o problema da construção da 

identidade cultural dos negros, em grande maioria das vezes, aparece em 

manifesta relação de subordinação e controle com a identidade branca. Essa 

subordinação se dá devido às relações assimétricas de poder entre as matrizes 

culturais e raciais que fazem parte da constituição dessas identidades. 

Como foi discutido anteriormente, a categoria identidade na era da pós-

modernidade é compreendida como sendo inacabada, múltipla, cambiante, além 

de se dar de maneira relacional nos espaços de negociação entre os sujeitos 

sociais, como produto de construção incessante, sempre transitória e contingente, 

nos encontros e desencontros, nos choques e entrechoques culturais. 

As identidades assentam-se em meio a suas marcas definidoras como 

raça, etnia, classe, gênero, entre outros elementos. Ao compreendermos que 

cada marca contém em si uma idéia de pluralidade, fica evidente o quão 

complexo é o processo de formação das identidades, na diversidade cultural em 

que elas estão inseridas. Assim sendo, a construção das identidades, se dá por 

meio dos deslocamentos e mobilidades de suas marcas definidoras. Dessa 

maneira, um indivíduo que nasce negro não nasce com uma identidade social de 

raça negra, esta lhe é imposta pelo contexto social em que vive, pois ainda que o 

fato de ter nascido negro contenha componentes biológicos, a identidade racial é 

social e culturalmente construída.

As diferentes construções identitárias nascem em contextos sociais 

específicos que refletem as marcas definidoras da identidade e posicionam os 

sujeitos dentro das sociedades. Esse posicionamento pode estar em conflito com 

outros sujeitos que possuem outras marcas de formação de identidades. Segundo 

Castells (1999) para pensarmos na construção das identidades negras, devemos 

reconhecer três processos, um seria a identidade legitimadora, aquela que é 

promovida por instituições sociais dominantes, que reforçariam uma atitude de 

submissão dos sujeitos. O outro processo seria o da identidade de resistência que 

consiste em atores em condição social desfavorecida que oferecem resistências à 

concepção dominadora, sem, no entanto propor formas positivas de construção 
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identitária; por fim, o terceiro processo, o da identidade de projeto, seria aquele 

em que os atores alicerçados nos materiais culturais disponíveis, constroem 

novas identidades, redefinem seu local social e empenham-se em mudar a 

estrutura social.

A construção das identidades negras se dá na perspectiva de que o negro 

não idealizou a si próprio enquanto negro, ou seja, essa caracterização identitária 

lhe é atribuída a partir do ponto de vista de um outro. Dessa maneira, pode-se 

intuir que ocorreu uma primeira distinção básica que motivou uma segunda 

distinção, em que a identidade negra passa a ser percebida em termos raciais e 

uma terceira que seria a distinção cultural.

A condição das identidades negras, primeiramente, significa ser 

detentor de uma identidade atribuída por alguém de fora dela, em segundo lugar, 

deriva também de uma caracterização social feita por outrem sobre os sujeitos 

baseados em traços de fenótipo. Por último, as identidades negras significam 

expressar certos traços culturais que lhe atribuem determinadas especificidades 

que possibilitem sua inserção social. Como podemos observar as bases de 

sustentação das identidades negras não se concentram apenas em um marcador 

identitário específico, nem tão somente nas marcas de raça, cor e etnia. Num 

contexto de multiplicidade, as identidades negras, assim como quaisquer outras, 

também são formadas pelo movimento e aglutinação de múltiplas marcas 

identitárias.

Em grande medida, a constituição da identidade se dá através dos 

discursos, pois a prática discursiva é o lugar privilegiado de negociação onde 

ocorrem as interações simbólicas que constituem o campo principal de construção 

dos sujeitos, dos processos identitários, das relações de identidade e diferença. 

Os indivíduos que se engajam nessas práticas discursivas trazem para o espaço 

de negociação suas marcas de identidade que vão sendo construídas através da 

interpelação entre os sujeitos.
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2.2.1 Comentando sobre “discurso”

Antes de entrar na questão do discurso racial em Otelo, faz-se necessário 

conceituar o termo discurso, dada a amplitude de acepções e significados que 

essa palavra adquire, apesar de o termo possuir sentidos bem específicos, 

dependendo da área em que é aplicado. A definição que vai nos interessar é o 

conceito de discurso como prática social que apresenta as seguintes 

características nas palavras de Fairclough, discourse is a practice not just of 

representing the world, but of signifying the  world, constituting  and  constructing 

the world in meaning12 (FAIRCLOUGH, 1992 A p.64).

É aproveitando essa conceituação do discurso como um modo de interferir 

na hierarquia das relações sociais e da cultura que veremos como a questão 

racial em Otelo é abordada no texto shakespeariano. Para se estudar discurso é 

preciso estudar suas relações com poder e ideologia. Ao considerarmos o 

discurso uma prática social, levando em conta o fato de o discurso exercer e 

receber influência dos contextos, das instituições e das relações sociais, é 

necessário que nos atentemos para o que assinalam Fairclough & Wodak (1997):

Discursive  practices may  have  major  ideological  effects:  that  is,  
they  can  help produce  and  reproduce  unequal  power  relations  
between  (for instance)  social  classes,  women  and  men,  and  
ethnic/cultural majorities  and  minorities  through  the  ways  in  which  
they represent  things  and  position  people13.  (Fairclough  &  Wodak, 
1997: 258)

Daí surge a problemática de se estudar essas relações: a dificuldade em se 

conceituar ideologia. Segundo Eagleton (1997), a ideologia atua na relação entre

12 discurso é uma prática não apenas de representar o mundo, mas de significar o mundo, 
constituindo e construindo o mundo em significado [minha tradução]
13 As práticas discursivas podem ter grandes efeitos ideológicos: ou seja, eles podem ajudar a
produzir e reproduzir relações de poder desiguais entre (por exemplo) as classes sociais, homens 
e mulheres, e as maiorias étnicas / culturais e das minorias através das formas em que elas 
representam coisas e posiciona pessoas. [minha tradução]
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discurso e a conjuntura social: uma situa��o que poderia ser considerada como 

imbu�da de uma carga ideol�gica num contexto pode n�o ser quando aplicada 

num outro contexto. A ideologia � identificada dependendo do intuito, dos sujeitos 

e daquilo que est� sendo dito num determinado contexto. Assim sendo, dado o 

car�ter relacional da ideologia na constru��o dos sentidos por meio das pr�ticas 

discursivas e das rela��es desiguais de poder que estas pr�ticas geram, a 

ideologia atua contribuindo para a produ��o, reprodu��o ou transforma��o das 

rela��es de domina��o. 

2.2.2. Comentando sobre “ra�a”

Do ponto de vista do ambiente cultural brasileiro o Otelo de Shakespeare 

traz � tona algumas quest�es interessantes quando se trata de estudar a quest�o 

racial, dado que a ideologia que sustenta grande parte da nossa identidade atua 

em conson�ncia com um discurso que promove a miscigena��o das diferentes 

“ra�as” como tra�o caracter�stico da identidade brasileira, promovendo a no��o de 

que somos uma na��o racialmente democr�tica. � ineg�vel, no entanto, que a 

cultura brasileira possui uma heran�a que vem do seu sistema de produ��o, em 

que a base de sua economia vinha do regime escravocrata. � interessante notar 

que � exatamente nesse contexto escravagista do s�culo XIX que surgem as 

primeiras encena��es de Otelo no Brasil. Se pensarmos que o negro, na condi��o 

de ser humano escravizado, teve seus dramas, sua hist�ria, ignorada na literatura 

brasileira do s�culo XIX, devido � tentativa de concilia��o tendo em vista um 

projeto de constru��o da identidade nacional, percebemos que a condi��o do 

negro na sociedade brasileira era uma mancha moral, tornando o assunto 

obscuro para os autores da �poca. N�o deixa de ser relevante notar que � 

justamente no seio de uma sociedade escravocrata e num ambiente liter�rio que 

pautava o negro por meio de uma estereotipia que o Otelo de Shakespeare tem 

sua triunfal estr�ia.

No hist�rico da literatura brasileira h� um vasto repert�rio dedicado ao 

negro, que podemos relacionar com a pr�pria caracteriza��o de Otelo feita por 

Shakespeare e destacar os paralelos entre o discurso racial presente na obra do 
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dramaturgo ingl�s no contexto de sua produ��o, imbu�do num contexto de uma 

Europa colonialista, e o discurso racial encontrado no repert�rio da literatura 

brasileira que versa sobre o negro. Escolho a express�o “discurso racial” em 

detrimento de “discurso racista” porque n�o pretendo examinar o conte�do racista 

de ambos os discursos, mas t�o somente destacar o elemento “ra�a” tanto na 

obra de Shakespeare como na literatura brasileira. Ao estudarmos a quest�o 

racial dentro da obra shakespeariana e no contexto do ambiente cultural brasileiro 

deve-se levar em conta que nossa atitude perante a quest�o racial est� arraigada 

a uma tradi��o na maneira de legitimar ou contestar a ideologia que espalha o 

pr�prio discurso racial com o qual lidamos, conforme questionam Loomba & Orkin 

(1999):

How do our attitudes to 'race' differ from those of shakespeare's 
contemporaries, and to what extent have our views been shapped by 
early modern histories and ideologies? And most crucially, what part do 
Shakespeare's plays and poems play in the transmission of idea and 
cultural difference? Literary texts that were written a long time ago but 
which circulate powerfully in our lives constantly mediate between the 
'then' and the 'now'. As we have mentioned (…) stage as well as 
classroom histories of Shakespeare's plays reveal how racial ideologies 
continued to shape the ways the play were interpreted, taught and 
produced, but also reveal oppositional practices, appropriations of 
Shakespeare and contests over the meaning of the plays. (Loomba & 
Orkin, 1999, p. 4-5)14

Tratarei desse assunto num cap�tulo posterior. Por enquanto, aqui cabe 

mencionar que ao relacionar esses dois discursos, obviamente tamb�m estaria 

investigando as rela��es de poder da ideologia colonial europ�ia, divulgada pelos 

14 Como nossas atitudes em rela��o a "ra�a" diferem dos contempor�neos de Shakespeare, e em 
que medida os nossos pontos de vista foram moldados pela hist�rias e ideologias modernas? E o 
mais importante, que parte das pe�as e poemas de Shakespeare atuam na transmiss�o da id�ia
da diferen�a cultural? Textos liter�rios que foram escritos h� muito tempo, mas que circulam
poderosamente em nossas vidas constantemente fazem a media��o entre o "depois" e o "agora". 
Como j� mencionamos (...), tanto o palco quanto as hist�rias em sala de aula das pe�as de 
Shakespeare revelam como ideologias raciais continuaram a moldar as formas em que as pe�as
foram interpretadas, ensinadas e produzidas, mas tamb�m revelam pr�ticas opostas, as 
apropria��es de Shakespeare e debatess sobre os sentidos das pe�as. [tradu��o minha]
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textos shakespearianos e como essa ideologia influencia o ambiente cultural 

brasileiro. 

Para Vaughan (2001) o discurso da diferen�a racial j� estava arraigado na 

psique inglesa na �poca em que Shakespeare escreveu suas obras. Ao lermos o 

t�tulo completo da pe�a, percebemos, aquela que � a principal marca identit�ria 

de Otelo: o “mouro” de Veneza. O termo mouro n�o apenas identifica Otelo, como 

� usado insistentemente pelos outros personagens da pe�a para se referir a ele. 

Para a audi�ncia shakespeariana, o termo indicaria que o general do ex�rcito de 

Veneza era algu�m que tinha cor da pele diferente no seio daquela sociedade 

branca.

De acordo com Braxton (1990), os mouros eram caracterizados na 

Inglaterra elisabetana como sendo simultaneamente “nobres ou monstruosos”, 

“civilizados ou selvagens”. Por serem de uma ra�a diferente, os mouros 

representavam principalmente um Outro, tudo aquilo que fosse n�o-ingl�s e n�o-

crist�o. Por�m o termo, segundo Bartels (1990), era comumente usado para 

designar, ao mesmo tempo, tanto africanos e �rabes quanto et�opes, negros ou 

mesmo indianos. 

Embora a cr�tica contempor�nea trate dessa quest�o tentando explicar as 

nuances raciais do termo mouro, o pr�prio texto shakespeariano faz alus�es � cor 

negra da pele de Otelo. Para o desenvolvimento da tens�o dram�tica na pe�a, o 

mais importante significado de mouro � que ele marca e refor�a a diferen�a de 

Otelo em rela��o aos outros cidad�os de Veneza. O termo atua como uma marca 

da alteridade de Otelo

No primeiro ato da cena I, nos di�logos que ocorrem entre Iago, Rodrigo e 

Brab�ncio sobre o casamento da filha deste �ltimo, Desd�mona, com Otelo, h�

uma demonstra��o do quanto o componente racial ser� uma influ�ncia 

significativa no desenvolvimento da trama. 

A descri��o que Iago faz de Otelo nos leva a crer que a sociedade de 

Veneza percebia que o poder do her�i residia na sua diferen�a em rela��o aos 

homens brancos. Iago constr�i met�foras poderosas para sugerir que, devido ao 

fato de Otelo ser negro, ele � lascivo e sexualmente perverso. Otelo � descrito 

como uma “fera”, um “bode negro”, um “cavalo da Barb�ria”. As imagens s�o 
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carregadas de associa��o � bestialidade que denotam o racismo dos 

personagens que ao longo de toda a pe�a � usado para desqualificar Otelo. No 

entanto, no desenrolar da trama e na medida em que o personagem de Otelo vai 

sendo desenvolvido, torna-se claro que ele n�o cabe na descri��o racista de Iago 

e Rodrigo na cena de abertura. Por�m o que importa nessa cena do primeiro ato 

� que por meio dela Shakespeare estabelece o tom do tratamento dos outros 

personagens em rela��o a Otelo. A identifica��o do her�i tr�gico com imagens 

demon�acas e bestializadas est� em oposi��o a todos os valores e habilidades 

que ele possui e que ficam evidentes ao longo da pe�a. A demoniza��o e a 

animaliza��o de Otelo est�o de acordo com o imagin�rio elisabetano da audi�ncia 

para a qual Shakespeare escreveu. Como Otelo n�o se encaixa na descri��o 

negativa que Iago faz no in�cio da pe�a, somos levados pelo texto a perceber a 

exist�ncia de dois “Otelos”, um que � definido pela exposi��o racista, 

principalmente feita por Iago, e o outro que percebemos por n�s mesmos a partir 

das habilidades e m�ritos de Otelo, como o de valente guerreiro e o de bom 

marido que ama sua esposa. Essa dualidade de Otelo nos indica a import�ncia do 

discurso racial para a compreens�o da pe�a.

2 – Identidades brasileiras de Otelo

2.1 – Sobre a identidade brasileira

Como pretendo discutir a presen�a de Shakespeare no ambiente cultural 

num cap�tulo mais adiante, gostaria de falar apenas brevemente sobre a presen�a 

do bardo ingl�s em solo brasileiro, neste cap�tulo. Para falarmos de Shakespeare 

no Brasil, � preciso que voltemos no tempo, at� o s�culo XIX. Aquele s�culo foi 

um per�odo de grande efervesc�ncia para o teatro e a literatura nacional. � nesse 

per�odo que surgem as primeiras companhias teatrais brasileiras, h� um 

florescimento na literatura dessa �poca de grandes autores como Jos� de Alencar 

e Machado de Assis, para ficarmos em apenas dois exemplos. � justamente 

nesse per�odo de grande movimenta��o cultural que Shakespeare chega ao 

Brasil, seja por meio das primeiras tradu��es ou por meio das companhias 
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teatrais européias que traziam na bagagem peças de autores daquele continente 

para serem encenadas no país; entre esses autores, estava Shakespeare.

Dentre as obras do autor inglês encenadas no Brasil no século XIX, merece 

destaque o êxito de Otelo sobre as demais.  Inúmeras encenações da referida 

peça tomaram os palcos brasileiros a partir daquele século, com especial 

destaque para as montagens das quais participou o ator-empresário João 

Caetano, considerado como o grande ator brasileiro da época e também um dos 

responsáveis pela profissionalização da atividade teatral no Brasil daquele 

período.

No momento oportuno, tratarei com mais calma de questões relativas ao 

sucesso de João Caetano no papel de Otelo, como por exemplo, sua encenação 

da peça a partir de uma adaptação do poeta francês do século XVIII Jean-

François Ducis, traduzida para o português por Gonçalves de Magalhães, as 

paródias geradas a partir das (in)apropriações da obra de Shakespeare.

O que nos interessa neste momento é saber que a presença do Otelo

shakespeariano foi sendo assimilada através de um processo contínuo de 

apropriações feitas no contexto cultural brasileiro, resultando num volume 

abundante de obras que de certa forma ou aludem ou tem em Otelo algum traço 

em comum, seja como influência, seja como fonte de inspiração. Algumas obras 

fazem referências veladas ou mais sutis, como Os Ciúmes de um Pedestre de 

Martins Pena, outras escancaram suas intenções paródicas como O novo Othelo

de Manuel de Macedo. E ainda há obras como Dom Casmurro de Machado de 

Assis que lidam com Otelo num outro nível, não no da paródia, nem da citação, 

mas uma recriação, uma re-escritura total da história.

Mais adiante, num próximo capítulo, tratarei dessa questão com mais 

detalhes. Neste capítulo quero me dedicar a outro problema, o da questão racial 

em Otelo, mais precisamente do negro e de como podemos relacioná-la com a 

literatura brasileira, já que essa também é uma questão relevante para a nossa 

literatura.

Inicialmente não temos elementos para sugerir que a preferência do 

público brasileiro e das pessoas ligadas ao teatro no Brasil, por Otelo a partir do 

século XIX, se dá por causa do fato do protagonista da peça ser negro, uma vez 
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que estamos falando de uma sociedade que naquele período ainda tinha a 

escravidão negra como parte do seu modo de produção. Mas essa é outra 

discussão que parte da necessidade de investigar o papel do negro no teatro 

brasileiro da época. 

Considerando que as identidades negras desempenham um papel 

relevante na construção da identidade brasileira, este capítulo abordará a questão 

do negro Otelo e o negro da literatura brasileira, uma vez que essa questão se 

volta para a proposta do trabalho que é a de buscar a identidade brasileira de 

Otelo.

Não é objetivo desse trabalho, ao usar os termos identidade cultural 

brasileira, encerrá-los numa definição; como já foi dito no capítulo anterior, as 

identidades são esse terreno movediço, uma encruzilhada de discursos e 

símbolos que se movem, sem um eixo fixo ou uma definição particular. Dessa 

maneira quando falo de uma identidade brasileira, penso primeiramente num 

caráter abstrato da mesma, indefinível tanto no âmbito coletivo quanto no nível do 

indivíduo; uma identidade que embora tenha nascido e sido veiculada por 

determinados grupos e classes com o objetivo de subordinar os interesses e as 

identidades das classes subalternas, das etnias e grupos minoritários, foi 

difundida e é aceita como a identidade nacional, como parte da cultura brasileira; 

por essa razão, quando destaco que este trabalho é uma busca de uma 

identidade brasileira de Otelo, levo em conta quaisquer que sejam os signos, os 

discursos que atuaram e atuam para um entendimento da brasilidade, ou seja, de 

nossa própria identidade, ainda que ela não esteja baseada no consenso 

harmonioso das oposições de classes, etnias e dos intrincados elementos que 

circunscrevem a brasilidade. Essa identidade paira sobre toda uma tradição 

literária e cultural na qual Otelo de Shakespeare foi inserido a partir do século XIX 

com as primeiras encenações da peça em território nacional. O resultado dessa 

inserção será uma transformação das visões sobre a tragédia do mouro de 

Veneza a partir do ambiente cultural brasileiro que impregnará com suas marcas 

identitárias de maneira indelével a obra shakespeariana. 

Primeiramente é necessário que se faça alguns comentários acerca da 

conceituação da identidade cultural brasileira. Com este trabalho não entrarei em 
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detalhes sobre questões mais profundas em relação à identidade nacional. Não 

tentarei investigar os meandros da brasilidade, percorrer os caminhos e 

descaminhos da formação da identidade nacional. Falarei de Shakespeare, mais 

precisamente de Otelo, portanto uma obra da literatura dramática ocidental, não-

brasileira, que não participa dos movimentos literários brasileiros que buscavam 

estabelecer um caráter nacional à nossa literatura, especificamente, os romances 

indianistas do século XIX, mas que passou a conviver nesse mesmo ambiente 

cultural justamente a partir daquele século.

Vale lembrar que é através da literatura que as discussões da identidade 

brasileira encontram um dos meios de expressão que melhor oferecem 

ferramentas para o seu estudo; o que tem sido uma constante preocupação no 

que toca as Ciências Humanas, especialmente na era da pós-modernidade. 

Conforme aponta o crítico literário Afrânio Coutinho (1973), a literatura é um 

processo intenso e persistente de busca da identidade nacional, de integração e 

globalização da realidade brasileira (COUTINHO, 1973 p 24).

O advento do período romântico na literatura brasileira trouxe, 

principalmente entre aqueles autores de viés claramente nacionalista, uma 

conscientização de uma identidade cultural pensada a partir do Brasil. Nascia 

uma primeira tentativa de se produzir e legitimar uma literatura que contivesse 

aspectos característicos do Brasil e que estivesse preocupada em retratar nossa 

identidade. No entanto, essa busca por nossa identidade esbarra na questão de 

que nossos padrões culturais foram moldados pelos valores culturais do 

ocidente e aqueles que procuravam traçar os novos rumos dessa identidade 

cultural brasileira, haviam sido formados também na cultura européia. Dessa 

maneira pode-se dizer que o elemento escolhido para representar nossa 

identidade, a saber, o índio, carrega em si algo de exótico tanto em relação aos 

valores europeus quanto aos nossos autores nacionalistas, já que esses vinham 

de formação intelectual próxima daqueles mesmos valores. Como os modelos 

culturais europeus acabaram por influenciar a escolha dos românticos pelo 

índio, não creio que essa escolha tenha representado uma ruptura ou uma 

resistência aos modelos culturais do ocidente; pelo contrário, o mito do bom 

selvagem já fascinava a Europa desde os primeiros contatos com as populações 
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ind�genas s�culos antes, portanto, nossos autores foram criados sob toda uma 

tradi��o liter�ria europ�ia que lhes serviu de educa��o e forma��o para uma 

mentalidade que forjou a escolha do �ndio para representar a nossa identidade 

cultural, nem tanto pelo fato de que esse representava uma incorpora��o da 

diversidade cultural da na��o, mas sim porque trazia em si um certo sentido de 

pureza, inoc�ncia n�o contaminada, valores tais que eram atrelados �quela 

mentalidade rom�ntica; assim, a cultura nativa e a do colonizador n�o se 

fundiriam, pois o �ndio, nesse caso, representaria uma escolha interna, 

conveniente, funcionando como um elemento neutro, uma vez que tanto 

europeus quanto africanos vieram ou foram trazidos de fora, e seriam, portanto, 

elementos “n�o-naturais”.

A problem�tica da identidade brasileira se d� justamente no �mbito desses 

elementos, seja pelo realce de uns e apagamentos de outros. De um lado est� o 

colonizador, europeu, branco conduzindo os procedimentos “civilizat�rios”; por 

outro h� o �ndio concebido e idealizado pelo Romantismo com o intuito de se 

criar o personagem m�tico, numa tentativa de se estabelecer o momento de 

funda��o da ra�a, do pa�s, da na��o, enquanto o negro, passa despercebido, 

ignorado no meio desse processo de busca identit�ria, que como sabemos j� � 

algo suficientemente estudado e comentado. Por essa raz�o, neste trabalho, 

discutirei apenas brevemente sobre a problem�tica da identidade brasileira, 

por�m n�o pretendo entrar em detalhes sobre o m�rito da quest�o quanto aos 

caminhos que levaram � busca do �ndio como o s�mbolo de nossa 

nacionalidade.

Com disse anteriormente, no contexto cultural brasileiro, sobretudo na 

primeira metade do s�culo XIX, no per�odo de florescimento e populariza��o do 

Romantismo na literatura brasileira, o negro � inicialmente ignorado, sendo raros 

ou mesmo inexistentes os trabalhos liter�rios que espelham a realidade da 

sociedade brasileira de ent�o. Embora na vida cotidiana a presen�a do negro n�o 

pudesse ser ignorada, no ambiente cultural, sobretudo na literatura, o negro 

aparece apenas excepcional e marginalmente no trabalho de alguns autores. 

Tanto no romance quanto no teatro, ao longo do s�culo XIX, autores como Jos� 

de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Bernardo Guimar�es usaram a quest�o 
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do negro para denunciar a degrada��o moral e a influ�ncia negativa que a 

escravid�o exercia na sociedade brasileira, sobretudo como uma m�cula moral da 

popula��o branca e n�o tanto como uma tentativa de incluir o negro na discuss�o 

da identidade nacional. 

A partir da segunda metade do s�culo XIX em que os movimentos 

abolicionistas ganham mais for�a e passam a exercer uma press�o na sociedade 

em busca de uma extin��o definitiva da escravatura, juntamente com a sucess�o 

dos per�odos liter�rios - do Romantismo para o Realismo-Naturalismo - ocorre 

uma mudan�a de foco na quest�o da escravid�o, passando a discutir-se ent�o o 

problema da condi��o do negro que, sendo alforriado ou n�o, vivia marginalizado 

e em condi��o subalterna. Obras como O Demônio Familiar (1858), de Jos� de 

Alencar, e As Vítimas-Algozes (1869), de Joaquim Manuel de Macedo, A Escrava 

Isaura (1875), de Bernardo Guimar�es e O Cortiço (1890), de Alu�sio de Azevedo, 

demonstram essa preocupa��o com a quest�o do negro. 

Embora a literatura brasileira do s�culo XIX estivesse preocupada em 

estampar nossa identidade nacional, ela ignora a presen�a do negro como 

elemento formador dessa identidade ao optar por seguir os modelos europeus, 

inclusive valendo-se desses modelos para caracterizar o �ndio, que havia sido 

escolhido pelos textos liter�rios da �poca como a refer�ncia aglutinadora da 

identidade nacional, imbuindo-o com valores europeizados, a exemplo do que 

Fenimore Cooper fazia na Am�rica do Norte com os romances do ciclo d’O último 

dos Moicanos.

A necessidade de reconhecer o negro como parte da forma��o cultural 

encontrava obst�culos na sociedade brasileira devido ao nosso meio de produ��o 

ser baseado na escravid�o do negro. A literatura desse per�odo, de certa maneira, 

refletia aquela sociedade, ou seja, o negro era considerado apenas for�a de 

trabalho, uma figura menor, na composi��o da paisagem brasileira. Embora sua 

presen�a n�o pudesse ser ignorada, sua relev�ncia como s�mbolo da 

nacionalidade parecia ser nula para a literatura produzida naquele per�odo.
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2.2. – Sobre Otelo e a identidade negra no Brasil

Como escolhi como um dos pontos de convergência para a análise de 

Otelo a identidade brasileira e como, a meu ver, a questão étnica do negro é um 

dos pontos que podemos explorar para traçar um paralelo entre as identidades 

negras, a identidade brasileira e a identidade brasileira de Otelo, é necessário que 

se faça aqui uma observação sobre as identidades negras e o que elas 

representam no campo da cultura brasileira, sobretudo nos domínios da literatura.

Durante praticamente todo o período de exploração colonial, a escravidão 

foi parte integrante da nossa economia, civilização e cultura; além disso, a nação 

brasileira seria a ultima nação ocidental a abolir a escravidão, fato que ocorre 

somente no final do século XIX, em 1888. Ao longo de praticamente todo aquele 

século a escravidão dominou os debates da vida pública em nossa sociedade, 

seja nos jornais, nos parlamentos ou nos salões; todavia, esse debate não se 

refletiu na literatura brasileira, ou seja, não há nos domínios da literatura nacional 

nenhuma obra de romance, canônica, que trate dos temas da escravidão negra 

no Brasil.

A crítica literária em anos recentes passou a se ocupar dessa questão 

tentando explicar os motivos pelos quais se deu essa ausência do negro. Não só 

no Brasil, mas como em toda a América Latina, quando se visa estudar a 

construção dos discursos em torno do nacional e da formação das identidades 

culturais, a literatura passa a ser um formidável instrumento pelo qual se veiculam 

esses temas. Na medida em que os autores buscam estabelecer as bases para 

uma literatura voltada para temas pertinentes à nação que se está querendo 

fundar, surgem os mitos de fundação e como característica da nossa literatura 

esse nosso mito possuía um caráter conciliatório, que unificasse a nação e que 

conseqüentemente evitasse os conflitos e acalmasse os debates, ainda que para 

isso, esse mito estivesse alienado da realidade. Também por isso, o negro que 

estava no cerne dos debates que dividiam a sociedade entre escravocratas e 

abolicionistas, passou ao largo de ser eleito esse mito, pois se tivesse sido 

escolhido, sua figura representaria apenas um dos lados daquela sociedade, 

portanto nossa literatura tentou marcar um espaço de neutralidade.
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Quando analisamos em retrospectiva a hist�ria da literatura brasileira, nota-

se que o tema da escravid�o negra n�o foi solenemente ignorado como se n�o 

existisse; pelo contr�rio, h� romances que abordam o tema, como � o caso de 

“Úrsula”, romance de Maria Firmino dos Reis, publicado pela primeira vez em 

1859, e que permaneceu fora de circula��o at� recentemente, quando foi motivo 

de uma reedi��o realizada no ano de 2004. Como se pode notar, obras como 

essa eram inc�modas no per�odo rom�ntico, pois destoavam da t�nica que se 

imprimia nas obras liter�rias da �poca. Segundo Const�ncia Duarte (2005) a 

import�ncia do resgate de obras como a de Maria Firmino dos Reis se d� na 

medida em que as mesmas trazem um olhar diferente sobre a escravid�o, pois 

assumem o ponto de vista daqueles que freq�entemente eram vistos como 

objetos e nesses romances passam a ser sujeitos, ou seja, passam a servir como 

uma paradigma diferenciado na representa��o do escravo. Conforme assinala 

Duarte (2005):

A instigante novidade do texto de Maria Firmina reside na preocupa��o 
com a hist�ria e as ra�zes negras, bem como na refer�ncia constante � 
�frica (...) os escravos a� (...) representados em nenhum momento se 
identificam com os valores dominantes, nem reproduzem os 
estere�tipos como do "negro de alma branca", a exemplos de Pai 
Tom�s, Domingos, Isaura e tantos outros, submetidos � "consci�ncia 
social subordinada" (...). Ao contr�rio, conservam sua etnicidade e suas 
pr�ticas culturais como forma de resist�ncia. E essa atitude integra o 
processo de sua afirma��o como sujeitos. (DUARTE, p.443-444, 2005)

O resgate de obras como essas contribuem para uma reescrita da hist�ria 

da literatura brasileira e da conseq�ente revis�o de seus c�nones.  Justamente 

por conta das discuss�es em torno das identidades culturais e a necessidade de 

se rever os c�nones liter�rios, quest�es t�o pertinentes � cr�tica liter�ria na 

contemporaneidade, � que se justificam o estudo de tais obras.

A hist�ria liter�ria oficial nunca escondeu que a literatura brasileira 

estivesse povoada por negros, no entanto, as representa��es desses negros 
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eram filtradas pelo olhar de autores brancos que registravam o negro a partir de 

um olhar peculiar, que o via sempre como um outro visto de fora, apenas como 

objeto da literatura feita por autores brancos geralmente dentro de um contexto de 

escravidão ou da temática da miscigenação. É justamente nesse ponto que Otelo 

destoa das obras sobre o negro, principalmente aquelas que focam o negro sob 

as duas temáticas citadas acima. A obra de Shakespeare não retrata um negro 

num contexto de escravidão, embora tangencie a questão da miscigenação 

através do casamento entre Otelo e Desdêmona. É exatamente nesse ponto de 

intersecção que nasce a necessidade desse trabalho, ou seja, a necessidade de 

responder ou pelo menos tentar buscar respostas que nos dêem pistas sobre a 

identidade brasileira de Otelo. Em quê o valoroso general negro da obra 

shakespeariana se assemelha ou difere do negro da literatura brasileira? Quais 

diferenças na representação de Otelo e a representação dos negros nesse 

ambiente cultural de mentalidade escravocrata - cujo papel do negro foi apagado 

da literatura e do teatro - em que a peça do autor inglês aportou como muito 

sucesso? Quais os estereótipos que circulam entre essas representações? Essas 

são as perguntas que norteiam esse trabalho, que não será capaz de esgotá-las 

ou mesmo respondê-las por completo, uma vez que meu objetivo é avançar 

nessa discussão e não encerrá-la.

É preciso ressaltar que a construção da identidade negra no Brasil reflete 

as relações de dominação historicamente vividas pelos negros em nosso país. 

Embora a construção dessa identidade a vincule a uma matriz cultural africana, é 

necessário que pensemos nas relações que há entre a identidade negra e a 

identidade brasileira. Quais as relações entre uma e outra? Estariam as duas 

numa situação de antagonismos? Uma se sobreporia à outra?

Com este trabalho, no entanto, não pretendo entrar num debate 

meramente étnico-cultural a respeito da identidade negra no Brasil. Minha 

proposta é trazer para a discussão, o negro Otelo de Shakespeare como um 

elemento que nos permite comparar e contrastar algumas imagens e 

representações do negro na obra do dramaturgo inglês com aquelas que circulam 

no seio da literatura brasileira, buscando identificar a relação que essas imagens 

mantêm com a formação da identidade brasileira da peça shakespeariana.
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Na história da literatura brasileira, após a tentativa dos escritores 

românticos do século XIX, influenciados pelo nacionalismo vigente na época, de 

forjarem uma identidade nacional, usando o índio como elemento, gradativamente

começou-se a buscar a identidade negra e os rastros dessa negritude dentro de 

nossa literatura. Essa mudança de postura foi fundamental para possibilitar o 

entendimento de nossa identidade a partir da matriz cultural negra, antes 

negligenciada. Discutir a questão do negro no contexto brasileiro passa a ser 

fundamental para um entendimento mais completo dos processos que 

desenvolveram a formação da nossa identidade cultural, uma vez que os 

caminhos percorridos pelo negro, no seio da literatura nacional, espelha os 

processos históricos e sociais experimentados pelos negros ao longo da formação 

da sociedade brasileira, o que reflete também na maneira como essa questão 

influencia a visão de si mesma dessa sociedade e também a maneira como 

estudamos esses processos que deram origem a nossa identidade.

O negro na literatura brasileira durante muito tempo foi representado por 

meio de uma estereotipia e desprovido de qualquer caráter que lhe atribuísse uma 

condição de sujeito. Esses modelos de representação do negro permaneceram 

arraigados na literatura e na cultura brasileira desde os escravos fieis ou 

empregados fieis dos negros das telenovelas às mulatas sensuais do carnaval. 

Pode-se dizer que o repertório de representações dos negros na produção 

cultural no decorrer do desenvolvimento da literatura brasileira permaneceu 

durante muito tempo circunscrito a essa reprodução de estereótipos dos quais 

emana uma visão preconceituosa que não considerava o negro enquanto sujeito 

de seu próprio discurso e de sua própria identidade cultural, caracterizando-o por 

uma estereotipia em que se sobressaem as imagens de um negro dócil ou 

infantilizado, castigado, submisso, bestial, instintivo, lascivo e carnal. Mas 

somente ao longo do século XX é que tópicos mais críticos acerca da condição 

social do negro surgirão no sentido de mostrá-lo como elemento formador da 

identidade cultural brasileira. 

É dentro do contexto cultural do século XIX que a representação de Otelo

emerge nos palcos brasileiros e, embora parte da crítica tenda a relegar a 

questão da identidade racial em Otelo a um segundo plano, creio que a formação 
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de uma identidade brasileira do personagem shakespeariano passa pela 

compreensão do contexto histórico e social do país, pois as diferentes formas da 

representação do negro nos contextos históricos e literários diversificados dentro 

do ambiente cultural brasileiro demonstram a necessidade de se estabelecer um 

paralelo entre a identidade brasileira do herói negro, shakespeariano, retratado de 

maneira positiva e majestosa, que rompe inicialmente com a visão tradicional do 

negro na literatura brasileira, pois ultrapassa a dimensão pitoresca e exótica que 

um herói de cor negra poderia ter no contexto de um país em que a escravidão 

negra é um traço cultural marcante. Como exemplificou Joaquim Nabuco, sobre a 

força da escravidão sobre a cultura brasileira, em Minha formação - memórias

(1900): A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica 

nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande 

suavidade (...) (NABUCO. Joaquim. sem página, Domínio Público).

Como vimos até aqui a representação do negro na literatura esteve 

vinculada a estereótipos; vimos também que a partir do século XIX, após o 

período romântico, o debate sobre a questão racial passou a fazer parte das 

discussões da identidade nacional e da própria discussão da nação, com especial 

destaque para os romances realistas e naturalistas, através daqueles chamados 

romances de tese. Os autores desse tipo de obra, influenciados pelas teorias 

científicas da época, principalmente pelo determinismo, buscavam explicar os 

problemas sociais através da conjuntura ou pela etnia. Essa visão teve especial 

atenção de alguns autores que lidaram com a questão do negro, como Aluísio de 

Azevedo no romance O Mulato, em que o jovem protagonista tem dificuldade não 

só de ser aceito pela sociedade branca em que está inserido como até mesmo em 

aceitar sua condição de mulato, mesmo tendo sido educado em universidades 

européias, sucumbe ao estigma do seu sangue impuro de mestiço, o que acaba 

por contribuir para sua eliminação. Outra obra naturalista que ilustra bem, o 

romance de tese é O Bom Crioulo de Adolfo Caminha, que tenta demonstrar que 

a visão do negro como bestial e como tendo uma perversidade nata é fruto de sua 

condição de negro, de sua condição de vítima de uma sociedade que ainda tem 

uma mentalidade arraigada na escravatura que enxerga o negro apenas como 

força de trabalho.
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A tese vigente nesses romances era de que os negros, devido à sua 

condição social e racial inferior, eram considerados preguiçosos, depravados, 

desprovidos de inteligência, promíscuos e libidinosos, enfim, consistiam uma 

ameaça para a população branca. Havia o mito da inferioridade negra. 

Obviamente que havia autores que questionavam essa visão, Luiz Gama, Lima 

Barreto, Cruz e Souza são alguns dos que ousaram criticar o mito de 

superioridade branca e a supremacia da cultura européia. No entanto a 

prevalência do preconceito e dos estereótipos em relação aos personagens 

negros era muito maior. Posteriormente, em outros movimentos literários como foi 

o caso do modernismo, há uma tentativa de reabilitação do negro e de reconhecer 

a devida importância que teve na formação cultural e construção indentitária 

brasileira. Ao longo do século XX a literatura vai refletir as lutas pelos direitos das 

minorias e novas questões são acrescentadas a esse debate. No próximo tópico 

discutirei o repertório dos estereótipos do negro na literatura brasileira buscando 

traçar um paralelo com aqueles que aparecem no Otelo de Shakespeare.

2.3 - Representações de Otelo e do negro na literatura brasileira

As primeiras encenações do Otelo de Shakespeare feitas no Brasil datam 

do século XIX, período de grande movimentação no teatro e na literatura 

brasileira. Otelo traz a história de um general do exército de Veneza que se casa 

com a filha de um senador da cidade e tem sua queda como herói trágico 

motivada pelo ciúme. Otelo é um homem estrangeiro, vivendo numa sociedade 

européia, que usufrui de seus talentos militares mas rejeita vê-lo como um 

cidadão pleno daquela sociedade.

Há em Otelo um componente racial importante. O herói shakespeariano é 

um homem pertencente a um grupo étnico diferente daquele em que convive, 

essa questão por si só já levaria a conflitos, senão raciais, existenciais pelo 

menos. Embora não se possa dizer que a peça seja racista, o texto em si é 

permeado de ofensas raciais, o que faz dessa questão um dos elementos 

estruturais fundamentais para o entendimento do enredo e para o desfecho da 
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trag�dia, em suma, a quest�o racial � um dos motivos que levam � queda do 

her�i. 

O fato de Otelo ser um negro inserido numa sociedade branca, europ�ia,

atua como um refor�o para a qualidade de estrangeiro que n�o pertence �quele 

universo “civilizado” do mundo europeu; por essa raz�o, ao her�i s�o associados 

ep�tetos comumente ligados aos estere�tipos relacionados com as imagens do 

negro, ou seja, b�rbaro, desumano, atroz, demon�aco.

Do ponto de vista da literatura e do teatro brasileiro, a pe�a de 

Shakespeare, quando encenada no Brasil do s�culo XIX, traz � tona algumas 

quest�es interessantes. A sociedade brasileira naquele s�culo ainda tem seu 

sistema de produ��o e a base de sua economia no regime escravocrata, a 

aboli��o s� chegaria no final do s�culo. Somente essa quest�o j� seria 

interessante, pois a pe�a de Shakespeare retrata um homem negro que n�o se 

encaixa no perfil do negro que existia na sociedade brasileira da �poca. � bom

lembrarmos que na �poca em que as primeiras encena��es da pe�a foram 

realizadas em palcos brasileiros era comum que atores brancos se pintassem de 

negros para representar personagens negros. Foi assim, cobrindo a pele com 

tinta negra que o ator Jo�o Caetano, o primeiro ator brasileiro a representar 

Shakespeare, fez para atuar como o general Otelo. 

Essa quest�o nos leva de volta ao apagamento do negro na literatura que 

foi discutida anteriormente. O negro foi ignorado pela literatura nacional e no in�cio 

do nosso teatro o que havia eram atores brancos pintados de negro, mesmo em 

pe�as encenadas ap�s a aboli��o da escravatura, conforme apontou Abdias do 

Nascimento (2004) um dos fundadores do Teatro Experimental do Negro em 

meados do s�culo XX:

(...) at� mesmo um Imperador Jones, se levado aos palcos brasileiros, 
teria necessariamente o desempenho de um ator branco caiado de 
preto, a exemplo do que sucedia desde sempre com as encena��es de 
Otelo. Mesmo em pe�as nativas, tipo O demônio familiar (1857), de 
Jos� de Alencar, ou Iaiá boneca (1939), de Ernani Fornari, em pap�is 
destinados especificamente a atores negros se teve como norma a 
exclus�o do negro aut�ntico em favor do negro caricatural. Brochava-se 
de negro um ator ou atriz branca quando o papel contivesse certo 
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destaque cênico ou alguma qualificação dramática. Intérprete negro só 
se utilizava para imprimir certa cor local ao cenário, em papéis ridículos, 
brejeiros e de conotações pejorativas. (NASCIMENTO, Abdias. Teatro 
Experimental do negro: Trajetória e reflexões. In: Estudos Avançados, 
São Paulo, v. 18, n. 50, 2004 . p.209)

Já vimos que o negro, na condição de ser humano escravizado, teve seus 

dramas e sua história ignorados na literatura brasileira do século XIX, devido à 

tentativa de se criar um projeto de identidade nacional a partir do elemento 

indígena. As tentativas de inclusão do negro na literatura não escaparam ao 

tratamento marginalizador a que o negro esteve submetido ao longo dos séculos, 

sendo representado sempre numa posição inferior, de empregado, de subalterno 

ou de degenerado e violento. Se no cânone da literatura brasileira do século XIX, 

o negro escravo estava ausente, quando ele surge como personagem, sua 

caracterização está sujeita a estereótipos. A constituição dos estereótipos, de 

acordo com Bhabha (1998) funciona como uma estratégia discursiva que vem do 

discurso colonial, que traz em seu bojo uma forma de reconhecimento e 

identificação de algo sobre a qual não se pode confirmar, como por exemplo, os 

estereótipos sobre os quais se apóia o discurso racista em direção a Otelo que 

determina que, pelo fato de ser negro, ele concentre em si todas as imagens 

comumente associadas ao negro, como sensualidade, irracionalidade e violência. 

Nesse sentido podemos nos perguntar até que ponto a tragédia shakespeariana 

dialoga com a questão dos estereótipos da literatura brasileira. Poderíamos 

interpretar as imagens recorrentes para representar o negro, tanto em Otelo 

quanto do negro na literatura brasileira, como estereótipos já arraigados na 

civilização ocidental?

É importante salientar que esses estereótipos estavam presentes no 

imaginário da audiência elisabetana enquanto Otelo era encenado. A negritude na 

Inglaterra do século XVII era a cor associada com o mal, a decadência e a morte 

poid confome assinala Vaughan (2001) a negritude era para os elisabetanos um 

sintoma da impureza de espírito e do corpo.
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Ainda de acordo com Vaughan (2001) os mouros eram comumente vil�es 

estereotipados quando representados no teatro, como � o caso do personagem 

Ar�o na pe�a Titus Andronicus tamb�m de Shakespeare. No entanto, o 

personagem de Otelo nada tem de comum com as caracter�sticas t�picas dos 

mouros, ele � uma figura nobre e sofisticada.  J� Loomba (1993) fala de uma 

pr�tica comum ao teatro da �poca de Shakespeare que seria the tradition of the 

black-villain-hero in Elizabethan drama resulted in a series of negative portrayal of 

black men, such as  Muly Mahomet in Thomas Peele’s The Battle of Alcazar, 

Eleazor in Lust’s Dominion, written by Dekker and others. LOOMBA, 1993 p.4615

� no seio de uma sociedade escravocrata e num ambiente liter�rio que 

pautava o negro por meio de uma estereotipia que o Otelo de Shakespeare tem 

sua triunfal estr�ia. N�o seria paradoxal que justamente a Trag�dia do Mouro de 

Veneza tenha sido, dentre as pe�as Shakespearianas, a de maior �xito nos 

palcos brasileiros do s�culo XIX, em plena sociedade escravocrata cuja literatura 

ainda n�o cuidava de representar o negro fidedignamente? 

A seguir passarei essa quest�o em an�lise, tra�ando um paralelo entre as 

imagens do negro recorrentes na pe�a de Shakespeare e aquelas imagens j� 

cristalizadas na nossa literatura. Tentarei buscar elementos na pe�a de 

Shakespeare para tra�ar um paralelo entre o personagem Otelo e a figura do 

negro vista dentro de nossa literatura, observando como essas imagens dialogam, 

comparando com as vis�es que Shakespeare e a sociedade de sua �poca tinham

do negro est�o pr�ximas das vis�es da sociedade brasileira do s�culo XIX e nos 

dias de hoje. Tentarei compreender o quanto essas marcas associadas �s 

imagens do negro j� chegaram cristalizadas at� n�s, vindas de uma vis�o 

euroc�ntrica do mundo que enxergavam o negro como o ex�tico, o diferente, o 

estranho sempre de modo negativo. 

Ao posicionar o negro Otelo como o personagem principal de sua pe�a, 

Shakespeare traz � cena o discurso da diferen�a, por�m o que est� sendo de fato 

representado n�o � a cor da pele, nem julgamento de car�ter, mas sim a for�a de 

um sentimento humano como ci�me e as rea��es provocadas por ele. A cor da 

15 A tradi��o de vil�es-her�is-negros no teatro elizabetano resultou numa s�rie de imagens 
representa��es negativas dos homens negos, tais como Muly Mahomet em The Battle of Alcazar
de Thomas Peele, Eleazor em Lust’s Dom�nio escrita por Dekker e outros.
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pele de Otelo nada tem a ver com seus atos, embora esteja intimamente ligada 

com a sua queda. Pois a �nica maneira que Iago possui para desqualificar Otelo � 

atrav�s das ofensas racistas, j� que os outros personagens se referem a Otelo 

como o valoroso mesmo, sempre deixando claro sua condi��o de diferente, de 

estrangeiro, enfim, o mouro Otelo.

Shakespeare retratou o negro Otelo segundo as impress�es, convic��es e 

cultura de sua �poca, portanto o discurso racial que atua para a constru��o da 

identidade do her�i tr�gico shakespeariano est� impregnado com a mentalidade 

da Inglaterra elisabetana, per�odo em que Shakespeare escreveu a pe�a. Para 

Vaughan (2001) o discurso da diferen�a racial j� estava arraigado na psique

inglesa na �poca em que Shakespeare escreveu suas obras. Portanto, 

propositadamente, j� no t�tulo da pe�a Shakespeare evoca aquela que � a 

principal marca identit�ria de Otelo: o “mouro” de Veneza. 

O termo mouro n�o apenas identifica Otelo, mas � usado insistentemente, 

tamb�m, pelos outros personagens da pe�a para se referir ao her�i tr�gico. Para 

a audi�ncia shakespeariana, o termo indicaria que o general do ex�rcito de 

Veneza era algu�m que tinha cor da pele diferente dos cidad�os de Veneza.

Embora a cr�tica contempor�nea trate dessa quest�o tentando explicar as 

nuances raciais do termo mouro, o pr�prio texto shakespeariano faz alus�es � cor 

negra da pele de Otelo. Para o desenvolvimento da tens�o dram�tica na pe�a, o 

mais importante significado de mouro � que ele marca e refor�a a diferen�a de 

Otelo em rela��o aos outros cidad�os de Veneza, e assim sendo, a precis�o 

�tnica do termo ficaria em segundo plano. O termo atua como uma marca da 

alteridade de Otelo e serve para marcar o car�ter relacional da constru��o da 

identidade daquele em um espa�o de negocia��o, nesse caso a sociedade de 

Veneza, e � produto dos choques culturais causados pela figura estranha de 

Otelo no seio daquela sociedade.

Otelo � referido na pe�a por meio de ep�tetos preconceituosos que 

sugerem que o mouro � um animal guiado pela lux�ria, viol�ncia e associa��o 

com o diabo. Iago se refere a Otelo como an old black ram (bode preto e velho)

que est� violando a white ewe (ovelha branca) de Brab�ncio  (Ato I, cena i: 90-

91). Iago n�o somente est� se referindo � cor da pele negra de Otelo, mas usa a 
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imagem bestial para evocar que naquele momento Otelo estaria “copulando” com 

a mo�a branca, a “ovelhinha” inocente, para alertar a Brab�ncio que se sua filha 

n�o for resgatada das m�os de Otelo, o dem�nio o tornar� av� (Ato I, cena i: 93), 

o dem�nio a que se refere Iago, � certamente, o pr�prio Otelo.

O discurso racial do per�odo Elisabetano, segundo Vaughan (2001), 

associava as pessoas de pele negra � lasc�via, irracionalidade e viol�ncia; al�m 

disso, o discurso religioso da �poca pregava que a negritude representava uma 

degrada��o de car�ter. Conforme aponta Kirsch (1990), a cren�a da �poca dizia 

que os homens eram black in their sinfulness, but become white in their 

knowledge of the Lord (...)16 KIRSCH, 1990, p. 54.

A descri��o que Iago faz de Otelo nos leva a crer que a sociedade de 

Veneza percebia que o poder do her�i residia na sua diferen�a em rela��o aos 

homens brancos. Iago constr�i met�foras poderosas para sugerir que, devido ao 

fato de Otelo ser negro, ele � lascivo e sexualmente perverso. Otelo � descrito 

como uma “fera”, um “bode negro”, um “cavalo da Barb�ria”. As imagens s�o 

carregadas de associa��es � bestialidade que denotam o racismo dos 

personagens e que ao longo de toda a pe�a s�o usadas para desqualificar Otelo. 

No entanto, no desenrolar da trama e na medida em que o personagem de Otelo 

vai sendo desenvolvido, torna-se claro que ele n�o cabe na descri��o racista de 

Iago e Rodrigo na cena de abertura. Por�m o que importa nessa cena do primeiro 

ato � que por meio dela Shakespeare estabelece o tom do tratamento dos outros 

personagens em rela��o a Otelo. 

A sagacidade de Iago em incutir seu �dio por Otelo atrav�s da manipula��o 

do discurso racial encontra em Otelo o inimigo perfeito. Pois o mouro de Veneza, 

casado com uma mo�a branca, amea�a a estabilidade daquela sociedade, assim 

sua figura problem�tica representa oposi��o � sociedade veneziana. Ele � o n�o-

europeu enquanto negro e por ser mouro � o n�o-crist�o. Seu casamento com 

Desdemona � o pr�prio choque de civiliza��es. Assim como o conflito entre 

venezianos e turcos que, embora seja apenas aludido no texto, ilustra 

significativamente o embate cultural entre duas vis�es de mundo. O ocidente e o 

oriente, o cristianismo e o isl�.

16 Negros em seus pecados, mas tornados brancos em seu conhecimento do Senhor.
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A imagem do valoroso general sobrepostas às imagens demoníacas e 

bestializadas, como disse anteriormente, funciona como antítese a seus valores e 

habilidades. Shakespeare trabalha com aquilo que estava no imaginário 

elisabetano em relação ao negro. Entretanto as atitudes de Otelo contrastam com 

os discursos sobre ele dentro da peça. 

Ao contrastar essas duas imagens de Otelo podemos perceber que são 

duas identidades diferentes, uma sendo construída por Iago com o claro intuito de 

manipular a trama e a outra identidade que é reconhecida pela audiência ou pelo 

leitor da obra. Essas duas diferentes construções identitárias refletem as marcas 

definidoras da identidade de Otelo e exemplificam os deslocamentos que ocorrem 

no processo de formação das identidades e de como os sujeitos se posicionam ou 

são posicionados dentro das sociedades. Esse posicionamento pode nascer tanto 

do conflito quanto da conciliação entre os sujeitos.

2.3.1 – Os estere�tipos do negro na Literatura Brasileira

O negro caracterizado por Shakespeare em Otelo obedece às visões culturais 

que sua época tinha do negro. No entanto, mesmo duzentos anos depois, quando 

a peça chega ao Brasil pela primeira vez, é possível perceber que as imagens 

retratadas por Shakespeare parecem estar de acordo com as imagens que o 

negro tem na nossa sociedade e literatura, ou seja, a estereotipia vinda da 

mentalidade eurocêntrica parece impregnar as imagens do negro, criando um 

verdadeiro repertório de caracterizações pré-estabelecido para retratar o negro. 

Seria interessante se essa investigação pudesse ser estendida a outras literaturas 

cuja influência do negro pode ser notada, seja na América Latina, nos Estados 

Unidos ou mesmo na própria África, para citar alguns exemplos, quem sabe 

poderíamos montar um painel mais amplo sobre essa questão. 

Para entender a questão do negro na literatura brasileira é preciso refazer 

seu percurso dentro da nossa tradição literária. Como vimos ao longo deste 

capítulo, a presença do negro na literatura brasileira esteve relegada a um 

segundo plano, mesmo os romances que tratavam do negro versavam muito mais 

sobre os impedimentos morais da escravidão do que propriamente sobre os 
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dramas do ser humano. Inicialmente, sua existência é completamente ignorada 

pelos autores brasileiros do início do século XIX; quando os primeiros negros 

começam a surgir no cenário literário, suas figuras são retratadas com imagens 

que denotam implícita ou explicitamente características negativas, fazendo assim 

com que apenas estereótipos dos negros fossem reforçados ainda mais no seio 

da nossa sociedade que ainda não havia se livrado da escravatura. De certa 

maneira pode-se dizer que a visão do negro ficará condicionada a esses 

estereótipos na literatura brasileira durante boa parte da primeira metade do 

século XIX, mesmo que seja para contestá-los, criticá-los ou mesmo para 

reavaliar a situação do negro para a formação do nosso caráter nacional.

Somente com os movimentos de valorização das minorias, a luta por seus 

direitos, é que se pode falar de uma mudança de perspectiva da maneira de 

enxergar o negro. Isso só vai ser mais fortemente notado a partir da segunda 

metade do século XX. Dessa maneira podemos destacar duas formas distintas de 

se representar o negro. Proença Filho (2004) descreve essas duas maneiras de 

se ver o negro na literatura brasileira: em uma delas, o negro aparece na 

condição de objeto e na outra o negro surge como sujeito. Na primeira os 

personagens negros são apresentados por uma visão distanciada, carregada de 

ideologia, atitudes, estereotipia de uma estética branca dominante em que o 

negro aparece inserido num contexto de acordo com a realidade histórico-cultural 

do Brasil e sua sociedade escravocrata do século XIX. A segunda condição, 

aquela que apresenta o negro como sujeito, mostra uma tomada de posição mais 

engajada. Essa visão do negro é bastante recente, e como já foi dito, só passa a 

tomar forma definitivamente a partir da metade do século XX.  

Como foi discutido até aqui, a presença do negro na literatura brasileira 

está vinculada a uma mentalidade que marca essa etnia, no desenrolar da 

construção da nossa nacionalidade, com uma visão estereotipada, que indicam 

nos temas dos romances e nas características dos personagens negros, uma 

subordinação a uma ideologia da estética européia dominante.

A partir do século XIX a visão estereotipada do negro torna-se presente na 

literatura brasileira e, com algumas variações, atualiza-se até os dias de hoje, 

dentre os vários estereótipos de negros recorrentes na literatura brasileira 



54

Brookshaw (1983), citado por Proença Filho (2004), enumera os personagens 

negros típicos nas seguintes categorias: o escravo nobre que é aquele que por 

força de seu branqueamento consegue prevalecer ainda que passando por 

humilhações e sacrifícios. O exemplo notório desse tipo é o da personagem-título 

do romance de Bernardo de Guimarães, A Escrava Isaura. Outra categoria seria a 

do negro-vítima: esse tipo servia como justificativa para glorificação da liberdade e 

de defesa da causa abolicionista, como no poema O Navio Negreiro de Castro 

Alves. Também há o negro-heróico fruto de uma Visão romântica e idealizada do 

negro como herói, valente, tendo como exemplo o Mauro, o escravo de Fagundes 

Varela.

Ainda dentro dessas categorias pode-se destacar o negro-infantilizado que 

seria aquele serviçal, subalterno que por meio de travessuras e peraltices 

consegue se sobressair ou por vezes é punido por isso: o exemplo desse tipo de 

personagem estaria na peça O demônio familiar, de José de Alencar. Outro 

personagem típico seria o negro-animalizado, cujas imagens estão voltadas para 

uma animalização, como a figura da personagem Bertoleza no romance O cortiço

de Aluízio de Azevedo. O negro-demônio ou pervertido aparece em romances 

como As vítimas-algozes de Joaquim Manuel de Macedo e O bom crioulo de 

Adolfo Caminha. Essa tipificação do negro o traz como um personagem atroz, 

tornado assim pela brutalidade da escravidão, cuja imagem também evoca uma 

imagem de perversão, no sentido sexual, como no romance de Adolfo Caminha 

que explora uma história homossexual, muito ousada para os anos de 1885 data 

de publicação do livro. A essa idéia se soma o estereótipo do negro-erotizado,

talvez o mais recorrente nos dias de hoje: exemplos desses personagens, vão 

desde a Rita Baiana em O cortiço até as mulatas dos romances de Jorge Amado.

Pode-se perceber que os estereótipos do negro se apresentam em dois 

eixos: em um deles há um negro com características positivas e outro com 

características negativas. O bom negro é aquele fiel aos seus senhores, que 

nunca questiona sua posição de inferioridade ou sua situação de escravo e, 

apesar ou talvez por isso mesmo, essas figuras não são respeitadas por seus 

senhores, que não os trata com a devida dignidade. O negro mau é aquele cuja 

índole foi maculada pela perversidade da escravidão, tornando-o bárbaro, atroz, 
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perverso. Al�m disso, havia na sociedade brasileira do s�culo XIX a cren�a de 

que o negro era um ser inerentemente mau, por essa raz�o o senso-comum da 

�poca acreditava que o negro era propenso � devassid�o sexual, bestializado em 

rela��o ao branco.

Segundo Bhabha (2003), o estere�tipo � uma ferramenta com a qual o 

discurso colonial assegura a manuten��o de sua estrutura, pois � a repeti��o dos 

estere�tipos que informa as estrat�gias discursivas de individualiza��o e 

marginaliza��o. A l�gica de uma sociedade colonial depende, segundo, Bhabha 

(2003) de um conceito fixo na constru��o ideol�gica do outro, essa “rigidez” seria 

o emblema da diferen�a cultural, hist�rica e racial.  Dessa maneira, o estere�tipo 

n�o somente representa o outro de maneira equivocada, mas tamb�m imp�e uma 

vis�o fixa sobre o outro que se enra�za por meio do discurso. Sobre o processo de 

constru��o dos estere�tipos Bhabha diz o seguinte:

O ato de estereotipar n�o � o estabelecimento de uma falsa imagem 
que se torna o bode expiat�rio de pr�ticas discriminadoras. � um texto 
muito mais ambivalente de proje��o e introje��o, estrat�gias 
metaf�ricas e meton�micas, deslocamento, sobredetermina��o, culpa, 
agressividade, o mascaramento e cis�o de saberes ‘oficiais’ e 
fantasm�ticos para construir as posicionalidades e oposicionalidades do 
discurso racista (Bhabha, 2003, p.125)

Assim sendo, a problem�tica das rela��es no contexto colonial s�o 

mascaradas. Os estere�tipos servem para uma suposta identifica��o como 

reconhecimento espont�neo do que salta aos olhos, do que � facilmente 

identific�vel, vis�vel, o estere�tipo atual para limitar o outro a um conjunto de 

caracter�sticas supostamente localizadas e localiz�veis. Segundo Bhabha (2003) 

o estere�tipo seria uma forma de conhecimento e identifica��o que oscilaria entre 

o que j� � conhecido, algo que � dado e algo que necessita ser repetido 

incessantemente, as mesmas hist�rias sobre o outro. Como demonstra Bhabha, � 

dessa maneira que, por exemplo, os estere�tipos da bestialidade do negro s�o 

contados e recontados, porque precisam convencer quem os cria de que s�o 
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verdadeiros, já que não podem ser necessariamente provados, porém é sua 

repetição assegura aos estereótipos um efeito de verdade provável.

2.3.2 – Os estere�tipos de Otelo: nobre, v�tima, bestial, 

demon�aco

A peça se inicia com a caracterização de Otelo. Não há, no entanto, 

nenhuma referência ou menção ao seu nome. Iago, Roderigo e Brabâncio abrem 

as primeiras cenas da peça se referindo ao herói trágico usando sempre o epíteto 

de mouro ou com imagens carregadas de simbolismo. Otelo é sempre identificado 

com o negro, o mouro negro, e nunca como a si mesmo, enfatizando o fato de 

Otelo ser estrangeiro, o outro para a sociedade de Veneza. Ele é o estrangeiro 

invasor, sua pele negra o torna um ser diferente, para os cidadãos de Veneza sua 

negritude é uma aberração. 

No decorrer das cenas do primeiro ato, podemos identificar inúmeros 

estereótipos ligados a Otelo como exótico, lascivo, bárbaro, violento, demoníaco. 

Segundo o pensamento de Bhabha (2003) é necessário compreender como ou 

por que a representação de Otelo e do negro foi construída dessa maneira. É 

preciso compreender a mentalidade da época de Shakespeare e com que 

propósitos dentro da peça esses estereótipos são usados, pois como já foi 

discutido nesse trabalho e ao longo de muitos outros, a peça em si não pode ser 

considerada racista, mas o racismo é explorado como um dos pontos principais 

no desenrolar do enredo da peça.

Otelo ao casar-se com Desdêmona subverte a ordem da estrutura 

Veneziana, e a subversão desse casamento inter-racial é explorada por Iago a fim 

de dar cabo ao seu intento de vingar-se do mouro. A cena em que Iago e Rodrigo 

gritam embaixo da janela de Brabâncio, alertando-o para o fato de que sua filha 

havia se casado em segredo com Otelo, é um exemplo de como os estereótipos 

relacionados ao negro são usados contra o herói. Essa primeira cena é 

carregada com um forte conteúdo sexual que remete à sexualidade negra, 

intercalando com imagens bestiais. Vejamos:
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IAGO. ‘Zounds, sir, you’re robb’d! 
For shame, put on your gown; 
Your heart is burst, you have lost half your soul; 
Even now, now, very now, an old black ram 
Is tupping your white ewe. Arise, arise! 
Awake the snorting citizens with the bell, 
Or else the devil will make a grandsire of you. 
Arise, I say!17 (Ato I. 87-93) 

Esse estere�tipo carrega em si o mito de que o homem negro exerce uma 

poderosa atra��o sexual sobre as mulheres brancas. Essa mentalidade concebe 

o homem negro como um animal sexual superior ao homem branco. Conforme 

aponta Bhabha (2003) o estere�tipo da sexualidade do negro representa o medo 

e desejo insaciavel pelo negro: ‘nossas mulheres estao a merc� dos pretos... 

Sabe Deus como eles fazem amor’; o profundo medo cultural do negro figurado 

no temor psiquico da sexualidade ocidental (BHABHA, 2003, p. 71). � 

interessante notar que nesse trecho duas imagens se fundem: o dem�nio e a 

viola��o sexual. 

Essas imagens sexuais altamente estereotipadas do negro demonstram 

que a rela��o daquela sociedade branca baseava-se tanto no rep�dio quanto no 

medo do negro, naquilo que Frantz Fanon vem chamar de “negrofobia”, ou seja, 

o temor pelo qual o negro representa uma amea�a para o europeu, pois nas 

palavras de Fanon (1967) os negros:

“[...]have tremendous sexual powers. What do you expect, with all the 
freedom they have in their jungles! They copulate at all time and in all 
places. They are really genital. They have so many children that they 
cannot count them. Be careful, or they will flood us with little 
mulattoes. Things are indeed going to hell...The government and the 

17 IAGO – Pelo c�us, senhor, foste roubado; por vergonha, vista-te; arrebentado tendes o cora��o; 
perdeste metade de tua alma. Agora mesmo, neste momento, um bode preto e velho est�
cobrindo vossa ovelha branca. Tocai o sino, para que despertem os cidad�os que roncam; do 
contr�rio, o diabo vos far� ficar av�. Despertai! E o que eu digo. [minha tradu��o]
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civil service at the mercy of the Jews. Our women at the mercy of the 
Negroes”. (FANON, 1967 p.157)18

Pode-se identificar, nas imagens bestiais da cena, que Otelo representa a 

invas�o do outro atacando a sociedade crist� pura e a transformando numa 

sociedade “infectada”, com o risco de encher-se de “mulatinhos”, embora Iago 

n�o use o eufemismo e realce Otelo como o dem�nio. Loomba (1993) afirma 

que, a viola��o sexual de mulheres negras por parte de homens brancos era 

vista como um favor para a ra�a negra, enquanto que a viola��o sexual de 

mulheres brancas por homens negros era considerada fatal.

As tentativas de desumanizar Otelo feitas por Iago e outros personagens, 

entram em choque com a imagem do Otelo que � vista em cena. As imagens 

animalescas, mal�volas, demon�acas com as quais o Mouro � representado n�o 

condizem com o que se v� em cena. A mensagem de Shakespeare � clara: 

Aquele homem n�o � nada diferente de n�s. Se pensarmos na recep��o dessa 

mensagem de igualdade chegando numa sociedade ainda essencialmente 

escravocrata, mas que j� apresentava ideais imberbes abolicionistas, podemos 

nos questionar sobre o efeito gerado na audi�ncia brasileira. Ser� que 

poder�amos inferir que o �xito de Jo�o Caetano com suas encena��es de Otelo 

no s�culo XIX se d� por meio de um estranhamento causado pela imagem 

daquele general negro mostrado em cena que como vimos est� em desacordo 

com os estere�tipos do negro que pairavam sobre a sociedade brasileira da 

�poca, espelhados tamb�m em nossa literatura? Essa � uma quest�o que 

precisar�amos investigar numa outra oportunidade.

O Otelo que Shakespeare apresenta em cena � um personagem 

incrivelmente nobre, suas a��es e seus sentimentos est�o diretamente ligados a 

essa caracter�stica. Nobre a ponto de depositar toda sua confian�a na 

honestidade de Iago. N�o se pode, no entanto, considerar que Otelo tenha sido 

18 [...] t�m tremendos poderes sexuais.  O que voc� esperava, com toda liberdade que eles t�m 
em suas selvas! Eles copulam a toda hora e em qualquer lugar. Eles s�o realmente genitais. T�m 
tantos filhos que n�o conseguem cont�-los. Tome cuidado, ou eles ir�o encher-nos com 
mulatinhos. As coisas est�o indo para o inferno. O governo e o servi�o civil est�o � merc� dos 
judeus. Nossas mulheres est�o � merc� dos negros. [tradu��o minha]
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tolo por ter acreditado em Iago, porque os dois sendo companheiros de armas 

teriam que dar conta de uma lealdade de guerreiros a ponto de confiar suas vidas 

nas mãos um do outro. Embora se possa dizer que Otelo tenha sido pelo menos 

ingênuo em se entregar tanto nas mãos de Iago e desconfiar ao máximo de sua 

esposa, não se pode esquecer que mesmo tomado pelo ciúme, ele duvida de 

Iago, pois chega até o ponto de pedir que ele lhe forneça provas da traição de 

Desdêmona. Além do ciúme, Iago consegue lançar dúvidas em Otelo sobre o 

próprio caráter de sua esposa, pois como estrangeiro e recém casado, Otelo 

poderia não conhecer os costumes de sua mulher, nem daquela sociedade. 

Afinal, como bem sucedidamente lhe indaga Iago, se ela havia enganado o pai, 

por que não enganaria também o marido?

Para a audiência e leitores da peça, é evidente a vilania de Iago; no 

entanto, para Otelo e para todos os outros personagens da peça, Iago não é outra 

coisa senão honesto. Portanto não se pode atribuir a Otelo uma falta de 

inteligência e perspicácia em lidar com as armadilhas de Iago, nem tampouco o 

maléfico alferes explora alguma crença na falta de inteligência de Otelo por ele 

ser negro; pelo contrário, Iago desqualifica Otelo apenas para despertar o ódio 

dos cidadãos de Veneza para conseguir manipulá-los conforme seus intentos. Por

nenhum momento, Iago crê que Otelo é inferior a ele em intelecto, por ser negro. 

Pode-se crer com alguma segurança que qualquer homem na situação de Otelo 

sucumbiria à trama de Iago, que consegue abalar a confiança de Otelo com os 

fatos e as provas que o convencem da traição de seu amor. 

Não se pode dizer que a ingenuidade de Otelo esteja associada ao 

estereótipo do negro infantilizado, intelectualmente inferior. Sua reação violenta 

também não tem a ver com estereótipo de um negro perverso e violento, pelo 

contrário, a violência de sua reação se dá por conta da força de seu amor e por 

conseqüência de seu ciúme, que torna não só Otelo, mas todos os homens cegos 

- essa é a mensagem de Shakespeare. Otelo é uma vítima não somente de sua 

cor, de sua posição social, de sua cultura, ele é vítima de sua paixão, de seu 

ciúme. Por mais que haja tentativas de desumanizá-lo, de associá-lo a imagens 

bestiais e uma demonização por parte de outros personagens, Otelo sucumbe, 

por fim, por conta de sua humanidade.
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J� na primeira cena, vimos a for�a do discurso racial para a pe�a, j� vimos 

que Iago informa Brab�ncio de que sua filha estaria com o bode negro, uma 

imagem que simboliza o dem�nio, al�m de marcar a diferen�a racial pela cor. Na 

pr�xima cena, Brab�ncio, seguindo o preconceito que lhe foi incutido por Iago 

acusa, Otelo de barb�rie e feiti�aria ao seduzir sua filha atrav�s de encantos:

BRABANTIO: O thou foul thief! Where hast thou stowed my daughter? 
Damn’d as thou art, thou hast enchanted her: 
For I'll refer me to all things of sense, 
If she in chains of magic were not bound, 
Whether a maid so tender, fair, and happy, 
So opposite to marriage that she shunn’d 
The wealthy, curl�d darlings of our nation, 
Would ever have, t’incur a general mock —
Run from her guardage to the sooty bosom 
Of such a thing as thou: to fear, not to delight19. 
(Ato I. cena ii .62-71)

Brab�ncio recorre ao estere�tipo para dizer que Otelo, enfeiti�ou a filha que 

jamais teria escolhido um negro se n�o houvesse algum encantamento m�gico 

envolvido. Na fala de Brab�ncio est� embutido o estere�tipo do negro como 

adepto de bruxarias, religi�es pag�s, que enfim, n�o professavam a f� crist�. 

Por�m Desd�mona explica ao pai, diante do Duque, que foi seduzida pelas 

narrativas das est�rias vividas pelo mouro e nas palavras de Otelo. Esse foi seu 

�nico feiti�o:

OTHELLO:

She loved me for the dangers I had pass'd,
And I loved her that she did pity them.

19 BRAB�NCIO – � ladr�o infame! Onde escondeste minha filha? Demon�aco como �s, decerto a 
enfeiti�aste. Apelo ao que seja racional: se n�o a fizeste cativa por cadeias m�gicas, como uma 
jovem t�o formosa e terna, t�o feliz, t�o avessa ao casamento que evitava a presen�a de jovens 
ricos e de cabelos anelados de nosso Estado, como poderia, expondo-se ao rid�culo de toda gente 
fugir de seu guardi�o, para abrigar-se no seio escuro e sujo de fuligem de uma coisa como tu, 
mais feito para temer do que causar deleite? [minha tradu��o]
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This only is the witchcraft I have used20:
(Ato I, cena iii, 167-169)

� pelo exotismo de suas est�rias que Otelo seduz Desd�mona, isso real�a 

de certa maneira sua condi��o de estrangeiro e de como sua presen�a naquela 

sociedade causa desconforto e fasc�nio. O casamento entre Desd�mona e Otelo 

refor�a a necessidade de aceita��o do mouro �quela cultura. Os perigos pelos 

quais Otelo passou, alguns deles lutando por Veneza, s�o amenizados pelo amor 

piedoso da mo�a branca. Casando-se com Desd�mona, mesmo n�o deixando de 

ser estrangeiro e ex�tico, o mouro passaria a fazer parte daquela sociedade como 

membro e n�o como uma ferramenta indispens�vel para combater em nome de 

Veneza.

Otelo � nobre e valente, por isso quando o Duque de Veneza fala para 

Brab�ncio: And, noble signior,/ If virtue no delighted beauty lack,/ Your son-in-law 

is far more fair than Black21 (Ato I. cena iii. 283-285) mostra que Otelo, na 

verdade, � considerado nobre porque � �til � sociedade de Veneza por seu valor 

como guerreiro. Portanto, esse elogio a Otelo traz tamb�m a declara��o de que 

ele seria mais branco do que negro, por conta justamente de sua utilidade; assim, 

poder�amos inferir pela fala do Duque que, embora fosse negro, enquanto Otelo 

fosse �til para a sociedade de Veneza por sua imensa capacidade de guerreiro, 

sua virtude o transformava numa pessoa “menos negra”.

A cor de Otelo � usada contra ele o tempo todo, a ponto de faz�-lo 

reconhecer sua diferen�a em rela��o �queles cidad�os de Veneza. Otelo passa a

questionar a diferen�a de cor entre ele e Desdemona: 

20 OTELO: Ela me amou pelos perigos que passei.
E eu a amei pela sua compaix�o
Essa foi a �nica bruxaria que usei. [minha tradu��o]
21 DUQUE: nobre senhor, se de beleza a virtude n�o for destitu�da, mais belo � vosso genro do 
que preto. [minha tradu��o]
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OTHELLO: Haply for I am black 
And have not those soft parts of conversation 
That chamberers have; or for I am declined 
Into the vale of years- yet that’s not much 22-
(Ato III. Cena iii .260-3) 

Otelo parece aceitar os estere�tipos que lhes s�o atribu�dos a ponto de 

afirmar que sua rigidez � devido � cor de sua pele e n�o por ser um guerreiro, um 

homem de a��o e n�o de palavras. Esse reconhecimento de que sua pele negra  

assim � que o torna vulner�vel a armadilha de Iago de usar a cor negra do mouro 

como uma arma contra ele. Nas palavras de Loomba (1998) the colonised subject 

realises that he can never attain the whiteness he has been taught to desire, or 

shed the blackness he has learnt to devalue LOOMBA 1998 p. 176.23

Fanon (1967) identicica na psiqu� do negro num desejo adquirido pela 

mente colonizada em tornar-se branco e abra�ar valores da sociedade branca, 

motivado por um complexo de inferioridade internalizado. Para Fanon essa 

aliena��o corrompe a psique do negro a ponto de faz�-lo desejar escapar de sua 

identidade esquivando-se dela. Segundo suas palavras: [...] I begin to suffer from 

not being a white man to the degree that the white man imposes discrimination on 

me, makes me a colonized native, robs me of all worth, tells me that I am a 

parasite on the world [...] FANON 1967, p.9824

Antes de matar Desd�mona, Otelo a observa a dormir e reconhece que 

n�o deve destruir a beleza de sua amada: Yet I'll not shed her blood,/ Nor scar 

22 OTELO: Talvez por eu ser negro
E por n�o ter habilidade para a conversa
que os doutores t�m, ou porque estou a declinar
No vale da idade mas n�o � muito [tradu��o minha]

23O sujeito colonizado percebe que ele nunca alcan�ar� brancura que a ele foi ensinado desejar, 
ou desfazer-se da negritude que aprendeu a desvalorizar [tradu��o minha].

24 “[...] eu come�o a sofrer por n�o ser branco na mesma medida em que o homem branco imp�e 
a discrimina��o em mim, faz de mim um nativo colonizado, rouba-me todo valor, toda 
individualidade, diz-me que sou um parasita no mundo[...]” [tradu��o minha].
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that whiter skin of hers than snow,/ And smooth as monumental alabaster25 (Ato V 

cena ii. 3-5). Por considerar que a pele dela mais alva que a neve, representa a 

pureza, Otelo decide n�o “manch�-la” com cicatrizes ou escurec�-la com sangue, 

por isso decide matar Desd�mona sufocando-a como havia lhe sugerido Iago. 

Mesmo nesse momento de agonia final, Otelo � atormentado pela diferen�a racial 

entre os dois, ao n�o querer poluir a beleza que resta na tez branca de sua 

amada.

Ao longo desse capitulo, tentei tra�ar a trajet�ria de Otelo, buscando 

identificar na pe�a shakespeariana tra�os em comum com a literatura brasileira, 

para que pud�ssemos embasar nossa busca de uma identidade brasileira de 

Otelo. O tra�o mais marcante em comum entre a obra de Shakespeare e nossa 

literatura se d� por meio da quest�o do negro. Embora esse n�o seja o fio 

condutor do enredo, a quest�o racial est� em Otelo como est� para a nossa 

literatura, ou seja, permeada por quest�es de identidade e alteridade, vinculadas 

aos estere�tipos, aos embates culturais e sociais, os choques de civiliza��es 

presentes tanto na obra do autor ingl�s quanto na nossa literatura, naquilo que 

concerne as imagens do negro. A identidade brasileira de Otelo est� para nossas 

audi�ncias, como est�o os personagens negros da literatura nacional, afinal, o 

her�i tr�gico de Shakespeare est� submetido �s mesmas representa��es e 

vis�es preconceituosas e estereotipadas que o pensamento euroc�ntrico cunhou 

sobre a figura do negro. Por essa raz�o, n�o se pode descartar a quest�o 

�tnica/racial presente em Otelo, quando tratamos da pe�a de Shakespeare e a 

identidade brasileira, pois esse componente do enredo ainda que, sub-

repticiamente, se relaciona com as quest�es pertinentes � nossa identidade 

cultural representada pela literatura.

Poderia me concentrar em outras leituras dessa identidade de Otelo, 

entretanto tomei como ponto de partida o fato de Otelo ter adentrado o ambiente 

cultural brasileiro no per�odo em que a sociedade brasileira tinha na escravid�o do 

negro africano a base de sua produ��o econ�mica. Otelo poderia ter se 

aclimatado aos tr�picos por uma s�rie de eventos, desde o calor de suas rea��es 

explosivas de ci�me at� a for�a de sua paix�o, caracter�sticas tamb�m 

25 OTELO: N�o vou derramar seu sangue, / Nem cicatrizar sua pele mais branca do que a neve, / 
E suave como o monumental alabastro. [minha tradu��o]
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associadas aos povos latinos pelo pensamento eurocêntrico. No entanto, neste 

capítulo, preferi me concentrar na questão do negro, por se tratar de uma questão 

de grande relevância dentro da história de nossa literatura e de nossa história 

social.
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3. Otelo no ambiente cultural brasileiro

Neste trabalho, primeiramente, busquei contextualizar as quest�es de 

identidade que nortearam as id�ias gerais sobre a presen�a da obra de 

Shakespeare no ambiente cultural brasileiro, para posteriormente identificar na 

quest�o do negro, tanto em Otelo quanto na literatura brasileira, uma 

aproxima��o entre dois ambientes culturais distintos, a saber, o contexto cultural 

da Inglaterra no per�odo elisabetano e o contexto cultural brasileiro

Neste terceiro cap�tulo pretendo esquadrinhar os caminhos percorridos 

pela trag�dia do Mouro de Veneza entre n�s, com o intuito de demonstrar o 

“abrasileiramento” de Otelo na medida em que a pe�a galga espa�os, penetrando 

e permeando nosso ambiente cultural. Nesse movimento tanto da obra quanto da 

figura de Otelo pela cena liter�ria e teatral brasileira, pretendo delinear as vis�es e 

as identidades brasileiras do Mouro de Veneza.

Shakespeare aporta no ambiente cultural brasileiro num per�odo de grande 

movimenta��o na cena teatral brasileira, o s�culo XIX. Naquela �poca, havia uma 

crescente demanda por pe�as e espet�culos teatrais produzidos para satisfazer 

um p�blico cada vez mais interessado e �vido pelo teatro. Em contrapartida, a 

produ��o nacional, ainda incipiente, n�o era capaz de suprir essa demanda. Por 

conseq��ncia dessa escassez, a tradu��o de obras teatrais veio ao encontro 

dessa grande necessidade. Segundo Wyler (2003) nesse per�odo cresceu 

tamb�m a tradu��o liter�ria, especialmente a tradu��o teatral. Seguindo a febre 

nacionalista surgida no Brasil do s�culo XIX, passaram a ser promulgados 

decretos como o de 28 de maio de 1810, que citava a necessidade de se criar um 

teatro nacional, propiciando assim a constru��o de v�rias casas de teatro no pa�s 

(Wyler, 2003, p.98), para suprir a demanda do p�blico brasileiro pelo teatro.

Wyler (2003) afirma que devido � grande avidez por cada vez mais pe�as, 

ocorreu uma prolifera��o de pe�as mal traduzidas ou mesmo imita��es, 

tradu��es livres e par�dias de obras estrangeiras. Os cr�ticos da �poca 

ressaltavam esse fato, afirmando que a produ��o teatral brasileira era baseada 

em pe�as traduzidas e espet�culos ruins que “invadiam” e “contaminavam” a cena 
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teatral brasileira. No artigo Idéias sobre o teatro, publicado em 1859, Machado de 

Assis comenta que:

O teatro tornou-se uma escola de aclimata��o intelectual para que se 
transplantaram as concep��es de estranhas atmosferas, de c�us 
remotos. A miss�o nacional, renegou-a ele em seu caminhar na 
civiliza��o; n�o tem cunho local; reflete as sociedades estranhas, vai ao 
impulso de revolu��es alheias � sociedade que representa (...)  (Assis, 
1994)

Alguns anos mais tarde, em 1873, Machado de Assis publica o estudo 

Notícia da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade, em que revela seu 

desgosto pela situa��o da cena teatral brasileira de sua �poca, afirmando que 

não há atualmente teatro brasileiro, nenhuma peça nacional se escreve, raríssima 

peça nacional se representa. As cenas teatrais deste país viveram sempre de 

traduções (...) ASSIS, 1994.

Al�m das tradu��es de pe�as, no s�culo XIX outro fen�meno corroborou 

para com essa vis�o pessimista que os cr�ticos daquela �poca tinham do teatro 

brasileiro. Magaldi (2001) ao analisar esse mal-estar da cr�tica teatral brasileira do 

s�culo XIX afirma que a predile��o pelo estilo ligeiro quase acabou com o drama 

e a com�dia

Ao longo dos s�culos as pe�as de Shakespeare v�m sendo traduzidas e 

adaptadas para os mais diversos idiomas, mesmo antes de chegar ao Brasil, no 

s�culo XIX. O itiner�rio percorrido por suas obras come�a com as companhias 

teatrais inglesas cruzando o Canal da Mancha para se apresentarem pelo 

continente europeu em fins do s�culo XVI e durante o s�culo XVII. No entanto, 

essas encena��es eram produzidas em l�ngua inglesa para essas audi�ncias 

estrangeiras. Somente a partir do s�culo XVIII os textos shakespearianos 

come�am a ganhar suas vers�es nos outros idiomas do continente europeu. N�o 

se pode chamar tais vers�es de tradu��es, pois n�o eram vers�es completas das 

obras de Shakespeare. Mas foram essas “adapta��es” que se espalharam por 
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todo o velho continente com grande sucesso, especialmente na Alemanha e na 

França. As versões dos países nórdicos seguiam no encalço das versões alemãs, 

assim como as versões latinas vinham a reboque das versões francesas. 

De acordo com Carpenter (1915) até o início do século XVIII o bardo de 

Stratford-upon-Avon era amplamente ignorado na França. Porém os escritos do

abade Prévost em Mémoires d'un homme de qualité (1731) foi talvez o primeiro a 

citar textualmente a qualidade dos dramaturgos ingleses, dentre os quais 

Shakespeare, usando exemplos de pequenos trechos das obras para exemplificar 

sua argumentação. 

Outro que se dedicou à tradução de algumas cenas de Shakespeare foi o 

abade Le Blanc em suas Lettres d'un Français (1745). Ainda que suas visões do 

autor inglês fossem limitadas por conta de suas formação clássica, suas cartas 

serviram para criar uma grande onda de interesse em Shakespeare.

Voltaire em suas Lettres Philosophiques faz uma ousada apologia das 

inovações do teatro do dramaturgo inglês. Voltaire, que vivera exilado alguns 

anos na Grã-Bretanha, exaltou que as habilidades de encenação e técnica do 

autor inglês eram qualidades que os dramaturgos franceses deveriam imitar. 

Embora, anos mais tarde, de volta à França, na medida em que sua carreira de 

crítico e dramaturgo se desenvolvia, Voltaire tenha mudado de opinião quanto à 

obra do bardo inglês, seus elogios iniciais e suas críticas posteriores atuaram 

como divulgador da obra shakespeariana na França. 

As convenções do teatro elisabetano eram por demais rudes e violentas 

em comparação ao estilo refinado e reservado do teatro neoclássico francês que 

abominava a falta de clareza e as irregularidades na poética acima de tudo. 

Segundo Convroy Jr. (1981):

In their national dramatic literatures, the French and the English have 
maintained widely diverse conventions despite the small geographic 
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distances separating them and the general sources of their literary 
themes, sources, inspirations and influences26. (CONVROY JR., 1981)

S�o consideradas pelos estudiosos como sendo as primeiras “tradu��es” 

francesas as vers�es de Pierre-Antoine de La Place em seu Th��tre anglais

(1745) contendo Hamlet e mais nove outras pe�as. Embora tamb�m n�o 

contivessem os textos completos e n�o fossem criadas para a encena��o, o 

esfor�o de La Place contribuiu ainda mais para a populariza��o da obra 

shakespeariana na Fran�a. Seguindo os passos de La Place vieram as vers�es 

em prosa de Le Tourner; no entanto, foi o poeta Jean-Fran�ois Ducis que, embora 

n�o se encaixando no perfil de um “tradutor”, pois n�o era versado na l�ngua 

inglesa, quem primeiro realizou o grande esfor�o de apresentar Shakespeare para 

os palcos franceses. Primeiramente com Hamlet (1760), seguido por Rom�o et 

Juliette (1772), Le roi Lear (1783), Macbeth (1784), Jean sans Terre (1791) e 

finalmente Othello (1792). Ducis, entretanto, usou como fonte para suas vers�es, 

as tradu��es francesas das pe�as de Shakespeare mencionadas.

Como foi dito anteriormente, devido �s diverg�ncias est�ticas entre o teatro 

elisabetano e as conven��es neocl�ssicas do teatro franc�s do s�culo XVIII, 

Ducis remodela as trag�dias shakespearianas limitando-as dentro das unidades 

aristot�licas para o teatro grego de tempo, lugar e a��o.

Ducis traduz as pe�as de Shakespeare para um p�blico diferente, num 

contexto cultural distinto daquele da Inglaterra elisabetana. O p�blico franc�s de 

Shakespeare � bem diferente daquele para quem o dramaturgo ingl�s escreveu, 

h� pelo menos um s�culo e meio entre as cria��es das pe�as e as vers�es de 

Ducis. 

De acordo com Burgess (1990) Shakespeare possu�a grande consci�ncia 

do p�blico freq�entador do teatro no per�odo elisabetano, que era composto por 

aristocratas, gal�s, ladr�es, marinheiros, soldados de folga, colegiais. Por essa 

raz�o o dramaturgo ingl�s tentava estabelecer uma intimidade com essa plat�ia, 

26 Em suas literaturas dram�ticas nacionais, franceses e ingleses t�m mantido conven��es
amplamente divergentes, apesar da pequena dist�ncia geogr�fica que os separa, das fontes
comuns de seus temas liter�rios, fontes, inspira��es e influ�ncias. [minha tradu��o]
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uma vez que a pr�pria configura��o dos teatros naquela �poca exigia que a 

comunica��o entre os atores e plat�ia fosse mais �ntima. As pe�as eram 

encenadas � luz do dia, o p�blico cercava o palco por todos os lados. O ator 

elisabetano tinha contato direto com a plat�ia, que era barulhenta e impaciente, 

principalmente aqueles das camadas mais pobres e simples, que ficavam nos 

groundlings, espa�o logo abaixo do palco de onde se assistiam �s pe�a de p�, no 

ch�o – sentando, �s vezes, no pr�prio palco.  Shakespeare oferecia a sua plat�ia 

o que ela desejava, conforme Burgess (1990) afirma: 

(...) action and blood for the unlettered, fine phrases and wit for the 
gallants, thought and debate and learning for the more scholarly, subtle 
humour for the refined, boisterous clowning for the unrefined, love-
interests for the ladies, song and dance for everybody. Shakespeare 
gives all these things; no other dramatist has given anything like as 
much27. (BURGESS, 1990, p.76)

Convroy Jr (1981) delineando as diferen�as entre o teatro de Shakespeare 

e as vers�es de Jean-Fran�ois Ducis, afirma que Ducis adapta o texto de 

Shakespeare �s conven��es cl�ssicas do teatro franc�s, remodelando, 

aclimatando aquilo que seria considerado b�rbaro na obra do dramaturgo ingl�s, 

subordinando Shakespeare ao c�none cl�ssico do teatro e ao gosto do p�blico 

franc�s. O resultado dessas interven��es de Ducis, nas palavras de Convroy Jr 

(1981), �: bad Shakespeare, even unrecognizable Shakespeare at times 28

CONVROY JR p.5. Pois este Shakespeare amarrado �s conven��es cl�ssicas 

atrav�s das altera��es que Ducis faz s�o t�o radicais que em alguns casos as 

tradu��es do poeta franc�s mant�m apenas os nomes como elemento em comum 

com a obra de Shakespeare. 

27 (...) a��o e sangue para os iletrados, frases bonitas e sagacidade para os gal�s; pensamento, 
debate e aprendizagem para os mais eruditos; humor sutil para os refinados; palha�ada para os
n�o refinados; casos de amor para as damas; m�sica e dan�a para todos. Shakespeare
proporciona tudo isso, n�o h� outra dramaturgo que o tenha feito t�o bem. [minha tradu��o]
28 Um Shakespeare ruim e por vezes irreconhec�vel [minha tradu��o]
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Apesar do que os cr�ticos contempor�neos, como Convroy Jr., chamam de 

vers�es de extremo mau gosto, as tradu��es de Ducis suscitaram no p�blico 

freq�entador de teatro na Fran�a do s�culo XVIII um entusiasmo genu�no. Apesar 

das limita��es e mutila��es engendradas pelas “tradu��es” de Ducis, � 

necess�rio que se reconhe�a o m�rito de seu efeito na populariza��o da obra do 

bardo ingl�s em territ�rio franc�s, uma vez que suas vers�es de Macbeth, Hamlet

e Othello foram encenadas pelo grande ator franc�s de trag�dias cl�ssicas 

Fran�ois-Joseph Talma. Foi com o Othello de Ducis que Talma alcan�ou um dos

seus maiores triunfos fazendo com que as vers�es de Ducis continuassem a ser 

encenadas mesmo depois da Revolu��o Francesa. 

Em nossos dias, distantes quatro s�culos do per�odo em que foram 

produzidas, as obras e a pr�pria figura de Shakespeare tornaram-se t�o 

grandiosas que faz parecer que essa import�ncia do autor ingl�s � atemporal, ou 

seja, persistiu atrav�s dos tempos, fazendo com que aos olhos do leitor comum 

ou at� mesmo da cr�tica Shakespeare e suas obras devam permanecer 

imaculadas, como s�mbolos p�blicos do mais alto apuro est�tico liter�rio que o 

g�nio humano � capaz de produzir. Entretanto � necess�rio que se diga em 

defesa de Ducis, que antes de meados do s�culo XVIII, o dramaturgo ingl�s era 

n�o s� ignorado, como tamb�m considerado b�rbaro e obsceno. Ducis adaptou 

as trag�dias shakespearianas conforme as leis dos seu tempo que tinham nos 

modelos neo-cl�ssicos uma inspira��o a ser atingida. Conforme aponta Manfred 

Draudt:

French neo-classicism was adopted as the fashionable theory that 
shaped both the form and the language of plays. These currents of 
change motivated playwrights and managers to “improve on” 
Shakespeare by rewriting and staging his plays in accordance with the 
spirit of the new times29. (DRAUDT, 2008, p.289) 

29 Neoclassicismo franc�s foi adotado como a teoria da moda que marcou tanto a forma quanto a 
linguagem das pe�as e do teatro. Essas tend�ncias de mudan�as motivaram dramaturgos e 
empres�rios a "melhorar" Shakespeare reescrevendo e encenando suas pe�as de acordo com o
esp�rito dos novos tempos. [minha tradu��o]
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Dentre as altera��es feitas por Ducis, no caso especifico de Othello, Ducis, 

h� uma redu��o no n�mero de personagens, para apenas sete, sendo que 

somente o personagem-t�tulo tem seu nome original mantido, os demais tem o 

nome alterado, como Desdemona que se torna Hedelmonde, Iago, tem o nome 

alterado para P�zare; C�ssio se torna Lor�dan; o pai de Desdedoma, Brabantio 

torna-se Odalbert e Emilia, Hermance.

3.1. Otelo no Brasil: Efeito Cascata.

Devido ao grande triunfo das vers�es de Ducis nos palcos da Fran�a, 

adapta��es de suas vers�es inspiraram outras adapta��es pela Europa 

continental por muito tempo, assim como em outras partes do mundo, chegando 

finalmente ao Brasil.

O p�blico frequentador de teatro no Brasil teve seu primeiro contanto com 

Shakespeare atrav�s de vers�es brasileiras das adapta��es de Ducis. Pode-se 

dizer que as primeiras vis�es shakespearianas no pa�s eram, para dizer o m�mino, 

enviesadas, se n�o “m�opes”. Os brasileiros tiveram contato com um 

Shakespeare multilado pelas omiss�es de seu tradutor  franc�s. O Shakespeare 

que chegou ate n�s � fruto do que chamo de efeito cascata representado no 

esquema abaixo:
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Dada a particularidade com que Otelo chega ao Brasil, faz-se necess�rio 

que se fale brevemente desse processo de travessia liter�ria e cultural que se deu 

por aquilo que chamei de “cascata”. Dada por meio dessas m�ltiplas tradu��es, 

adapta��es, vers�es ou mesmo re-cria��es, faz-se necess�rio fazer um aparte 

para tratar dos processos intertextuais que nortearam a chegada do dramaturgo 

ingl�s nos palcos brasileiros do s�culo XIX para que reflitamos sobre esses 

processos e suas rela��es com a quest�o identit�ria, tanto do autor quanto da 

obra e tamb�m do pr�prio ambiente cultural brasileiro.

Como foi dito, Shakespeare chega ao Brasil por meio da adapta��o 

francesa feita por Ducis, que adaptou a obra do dramaturgo Ingl�s para se 

encaixar � est�tica da tradi��o do teatro neocl�ssico franc�s em contraste � 

est�tica do teatro elisabetano. Quando olhamos em retrospecto para as tradu��es 

brasileiras via Ducis, podemos nos indagar: afinal, a tradu��o brasileira contrasta 

nossa est�tica teatral com a est�tica francesa ou elisabetana? Haja vista que 

nossas conven��es teatrais e culturais devem ser ainda mais diversas do que 

aquelas entre Fran�a e Inglaterra. H� uma dist�ncia temporal, espacial e cultural 

entre Brasil e Shakespeare, seja ele o dramaturgo elisabetano, seja aquele que 

nos chegou via Ducis. Enquanto ingleses e franceses possu�am uma literatura 

bem definida e desenvolvida, nossa literatura nacional tinha apenas acabado de 

deixar a inf�ncia quando Shakespeare por aqui chegou.

As primeiras tradu��es de Shakespeare no Brasil foram produzidas para 

encena��o. Naquele per�odo do s�culo XIX a cena teatral brasileira era 

basicamente dominada por pe�as traduzidas. Wyler (2003) afirma “(...) nunca se 

traduziu tanto no século XIX, seja pelo prazer de traduzir ou de partilhar traduções 

com os amigos ou até com o público (...)” (WYLER, 2003, p. 83).

O que movia essa onda de tradu��es eram os interesses mercadol�gicos, 

uma vez que era sempre mais lucrativo apresentar �s plat�ias brasileiras pe�as j� 

consagradas na Europa. Dentre essas tradu��es obtiveram destaque aquelas de 

origem francesa, como a j� citada vers�o Shakespeariana de Ducis.

Como nossa literatura no s�culo XIX ainda n�o estava plenamente 

estabelecida e persistia num processo de afirma��o da rec�m criada na��o 
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brasileira, � interessante notar o papel de destaque que as tradu��es ocupavam 

na cena teatral brasileira. Itamar Even-Zohar nos oferece em seu artigo The 

position of translated literature within the literary polysystem um esquema que 

torna poss�vel identificar o papel da tradu��o na cristaliza��o das culturas 

nacionais. Segundo Even-Zohar (1978), quando a tradu��o liter�ria ocupa uma 

posi��o central dentro de um polissistema liter�rio quer dizer que ela participa 

ativamente como for�a inovadora dentro desse polissistema.  Pode-se afirmar 

ent�o que as tradu��es de Shakespeare est�o entre as for�as inovadoras que 

atuaram na forma��o do teatro brasileiro. Sobre a posi��o ocupada pela tradu��o 

dentro do polissistema liter�rio, Even-Zohar afirma que:

(…) in this situation no clear-cut distinction is maintained between 
"original" and "translated" writings, and that often it is the leading writers 
(or members of the avant-garde who are about to become leading 
writers) who produce the most conspicuous or appreciated translations. 
Moreover, in such a state when new literary models are emerging, 
translation is likely to become one of the means of elaborating the new 
repertoire30. (Even-Zohar, 1978, p. 47) 

No caso das tradu��es brasileiras de Shakespeare via Ducis � 

particularmente verdadeiro, pois quem produziu essas tradu��es foi Gon�alves de 

Magalh�es, cuja obra autoral, embora n�o seja considerada de grande vulto 

liter�rio pela cr�tica, tornou-se importante na literatura brasileira pela publica��o 

de Suspiros poéticos e saudades (1837), que marcou o in�cio do romantismo 

brasileiro. Al�m de Gon�alves de Magalh�es, o pr�prio Machado de Assis 

tamb�m se aventurou como tradutor e cr�tico teatral.

30 (...) nessa situa��o nenhuma distin��o clara � mantida entre "original" e "traduzido" e que 
muitas vezes s�o os principais escritores (ou membros do avant-garde que est�o prestes a se 
tornar os escritores mais importantes) que produzem as tradu��es mais consp�cuas ou
apreciadas. Al�m disso, em tal estado, quando os novos modelos liter�rios est�o surgindo, a 
tradu��o prov�velmente vai se tornar um dos meios de elabora��o do novo repert�rio. [minha 
tradu��o]
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Quais seriam as condições que propiciaram tal situação em que a tradução 

ocupasse esse papel de destaque, a ponto de alguns daqueles que 

reconhecemos hoje como os principais autores brasileiros do século XIX 

estivessem envolvidos com a prática da tradução literária? Even-Zohar distingue 

pelo menos três condições que são:

(a) when a poly- system has not yet been crystallized, that is to say, 
when a literature is "young," in the process of being established; (b) 
when a literature is either "peripheral" (within a large group of correlated 
literatures) or "weak," or both; and (c) when there are turning points, 
crises, or literary vacuums in a literature31. (Even-Zohar, 1978, p.47)

No caso da presença de Shakespeare na nascente cena teatral brasileira, 

estamos lidando com aquela primeira das três condições mencionadas acima, ou 

seja, a necessidade de suprir uma demanda nacional por teatro, pois, como 

afirma Even-Zohar (…) a young literature cannot immediately create texts in all 

types known to its producers, it benefits from the experience of other literatures, 

and translated literature becomes in this way one of its most important systems32.

EVEN-ZOHAR, 1978, p.47

Venuti (2002) aponta que a tradução apaga as diferenças culturais e 

lingüísticas do texto estrangeiro, incorporando valores dominantes na cultura da 

língua em que foi traduzida, tornando-a passível de ser reconhecida não como 

tradução, mas aparentemente como original. (...) o texto traduzido passa como se 

fosse original, uma express�o da inten��o do autor estrangeiro (VENUTI 2002.

31 (a) quando um polissistema ainda não estiver cristalizado, isto é, quando a literatura é "jovem", 
em processo de criação, (b) quando a literatura é "periférica" (dentro de um grupo maior de
literaturas correlacionadas) ou "fraca", ou ambos, e (c) quando há momentos cruciais, crises, ou 
vácuos literários em uma literatura. [tradução minha]

32 (...) uma literatura jovem não pode criar imediatamente textos em todas as modalidades
conhecidas aos seus produtores, ela se beneficia da experiência de outras literaturas, e literatura
traduzida torna-se desta maneira um dos seus mais importantes sistemas. [minha tradução]
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3.2. Tradução, adaptação, acomodação: a performance da 

identidade

A produ��o de uma obra liter�ria � impregnada de certas caracter�sticas, 

ou seja, tonalidades sociais, est�ticas e culturais referentes ao contexto de sua 

produ��o. Seria imposs�vel reproduzir essas tonalidades em outros espa�os e 

tempos sem que esses contaminem uma obra com suas pr�prias tonalidades 

culturais. Assim sendo, mesmo na Inglaterra o Shakespeare do s�culo XVI n�o � 

exatamente o mesmo que chega ao s�culo XVII. Desta forma o Shakespeare que 

atravessa tr�s s�culos para chegar ao s�culo XIX carrega em si a poeira do 

tempo e as marcas que cada contexto cultural imprime sobre o texto, mesmo que 

estejamos falando da obra shakespeariana, sem deixar o seu ambiente 

angl�fono. Nas palavras de Burgess (1990):

The twentieth-century Shakespeare is different from the nineteenth-
century Shakespeare; the Shakespeare of the 1970s is different from the 
Shakespeare of 1960s. So it will go on as long as civilization lasts; and 
every new aspect of Shakespeare will be as true as any other33. 
(BURGESS, 1990, p. 73)

Tomando as palavras de Burgess citadas acima sobre a diferen�a entre os 

“Shakespeares” de cada per�odo, poder�amos expandir essa diferen�a para os 

ambientes culturais em que a obra do dramaturgo ingl�s � recebida. Deste modo 

ter�amos um Shakespeare brasileiro, um argentino, um japon�s, um franc�s e 

assim por diante, todos diferentes entre si. Retomando Burgess, poder�amos 

tamb�m afirmar que o Shakespeare brasileiro do s�culo XIX � diferente daquele 

33 O Shakespeare do s�culo XX � diferente do Shakespeare do s�culo XIX, o Shakespeare da
d�cada de 1970 � diferente do Shakespeare de 1960. E isto continur� enquanto durar a 
civiliza��o, e cada novo aspecto de Shakespeare ser� t�o verdadeiro quanto qualquer outro. 
[minha tradu��o]
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do s�culo XX, que por sua vez � diferente do Shakespeare do s�culo XXI, 

tornando esse processo intermin�vel.

Como vimos Otelo chega ao Brasil por meio de um processo que chamei 

de efeito cascata dada a maneira como a obra passou por m�ltiplas tradu��es, 

vers�es e adapta��es at� chegar aos palcos brasileiros. Adicionando a esse 

fen�meno de transfer�ncia de um sistema ling��stico-cultural que se inicia na obra 

original em ingl�s, passando pelo franc�s at� chegar ao portugu�s, o texto 

shakespeariano � submetido a uma s�rie de acomoda��es culturais advindas das 

tradu��es, vers�es e adapta��es sofridas. Cada um desses sistemas imprime 

suas marcas identit�rias no texto, o que acaba por influenciar as escolhas que 

uma dada cultura faz sobre os textos que ser�o acomodados em seu seio. No 

caso de Otelo, foi a for�a da obra de Shakespeare que o levou ao teatro 

neocl�ssico franc�s, que por sua vez influenciou a vinda da obra shakespeariana 

para o Brasil.

Para cada est�gio do efeito em cascata das tradu��es, vers�es, 

adapta��es, apropria��es, � preciso que se fa�am as acomoda��es culturais 

necess�rias para que o p�blico se identifique e se reconhe�a na obra com a qual 

est� tendo contato. � preciso lembrar que, al�m do processo de transfer�ncia 

ling��stico-cultural a que o texto � submetido, no caso do texto dram�tico, h� 

ainda mais um est�gio a ser acrescentado, que � aquele que leva a palavra da 

p�gina para o palco: a encena��o. 

No caso da obra Shakespeariana que foi produzida pelo menos dois 

s�culos antes do s�culo XIX, h� ainda as re-significa��es e adapta��es do bardo 

dentro do ambiente angl�fono, incluindo a pr�pria Inglaterra, pois como afirma 

Manfred Draudt p. 289 the first great wave of adaptations of Shakespeare came 

after the period of the closing of theatres in 1642, with the advent of the 

Restoration in 166034 (DRAUDT, 2008 p.289). Lembrando que os adaptadores 

das pe�as de Shakespeare do per�odo da Restaura��o (1660, 1680), buscavam 

"melhorar" as obras de Shakespeare, chegando ao ponto de reescrev�-las 

completamente por serem consideradas para o gosto da �poca “grosseiras" e

34 a primeira grande onda de adapta��es de Shakespeare veio ap�s o per�odo do fechamento dos 
teatros em 1642, com o advento da Restaura��o em 1660. [minha tradu��o]
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"não-refinadas". Somente com o Romantismo do século XIX a chamada 

"bardolatria", o culto ao bardo de Strafford-Upon-Avon, tornou-se prática comum. 

Portanto, antes de nos perguntarmos por quê Shakespeare? A questão que se 

levanta, tão ou mais importante, é: qual Shakespeare? Seria aquele autor 

contemporâneo de Marlowe, Johnson, Webster? Seria aquele remodelado pelas 

lentes estéticas da Restauração? Seria o que veio por meio das convenções 

rígidas do neoclassicismo francês de Ducis? Todos esses? Nenhum deles? Como 

estamos falando de Shakespeare no Brasil, que se fez presente em nosso 

ambiente cultural a partir do século XIX, não estamos falando de nenhum 

daqueles anteriores. Mas de um Shakespeare Brasileiro e mais ainda, 

Shakespeare contemporâneo de nossa literatura Romântica e Realista do século 

XIX. A obra do autor inglês, ao viajar no tempo e no espaço, realocando-se numa 

outra realidade, é submetida a acomodações culturais inevitáveis, como 

confirmam as palavras de Taylor:

Shakespeare´s texts, even when the words remained intact, was 
adapted to new theatres, new scenic conventions, to a new gender, to a 
new audience, to a new society. The meaning of the words changed, 
inevitably, even if the words themselves stayed the same35. (TAYLOR,
1991, p.20,)

Desmet & Sawyer (1999) assinalam: To the extent that appropriation is a 

performance of identity, it offers possibilities for cracking the codes of ideology and 

provides glimpses of realities that as yet have no name36 (DESMET & SAWYER 

1999, p.10). Não seria exagero dizer que o texto de Otelo que primeiro aportou 

35 Os textos de Shakespeare, mesmo quando as palavras permanecem intactas, foram 
adaptados para novos teatros, novas convenções cênicas, a um novo gênero, a uma nova platéia, 
a uma nova sociedade. O significado das palavras muda, inevitavelmente, mesmo que as palavras 
em si continuem as mesmas. [minha tradução]

36 Na medida em que a apropriação é uma performance de identidade, que oferece 
possibilidades para quebrar os códigos da ideologia e oferece vislumbres de realidades 
que ainda não têm nome. [minha tradução]
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em nossos palcos no século XIX é um camaleão identitário ou um palimpsesto 

identitário. O processo de apropriação sofrido até chegar ao Brasil, e o próprio 

processo a que foi submetida a obra no ambiente cultural brasileiro, que começa 

desde sua escolha como texto relevante para nossos tradutores, dramaturgos, 

literatos, atores, já é por si só não somente um processo identitário como também 

a própria performance da identidade brasileira que a obra adquire.

3.3 O Mouro de Veneza entre nós

Para que se fale em Otelo entre nós, é necessário que se pergunte antes 

quem entre nós tornou-se Otelo, ou seja, aquele ou aqueles que tomaram Otelo 

para si, o trouxeram à vida, à cena brasileira e fizeram o Mouro de Veneza 

caminhar entre nós. Tal incumbência coube a Gonçalves de Magalhães e João 

Caetano. Ao primeiro coube a tarefa de traduzir a versão de Ducis para o 

português a pedido do último, conforme declara no texto introdutório de sua 

tradução de Othelo, na verdade uma tradução posterior a encenação, já corrigida: 

Traduzi esta tragédia em poucos dias para comprazer ao insigne actor 
João Caetano dos Sanctos, que ardentemente, e com toda brevidade 
desejava representá-la em seu benefício; e sendo esta traducção mui 
conhecida, por ter sido impressa em 1842 e tantas vezes representada 
em vários theatros do Brasil, julguei dever incluí-la nesta collecção, de 
que excluo outras menos aceitas. Fazendo esta declaração sinto prazer 
em escrever ainda uma vez o nome desse grande artista brasileiro, que 
tanta vida dêo ao nosso theatro, que hoje por elle chora.
(MAGALHÃES, 1865 p.265 incluído em
http://www.archive.org/stream/tragediasantonio00magauoft/traged
iasantonio00magauoft_djvu.txt)

Domingos José Gonçalves de Magalhães é considerado o introdutor do 

Romantismo no Brasil, tendo feito parte daquela que ficou conhecida como a 1ª 

Geração, justamente aquela que vivenciou o momento revolucionário da 

independência em 1822, tendo assumido essa geração de poetas e autores o 
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desafio de fundar a nação. Poetas românticos como Gonçalves de Magalhães e 

Gonçalves Dias buscavam construir uma identidade nacional. Essa foi a tarefa 

dos autores românticos da primeira geração, marcados pelo caráter patriótico, 

pelo nacionalismo ufanista, trazendo a figura do índio como mito de fundação de 

uma brasilidade.

Gonçalves de Magalhães, após viver uma temporada na Europa, onde teve 

contato com o Romantismo que já havia florescido no velho continente, retorna ao 

Brasil e em 1836 publica "Suspiros poéticos e saudades", cujo prefácio tornou-se 

um manifesto para o Romantismo brasileiro, sendo por isso considerado o 

precursor do movimento romântico no país. Nesse retorno ao país, passa a se 

dedicar também à produção teatral, cuja cena já possuía as figuras fundamentais 

de Martins Pena com suas comédias e as encenações e performances de João 

Caetano. Em 1838 é encenada sua tragédia, Antônio José ou O poeta e a 

Inquisição, por João Caetano. No ano seguinte, foi representada a tragédia 

Olgiato, Ainda neste ano, traduziu o Otelo de Ducis, para o amigo João Caetano.

João Caetano nasceu no estado do Rio de Janeiro no representativo ano 

de 1808, ano em que a família real portuguesa se estabelece no Brasil, tornando 

o país reino unido a Portugal. A vinda da família real foi fundamental para o 

desenvolvimento da atividade teatral no país. Em 1810 D. João VI, publica o 

decreto de 28 de maio em que reconhecia a necessidade da construção de casas

teatrais e espetáculos que atendessem ao público e às companhias européias 

que passariam a freqüentar os palcos brasileiros de então.

João Caetano estréia como profissional em 1831 com na peça O 

Carpinteiro da Livônia e apenas dois anos mais tarde fundou sua própria 

companhia, a Companhia Nacional João Caetano, já com intenções nacionalistas, 

em que passou a se preocupar também com a formação de atores brasileiros, 

chegando a publicar dois livros sobre o ofício do ator, "Reflexões Dramáticas", de 

1837 e "Lições Dramáticas", de 1862.

Com a tragédia de Gonçalves de Magalhães, Antônio José ou O Poeta e a 

inquisição, encenada por João Caetano em 1838, considera-se esse o momento 

inicial de um teatro que pudesse ser chamado de Brasileiro. Esta obra é 

considerada a primeira tragédia produzida por um autor brasileiro, Gonçalves 
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tratando de temas nacionais. João Caetano dos Santos, ao encenar uma tragédia 

nacional, rompe com a tradição predominante na cena dramática nacional, que 

estava totalmente imersa na dramaturgia européia. A maior parte da produção 

nacional advinha, como vimos anteriormente nesse capítulo de traduções de 

qualidade duvidosa. O talento de João Caetano, como ator e também como 

empresário, criam maiores possibilidades para o teatro brasileiro. Sendo 

impulsionados pelo arroubo nacionalista do movimento Romântico, tanto 

Gonçalves de Magalhães quanto João Caetano deram os primeiros passos no 

país tanto para a formação do teatro quanto da nacionalidade brasileira.  

Décio de Almeida Prado, em sua obra sobre o ator, confirma a importância 

de João Caetano para o teatro basileiro:

(...) a chave que abre todo o período de formação do nosso teatro, visto 
pelo lado de dentro, a partir do palco, através de sua parte mais viva e 
atuante. Os nossos escritores passaram em geral marginalmente pela 
cena. Antes de comediógrafos ou dramaturgos, foram poetas, 
romancistas, historiadores, políticos, quando não simples funcionários 
públicos. Não viveram de suas peças, nem lhe devem, com raríssimas 
exceções, a sua notoriedade literária. Somente ele, na sua dupla função 
de ator e de empresário, sustentou durante três decênios a continuidade 
de nossa vida teatral, em condições sempre adversas e em nível 
surpreendentemente alto. (PRADO, 1984, P. 21).

Além da importância fundamental para a formação do nosso teatro, João 

Caetano torna-se o primeiro ator shakespeariano brasileiro, o primeiro a trazer 

Otelo para o nosso meio. A encenação de João Caetano da tradução que 

Gonçalves de Magalhães fez do texto de Ducis dominou a cena teatral no Brasil 

do século XIX, sendo a obra com a qual o ator alcançou seu maior 

reconhecimento. É a partir desse sucesso que a obra shakespeariana permeia a 

literatura brasileira do século XIX e pode-se aferir sua influência pela quantidade 

de obras contemporâneas ou posteriores que trazem ecos do Otelo de João 
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Caetano. Cabe aqui observar que os dois homens precursores de uma brasilidade 

no teatro tenham o Otelo entre eles. Para Prado (1972):

Otelo era exatamente o papel, segundo tudo faz crer, que mais se 
adaptava �s faculdades de Jo�o Caetano. Estas eram de ordem f�sica; 
as paix�es que ele sabia expressar adequadamente eram os grandes 
instintos do homem; a impress�o que causava era magn�tica,  um  
como que  efl�vio  da  pr�pria  pessoa.  A majestade do porte, a beleza 
m�scula,sombria  do  rosto,  a  gravidade  natural dos  movimentos,  a  
extensa sonoridade da voz, o brilho el�trico do olhar, a mobilidade 
incompar�vel da fisionomia,(...) qualidades, em suma, que podem fazer 
um grande Otelo eram as de Jo�o Caetano. (PRADO, 1972, p.28) 

,

Pelas palavras de Prado, somos levados a crer que Jo�o Caetano era 

natural no papel de Otelo seu grande sucesso se deve talvez � maneira como o 

ator interpreta O Mouro. Jo�o Caetano cria um personagem rom�ntico, 

exageradamente apaixonado, que causava espanto e admira��o nas plat�ias do 

Rio de Janeiro. Embora sua atua��o venha a ser criticada por alguns dos homens 

de teatro brasileiro da �poca, sua vers�o do Mouro de Veneza rende-lhe imensa 

popularidade. Para lan�ar luz sobre o processo de composi��o do personagem, o 

pr�prio ator, na “Quarta Li��o” de suas Lições Dramáticas nos d� uma amostra de 

como construiu seu Otelo:

Lembro-me ainda que quando me encarreguei do papel de Otelo, na 
trag�dia o Mouro de Veneza, depois de ter dado a esta personagem o 
car�ter rude de um filho do deserto, habituado � tempestades e aos 
combates, entendi que esse grande vulto tr�gico quando falasse devia 
trazer � id�ia do espectador o rugido do le�o africano, e que n�o devia 
falar no tom m�dio da minha voz; recorri por isso ao tom grave dela e 
conheci que a poderia sustentar em todo o meu papel (JO�O CAETANO 
DOS SANTOS, op. cit., p. 26).
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Embora João Caetano use a tradução brasileira da versão neoclássica de 

Ducis, vimos na citação acima uma fera guiada pelo impulso irracional, pela força 

de seu sentimento e de seu ciúme, ou seja, notadamente romântica. Lembremos

que a tradução foi executada por Gonçalves de Magalhães, precursor do 

Romantismo no Brasil, movimento que busca a identidade nacional; nesse 

mosaico onde se misturam Neoclássico, Romantismo, literatura, tradução e 

identidade: entre tudo isso está O Mouro de Veneza.

3.4. Reverberações na cena brasileira

Ao longo deste capítulo, apresentei, brevemente, os rumos que a peça de 

Shakespeare traçou, vindo por meio de traduções francesas até sua chegada ao 

ambiente cultural brasileiro no âmbito das produções teatrais do século XIX. Essa 

apresentação se faz necessária para por em perspectiva a vinda do Otelo

Shakespeariano, sua tradução e sua conseqüente encenação, para então discutir 

os movimentos de resposta e reverberação da produção literária nacional 

conseqüente à presença da obra de Shakespeare nos palcos brasileiros. Daqui

por diante, veremos as reações e reverberações geradas na cena brasileira pela 

figura do Mouro de Veneza, encenado por João Caetano, pois é a partir dessa 

movimentação literária em torno da obra de Shakespeare que podemos perceber 

surgindo em nosso ambiente cultural as identidades brasileiras de Otelo.

Tratarei de duas obras neste ítem que ilustram as reverberações de Otelo

na cena brasileira: trata-se de Os ciúmes de um pedestre de Martins Pena e O 

novo Otelo de Joaquim Manuel de Macedo. Antes porém, falarei brevemente 

sobre a obra de Gonçalves Dias, a tragédia de Leonor de Mendonça. Escrita por 

Gonçalves Dias em 1846, essa é considerada uma obra prima do Século XIX e o 

mais importante texto dramático do romantismo brasileiro. Entretanto, a peça 

permaneceria inédita no Brasil até o ano de 1939, sendo encenada pela primeira 

vez pelo grupo Teatro do Estudante do Brasil.

Gonçalves Dias buscou como fonte para compor essa tragédia um fato 

histórico português ocorrido em 1512, narrado na História Genealógica da Casa 

Real Portuguesa, de Antônio Caetano de Sousa (1674-1759), na história do 4º 
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Duque da casa de Bragan�a, Dom Jaime, que matou sua esposa Leonor por 

suspeita de adult�rio.

A a��o da pe�a se desenvolve em tr�s atos e o enredo se desenvolve da 

seguinte forma: ainda crian�a, Leonor, filha de nobre fam�lia de Espanha, � 

prometida a D. Jaime, Duque de Bragan�a, que tinha o desejo de torna-se padre. 

Este casamento de conveni�ncia � violentamente abalado quando um jovem da 

corte de D. Jaime, Ant�nio Alcoforado, apaixona-se perdidamente pela duquesa. 

A proximidade de Leonor com o jovem Alcoforado gera desconfian�a no Duque 

que � acometido por d�vidas atrozes sobre a fidelidade da esposa, encaminhando 

a hist�ria para um tr�gico desfecho.

N�o somente a estrutura do enredo de Leonor de Mendonça parece 

espelhar o Otelo, pelo tema do ci�me, do amor proibido de um jovem com uma 

mulher comprometida e o tr�gico desfecho. A obra de Gon�alves dias dialoga o 

tempo inteiro com o teatro shakespeariano. Leonor � uma nova Desd�mona; 

Alcoforado, um novo C�ssio; e O Duque � um novo Otelo, insens�vel, que deseja 

executar a sua vingan�a a qualquer custo. Embora o pr�prio Gon�alves Dias 

estabele�a a diferen�a entre o ci�me de Otelo, que vem de seu amor por 

Desd�mona, e o ci�me de D. Jaime, que vem do orgulho de sua nobreza, suas 

rea��es podem ser comparadas de tal maneira que alguns di�logos parecem 

pertencer a um s� texto. De maneira especial, o trecho que ilustra a rea��o do 

Duque �s informa��es que lhe passa Fern�o, seu empregado, espelha a rea��o 

de Otelo com Iago. Vejamos:

“FERN�O – Senhor, as minhas palavras n�o s�o evangelho; pode ser que 
me iludissem: moderai-vos! 
O DUQUE – Nasceste  em  minha  casa,  acompanhaste a  meu pai na  
sua  �ltima  hora,  acompanhaste-me  no  meu  desterro  e  encaneceste  
no  meu servi�o; pois juro-te que, se esta noite o infame n�o for 
encontrado neste  pal�cio, morrer�s como um c�o!”

Vejamos como o trecho acima espelha um di�logo entre Otelo e Iago, na 

terceira cena do Terceiro ato:
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“OTELO – � bom provar que meu amor � puta, 
(toma-o pela garganta.) 
Quero certeza, provas oculares, 

Ou, pela alma imortal do homem, 
Melhor seria que nascesse um c�o 
Que despertar-me a ira. 
IAGO - � isso, ent�o? 
OTELO – Fa�a-me ver, ou ter tal prova ao menos, 
Que n�o me reste aspecto nem detalhe 
Que deixe d�vida: pois sen�o, morre!”

No pr�logo de Leonor de Mendonça, Gon�alves Dias estabelece a rela��o 

entre Otelo e o Duque, demonstrando suas semelhan�as e diferen�as entre os 

dois:

O duque � nobre e desgra�ado; da nobreza tem o orgulho, da desgra�a 
a desconfian�a, e do tempo a vida e a supersti��o. O duque � cioso, e, 
not�vel coisa! � cioso n�o porque ama, mas porque � nobre. � esta a 
diferen�a que h� entre Otelo e d. Jaime. Otelo � cioso porque ama, d. 
Jaime porque tem orgulho. Ambos s�o cr�dulos e violentos, mas a 
credulidade de Otelo forma-se e caminha a passos lentos, porque o seu 
amor duvida; a sua viol�ncia, relevem-me a express�o, � vagarosa e 
caminha com a terr�vel majestade das lavas de um vulc�o. O duque cr� 
quanto basta ao bom senso de qualquer homem, e a sua viol�ncia � 
precipitada, porque ele n�o interessa com a inoc�ncia de sua esposa. 
Otelo mata a Desd�mona, mas chora antes de a matar e depois de a ter 
morto; o duque mata a Leonor de Mendon�a, mas sem l�grimas, porque 
o orgulho n�o as tem. (GON�ALVES DIAS, 1976, p. 7).

� obvio que Leonor de Medonça n�o replica totalmente a estrutura de 

Otelo. Como o pr�prio Gon�alves Dias demonstrou no trecho acima, os dois 

personagens de suas pe�as diferem no foco, at� mesmo em seus respectivos 

t�tulos, Otelo � a trag�dia do homem que cai em desgra�a pelo ci�me e mata sua 
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amada, enquanto Leonor � a trag�dia da mulher que sucumbe ao ci�me do 

marido e por ele � assassinada. No entanto podemos ver que Gon�alves Dias � 

�ntimo dos temas de Shakespeare, tendo contato com a obra do autor ingl�s no 

original, mesmo que suas pe�as fossem representadas no Brasil, via tradu��es de 

vers�es francesas.  

Para ilustrar essa afirma��o, podemos ver no mesmo pr�logo de Leonor de 

Mendonça Gon�alves Dias discutindo sobre as quest�es da arte, da literatura e 

da inova��o no teatro brasileiro, demonstrando seu entendimento e sua 

proximidade com a obra de Shakespeare:

(...) Shakespeare, que inventou o drama descrevendo fielmente a vida, 
j� havia achado a verdadeira linguagem da com�dia usando nela a 
prosa. Nos seus dramas ou cr�nicas foi Shakespeare conseq�ente 
consigo, usou simultaneamente da prosa e do verso, porque 
simultaneamente criava em ambos os g�neros. N�s por que o n�o 
havemos de imitar? (GON�ALVES DIAS, 1976, p. 11).

No trecho final da cita��o acima vemos Gon�alves Dias indagando por que 

n�o utilizar Shakespeare como modelo. Lembrando que nosso Romantismo foi 

um movimento de renova��o do esp�rito nacionalista e que nossos autores 

Rom�nticos poderiam “imitar” o bardo ingl�s para enriquecer nossa dramaturgia e 

literatura. Segundo afirma Faria (2001) os autores rom�nticos brasileiros j� tinham 

contato com a obra de Shakespeare no original em ingl�s. Ele atesta que o poeta 

�lvares de Azevedo lamentava o fato dos brasileiros s� conhecerem Hamlet e 

Otelo por meio do texto de Ducis, sugerindo que o trabalho do dramaturgo ingl�s 

fosse popularizado no Brasil.

3.4.1 Otelo e suas paródias.

Continuando a reflex�o sobre as reverbera��es geradas na cena brasileira 

pela presen�a de Otelo a partir da interpreta��o que Jo�o Caetano fez da trag�dia 
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shakespeariana falaremos tamb�m de duas par�dias de Otelo que remetem � 

encena��o desse mesmo ator.

Mais do que discutir as par�dias, lan�arei um olhar sobre elas como uma 

continua��o, talvez o est�gio final daquele efeito cascata de que falei 

anteriormente. Est�gio final, porque considero que a acomoda��o da obra 

shakespeariana se consolida justamente quando esta � finalmente apropriada por 

nossos parodistas que re-significam a obra dentro do contexto brasileiro, com 

distanciamento cr�tico necess�rio, pr�prio da par�dia, que modifica a obra, 

atrav�s do riso, tornando o tr�gico em c�mico.

Sant’Anna (1991) define a par�dia como um jogo intertextual, um efeito de 

linguagem em que “o texto parod�stico faz exatamente uma re-apresenta��o 

daquilo que havia sido recalcado. Uma nova e diferente maneira de ler o 

convencional. � um processo de libera��o do discurso” (SANT’ANNA 1991, p.30). 

No caso das par�dias de Shakespeare essa libera��o torna-se evidente, a 

tentativa dos parodistas que veremos a seguir � a de libertar Otelo das amarras 

que as conven��es do teatro rom�ntico, acentuadas pela atua��o de Jo�o 

Caetano, lhe impuseram. As par�dias v�o al�m do texto shakespeariano 

traduzido por Ducis. Elas se estendem a uma cena mais ampla, pois como afirma

Linda Hutcheon: “Parody (…) is a form of imitation, but imitation characterized by 

ironic inversion, not always at the expense of the parodied text37”. (HUTCHEON, 

1985 p.6)

As par�dias de Martins Pena e Joaquim Manuel de Macedo n�o se 

relacionam com Shakespeare propriamente, mas sim com a grandeza adquirida 

pelo Otelo de Ducis, encenado por Jo�o Caetano. Roberto Schwarz (1992) citado 

por Diniz (2001), afirma que a par�dia � a forma mais combativa de literatura, e 

que nos pa�ses em que a cultura � importada, a par�dia se torna uma forma 

quase natural de cr�tica. Embora as par�dias de Martins Pena e Macedo se 

contraponham � figura tr�gica de Otelo, aos exageros rom�nticos da encena��o 

de Jo�o Caetano, elas n�o representaram um rompimento definitivo com Jo�o 

Caetano, antes, no entanto, atestavam a grandeza daquele, uma vez que 

37 A par�dia (...) � uma forma de imita��o, mas imita��o caracterizada pela invers�o ir�nica, nem 
sempre � custa do texto parodiado. [minha tradu��o]
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podemos considerar que as par�dias nascem como contraponto a algo conhecido 

e sacralizado.

Antes de lan�ar um olhar sobre as pe�as de Martins Pena e de Macedo, 

que aqui neste trabalho chamo genericamente de “par�dias”, fa�o um breve 

aparte para a raz�o do uso do termo par�dia. N�o se trata aqui de definir as 

pe�as quanto ao seu g�nero preciso, n�o me interessa neste trabalho, identificar 

se tais obras s�o s�tiras, pastiches ou burlas do texto Shakespeariano. O que 

interessa aqui � o jogo intertextual entre as pe�as e as encena��es da pe�a de 

Shakespeare feitas por Jo�o Caetano, j� que as pe�as de Martins Pena e Macedo 

assumem tons tanto de cr�tica quanto de elogio ao primeiro ator a encenar Otelo

no Brasil. Nas palavras de Hutcheon (1985): Parody can obviously be a whole 

range of things. It can be a serious criticism, not necessarily of the parodied text; it 

can be a playful, genial mockery of codifiable forms. Its range of intent is from 

respectful admiration to biting ridicule.38 (HUTCHEON, 1985, p.15-16). Ainda 

segundo Hutcheon (1985) a par�dia � uma reformula��o, uma repeti��o com 

distanciamento cr�tico e � esse distanciamento que nos interessa nas pe�as de 

Martins Pena e Macedo.

3.4.1.2. Martins Pena, Os Ciúmes de um Pedestre.

A pe�a de Martins Pena � recheada de refer�ncias a Otelo, que � usado 

para caracterizar o personagem central. Os Ciúmes de um Pedestre ou o Terrível 

Capitão do Mato foi escrita por Martins Pena em 1845. Composta por um �nico 

ato em que a figura do valoroso general Otelo est� espelhada na de um policial 

subalterno ou pedestre, como eram conhecidos os capit�es-do-mato que eram 

respons�veis pela captura de escravos fugidos. Na pe�a de Martins Pena, o 

ci�me doentio do capit�o-do-mato o obriga a trancar a mulher e a filha dentro de 

casa toda vez que sai para trabalhar, por medo que as duas o enganem. Por�m 

quando ele sai de casa seu vizinho, Paulino, entra em sua casa subindo pelo 

38 A par�dia pode ser, obviamente, uma variedade de coisas. Pode ser uma cr�tica s�ria, n�o 
necessariamente do texto parodiado; pode ser uma zombaria genial e bem humorada de formas 
codific�veis. O alcance de suas inten��es pode ir desde a admira��o respeitosa at� a 
ridiculariza��o  contundente. [minha tradu��o]
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telhado. Na pe�a de Martins Pena, diferentemente de Otelo, a mulher do pedestre 

tem a inten��o de engan�-lo, traindo-o com o vizinho, pois est� cansada de viver 

trancada em casa por conta do ci�me doentio do marido. Sua inten��o se revela 

nas falas abaixo, que s�o ouvidas por Paulino, escondido do outro lado da porta 

no escuro:

ANACLETA – Pensa meu marido que se guarda uma mulher 
prendendo-a debaixo de sete chaves! Simpl�rio! N�o sabe que quando 
elas n�o se guardam a si mesmas, nem quantas fechaduras e portas h� 
s�o capazes de as reter. O pior �s vezes � desconfiar.
PAULINO, � parte, caminhando – N�o h� d�vida, o pior � desconfiar...
ANACLETA – Os ci�mes despropositados de alguns maridos fazem 
com que as mulheres pensem em coisas que nunca lhe passariam pela 
cabe�a, se eles tivessem mais confian�a.
PAULINO, � parte – Pobres maridos! Eu arrisco-me a falar-lhe...
ANACLETA – Se o meu n�o me atormentasse com ci�mes, eu n�o teria 
de certo dado aten��o ao meu vizinho...
PAULINO, � parte – Ai que fala da pessoa!
ANACLETA – Pois como desconfia de mim, hei de namorar o vizinho, 
ainda que n�o seja para vingar-me...
PAULINO, alto – Sim, sim, meu bem, vinga-te! Aqui estou eu para 
vingarmo-nos! (cena iii)

Na cena seguinte o Pedestre entra em casa trazendo Alexandre, o 

namorado de sua filha Balbina, disfar�ado de negro, trazendo uma carta para 

Balbina na qual prop�e que ela fuja e se case com ele. O pedestre ignora que 

Alexandre seja o namorado da filha, por estar pintado de negro, pensa que ele � 

um escravo fugitivo a quem capturou. Enfurecido com a leitura da carta, o 

Pedestre, em sua rea��o faz uma alus�o ao Otelo de Jo�o Caetano; vejamos:

PEDESTRE – Veremos quem � capaz de lograr-me .. Lograr Andr� 
Camar�o! C� a menina, levarei a palmat�ria. Santa panac�ia para 
namoros! E minha mulher... Oh, se lhe passar somente pela ponta dos 
cabelos a id�ia de enganar-me, de se deixar seduzir... Ah, nem falar 
nisso, nem pensar! Eu seria um tigre, um le�o, um elefante! A mataria, a 
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enterraria, a esfolaria viva. Oh, j� tremo de furor! Vi muitas vezes Otelo 
no teatro, quando ia para plat�ia por ordem superior. O crime de Otelo � 
uma migalha, uma ninharia, uma nonada, comparado com o meu... 
Enganar-me! Enganar, ela! Ah, nem sei do que seria capaz! Amarrados 
ela e o seu amante, os mandaria de presente ao diabo, acabariam na 
ponta desta espada, nas unhas destas m�os, no tal�o destas botas! 
Nem quero dizer do que seria capaz. (cena vi)

Essa fala do Pedestre marca a primeira cita��o brasileira que traz Otelo 

como refer�ncia a um marido ciumento. No trecho tamb�m h� as compara��es 

com animais ferozes, lembrando que o pr�prio Jo�o Caetano em suas Lições 

Dramáticas, conforme citei anteriormente, j� havia dito que para compor o 

personagem Otelo, quando falasse deveria dar ao espectador a id�ia do rugido de 

um le�o africano. Por�m a cita��o torna-se mais rica em alus�es se a olharmos 

por outros �ngulos e pudermos nos indagar sobre algumas quest�es.

Primeiramente vemos as �bvias alus�es aos ferozes rugidos do ator Jo�o 

Caetano em sua interpreta��o de Otelo na �poca. Mas outra quest�o interessante 

� que o Pedestre estivera no teatro, n�o para assistir �s pe�as, mas sim “quando 

ia para platéia por ordem superior”. Ou seja, era fun��o do Pedestre, que � uma 

esp�cie de policial de baixa patente, al�m de capturar escravos fugitivos, tamb�m 

manter a ordem nas apresenta��es teatrais. Mas estas n�o s�o as �nicas 

refer�ncias. Mais uma ironia sutil de Martins Pena pode ser percebida no 

personagem Alexandre que para conseguir se aproximar da filha do pedestre, 

Balbina, disfar�a-se de negro para ser capturado por aquele. Pintar-se de preto 

era comum nos palcos para atores brancos que representavam personagens 

negros; nesse caso, podemos inferir que a cr�tica a Jo�o Caetano se apresenta 

de uma forma velada - assim como o personagem pretendente da filha do 

pedestre n�o era negro, Jo�o Caetano tamb�m n�o o era e se pintava de negro 

para representar Otelo. 

A trama da pe�a de Martins Pena reproduz algumas refer�ncias no n�vel 

textual �s falas de Otelo como, por exemplo, a cena em que o pedestre, 

amea�ando matar sua esposa ap�s descobrir sua trai��o, cita a fala de Otelo 

para Desd�mona quando este est� prestes a mat�-la. Em Shakespeare temos:
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OTHELLO- Have you pray'd to-night, Desdemona?
OTHELLO - Well, do it, and be brief; I will walk by39:

Enquanto em Os ciúmes de um pedestre, lemos:

PEDESTRE – J� fizeste as tuas ora��es?
PEDESTRE – Recomenda tua alma a Deus, que eu esperarei um 
instante.

Outro elemento da trag�dia shakespeariana reproduzida na pe�a de 

Martins Pena � em rela��o � prova de que a filha do pedestre o enganava. 

Enquanto Otelo se convence da trai��o inexistente de Desd�mona por causa do 

len�o que esse dera a ela, o pedestre tem como prova da trai��o da esposa uma 

carta. Segundo Magaldi (2001) esse � um recurso muito importante nas com�dias 

de Martins Pena, pois sem as cartas, os desfechos de algumas pe�as seriam 

imposs�veis. No entanto essa altera��o de len�o para carta se d� tamb�m na 

vers�o francesa de Ducis:

Magalh�es Junior (1972) afirma que nessa altera��o grosseira do objeto 

que desencadeia o ci�me de Otelo, Ducis, para dar exist�ncia a tal carta, viola as 

leis de verossimilhan�a, fazendo que o senador Odalberto (Brab�ncio), pai de 

Hedelmonda (Desd�mona), obrigue a filha a assin�-la. 

Como vimos, as refer�ncias diretas a Otelo n�o eram exatamente 

refer�ncias � pe�a de Shakespeare, mas sim alus�es �s representa��es de Otelo

por Jo�o Caetano. E foi exatamente nisso que a censura da �poca se incomodou 

com a par�dia de Martins Pena, assim que este submeteu a pe�a aos censores. 

39 OTELO: Fizeste tuas ora��es esta noite, Desdemona?
OTELO: Faze-as e sejas breve, enquanto andarei por a�. [minha tradu��o]
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Segundo Magalhães Junior (1972), o primeiro censor designado para 

avaliar Os ciúmes de um pedestre foi Luís Honório Vieira Souto, que era uma 

pessoa ligada a João Caetano por laços profissionais, já que trabalhava para o 

ator traduzindo peças francesas para o repertório do mesmo. Além disso, também 

havia laços familiares, pois era casado com a enteada do intérprete de Otelo. 

Magalhães Junior (1972) reproduz o seguinte comentário do censor de Martins 

Pena:

(...) pode dar ocasião a que enxergue alguém, em semelhante 
arremedo, intenção manifesta de meter-se a ridículo o único ator 
brasileiro que entre nós tem representado o papel de Otelo; mormente 
sendo constante que circunstâncias, de bem recente rivalidade, podem 
concorrer para envenenar qualquer má interpretação que se queira dar. 
(MAGALHÃES JUNIOR 1972, p. 162-163)

O censor de Martins Pena enxergou Os ciúmes de um pedestre como um 

atrevimento de seu autor com o intuito de arranhar a imagem e a glória de João 

Caetano. Dessa forma ele conclui com seu parecer sobre a peça:

Nesse pressuposto, não só para evitar qualquer desar, que por esta 
maneira se queira irrogar a um ator, que além de pelo seu talento 
honrar o país que o viu nascer, é nosso consócio; como para arredar a 
possibilidade de alguma ocorrência bem desagradável, sou da opinião 
que vá a comédia ao seu autor, com cópia deste parecer, sendo ele 
convidado a eliminar tudo quanto é relativo à paródia de Otelo e depois 
volte para ser licenciada. (MAGALHÃES JUNIOR, 1972, p. 164-5).

Em carta para um secretário do Conservatório Dramático Brasileiro e amigo 

José Rufino Rodrigues de Vasconcelos, Martins Pena desabafa:
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Deus me d� paci�ncia com a Censura! (...) O senhor Censor... coitado! 
Julgo que est� com catarata... na intelig�ncia, pois viu um ataque a 
Jo�o Caetano, onde n�o havia sen�o uma simples par�dia ao Otelo; 
par�dias que se permitem nas partes do mundo mais civilizadas (PENA, 
apudMAGALH�ES JUNIOR , 1972, p. 167). 

Martins Pena consegue que sua pe�a seja aprovada pela censura quatro 

meses depois de envi�-la para o primeiro censor, por�m teve que ceder e fazer 

algumas das modifica��es sugeridas pelos censores. 

3.4.1.3. Joaquim Manuel de Macedo, O novo Otelo.

A par�dia de Joaquim Manuel de Macedo, O novo Otelo, � uma pe�a de 

um ato �nico, assim como a de Martins Pena, com apenas nove cenas. O n�mero 

de personagens tamb�m � menor em compara��o a Os ciúmes de um pedestre. 

H� apenas quatro personagens, mais o cachorro que pertence a Francisca, 

chamado Querido. Sendo este, ali�s, o motivo das confus�es, pois Calisto, o dono 

do armarinho e pretendente de Francisca, o confunde como sendo seu rival. 

Calisto � ator em um teatro local onde interpretar� Otelo. Calisto ensaia as falas 

da pe�a compulsivamente e deseja sentir ci�mes de sua amada Francisca, para 

que possa representar O Mouro de Veneza com mais propriedade. Vejamos o 

seguinte trecho em que Calisto em cena diz:

Calisto – Adoro tanto esta rapariga, tanto, como minha parte de 
Otelo...sim...porque mais � imposs�vel. Oh! Se fosse ela que fizesse o 
papel de Hedelmonda...com que prazer e arrebatamento eu lhe daria a 
punhalada do quinto ato!
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Macedo usa o nome de Hedelmonda ao invés de Desdêmona, pois suas 

referências são ao texto de Ducis traduzido por Gonçalves de Magalhães. 

Fazendo com que O novo Otelo, seja uma crítica ainda mais evidente à 

representação de João Caetano, que tem o nome citado na peça logo no início da 

segunda cena, com Calisto ensaiando uma fala de Otelo: em seguida este diz:

(...) esta entrada é sublime! E diabo me leve se não fico dez furos 
acima do João Caetano. (cena II)

Ao fundir a imagem do grande João Caetano com a figura medíocre e 

delirante do protagonista Calisto que, ao interpretar Otelo num teatrinho de bairro, 

se julgava melhor que o próprio João Caetano, Macedo faz um jogo interessante 

de imagens, pois ao mesmo tempo que exalta o ator pela sua grandeza também 

diminui sua glória na figura medíocre de Calisto.

Continuando com seu ensaio de Otelo, em outra fala Calisto faz mais uma 

referência à representação exagerada que João Caetano realizou da tragédia 

Shakespeariana com seu mouro de Veneza impulsivo que rugia no palco como 

um animal feroz: 

é preciso que eu me exaspere, que eu esbraveje mordido pelo ímpeto 
do ciúme. É preciso, é inevitável, ou então não passarei de um Mouro 
de Veneza muito ordinário. (cena III)

Ao sobrepor a imagem do grande ator João Caetano com a de um ator 

medíocre que vive a situação ridícula de sentir ciúme de sua amada por causa de 

seu cachorrinho de estimação e que em seus ensaios usa uma vela fazendo as 

vezes do punhal que Otelo usou para matar Desdêmona, Macedo cria um efeito 

interessante e um tom de crítica que ao mesmo tempo que diminui exalta a glória 
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de Jo�o Caetano. Diminui porque Calisto se julga melhor que Jo�o Caetano e 

exalta porque o del�rio das situa��es vividas pelo personagem de Macedo faz 

com que ele se afaste do Jo�o Caetano.

Macedo reproduz, em algumas partes da pe�a, trechos da tradu��o que 

Gon�alves de Magalh�es fez da vers�o de Ducis. Como vimos, o poeta franc�s 

realizou diversas modifica��es no texto de Shakespeare, tornando o texto muito 

diferente de sua vers�o original. Isso nos leva a questionar se o t�tulo da pe�a de 

Macedo tamb�m n�o seria uma alus�o a isso. Poder�amos inferir que O novo 

Otelo se trata de um outro Otelo, aquele de Ducis e n�o o Otelo de Shakespeare? 

E ao reproduzir o texto de Ducis, estaria Macedo, em sua par�dia, brincando com 

o fato de Jo�o Caetano n�o ter usado o original em sua pe�a e assim o grande 

ator ao inv�s de contribuir para a cena teatral, estaria fazendo justamente o 

contr�rio? Haja vista o problema da tradu��o que era encarado pela cr�tica, 

defensora de um teatro verdadeiramente brasileiro, como o motivo pelo qual o 

teatro brasileiro estaria se extinguindo.

3.5 O mouro de Veneza como um de nós

Para terminar este cap�tulo, findado o efeito em cascata com as par�dias 

mencionadas acima, inicia-se uma nova perspectiva para a obra shakespeariana 

e suas rela��es com o ambiente cultural brasileiro. Veremos, a partir de agora, 

como O Mouro de Veneza se transforma ap�s as sucessivas “quedas” na cascata

de processos intertextuais que mediaram sua chegada ao Brasil para ent�o 

navegar no leito da literatura e identidade nacional. � neste sentido que afirmo no 

fechamento deste cap�tulo que, finalmente, Otelo torna-se um de n�s, brasileiro. 

Coube �quele que � considerado o maior de nossos romancistas do s�culo 

XIX a incumb�ncia de tornar Otelo brasileiro. Trata-se obviamente de Machado de 

Assis. Uma das caracter�sticas de toda a obra Machadiana � o uso constante de 

refer�ncias a autores do c�none liter�rio ocidental. Dentre essas refer�ncias 

presentes em sua obra encontra-se William Shakespeare. Jos� Luiz Passos 

(2007) contabiliza em sua obra sobre Machado que Shakespeare é, sem dúvida, 

o autor de presença mais sistemática na obra de Machado, contando, (...), com 
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mais de duzentas referências diretas no conjunto de sua obra (PASSOS, 2007, p. 

193).

Machado demonstrou particular preferência pelas tragédias, dentre elas 

Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta. A presença de Shakespeare na obra 

do autor brasileiro foi estudada em minúcias por Eugênio Gomes, crítico literário 

que se dedicou a estudar Machado de Assis pela ótica intertextual da obra 

daquele autor, mapeando ecos shakespearianos nos romances, nas crônicas, nos 

contos e na crítica produzida por Machado.

Dentre as tragédias shakespearianas que aparecem retrabalhadas por 

Machado de Assis, aquela que interessa a este trabalho é Otelo pois Helen 

Caldwell, autora de um trabalho fundamental sobre a construção narrativa de 

Dom Casmurro como um reflexo da Tragédia do Mouro de Veneza, em O Otelo 

brasileiro de Machado de Assis, publicado em 1960 nos Estados Unidos e 

lançado em português, no Brasil somente 2002, assevera o seguinte sobre a 

presença de Otelo nas obras do bruxo do Cosme Velho:

O Otelo de Shakespeare aparece no argumento de vinte e oito 
narrativas, peças e artigos. Otelo não foi a única peça de Shakespeare 
da qual Machado se serviu: Romeu e Julieta serve de trama para um 
romance e nove contos; o personagem Hamlet aparece um pouco por 
contaminação - mesmo quando se está tratando dos Otelos; Ofélia, 
Jaques, Caliban, Lady Macbeth e outros personagens ressurgem 
miraculosamente nos subúrbios do Rio de Janeiro (CALDWELL, 2002, 
p.18-20).

A crítica tem se ocupado com freqüência da influência do Mouro de Veneza

nos três romances da segunda fase de Machado de Assis, a saber: Memórias 

póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Segundo Gomes 

(1960) ecos da tragédia de Otelo ressoam de maneira mais patética no Dom 

Casmurro (...) (GOMES, 1961, p.17).
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Gomes (1961) esquadrinha, em um artigo sobre Machado de Assis, tr�s 

cap�tulos de Dom Casmurro em que o drama de Otelo se revela confessadamente 

no romance machadiano; os cap�tulos s�o: (a) Uma ponta de Iago, (b) Uma 

reforma dramática e (c) Otelo. Em (a) o personagem Jos� Dias � comparado a 

Iago, pois � o respons�vel por semear a semente da d�vida em Bentinho, por�m 

n�o t�o ardilosamente como Iago faz com Otelo. Em (b) em pleno del�rio de 

ci�me, o narrador de Dom Casmurro sugere que a a��o da pe�a seja invertida,

que come�asse do fim e terminasse no come�o, para que uma est�ria de fim 

tr�gico terminasse com um fechamento terno.  A reforma dram�tica proposta pelo 

narrador � a pr�pria estrutura da obra machadiana, pois o flash-back, utilizado no 

romance, que se inicia pelo fim, demonstra que a reforma dram�tica j� est� feita, 

e � o pr�prio romance. H�, portanto, duas reformas: aquela anunciada no 

cap�tulo, e a reforma de g�nero, realizada por Machado, transferindo o drama 

shakespeariano para o romance. E por que o romance? Em seu c�lebre artigo 

Instinto de nacionalidade, publicado pela primeira vez em 1873, o autor discorre 

sobre a prefer�ncia nacional pelo g�nero: 

De todas as formas v�rias as mais cultivadas atualmente no Brasil s�o o 
romance e a poesia l�rica; a mais apreciada � o romance, como ali�s 
acontece em toda a parte, creio eu. S�o f�ceis de perceber as causas 
desta prefer�ncia da opini�o, e por isso n�o me demoro em apont�-las. 
N�o se fazem aqui (falo sempre genericamente) livros de filosofia, de 
ling��stica, de cr�tica hist�rica, de alta pol�tica, e outros assim, que em 
alheios pa�ses acham f�cil acolhimento e boa extra��o; raras s�o aqui 
essas obras e escasso o mercado delas. O romance pode-se dizer que 
domina quase exclusivamente. N�o h� nisto motivo de admira��o nem 
de censura, tratando-se de um pa�s que apenas entra na primeira 
mocidade, e esta ainda n�o nutrida de s�lidos estudos. Isto n�o � 
desmerecer o romance, obra d'arte como qualquer outra (...).(ASSIS, 
1959, p. 32). 

J� em (c), naquele cap�tulo denominado “Otelo” o narrador conta os

pensamentos que teve ap�s assistir a uma representa��o da trag�dia no teatro.
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As duas obras j� estariam pr�ximas entre si, seja pelo supostos tri�ngulos 

amorosos, seja pela tem�tica do ci�me como for�a motriz de seus personagens, 

entretanto h� mais entre Otelo e Dom Casmurro do que mera coincid�ncia 

tem�tica.

Os dois personagens refletem em suas rea��es ao ci�me quest�es sociais 

das sociedades em que est�o inseridos, cada um a seu tempo. O Mouro, general 

do ex�rcito de Veneza, homem rude que dentro da sofisticada sociedade 

veneziana tem seu valor reconhecido apenas por sua bravura e capacidade como 

homem de guerra, al�m do fato de etnicamente ser um elemento de estranheza, 

cujo casamento com uma mo�a branca desperta n�o s� o preconceito, mas abre 

uma brecha para que por meio dessa “desvantagem” Iago possa manipul�-lo para 

atingir seu intento, vingar-se de Otelo e de C�ssio. Entretanto, quem sofre as 

conseq��ncias � a inocente Desd�mona, que n�o escapa ao destino das 

mulheres subjugadas � �tica masculina. Bentinho, quando jovem, bem vinculado 

socialmente, vivia sob a repress�o do ambiente familiar que j� tra�ara seu destino 

no sacerd�cio crist�o. Bentinho era manipulado pelas vontades da m�e, que 

desejava v�-lo tornar-se padre, suprimindo a escolha de Bentinho que viu em 

Capitu uma forma de afirmar-se como sujeito perante a autoridade da m�e, sendo 

seu amor por Capitu tanto um impedimento como uma forma de escapar da 

acomoda��o social a que estava submetido. Assim como Desd�mona foi para 

Otelo uma forma de escapar de sua condi��o de estrangeiro, de n�o-veneziano, 

de negro, de Mouro, de b�rbaro. Esses caracteres d�spares no que tange suas 

forma��es sociais t�m a mesma rea��o quando tocados pelo ci�me, ou seja, 

matar suas amadas. O que difere os dois s�os os m�todos. Otelo, guerreiro, 

derramar� o sangue de Desd�mona e seu pr�prio, Bentinho exilar� sua amada e 

a si mesmo, tornando-se Dom Casmurro. 

Bentinho n�o repete Otelo, afinal este age pela viol�ncia fruto de sua 

condi��o de guerreiro e homem rude; Bentinho � racional e calculista, sofisticado 

na maneira de pensar e reagir, pois est� inserido num outro contexto, numa 

sociedade burguesa do s�culo XIX, embora perpasse pela �tica tanto de um 

quanto de outro, as mesmas caracter�sticas de machista e patriarcal, e isso � o 

que os dois t�m de universal.
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Dom Casmurro não parodia Otelo, entretanto Machado utiliza a obra de 

Shakespeare como alegoria, recontextualizando-a para nosso ambiente cultural, 

valendo-se daquilo que é universal no caráter humano, seja na Inglaterra 

elisabetana, seja no Brasil do século XIX, ou seja, o ciúme e as lentes pelas quais 

esse sentimento é desfocado, deformado, o machismo e a ótica patriarcal. Nas 

palavras do próprio Machado em seu artigo Instinto de Nacionalidade: 

(...) se o Hamlet, o Otelo, o Júlio César, a Julieta e Romeu têm alguma 
coisa com a história inglesa nem com o território britânico, e se, 
entretanto, Shakespeare não é, além de um gênio universal, um poeta 
essencialmente inglês. Não há dúvida que uma literatura, sobretudo 
uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos 
que lhe oferece a sua região, mas não estabeleçamos doutrinas tão 
absolutas que a empobreçam. . (ASSIS, 1959, p. 32).

Machado se apropria dos assuntos que lhe foram oferecidos para 

reescrever a tragédia de Otelo, ajustando-o à realidade nacional sob forma de 

romance já que até então Otelo só estivera entre nós na forma de drama. Porém, 

parafraseando Machado, está claro por meio de alusões explícitas à tragédia 

shakespeariana que se Dom Casmurro tem algo com a história brasileira ou com 

nosso território, é o fato de Machado ser, além de um gênio universal, um autor 

essencialmente brasileiro, daí que seu Otelo seja necessariamente brasileiro. No 

entanto, Schwarz afirma que [c]otejado com seu modelo, o Casmurro aparece 

como uma variante original, seja porque recombina Otelo e Iago em uma só 

pessoa, seja porque mistura as condições de personagem e de narrador, 

tornando incerta uma distinção importante40 (SCHWARZ, 2006, p.8). 

A apropriação de textos anteriores é um artifício próprio da literatura para 

que se renovem as enunciações. O jogo que Machado faz com a peça de 

Shakespeare nos instrui quanto a outro tipo de apropriação, marcado pela 

distinção que oferece originalidade ao texto que reutiliza o passado como forma 

40 Grifo meu
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de atualizar o gênero, a literatura e a identidade nacional. Shakespeare torna-se 

modelo para literaturas nascentes como vimos acima nas palavras de Machado e 

anteriormente nas primeiras seções deste capítulo pois, como afirma Marsden, 

Shakespeare defines the qualities of an emerging national literature - and 

indirectly establishes the virtues of the British national character (...). Shakespeare 

represents a distinctly English mode that could be appropriated for the patriotic 

cause (…)41 (MARSDEN, 1995, pp. 48-50).

Considero que o romance machadiano em questão seja fundamental para 

entendermos, como proponho no subtítulo que fecha este capítulo, que é através 

de Machado, sobretudo em Dom Casmurro, que Otelo se torna um de nós. 

Lembrando que a professora Norte Americana intitula sua obra chamando Dom 

Casmurro de “Otelo brasileiro”. Tomo emprestado a idéia desta professora para 

demonstrar que a trajetória de Otelo no Brasil segue um processo de 

abrasileiramento. Não se trata, no entanto, de adaptação, versão, tradução, mas 

de uma completa re-significação da obra de Shakespeare sob os trópicos, um 

Otelo nacional, brasileiro, tropical.

Segundo Caldwell (2002), Machado de Assis estabelece com a peça de 

Shakespeare um jogo de referenciação, como num lance de espelhos que ora 

aproxima, ora afasta, distorce ou deforma o enredo Shakespeariano servindo aos 

propósitos narrativos de Machado. Caldwell situa os personagens de Machado 

em correspondência com os personagens da obra do autor inglês. Deste modo 

Escobar torna-se Miguel Cássio; José Dias, uma ponta de Iago; Capitu seria 

Desdêmona; e o ciúme de Bento o torna Otelo.

Gomes, na obra Shakespeare no Brasil, publicada em 1961, adverte que a 

referida obra visa primordialmente a revelar os m�ltiplos efeitos da arte de 

Shakespeare sobre a sensibilidade ou o pensamento brasileiro. (GOMES, 1961, 

p.11). Ora se o crítico se preocupa em revelar que destinos a arte shakespeariana 

teve no Brasil, sobretudo, em nossa sensibilidade e pensamento, estamos falando 

de duas faculdades humanas mediadas pela linguagem, ou seja, inerentemente 

ligadas à nossa identidade. Quando Machado de Assis se apropria da obra 

41 Shakespeare define as qualidades de uma literatura nacional emergente - e, indiretamente, 
estabelece as virtudes do caráter nacional britânico (...). Shakespeare representa um modo 
distintamente Inglês que pode ser apropriado para a causa patriótica. [minha tradução]
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Shakespeariana para reescrevê-la, essa re-escritura passará pelo crivo do 

pensamento e sensibilidade de autor brasileiro que se utiliza do Otelo de 

Shakespeare, que já freqüentava nosso ambiente cultural, inserido numa herança 

literária multifacetada que vem desde o palco neoclássico francês para negociar 

identidade brasileira de Otelo e sua transformação dentro do ambiente cultural 

brasileiro.

Os propósitos para os quais uma obra, um autor é apropriado por uma 

cultura diferente, como é o caso de Shakespeare, não necessariamente têm a ver 

com aspectos literários. 
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4. Considerações finais

Inicio estas considerações ressaltando que esta dissertação pretende 

contribuir com os estudos da presença de Shakespeare no Brasil e para tal optei 

por Otelo, pois se trata da peça do autor inglês que primeiro chegou ao Brasil e 

teve sua primeira encenação no século XIX, ainda que por caminhos tortuosos, 

Otelo no Brasil é contemporâneo do período de formação e afirmação da literatura 

brasileira. Como a proposta do trabalho era investigar marcas dessa presença do 

Mouro de Veneza entre nós e as relações que a obra de Shakespeare 

estabeleceu com o ambiente cultural brasileiro, busquei entender os contornos 

identitários dentro da perspectiva da identidade brasileira que o Otelo adquire e 

irradia.

Para tal empreitada, primeiramente busquei no primeiro capítulo discutir 

definições de identidade para delimitar quais questões referentes à identidade iria 

abordar pois, por se tratar de tema amplo, era necessário fundamentar o debate 

acerca da identidade brasileira do Mouro de Veneza; para tal lancei mão de 

conceitos de Stuart Hall (1998), que lida com a identidade cultural mais 

apropriada a este trabalho que discute a identidade cultural brasileira mediada por 

Otelo.

Num segundo momento aproximo Otelo do ambiente cultural brasileiro 

naquilo que o personagem shakespeariano tem de comum com a literatura 

brasileira, notadamente a questão racial. Tentei identificar no Otelo de 

Shakespeare aquelas imagens em que o negro fosse retratado de maneira 

semelhante a como ele foi retratado nas obras da literatura brasileira. O objetivo 

não era usar a questão racial preocupando-me com as possíveis marcas racistas 

ou ideológicas no texto, mas usar este componente étnico e ideológico contido na 

questão racial para comparar o repertório de imagens e estereótipos usados para 

caracterizar o negro na nossa literatura e aqueles usados para designar Otelo, 

haja vista que há uma grande distância cultural e temporal entre a Inglaterra do 

século XVI e o Brasil do século XIX e causa estranheza que a figura de Otelo, o 

general valoroso e nobre de Veneza, identificado tantas vezes como negro ao
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longo da peça esteja presente no seio de uma sociedade que tinha seu modo de 

produção ainda baseado na escravidão africana 

Ao longo desta dissertação vimos a obra de Shakespeare como um 

mediador entre culturas. Diferentemente de uma abordagem pós-colonialista, 

percebo que a presença de Otelo não se vincula diretamente à presença de uma 

metrópole européia que tenha imposto sua língua, sua cultura. O processo pelo 

qual Otelo chega ao Brasil tem a ver com outras questões. Primeiramente porque 

é obra traduzida e é aí que se percebem as diferenças em relação à visão da 

crítica pós-colonial, já que Otelo no Brasil vem através da tradução francesa de 

Ducis, que incorpora e alimenta um processo palimpsestico de traduções, 

versões, adaptações, paródias e reescritas que neste trabalho ilustro através do 

que chamei de efeito cascata. Além disso, Shakespeare chega num momento de 

efervescência nacionalista e são aqueles autores que ajudaram a forjar a 

identidade nacional pelo discurso literário, ou seja, nossos românticos no século 

XIX principalmente, que mais se apropriam do Otelo shakespeariano, na busca 

por modelos elegeram Shakespeare como força criadora e inspiradora para nosso 

ambiente cultural, sobretudo, na literatura e no teatro. Esse processo a que foi 

submetido o Otelo shakespeariano no Brasil resultou num volume abundante de 

obras que fazem alusão a Otelo ou possuem algum traço em comum, seja como 

influência, seja como fonte de inspiração. Vemos isso em obras como Leonor de 

Mendonça, de Gonçalves de Magalhães, Os Ciúmes de um Pedestre de Martins 

Pena, O novo Othelo de Manuel de Macedo. E ainda há Dom Casmurro de 

Machado de Assis, que opera com o texto shakespeariano num outro nível, não 

no da paródia, nem da citação, mas estabelece uma recriação, uma re-escritura 

total da peça, que reforma a obra de Shakespeare acrescentando contornos 

brasileiros ao Otelo.

Para falar em Otelo sendo encenado em palcos brasileiros no século XIX, 

foi necessário falar em João Caetano, figura mais proeminente do teatro 

romântico brasileiro, o ator-empresário que foi um dos grandes nomes da cena 

teatral brasileira, considerado o responsável pela profissionalização do teatro 

nacional.
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Foi no papel de Otelo que João Caetano obteve o maior êxito de sua 

carreira. Entretanto a versão que João Caetano usa em sua célebre interpretação 

de Otelo é a tradução para o português da imitação francesa do texto de 

Shakespeare feita no século XVIII pelo poeta Jean-François Ducis. 

São as encenações de Otelo por João Caetano que geram reações e 

reverberações na cena brasileira. Essas reações, quando em tom de crítica, 

rechaçam o fato de o teatro nacional ser feito basicamente por traduções, entre 

elas traduções consideradas mal feitas ou de mau gosto, como era considerado o 

Otelo neoclássico de Ducis, por parte de nossos autores românticos. Os elogios à 

interpretação de João Caetano devem-se ao fato de que sem sua encenação, 

talvez, Otelo e Shakespeare tivessem tomado outro caminho no ambiente cultural 

brasileiro.

Desde a chegada de Otelo ao Brasil com a re-tradução para o português 

da versão francesa de Ducis e a encenação que João Caetano fez dessa versão, 

suas reverberações nos palcos por meio das paródias discutidas aqui 

demonstram que a obra de Shakespeare causou inquietação na cena nacional. 

As paródias que menciono surgem como vozes dissonantes que invertem o 

sentido do texto, atuando como uma voz antagônica em relação ao texto 

parodiado; porém, essa questão se torna opaca, uma vez que o texto parodiado é 

a tradução de Ducis e não o original do bardo; além disso, as paródias parecem 

aludir às encenações de João Caetano da peça, e não tanto ao Otelo de 

Shakespeare. 

A verdadeira ruptura com essa visão de Otelo só acontece com Machado 

de Assis. Passos (2005) afirma que  Machado, numa resenha sobre o poeta 

romântico Alvarez de Azevedo, comentou sobre a mudança de sensibilidade na 

recepção romântica que teve a obra de Shakespeare, e afirmou: Amava 

Shakespeare, e daí vem que [Azevedo] nunca perdoou a tosquia que lhe fez 

Ducis [grifo do autor]. (MACHADO, apud PASSOS 2005 , p.172.) Passos ainda 

ressalta que Machado tornou-se o primeiro escritor brasileiro a incorporar 

Shakespeare sistematicamente em seu trabalho de criação. Em Dom Casmurro, 

Machado condensa os elementos de Otelo de modo a reescrever a tragédia 

shakespeariana a partir do prisma de seu personagem. Passos advoga que
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Machado’s uses of Shakespeare were neither sporadic nor ornamental. 
(…) They claim for Brazilian literature an unusual kind of relationship 
with European literature, one that brings into picture anachronism and 
parody as a step forward into literary modernity42. (PASSOS, 2005, p. 
180).

Dessa forma, as cita��es, as apropria��es e as re-escrituras que Machado 

faz de Otelo em Dom Casmurro criam uma nova identidade e oferecem uma re-

significa��o que estabelece um novo paradigma para se ler Otelo. 

Pretendi, com este trabalho, oferecer uma contribui��o para compreender 

os c�digos culturais que atuaram nas diferentes vers�es, adapta��es, par�dias e 

re-escrituras de Otelo nos diferentes contextos hist�ricos e s�cio-culturais, e como 

esses c�digos atuaram para a forma��o de identidades brasileiras de Otelo. Creio 

que o tema ainda esteja longe de ser esgotado, pois a presen�a de Shakespeare 

no Brasil carece de estudos aprofundados, n�o somente quanto a Otelo e suas 

rela��es com autores brasileiros como Machado de Assis, como foi o caso deste 

trabalho; julgo que ainda h� muito a desvendar sobre a rela��o de Shakespeare 

com o Brasil e a identidade brasileira, lembrando que Hall (2000) citado por 

Martins (2004) v� a identidade n�o com algo singular, mas como sendo m�ltipla, 

definida historicamente e sujeita a transforma��es, dependendo de como os 

sistemas culturais em que est� inserida a representa. Isso vale para os indiv�duos 

e as imagens que s�o constru�das de autores e de suas obras. 

42as apropria��es que Machado faz de Shakespeare n�o foram espor�dicas, nem ornamentais. 
(...) elas reivindicam para a literatura brasileira um elo incomum com a literatura europ�ia, que traz 
� cena o anacronismo e a par�dia como um passo adiante em dire��o � modernidade liter�ria 
[minha tradu��o]
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