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RESUMO: Este artigo tem como objetivo realizar uma abordagem literária da 
obra Otelo, de William Shakespeare, na disciplina de Língua Inglesa, bem 
como desenvolvê-la na implementação, junto aos alunos, buscando novas 
possibilidades de atividades em sala de aula. Trabalhar com obras de 
Shakespeare faz-se imprescindível na Língua Inglesa, bem como, na literatura 
de Língua Portuguesa. Suas produções continuam atuais no século XXI, 
possibilitando diferentes análises e estudos, pela completude de seus escritos. 
Neste trabalho, privilegiou-se a figura feminina, através de Desdêmona e 
Emília, pois, apesar de decorridos séculos desde a sua criação, o assunto 
proporciona grandes debates em torno do assunto. Muitas problemáticas ainda 
hoje permanecem sem grandes mudanças, suscitando possibilidades de 
confrontos entre dois tempos, com contextos históricos diferentes, tendo 
aproximação com a realidade vivida pelos alunos. 
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1 – APRESENTAÇÃO 
 

 
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino 
biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea 
humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 
civilização que elabora esse produto intermediário entre o 
macho e o castrado que qualificam de feminino.     
(BEAUVOIR, 1980, p.09) 
 

 As relações das mulheres com uma sociedade inteiramente voltada ao 

masculino, ao longo dos séculos, foram conflitantes. A pesquisa pelo assunto 

em vários momentos da história se perde ou é obscura, pois a história foi, 

durante muitos séculos, escrita por homens e analisada sob o ponto de vista 

masculino. Os interesses, muitas vezes, diferem das discussões propostas pelo 
gênero feminino. As mulheres ocuparam, por muito tempo, um papel 

secundário na história, porém nem sempre foi assim. 

 Houve um tempo, quando a sociedade vivia essencialmente da coleta, 

em que homens e mulheres dividiam o trabalho igualitariamente. Eles eram 

encarregados da caça e elas, da agricultura familiar. Não existia um padrão 
hierárquico nessa sociedade. Sem contar que, como aponta Muraro (1991, p. 

6), “o homem não conhece com precisão a sua função reprodutora e crê que a 

mulher fica grávida dos deuses”.  Contudo, aos poucos, eles descobriram que 

tinham parcela de responsabilidade pela reprodução humana. E, de acordo 

com Muraro  
[...] em algum momento, o homem começa a dominar a função 
biológica reprodutora, e, podendo controlá-la, pode também 
controlar a sexualidade feminina. Aparece então o casamento 
como o conhecemos hoje, em que a mulher é propriedade do 
homem e a herança se transmite através da descendência 
masculina. (1991, p. 7) 

 
 As atividades masculinas se tornaram mais importantes, os dirigentes 

das comunidades passaram a acumular poderes e a divisão do trabalho tornou 

uns mais importantes que outros. Por causa dessa nova disputa, alguns 

começaram a possuir mais bens que outros.  Para proteger esses bens, os 

homens exigiam que seus filhos fossem de seu próprio sangue para poderem 

dar continuidade aos valores acumulados. Com isso, as mulheres, que antes 



viviam em uma sociedade em que não havia a preocupação sobre quem era o 

pai, tornou-se propriedade de um homem para garantir a linhagem. Houve a 

criação do casamento e, assim, passaram a considerar a mulher como uma 

propriedade. A sociedade que antes era matricêntrica, onde a mulher possuía o 

dom da vida, passou para a sociedade patriarcal, em que o homem domina 

suas propriedades, incluindo a mulher e filhos. Segundo Iop, 
 

Com a constituição do Estado, da propriedade privada e da 
família consanguínea ocorre a consolidação do patriarcado 
como mecanismo de descendência sanguínea, com o objetivo 
de os filhos legítimos herdarem riqueza e a propriedade do pai. 
Com a instauração do patriarcado, a condição da mulher no 
grupo social sofre abalos que apenas começarão a ser revistos 
e alterados alguns milhares de anos depois na sociedade 
contemporânea. (2009, p. 233), 

 

Com a constituição da família patriarcal, a mulher se transforma em 

objeto de uma sociedade masculina, perde seu espaço na igualdade de 
trabalho e ações perante as decisões tomadas em conjunto. Seu espaço se 

restringe à casa, cuidando dos filhos e do marido. Escravo, mulher e filhos 

tornam-se propriedade do homem. A vida pública cabia a ele, tanto política, 

quanto econômica ou jurídica, enquanto a mulher era parte de sua vida 

privada. E a constituição da família monogâmica facilitou todo o trabalho, pois a 

mulher estava restrita a um só homem, bem como os filhos de só uma pessoa. 
Esse sistema perdurou por muito tempo justamente por ser o homem a estar 

no comando. A perpetuação da propriedade privada teve como grandes 

colaboradores as religiões, que contribuíram pela manutenção do patriarcado 

por muitos séculos. Como nos diz Muraro: “[...] na própria Bíblia encontraremos 

o primeiro indício dessa desigualdade entre homens e mulheres. Quando Deus 

cria o homem, Ele o cria só e apenas depois tira a companheira da costela 
deste” (1991, p.11). O fato de religiões atingirem a maioria da população e 

trabalhar com valores morais, obtiveram o domínio do pensamento e atitudes 

até o século XXI e, ainda hoje, esse sistema patriarcal vigora entre as religiões. 

Tivemos toda uma construção da imagem feminina que tanto se debate na 

atualidade, tornando sua desconstrução tarefa árdua. 

Foram inúmeros os escritos masculinos para comprovar a submissão 

feminina ao longo da história, passando por Roma, Grécia, Idade Média, 



Renascimento, Iluminismo, Revolução Francesa, perdurando até o século XX. 

Para Perrot, “Poetas, filósofos e médicos envolvem o objeto-mulher num 

discurso que, de Homero (século VIII antes da nossa era) a Galeno (século II 

da nossa era) apresenta uma coerência notável” (1990, p.85). Mulheres 

escritoras eram poucas, pois os estudos se destinavam aos homens. Quando 

surgiram colégios femininos o ensino era, essencialmente, voltado ao lar. E 
mesmo se tivessem instrução suficiente para escreverem, teriam que enfrentar 

outro problema, ter o tempo necessário para fazê-lo, ou então privacidade, que 

não era o caso da maioria das mulheres. Quando conseguiam ultrapassar 

esses empecilhos, muitas escreviam romances como nos conta Woolf “[...] por 

alguma estranha força, todas foram compelidas, ao escreverem, a escrever 

romances” (1985, p. 88).  Então, até bem pouco tempo a discussão sobre a 
questão de gênero era privilégio dos homens. Dificilmente encontraremos 

debates vistos sob o ponto de vista da mulher até o final do século passado. 

 Existem estudos de que, durante a Idade Média, “a mulher ocidental teve 

uma parcela de participação social um tanto significativa, algo que não existia 

na maioria das sociedades anteriores. No campo da educação, há registros de 

mulheres frequentando universidades” (Alves, 2003, p.18). Nessa época elas 

tinham direito, inclusive, à propriedade. Porém, aos poucos, houve todo um 

embasamento religioso para justificar o direito à propriedade sobre as 

mulheres, as quais foram perdendo seu espaço na sociedade, como nos diz 

Feitosa, 
Contudo, ao invés de cada vez mais a mulher conquistar seu 
espaço, há um considerado retrocesso na sociedade 
renascentista em relação ao seu papel. As mulheres não mais 
frequentam universidades, não participam do mundo do 
trabalho (somente os homens) e é, nessa época, que há maior 
símbolo de retrocesso misógino: a caça às bruxas. [...] desse 
modo, pelo fato de que a mulher havia, na Idade Média, 
conquistado algum espaço, a própria Igreja Católica, 
defendendo os valores patriarcais, via isso como uma ameaça 
ao poder. (2008, p.49) 

 

  Com esse cenário, iniciamos o Renascimento. Renascimento, segundo 

Rozakis, “é um termo usado para designar o incrível florescimento da arte, do 

conhecimento e da literatura, ocorrido durante os séculos XV e XVI na Europa” 

(2002, p.14). Época de grandes mudanças para as sociedades constituídas. 

Passa-se do teocentrismo ao antropocentrismo, sem perder a crença absoluta, 



pois as religiões continuaram com seu poderio, só que menor. O homem 

renascentista acreditava que era a imagem e semelhança de Deus, 

percebendo-se, também como criador, e foi decisivo para o florescimento 

cultural. Para The Research and Planning Department of the CCAA, 

 
“Instead of considering man’s life on earth as a journey towards 

eternal salvation or damnation as medieval thinkers had done, 

the men of the Renaissance took the view of the ancient 

Greeks that man’s life on earth constituted an end in itself and 

was to be enjoyed for its own sake”3 (1982, p. 14). 

 

Os humanistas renascentistas estavam voltados à Antiguidade Clássica. 

Para eles, segundo Schmidt, “a cultura que valorizava o ser humano fora 

produzida na Antiguidade, em Roma e na Grécia” (2005, p.136).  

 Na Inglaterra, durante o reinado da Rainha Elizabeth (1558 – 1603), a 

mulher gozava de alguma liberdade. Há registros de que diversas delas 

possuíam propriedades, chefiavam famílias e tinham profissões. Contudo, os 

padrões que ainda prevaleciam eram os patriarcais, mantendo o peso histórico 
feminino construído ao longo dos séculos. Elas podiam participar dos teatros 

existentes, sendo um momento de liberdade, como afirma Santos, 

 
No teatro a mulher podia estar em circulação e, ainda que 
acompanhada por um homem (pai, irmão ou marido) ela podia 
ser olhada e desejada e, principalmente, olhar e desejar. Outro 
aspecto importante era o fato de que no teatro, por vezes, a 
mulher entrava em contato com ideias que iam de encontro à 
ideologia do patriarcado. (...) Nesse sentido, o teatro, com 
todas as suas possibilidades e práticas, era uma ameaça ao 
controle do homem sobre a mulher. No espaço do teatro as 
mulheres exercitavam sua autonomia olhando e julgando o que 
ocorria à sua volta, e essa autonomia estava intrinsecamente 
ligada à possibilidade de comprar o seu lugar. (2004, p. 42) 

 

Ou seja, mesmo a mulher tendo mais liberdade, ainda era motivo de 

preocupação à sociedade patriarcal. Um pouco antes dessa época ocorreu a 

Reforma Protestante, trazendo grandes mudanças para a sociedade inglesa. 
                                                        
3 Em vez de considerar a vida do homem na terra como uma jornada em direção à salvação ou 
condenação como os pensadores medievais tinham feito, os homens do Renascimento 
assimilaram a visão dos gregos antigos de que a vida do homem sobre a terra constituía um 
fim em si mesmo e seria apreciada como seu próprio fim. (tradução livre da autora deste artigo) 



Clérigos, em geral, estavam envolvidos em escândalos cada vez maiores. 

Schmidt afirma que “durante a Idade Média, a Igreja Católica recebeu muitas 

doações de nobres e comerciantes. [...] A abundância de riqueza acabaram por 

corromper parte do clero” (2005, p.158). A venda de indulgências também 

propiciou os descontentes para lutar pela Reforma. Na Inglaterra, o Rei 

Henrique VIII participou da Reforma, o que resultou na criação da Igreja 
Anglicana. A Igreja Católica montou, após as perdas decorrentes da Reforma, 

a Contrarreforma, amenizando os abusos dos clérigos. E nessa época a Santa 

Inquisição foi criada, sendo o período em que mais se mataram mulheres. 

Houve também a Inquisição Protestante, tão ou mais violenta que a Inquisição 

da Igreja Católica. A própria rainha Elizabete I, apesar de ter realizado um 

reinado promissor, ordenou dezenas de execuções, que ocorreram até o 
século XVIII. E, assim, nasce William Shakespeare, no fim do século XVI, num 

tumulto de prosperidade e disparidades. 

William Shakespeare nasceu em Stratford-upon-Avon, Warwickshire, em 

abril de 1564. Na juventude, segundo o The Research and Planning 

Department of the CCAA,  
Shakespeare went to London as a Young man to seek his 
fortune. He acting in a London theater company. [...] Some of 
his plays – though by no means all – were popular successes 
on the stage, and by 1611, at the age of 47, He was able to 
abandon the gruelling work of writing plays and retire to his 
native town, far from the noise and confusion of London. He 
died of a fever five years later4.  (1982, p.17-18) 

 

Considerado um escritor atemporal, soube representar  os problemas da 

alma humana, como diz The Research and Planning Department of the CCAA, 

“Shakespeare’s knowledge of the human heart and – even more important – his 

skill in expressing the heart’s mysteries are the bases of his genius”5 (1982, 

p.19), seus escritos prevalecem até hoje, sendo estudados e analisados 

exaustivamente. Para Camati, 

                                                        
4 Shakespeare foi para Londres jovem para buscar sua sorte. Ele começou a atuar numa 
companhia teatral de Londres. [...] Alguma de suas peças – embora não todas – foram 
sucessos populares no palco, e por volta de 1611, aos 47 anos, foi capaz de abandonar o 
cansativo trabalho de escrever peças e retirar-se para sua cidade natal, longe do barulho e 
confusão de Londres. Morreu de febre 5 anos depois. (tradução livre da autora deste projeto) 
5 O conhecimento de Shakespeare do coração humano e – o que é mais importante – sua 
habilidade em expressar os mistérios do coração são a base de seu gênio. (tradução livre da 
autora deste artigo) 



 
A criação poética de Shakespeare marca um momento 
extremamente fecundo, e de inestimável importância na 
evolução e mudança do pensamento ocidental, instaurando 
ideias e conceitos que atravessaram séculos, e ainda não 
esgotaram seu prazo de validade. (2008, p. 01) 

  
Suas obras não foram feitas para se publicar, mas para o teatro. E o 

teatro foi amplamente difundido pela rainha Elizabeth. Shakespeare produziu 

aproximadamente 37 peças, entre comédias, tragédias e dramas históricos. Em 

quase todas suas peças, a mulher tem seu destaque. Estudiosos do autor 

divergem quando o assunto é mulher em suas obras, uns defendem que sua 

análise do feminino é preconceituosa por causa da visão que se tinha da 

mulher na época, outros acreditam que ele estava bem a frente de seu tempo 

nessa questão, pois suas personagens femininas são, em quase todas as 

peças, parte da trama, modificando o decorrer da história, como alega Camati 

(2008, p.1), “tanto as (personagens) masculinas quanto as femininas se 

rebelam contra ideias e valores obsoletos, e se firmam na sua determinação de 
pensar e agir de acordo com sua própria consciência individual”. A análise de 
algumas obras suas comprova essa realidade. Na comédia, A Megera 

Domada, a personagem Katherine é inteligente e geniosa, recusando-se a 

casar, acontecendo o mesmo na peça Muito Barulho por Nada, fato 

considerado impensável num tempo em que pais escolhem o marido para suas 
filhas. Em O Mercador de Veneza, Pórcia, personagem secundário, comanda a 

história quando, de forma brilhante, ajuda seu amigo Antônio a se livrar de uma 
dívida com Shylock. Em Cleópatra, esta personagem é sensual e 

manipuladora, como afirma Feitosa, 
 
Apesar de ter sido assassinada, a personagem (Cleópatra) de 
Shakespeare é realçada, assim como Lady Macbeth, mesmo 
como causa de uma tragédia, ao sugerir que as mulheres têm 
o controle das situações e do destino dos homens. (2008, p.43) 

 
Em Macbeth, a personagem de Lady Macbeth é retratada como 

maléfica, influenciando o marido a matar o rei. Em Otelo, Desdêmona afronta o 

pai, rico senador, e foge com Otelo, apesar de viver a submissão, primeiro do 

pai e depois do marido, como nos padrões da época e Emília, que faz um 

discurso no fim da história, criticando a sociedade patriarcal e os homens. As 



três filhas de Rei Lear também ocupam papel central na tragédia. Suas filhas 

Goneril e Regane são falsas com o pai e Cordélia é honesta, contudo acaba 

pagando, justamente pela sinceridade, ficando sem direito aos bens do pai. 

Percebe-se que a mentira contou mais para o pai, desde que fosse bajulado, à 

honestidade feminina. 

Nota-se, assim, a importância da figura feminina nas peças de 
Shakespeare. Ele, provavelmente, foi influenciado pelo meio, como diz Camati,  

 
Shakespeare não tardou em observar que a cultura influencia o 
comportamento social, e que tanto o homem como a mulher 
também são produtos do meio em que foram socializados. 
Consequentemente, muitas das personagens do Bardo, tanto 
as masculinas como as femininas, se sustentam a partir de 
uma postura relativista, que define o sujeito como sendo fruto, 
não somente de fatores biológicos e psicológicos, mas também 
de determinações culturais e históricas. (2008, p. 4) 

 
 Pelos motivos expostos, percebe-se que trabalhar em sala de aula com 
questões sociais é importante, não só em história, mas para todas as 

disciplinas. E utilizar uma obra de um gênio, Shakespeare, torna-se 

imprescindível. Não se pode esquecer, inclusive, que a obra Otelo, foi escrita 

em determinado momento histórico e que o pensamento disseminado nessa 

época, não será diferente dos pensadores, que são frutos de seu meio.  

  

   

 
 

 2 – APROFUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Quando instituíram os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), 

tornou-se obrigatório o trabalho em sala de aula com os Temas Transversais, 

os quais abordam, além dos conteúdos básicos, temas de grande relevância 

para a sociedade e que não poderiam mais ser protelados. Entre esses, existe 

um assunto que se faz necessário debater em sala, local de grande 
diversidade, o que oportuniza o debate e a formação do cidadão pleno, que são 

as Relações de Gênero. De acordo com os PNCs, 



 
[...] a discussão sobre relações de gênero tem como objetivo 
combater relações autoritárias, questionar a rigidez dos 
padrões de conduta estabelecidos para homens e mulheres e 
apontar para sua transformação” (1997, p. 15).  

 

Já se passaram dezesseis anos e ainda hoje se percebe grande 

dificuldade dos profissionais da educação em desenvolverem alguns temas, 

pois há uma cultura que se perpetua de que certas questões envolvem essa ou 
aquela disciplina, de forma estanque, acomodando muitos profissionais a não 

se aprofundarem em temáticas que não seja de seu “conteúdo”. É de interesse 

que todas as disciplinas trabalhem com temas sociais, pois a escola é um lugar 

de grande concentração da diversidade, onde os sujeitos também estão sendo 

construídos e não se deve desmerecer esse ou aquele conteúdo. 

Assim como os PCNs, as Diretrizes Curriculares do Estado da Educação 

do Paraná também propõem o estudo sobre a diversidade. Em seu caderno 

Diretrizes Curriculares de Gênero e Diversidade sexual, na sua constituição 

enfoca-se que, 
 

Nas últimas décadas no Brasil, algumas experiências de 
elaboração de diretrizes curriculares têm considerado as 
inúmeras vozes e práticas que, segundo variadas críticas, 
durante muito tempo foram silenciadas na sociedade brasileira. 
Os inúmeros protagonistas de uma história que, há até pouco 
tempo, não constavam no rol de saberes escolarizados, a partir 
de um conjunto de empreendimentos oriundos dos movimentos 
sociais das universidades e das práticas culturais, começam a 
aparecer e intervir na produção e distribuição dos 
conhecimentos. Afrodescendentes, indígenas, mulheres, 
quilombolas, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, 
isto é, sujeitos e experiências que não pertenciam ao mundo do 
conhecimento oficial e escolarizado, através das lutas sociais, 
fizeram-se presentes e hoje são partes fundamentais da 
construção de propostas educacionais, currículos, diretrizes, 
etc. (2009, p.17) 

 

Depreende-se disso que somente num passado recente a questão de 
gêneros passou a ser abordada pela sociedade.  Assim, é fundamental que no 

espaço escolar oportunizem-se debates em torno de problemas sociais. 

Na Língua Inglesa, para temas como diversidade de gênero pode-se 

aproveitar de elementos históricos para seu estudo. Não esquecendo, também, 



que William Shakespeare é praticamente obrigatório para a Literatura e 

Literatura Inglesa, sendo natural a sua abordagem. Ele faz parte da literatura 

universal e suas obras carregam a carga social no que se refere às mulheres. 

E, na obra de Shakespeare, para Feitosa,  

 
Most of his female protagonists display such verbal virtuosity 
and presence of mind, such astounding quickness of reaction 
and such clear and decided grasp of their predicament that their 
male antagonists/ suitors as well as the readers/ audience are 
puzzled by their Power over the events.6 (2008, p.46) 
 

  
É importante que, além de se trabalhar com uma temática social, sejam 

também analisados com mais frequência os textos literários, enriquecendo e 

interessando mais os alunos, pois, de acordo com Polidório “textos literários de 

qualidade se tornam fontes das mais variadas discussões, e essas discussões 

podem ser levadas para a sala de aula” (2007, p.71-2). 

 Sendo assim, tem-se a intenção de aprofundar um texto literário com 

uma temática social e que seja algo característico de língua inglesa para se 

entender uma época e suas vivências, trazendo para a realidade dos 

educandos. Forma essa de melhorar a qualidade das aulas.  

O gênero tragédia ainda é pouco utilizado nas aulas e, dentre as 

escolhas das peças teatrais de Shakespeare, é um diferencial, pois simboliza 

bem um momento da adolescência em que os mesmos são levados pelo 
exagero característico desse período de sua vida. Uma peça nesse gênero 

pode atrair mais nossos leitores.  

Ao observar uma determinada época não se deve esquecer que há um 

atrelamento com o contexto histórico ou a biografia do autor, como confirma 

Polidório, onde diz que nós devemos “[...] show students the historical context 

of the literary text, some aspects of the author’s biography and some aspects of 
the literary period”7 (2004, p.40). E esse atrelamento pode ser realizado com 

                                                        
6 A maioria de suas personagens femininas apresenta tamanha virtuosidade verbal e 

presença de espírito, uma incrível rapidez de reação e um discernimento tão claro e decidido 
dos seus dilemas que seus antagonistas masculinos, assim como leitores/plateia, ficam 
perplexos pelo poder sobre os acontecimentos. (tradução livre da autora deste artigo) 
 
7 [...] mostrar aos alunos o contexto histórico do texto literário, alguns aspectos da biografia do 
autor e alguns aspectos do período literário. (tradução livre da autora deste artigo) 



outras artes, pois para Polidório, “a exploração das possíveis temáticas com 

possíveis relações do texto literário com filmes, músicas e pinturas tem o poder 

de trazer o aluno para a leitura do texto” (2007, p. 73). 

Sendo Shakespeare um escritor universal e atemporal, suas obras são 

valiosas para o ensino literário em língua inglesa e a escolha do livro Otelo é 

muito importante, pois vem ao encontro da temática principal abordada nesse 
texto. Para Honan  

 
[...] Otelo é um drama sobre autos morais, sobre reputação e 
sedução masculina e, de uma forma sutil, sobre uma 
companhia teatral. A partir de todos esses fios, sua história de 
amor, em que Iago derrota o herói e a heroína, é tensamente 
urdida. Os defeitos que existem na urdidura não são 
perceptíveis para uma plateia, e a peça – escrita com imensa 
segurança e habilidade – é a mais pungente das tragédias 
shakespearianas. (2001, p.381) 

 

Pela observação realizada da personagem Desdêmona no livro, 
percebe-se como está intimamente relacionada às mulheres de sua época. A 

análise da personagem é bem controversa. Alguns autores defendem sua 

submissão, enquanto outros defendem sua independência para a época.  
O livro Otelo tem como temática principal a traição e a inveja. O 

personagem Iago, alferes de Otelo, tem grande inveja de seu senhor e planeja 

destruir sua vida, encontrando em Desdêmona um alvo fácil para atingir seus 
objetivos. Contudo há também, no pensamento de Otelo, a traição, onde este 

imagina estar ocorrendo através de sua esposa e Cássio.  

No início da obra, parece-nos que Desdêmona tem personalidade forte, 

pois casa-se com o mouro sem a autorização do pai. Mas para Honan  

 
Desdêmona é afetuosamente humanizada através de suas 
pequenas e desastrosas indiscrições, sua rebeldia para com 
Brabâncio e seu carinho zeloso pelo mouro, mas nunca deixa 
de ser uma personagem um tanto opaca. (2001, p.385) 

 

 E, quando questionada pelo pai sobre o fato de estar enfeitiçada para 

cometer tal ato, é convencido por ela através do seguinte argumento: 

 
My noble father, 
I do perceive here a divided duty: 



To you I AM bound for life and education; 
My life and education both to learn me 
How to respect you; you are the lord of duty; 
I AM hitherto your daughter: but here’s my husband, 
And so, much duty as my mother show’d 
To you, preferring you before her father, 
So much I challenge that I may profess 
Due to the Moor my lord.8 (Shakespeare, 2007, p. 213) 

 

Fica claro, nessa fala, a rebeldia para enfrentar o pai e a submissão 

característica da época quando diz “És pra mim o amo do dever” e “meu dever 

dedicado então ao mouro Otelo, meu senhor”, ou seja, ocorre somente uma 
troca de pai para esposo, apenas transferindo a obediência de um para outro. 

Se realizássemos a leitura somente  desse trecho, do início da peça, 

poderíamos imaginar que Desdêmona desempenhará um papel diferente da 

mulher do seu tempo, pois há um enfrentamento de poderes quando ela se 

casa com Otelo sem o aval do pai, como nos afirma Polidório,  

 
Se nos detivermos um pouco mais na análise da fala de 
Desdêmona, perceberemos que ela procura convencer o pai 
Brabâncio usando o emocional. A alusão à relação de sua mãe 
com seu pai demonstra isso. (2009, p. 04) 

 

Todavia, essa rebeldia se desfaz ao longo da narrativa. Ela se torna 
passiva das maldades de Iago, bem como do marido ciumento, ao calar-se e 

defender acima de tudo o que o casamento acarreta. E no decorrer do enredo, 

a figura feminina não modifica essa situação inicial como, por exemplo, no Ato 

IV, cena III, onde Otelo está furioso por desconfiar de sua esposa e a maltrata, 

a qual obtém a seguinte resposta, “Upon my kness, what doth your speech 

import?/ I understand a fury in your words./ But not the words”.9 (Shakespeare 
2007, p.261) Apesar de questionar o marido, o faz submissamente “Me 

ajoelho”. E mais adiante, mesmo a beira da morte, quando Emília pergunta 

                                                        
8 Meu nobre pai,/Percebo nesse assunto um dever dividido. /A vós devo a minha vida e 
educação. /Minha vida e educação instruíram-me /A acatar-vos. És pra mim o amo do dever. 
/Fui tua filha até aqui, mas ali está meu esposo. /E o igual dever que antes minha mãe 
demonstrou /A vós, prepondo-vos em lugar do pai dela, /Evidencio agora, ao professar meu 
dever /Dedicado então ao mouro Otelo, meu senhor. (Tradução de Tavares: In TAVARES, 
Enéias Farias. Otelo – o mouro de Veneza, de Shakespeare: crítica e tradução literária.) 
9 Me ajoelho e pergunto de que tom falas?/ Eu entendo a fúria de tuas palavras./ Mas não 
entendo o que queres dizer. (Tradução de Tavares: In TAVARES, Enéias Farias. Otelo – o 
mouro de Veneza, de Shakespeare: crítica e tradução literária.) 



sobre quem tinha feito isso, Desdêmona simplesmente responde “Nobody; I 

myself. Farewell./ Commend me to my kind lord: O, farewell”10, sem querer 

prejudicar o esposo nem mesmo no leito de morte.  

A personagem Emília, esposa de Iago, também é importante. Ao 

contrário do marido, sempre foi honesta, e tenta trazer a consciência a Otelo. 

Em sua fala final faz uma crítica aos homens. Segundo Feitosa (2008, p.42), 
”Emília surge em cena criticando abertamente a sociedade patriarcal, 

afirmando que os homens são somente estômagos, enquanto as mulheres não 

passam de alimentos, por eles devoradas quando eles querem”. 

Muitos outros trechos da obra comprovam os costumes e a moralidade 

do Renascimento nos escritos de Shakespeare. Provavelmente os alunos 

levantarão vários outros momentos válidos para a discussão do assunto. O que 
não se deve é esgotar as possibilidades de olhares sobre suas obras e sobre o 

gênero feminino, tanto do passado quanto do presente. No caso da obra Otelo, 

esse olhar é só uma das possibilidades. É importante deixar espaços para que 

se possa utilizá-lo em outros momentos, bem como suas temáticas, 

fundamentais para o momento em que vivemos e as obras de Shakespeare 

são excelentes materiais, disponibilizando os mais diversos assuntos.  

 
3 – O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA UNIDADE 
DIDÁTICA E PRODUÇÕES DE ALUNOS 
 

Na preocupação do dia a dia com os conteúdos a serem trabalhados em 
Língua Inglesa e seu tempo escasso para conseguir atingir todo o conteúdo 

programático, os professores têm necessidade de fazer uma seleção do que 

considera como essencial, pois é impossível conseguir atingir todos os 

objetivos. Sendo assim, os trabalhos voltados à Literatura ficam, normalmente, 

em segundo plano, com textos aqui e ali. O mesmo ocorre com temas de 
interesse da sociedade, como, por exemplo, a questão “gênero feminino”. 

Diante do exposto, percebeu-se a necessidade de uma abordagem que 

abrangesse as duas questões. Pensar no desenvolvimento dessa produção 

didática envolvia, essencialmente, a literatura. Por esse motivo, 

                                                        
10 Ninguém, eu mesma. Adeus./ Recomenda-me ao meu amo. Adeus. 



propositalmente, manteve-se de fora as questões linguísticas que já são 

trabalhos corriqueiros, realizados com frequência. O objetivo é que ao menos 
uma vez no decorrer dos anos seja trabalhado somente com literatura. 

O processo de construção da produção ficou subdivida em quatro 

etapas, sendo elas: a importância da literatura para a formação do saber, 

contexto histórico e literário do Renascimento, a biografia de William 

Shakespeare e algumas de suas obras e, por fim, análise da obra “Otelo”, seus 
personagens, e em particular, Desdêmona e Emília. 

Na primeira etapa, breve, observou-se o conhecimento dos alunos da 1ª 

série do Ensino Médio, bem como a importância que davam à literatura e se 

consideravam como parte do processo de aprendizagem. Percebeu-se que 

eles estavam acostumados como esse trabalho somente em Língua 

Portuguesa, estranhando um pouco sua realização em Inglês, pois não lhes era 

comum. Quando associaram diversos escritores ingleses a seus livros ou 

produções cinematográficas, passaram a se identificar com a literatura, além 

dos autores portugueses e brasileiros. Os escritores comentados foram, em 

sua maioria, os que tiveram suas obras transformadas em filmes como, por 

exemplo: Emily Brontë: O Morro dos Ventos Uivantes, Jane Austen: Orgulho e 
Preconceito; Razão e Sensibilidade, Charles Dickens: Oliver Twist; David 
Copperfield, Edgar Allan Poe: O Corvo; O Gato Preto, entre outros. 

A segunda etapa, que foi o contexto histórico e literário do 

Renascimento, contou com a análise de pintores e escultores dessa época 

também. Buscou-se uma breve análise da época para que os alunos se 

familiarizassem com a forma de Shakespeare descrever as mulheres em todas 

suas obras. Assistiram a um vídeo de Arte “História da Arte, Mundial e 

Brasileira”, onde citavam alguns pintores e escultores do Renascimento, tanto 

inglês, quanto italiano. O pintor mais utilizado foi Leonardo da Vinci, pois os 

alunos o conheciam, principalmente, a obra Monalisa, amplamente difundida 

nos dias atuais. Além de outras obras do pintor, escultor, filósofo, entre outros. 

Ao analisar o contexto histórico, houve um intenso debate sobre o fato de uma 

rainha contribuir com a inquisição sendo mulher. As pesquisas à parte 

extrapolaram a produção didático-pedagógica, pois houve interesse de se 



aprofundar no assunto para a compreensão da época e as relações do 

feminino nesta sociedade, inclusive, sendo rainha. Ao finalizar, no memorial 

descritivo, houve problemas quanto ao uso das tecnologias do colégio, bem 

como no uso da internet. A adaptação possível foi o uso do celular para 

pesquisas e construção dos textos, já que a maioria dos alunos tinha acesso a 

essa tecnologia. Seu uso foi previamente autorizado pela equipe pedagógica. 
Os trabalhos foram apresentados em sala e expostos nos murais da escola. 

Na terceira etapa, o objetivo era estudar a vida e obra de William 

Shakespeare. Vida, para que os alunos sintam-se mais íntimos dos escritores, 
no caso, Shakespeare. Dessa forma, o interesse sobre o assunto aumenta, 

além do que, um escritor deve ser reconhecido não só pelas obras produzidas, 

mas, também, pela pessoa, percalços, alegrias, vitórias e derrotas passados, 

os quais influenciam em todos seus escritos. Importante salientar que sua vida 

e tempo vivido mudam toda sua forma de pensar, agir e escrever, 

diferentemente da mentalidade de nossa sociedade atual. Contrapor passado e 

presente faz com que percebamos de maneira mais crítica nosso dia a dia e a 

história herdada ao longo dos tempos até termos toda a liberdade que temos 

hoje. Obras, porque, como todo este projeto se detém somente uma obra, faz-

se de suma importância observar outras, tão ou mais importantes que esta. Os 

alunos podem não conhecer esta obra, porém algo mais voltado ao público 
juvenil como Romeu e Julieta ou Sonho de uma noite de verão. 

  No debate inicial sobre o conhecimento dos alunos sobre o escritor 

William Shakespeare percebeu-se que não associavam escritor e obra. Já 
tinham ouvido falar de Shakespeare, contudo não tinham o conhecimento de 

que Romeu e Julieta foi produzido por ele, por exemplo. Após mencionar 

algumas obras, eles identificaram várias. Foi debatido a novela o Cravo e a 

Rosa, remake recente da TV Globo e sua semelhança com o livro a Megera 

Domada, bem como o filme “10 coisas que odeio em você”. Relembraram 

também da peça Sonho de uma noite de verão, produzida há alguns anos no 
colégio. Assistiram ao filme Shakespeare Apaixonado e fizeram um 

comparativo com sua história, através da cronologia da vida de Shakespeare, 

confrontando os dois e observando a veracidade do filme, assim passaram  a 

conhecer um pouco mais sobre o bardo e como, de repente, um filme 



representa uma visão pessoal, que pode mudar de um produtor para outro. 

Pesquisaram outras obras e optaram por produzir uma bricolagem (mistura de 

texto com desenhos, de preferência GIFs animados) em duplas. Apresentaram 

resumos de obras, frases, trechos da vida de Shakespeare ou tudo misturado. 
A atividade cativou-os e se empenharam muito na sua realização. 

A última etapa tinha como objetivo analisar a obra Otelo, as 

personagens Desdêmona e Emília e o papel da mulher ontem e hoje. Como 

não havia tempo de uma leitura completa, os alunos pesquisaram resenhas e 

realizaram um comparativo entre elas, percebendo as diferenças e 
semelhanças, de acordo com cada resenhista. Na oportunidade perceberam 

que a visão deferia umas das outras. Também fizeram esse comparativo com o 
filme Othello, de Oliver Parker, agora com ênfase nas personagens femininas 

da história. Através de fragmentos da obra com as falas femininas, os alunos 

perceberam a submissão característica à época, bem como a ideia central da 

maldade humana. Produziram cartazes, que ficaram expostos nos murais da 

escola, representando a mulher em dois momentos distintos com frases curtas 

sobre as atrocidades cometidas com elas ao longo dos séculos, bem como de 

incentivo de mudanças. Para finalizar, construímos em conjunto uma esquete 
da obra Otelo, a qual foi apresentada para o colegiado de duas formas, parte 

do grupo representava em inglês e a outra parcela representava em português, 
para que todos pudessem compreender. A decisão por não ter um narrador 

que facilitaria ocorreu porque na época do teatro elisabetano não havia 
narradores, somente os atores. 

Ao término da implementação da produção didático-pedagógica os 

alunos debateram sobre os pontos positivos e negativos do trabalho. Alegaram 

que se sentiram motivados com os trabalhos, pois era algo diferente e que 

também se aproximava de sua realidade e, como ponto negativo, a dificuldade 

com o uso das tecnologias, onde em vários momentos falharam, tendo que 

fazer adaptações, contudo nada que prejudicasse o término do trabalho. 

 

 
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 Trabalhar com obras de William Shakespeare são para nós, educadores, 

infinitas as possibilidades, jamais se esgotarão, pois, como nos diz Bloom 

“Shakespeare é para a literatura mundial o que é Hamlet para o domínio do 

imaginário da personagem literária: um espírito que tudo impregna, que não 

pode ser confinado” (2010, p.72). E, ainda, alega que “Não há substituto para 

Shakespeare, nem mesmo no punhado de dramaturgos, antigos e modernos, 
que podem ser interpretados com ele ou contra ele”. (20010, p.73). Sendo 

assim, percebe-se que a escolha era necessária, principalmente, por ser 
poucas vezes utilizada no ensino básico. 

Na implementação realizada com os alunos da 1a Série, do Ensino 

Médio, buscou-se atrelar as obras de William Shakespeare, do século XVI com 

um tema que permanece atual, buscando aproximar aluno/autor/obra para que, 

a partir de uma realidade concreta, pudessem analisar obras que geralmente 

não cativam nossa clientela. Assim, houve essa identificação entre aluno e 

obra, pois ao lerem resumos de algumas delas, perceberam a aproximação das 

personagens com sua realidade, como, por exemplo, Petruchio de “A megera 
domada”, personagem divertido e cativante, no qual os alunos se apaixonaram. 

Apesar de termos uma divisão em sala de aula entre meninos e 
meninas, o assunto “mulher” ainda é estigmatizado por ambos os lados. Com 

relação às meninas, Beauvoir afirma que “Educadas por mulheres, no seio de 

um mundo feminino, seu destino normal é o casamento que ainda as subordina 

praticamente ao homem” (1980, p. 07). Sendo essa afirmativa ainda atual para 

muitas, cabe à escola, não só, mas também, realizar os debates de um assunto 
secular e que sua mudança vem ocorrendo de forma lenta e com muitas 

resistências, tanto por parte masculina, como por parte feminina. Fato esse 

percebido em sala pelos próprios alunos, ao realizar a análise da personagem 

Desdêmona, sua submissão e a isenção do personagem Otelo de qualquer 

culpa ou responsabilidade sobre seu sofrimento, fato, alegado por eles como 

comum em nosso cotidiano. A receptividade por parte dos alunos foi grande, 
pois houve identificação com o autor e as obras, bem como à temática “figura 
feminina”.  



Assim como é pouco abordado em todas as disciplinas, o quesito 

Literatura também o é para a Língua Inglesa. Normalmente, preocupados com 

a aprendizagem, através da gramática, privilegia-se conteúdos mais 

linguísticos em detrimento daquele. Justamente por essa questão, pensou-se 
num trabalho, exclusivamente voltado à Literatura. 

Foi realizado o GTR (Grupo de Trabalho em Rede), onde os professores 

fizeram análise do projeto e da implementação. Essa formação foi de suma 

importância para a verificação do sucesso do projeto, pois os professores 

realizaram o trabalho com seus alunos e deram grandes contribuições para o 
desenvolvimento do mesmo. Percebeu-se que os professores estão muito 

comprometidos com a disciplina e também abertos a novas ideias.  

Este projeto, por fim, é apenas uma possibilidade, entre tantas outras, 

para nos aprofundarmos na literatura e em assuntos inerentes ao nosso 

cotidiano, que poderiam sustentar os trabalhos em sala de aula, auxiliando, por 

exemplo, a linguística, caso não proposto aqui. Enfatizando o que foi dito 

anteriormente, o trabalho com obras de Shakespeare não se esgotam, 

possuindo muitas possibilidades, que poderemos explorar em um ou outro 

momento de nossas atividades em sala de aula, tornado-as mais dinâmicas e 
fugindo um pouco  às atividades diárias, sem deixar de ser enriquecedor à 
aprendizagem. 
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