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No século XIX, existiu uma forte tendência para a criação de personagens satânicas:

a) Influência do imaginário medieval, das ideias que se
tinha da bruxaria e das artes do demónio;

b) Pela necessidade que a arte romântica tinha em criar
paradoxos, principalmente no teatro e na ópera;

c) Pelo gosto que o público burguês nutria pelo fantástico,
pelo sobrenatural e pelo imaginário escatológico cristão.

Na ópera, o sobrenatural ganhava cada vez mais destaque: personagens angelicais como
Desdémona e demoníacas como Iago arrancavam reacções violentas da plateia !
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Iago aparece, assim, como uma personagem de ópera totalmente nova e de ruptura:

a) Ao contrário de Otello, torna-se o autor de todo o Dramma
e o manipulador de toda a trama que conduz à Tragédia;

b) Recorre ao “parlante” para se tornar mais próximo do
público, fazendo-o cúmplice de toda a sua maldade;

c) Permite uma perfeita fusão entre a voz cantada, a 
versatilidade e a capacidade de representação.

O seu papel é tão importante na Ópera Otello de Verdi que, mesmo antes de ter este
nome, esteve, por muito tempo, para se chamar Iago, dada a sua centralidade do drama:

a) Boito, o libretista, queria que a ópera se chamasse Iago porque vivia obcecado com a
ideia das personagens demoníacas (ex: Mefistofele e também Nero);

b) O próprio cantor que estreou o papel – Victor Maurel – queria o nome Iago na ópera;

c) Verdi mudou o nome para Otello porque “ é Otello que actua, ama, está ciumento e
mata “, mas nunca esqueceu a centralidade do papel de Iago em toda a tragédia.
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O BARÍTONO VICTOR MAUREL NO PAPEL DE IAGO:
• Foi o grande barítono que estreou o papel no Scala de Milão

( o único cantor que Verdi tratava como Il Divo );

A sua performance na estreia da ópera – 5 Fevereiro 1887 – foi diabolicamente um sucesso

• Verdi escolheu-o para o papel por ser um cantor que ele admirava
profundamente, reconhecia-lhe acurada inteligência, extraordinários
coloridos vocais, uma pronúncia única e enormes dotes como actor;

• Verdi tinha tão “ extrema obsessão teatral “ que só imaginava Maurel
para interpretar o papel, dada a dificuldade do mesmo. Chegou até
a arrepender-se de ter escrito a ópera por não existir mais nenhum
cantor capaz de interpretar o papel de Iago como Victor Maurel;

• A interpretação de Maurel não podia ter sido mais elogiada:
• “ bonito, negro, satânico “ - Corriere di Roma
• “ arranca gritos de admiração “ – Corriere della Sera
• “ uma interpretação estupenda “ – La Perseveranza
• “ Maurel cantou aquela enorme blasfémia – Credo – com

um admirável poder estridente “ – Journal Le Matim
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A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM DE IAGO:
• É a personagem central da ópera, aquele que manipula todos os

outros intervenientes – incluindo Otello e Desdémona – como bonecos;

• A sua inteligência estratega e aguçada suplanta em muito o carácter
apaixonado e temível de Otello, supera a sua força muscular,
conduzindo ao assassinato da própria esposa;

• A sua maldade gelida atinge o ponto culminante no famoso Credo:

Creio num Deus cruel que me criou
Semelhante a Ele e que, na ira, eu nomeio.
A partir da vileza de um germe ou de um átomo
Fui criado vil. Sou mau porque sou um homem;
E sinto o pecado original em mim. 
Sim! Esta é a minha fé!
Acredito num coração duro, assim como acredita a viúva quando 
está na igreja (…) Acredito que o justo é um pobre actor,
Tanto na sua expressão facial e no seu coração,
Que tudo nele são mentiras: lágrimas, os beijos, a aparência (…)
E acredito que o homem é um jogo de uma iníqua sorte
desde bebé de berço até ser verme dentro de um caixão.
E depois de tantas ilusões vem a Morte. A MORTE É O NADA ! Que velha loucura é o Céu.
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O FASCÍNIO DE VERDI PELA PERSONAGEM IAGO:
• De todas as personagens, Iago foi aquela que mais fascinou Verdi,

até porque era aquela que o maestro dedicara mais tempo na
composição, orquestração e construção satânica “ indiferente a tudo,
dizendo o bem e o mal com ligeireza “ – Verdi descreve mesmo Iago
como a personificação da serpente mediterrânica, com um ar
maléfico e reptiliário “ Que quadro Iago não dava !!! “

• Tanto para Verdi como para Boito “ Iago é o verdadeiro autor do 
drama (…) o que combina, que intercruza “, aquele que joga com os
sentimentos dos outros como se estivesse a jogar xadrez – a sua
metateatralidade faz com que torne o público cúmplice da trama;

• Ambos criam uma Persona Demoniae que vai muito para além do 
original de Shakespeare. Iago é, assim:
a) Uma alma absolutamente negra e desprovida de escrúpulos;
b) Personificação do Mefistofele e de Satan no Paradise Lost de Milton;
c) O seu desejo de destruição é gratuito e vai muito para além do

facto de não ter sido escolhido para capitão – toda a sua alma é satânica e a sua visão cruel e suja;
d) O intriguista e invejoso shakesperiano dá lugar a uma autêntica encarnação do Diabo.
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O FASCÍNIO DE VERDI PELA PERSONAGEM IAGO:
• Verdi começou a conceber a fisionomia de Iago em colaboração com o

pintor Domenico Morelli, responsável pelos cartazes da estreia:

• Uma espécie de diabo com um “ sorriso demoníaco “;

• “ Aparência de um homem honesto (…) descobri um padre igualzinho
a ele “ – alma satânica numa expressão normal e cândida; 

• Construção física da personagem:
- Alto, com os lábios finos;
- Olhos pequeninos como os de um macaco;
- Olhos e nariz demasiado próximos;
- Sobrancelhas recuadas;
- Parte de trás da cabeça bem desenvolvida.

Era tão importante para Verdi que o público visse as expressões faciais
de Iago e toda a sua ambiguidade que pediu a Maurel que rapasse a
barba para facilitar a visão da sua cara por parte do público.

• Iago teria de ter, acima de tudo, “ cara de homem honesto ! “, mas com um sorriso “ maléfico “. Morelli sugeriu,
ainda, que se vestisse de negro, tivesse uma indumentária humilde e um ar obsequioso e rabugento – um padre !
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O FASCÍNIO DE VERDI PELA PERSONAGEM IAGO:
• O fascínio de Verdi pela personagem e pelo seu carácter ambíguo

e absolutamente dramático / trágico vê-se bem nas cartas:

• “ Iago com cara de homem honrado ! Um achado ! “

• “ Trabalha, minha medicina ! Que figura este Iago “

• “ Pensa um pouco e tenta descobrir uma cara para Iago “

• “ Hoje já não interessa César, mas Nero (…) não interessa Otello, de
acordo com o que eles dizem, mas sim Iago !!! “

CARACTERIZAÇÃO PSICOLÓGICA DA PERSONAGEM:

• Insuspeito, ninguém pensa mal dele, nem a própria esposa;

• O seu quadro mental e a sua inteligência é muito superior a todos
(ele próprio está convicto que é melhor que todos)

• A sua motivação é totalmente centrada para a destruição e desordem.
Ele é a personificação da inveja, da calúnia, é malvado e rancoroso, vê o Mal na Humanidade e também nele
próprio, vê o Mal na Natureza e em Deus, todo ele é manipulação, dissimulação, ardil e violência sem fim.
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IMAGENS DA DISSIMULAÇÃO DE IAGO E DA TENTAÇÃO DE OTELLO
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RELAÇÃO DE PÓLOS ANTAGÓNICOS NA ÓPERA OTELLO DE VERDI

IAGO É, ASSIM, O MECANISMO CENTRAL DE TODA A TRAMA

Através de um hábil ardil, consegue afastar Cássio e ser eleito tenente-capitão e consegue, também,
provocar os ciúmes de Otello, fazendo-o perder a razão e levando-o a matar a própria

esposa e, posteriormente, a matar-se a si próprio. Iago é, pois, o núcleo de toda a ópera.

PURO BEM                                                        PURO MAL

A encarnação de 
toda a maldade 

humana e de 
toda a vileza 

possível numa 
só pessoa.

Pobre de 
espírito, é

manipulado por 
Iago graças à
paixão que 
nutre por 

Desdémona. 

Vítima dos seus 
próprios ciúmes 

e das 
maquinações de 
Iago, acaba por 

matar-se.

Imagem da 
mulher fraca e 

subserviente, só
no final da 

ópera se revolta 
e conta a 
verdade.

Leal e honesto, 
vê-se envolvido 
numa trama sem 
qualquer culpa.

É o exemplo 
máximo da 
pureza, da 

delicadeza e do 
sacrifício. É a 

imagem da 
mulher-anjo

IagoRoderigoOtelloEmíliaCássioDesdémona

PERSONAGENS DO MALPERSONAGENS DO BEM

TABELA DA RELAÇÃO DE PÓLOS ANTAGÓNICOS EM OTELLO
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RELAÇÕES DRAMÁTICAS DE IAGO COM AS RESTANTES PERSONAGENS

Este último é apenas uma personagem-peão nas mãos 
de Iago, na medida em que ele sabe que o jovem está
apaixonado por Desdémona e, como tal, tem todo o 
interesse na queda de Otello, com vista a poder ficar 
com a sua esposa. Roderigo é, pois, manipulado a 

partir do sentimento de amor que nutre pela 
donzela e torna-se cúmplice de Iago.

Ela é a esposa de Iago e, desde logo, conhece a sua 
natureza má. Aliás, quando ele lhe exige a entrega do 

lenço de Desdémona, Emília sabe que pretende utilizá-lo 
para provocar problemas, e, por esse motivo, evita, até

ao limite, entregar-lho. Da mesma forma, no final da 
ópera, é Emília que denuncia a artimanha do esposo e 

provoca a revelação que coincide com a tragédia.

IAGO x RODERIGOIAGO x EMÍLIA

Desde o princípio que a eleição de Cássio para o cargo 
de capitão é o motivo que desperta o lado satânico 
de Iago e o seu ódio pelo mouro. Ou seja, Cássio 

é alvo de inveja por parte de Iago, mas não é o seu 
principal adversário. Ele apenas o tenta desacreditar, 
conseguindo a sua destituição, mas, principalmente, 

Cássio é a personagem-motivo que dá o pretexto 
para os ciúmes e desgraça de Otello.

Ao invés de ser grato pelo cargo de alferes que lhe foi 
oferecido pelo governador, Iago não esquece o facto de 
ter sido preterido para o cargo de capitão e elege Otello 

como o seu principal alvo, não olhando a meios 
para conseguir a sua destruição. Há mesmo uma 

obsessão demoníaca que provoca a tragédia, 
atingindo várias personagens em cena, 

nomeadamente Desdémona que é estrangulada.

IAGO x CÁSSIOIAGO x OTELLO
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GRAVURAS QUE ILUSTRAM O PODER INSIDIOSO DE IAGO SOBRE OTELLO:
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É TÃO IMPORTANTE A PRESENÇA MALÉFICA DE IAGO QUE:

Ele está praticamente sempre presente em cena no I, II e III actos, 
à excepção dos duetos de Otello e Desdémona

NO I ACTO, ele procura desacreditar Cássio aos olhos de Otello

NO II ACTO, injecta suspeições em Otello, enlouquecendo-o de ciúmes

NO III ACTO, na posse do lenço de Desdémona, usa a pressuposta “prova”
que necessitava para convencer totalmente Otello e levá-lo à loucura absoluta

“ Otello não assume o papel principal até metade da ópera, quando o seu
rival Iago o controla totalmente. De facto, a acção pode ser assim
analisada e forma a mostrar que Otello é meramente um objecto 

manobrado pelas intrigas de Iago “ – Edgar Istel
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VERDI E VICTOR MAUREL (IAGO) NA ESTRÉIA DE OTELLO EM PARIS:
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VICTOR MAUREL (IAGO) NA PREMIÈRE DA ÓPERA:
(5 Fevereiro 1887 – Scala de Milão)
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PLACIDO DOMINGO (OTELLO) E PIERO CAPPUCCILLI (IAGO):


