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ASSUNTO: Comédia Medida por Medida e a 
peça Um Inimigo do Povo 

 2ª SÉRIE – Artes Cênicas – Prof. Márcio Menezes 

 

MATRIZ PAS 2 - Resumo 

Medida por medida (Shakespeare, 1604) 

Um inimigo do povo (Henrik Ibsen, 1882) 

 

A tentativa de compreensão do ser pelo ponto de vista humanista foi a inspiração e, também, a inquietação de autores 
teatrais. Pensamentos conflituosos acerca do sagrado e profano, morte e vida, razão e emoção, entre outras questões, 
estão presentes em textos que traduziram para o teatro reflexões do período, como exemplificam as peças Medida 
por medida (Shakespeare, 1604) e Um inimigo do povo (Henrik Ibsen, 1882). A peça shakespeariana apresenta 
personagens que questionam o valor, o uso e o abuso das leis e do poder de quem as impõe. Enquanto a peça de 
Ibsen apresenta um personagem que busca a verdade, que pergunta e quer saber sobre questões que afetam a 
coletividade e acaba por sofrer consequências devido a esses questionamentos. Cada autor, em suas respectivas 
épocas, apresenta suas indagações e incômodos pelas falas, pensamentos e atitudes de seus personagens. 

Em Medida por medida (Shakespeare) a atualidade ou anacronismo das leis é abordada a partir das questões dos 
costumes e das noções de ética e moral de uma sociedade. Em Um inimigo do povo (Henrik Ibsen) o público/leitor 
é levado a testemunhar a luta do cidadão na tentativa de provocar uma mudança social. Nessas obras, é possível 
refletir sobre as motivações, intenções, estratégias e recursos que os indivíduos dispõem para buscar uma mudança 
na sociedade. 

No teatro, um dos gêneros mais antigos é a comédia. Desde a Antiguidade Clássica, é usada como forma de crítica 
social e política. No Renascimento, Shakespeare lançou mão da comédia, em diversas obras, para questionar a 
sociedade. Medida por Medida, é uma das peças que debate o Direito de sua época, de forma mais contundente. 
Como é típico da comédia, retrata personagens de valores morais baixos e o final traz a solução para os problemas 
de forma leve. Já no final do século XIX, sob o Realismo, Ibsen utiliza-se de elementos do drama, para promover a 
reflexão sobre sua contemporaneidade, em Um Inimigo do Povo. A peça discute não apenas o exercício da política 
e seus desvirtuamentos, como o papel da imprensa, a importância da pesquisa científica e a sustentabilidade. Tudo 
isso é possível numa única peça porque, como se costuma dizer nos meios cênicos, o teatro é a realidade condensada. 

As obras teatrais podem variar no tipo de gênero dramatúrgico, como a peça Medida por medida (Shakespeare), 
que é uma comédia, ainda que sua comicidade se apresente de forma sutil em muitos momentos da peça. Já Um 
inimigo do povo (Ibsen) apresenta-se como um drama que busca uma representação fidedigna da realidade. Acerca 
dos gêneros sexuais, as duas obras colocam homens e mulheres em papéis sociais diferentes, evidenciando o poder, 
e a ausência dele, em cada grupo. É possível analisar, criticamente, como o gênero de cada indivíduo condiciona seus 
pensamentos e estabelece limitações para suas atitudes. 

 

Em Medida por medida, o poeta britânico questiona a legitimidade de aplicação de uma lei que, embora ainda 
vigente, não tem sido aplicada por muito tempo, causando na sociedade a sensação de que não é mais aplicável. 
Também debate a hipocrisia dos aplicadores da lei, terminando com medidas impostas pelo governante, 
arbitrariamente, sem ser questionado sobre as formas a que recorre para atingir seus propósitos. É importante 
ressaltar que o teatro renascentista, na Inglaterra, utilizava-se de cenografias minimalistas. Isso significa que, 
estruturalmente, era necessário que muitas informações fossem repassadas ao público através do texto, para 
compreensão geral da cena, que era apresentada nos palcos elisabetanos. 

No extremo oposto da utilização cenográfica, está Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen. Por estar inserida num 
contexto positivista e cientificista, a obra prima pela reconstituição exata e detalhada da realidade, quase como se 
estivesse num laboratório para observação. Portanto, durante o realismo, um dos principais objetivos do teatro era 
observar e compreender o comportamento humano e sua complexidade psicológica, através da reprodução fiel da 
realidade, com a utilização da quarta parede no palco italiano. 
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No teatro, a luz solar foi, por bastante tempo, a única forma de iluminação. No Renascimento, era comum que os 
prédios teatrais, como o Globe Theatre, utilizado por William Shakespeare, tivessem abertura para a luz solar. Mesmo 
cenas noturnas eram representadas sob a luz solar, evidenciando assim o princípio da propagação retilínea da luz e a 
independência dos feixes. Essa encenação pode ser percebida na representação cênica de Medida por medida 
(Shakespeare). 

Com o desenvolvimento da luz elétrica, ocorreu uma mudança na iluminação, enquanto técnica de suporte cênico. A 
luz passa a ser não um mero artifício para que a plateia veja o espetáculo, mas passa a ter um significado artístico. 
Havia, então, a possibilidade de controlar a fonte da luz, sua intensidade, cor, ângulo de incidência e até mesmo o 
recurso do blecaute. Nesse contexto, a obra de Henrik Ibsen, Um inimigo do povo, encontra a possibilidade de 
reprodução fiel da realidade, por meio não só da iluminação, mas também das demais técnicas de suporte cênico, 
como cenografia, figurino e maquiagem. 

Em 1882, Ibsen, um dramaturgo norueguês, escreveu a peça realista Um inimigo do povo que abarca questões de 
ecologia, embora o conceito ainda não houvesse sido desenvolvido cientificamente. A peça é protagonizada por um 
médico sanitarista que descobre a contaminação por um micro-organismo proveniente de resíduos de um curtume. 
Esse médico é execrado pela grande parte da população, que não acredita na existência de micro-organismos. Esse 
médico não consegue provar a existência de seres microscópicos, que interferem na saúde humana, e acaba sendo 
desacreditado pela população. 

A obra renascentista Medida por medida (Shakespeare,1604) já apresenta discussões sobre valores e leis que fazem 
refletir sobre tabus ainda presentes nas sociedades ocidentais. 

África, Ásia e América Latina foram submetidas e expostas a situações dramáticas, relacionadas à expansão dos 
modelos capitalistas industriais europeus e norte americano em sua fase imperialista. Reflexões acerca dessa temática 
estão presentes em: O Sal da Terra (Beto Guedes), Cabaça d’água (Alberto Salgado), O rompimento da 
barragem de Mariana e seus impactos socioambientais (Luciano M. N. Lope), Um Inimigo do Povo (Henrik 
Ibsen) e Conservar a Amazônia, uma questão ambiental, social e econômica (Agência FAPESP), ao criticarem 
os impactos sociais e ambientais relacionados ao Imperialismo. 

Pensar em espaços naturais implica em compreender a sustentabilidade como condição necessária para orientar as 
atividades humanas, a fim de evitar a devastação desses espaços. Essa reflexão pode ser suscitada na peça Um 
inimigo do povo (Henrik Ibsen), na música O Sal da Terra (Beto Guedes), no texto O rompimento da barragem 
de Mariana e seus impactos socioambientais (Luciano M. N. Lopes) e no documentário Conservar a Amazônia, 
uma questão ambiental, social e econômica (Agência Fapesp).Nesse documentário pode-se, também, perceber 
como a influência climática interfere nos espaços agrários produtivos e de manutenção do meio ambiente.  

A peça Medida por medida (Shakespeare) serve como um exemplo clássico do teatro renascentista, utilizando-se 
do espaço teatral elisabetano para levar discussões por um viés cômico acerca da legitimidade do poder público. Em 
contraponto à comédia shakespeariana, a peça Um inimigo do povo (Henrik Ibsen) é escrita no auge do cientificismo 
e do positivismo o que influencia, diretamente, em novas pesquisas no âmbito do espaço teatral. Nesse contexto, 
surge a "quarta parede imaginária", que muito se assemelha à capela de um laboratório de Química, pois é como se 
fosse possível colocar a sociedade num laboratório para análise científica, ou seja, o palco italiano é utilizado para 
repetir a vida cotidiana, enquanto a plateia assiste passivamente, sem qualquer interação com os atores. 

No Teatro Elisabetano, à época de Shakespeare, a ausência de cenografia exuberante e recursos de iluminação exigia 
que a interpretação teatral e a qualidade do texto preenchessem essa carência de materiais. Na peça Um inimigo do 
povo (Henrik Ibsen), os materiais de cenário e figurino levam o espectador a identificar diversos ambientes, numa 
composição realista. 
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Atividade 1 - individual ou em dupla 

Este trabalho deverá ser entregue ao professor no retorno das atividades escolares  

  

1. Leitura da comédia Medida por Medida, de William Shakespeare. 
2. Apresente e descreva as principais características das personagens. (5 linhas para cada) 
3. Apresente e descreva a ação dramática. Qual o motivo desencadeador da ação e qual o conflito. 

(10 linhas) 
4. Apresente e descreva a dimensão temporal e a dimensão espacial de acordo com as Unidades 

Aristotélicas. (10 linhas) 
 

Atividade 2 - individual ou em dupla 

Este trabalho deverá ser entregue ao professor no retorno das atividades escolares  

  

1. Leitura da peça Um Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen. 
2. Apresente e descreva as principais características das personagens. (5 linhas para cada) 
3. Apresente e descreva a ação dramática. Qual o motivo desencadeador da ação e qual o conflito. 

(10 linhas) 
4. Apresente e descreva a dimensão temporal e a dimensão espacial de acordo com as Unidades 

Aristotélicas. (10 linhas) 
 

 


