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ASSUNTO:  2ª SÉRIE– ARTE – MARCIO 

 
Lista 03 

 
ATO II 

 

Cena I 
 

Uma sala na casa de Ângelo. Entram Ângelo, Escalo, um juiz, o preboste, oficiais de justiça e 
empregados. 
 

ÂNGELO - Para pôr medo às aves de rapina não podemos fazer um espantalho da lei, com a mesma 
forma sempre; acabam transformando-a em poleiro, sem receio mais revelarem. 

ESCALO - Mas é preferível sermos agudos e cortarmos pouco, a provocarmos queda e esmagamento. 
Esse moço, coitado, que eu salvara, se pudesse, é de estirpe mui distinta. Reflita Vossa Graça, que em 
tudo se revela escrupuloso, se não fora possível, no entrechoque das paixões, em havendo ensejo disso, 
sobre favorecer-vos os desejos o lugar e o momento, não faltando nada para que o sangue o alvo 
alcançasse de seus anelos – se não fora, digo, possível que uma vez na vida, ao menos, lhe assacais, 
sobre vós, assim, chamando viésseis a cometer o crime que ora todo o rigor da lei. 

 

Medida por Medida, de William Shakespeare. 
 
01. A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a comédia Medida por Medida e do teatro 

elisabetano, escolha o item correto: 
a) A paixão desmedida de lorde Ângelo por Isabela é derivada da extrema liberdade que vigorava na 

cidade de Londres. 
b) Escalo alega que lorde Ângelo deveria ser duro no discurso e ainda mais contundente na aplicação 

da lei em Viena.  
c) O prudente Escalo pondera que o desejo é derivado dos apetites humanos e que Ângelo não corre 

esse risco, pois é um homem frio. 
d) Para Ângelo a lei deve ser obedecida com o maior rigor. Caso não seja observada, a punição deve 

servir como meio de imposição.  
 

ÂNGELO - Esperai mais um pouco. 
(Para Isabela) 
Sois bem-vinda. Que desejais? 
ISABELA - Como impetrante aflita Vossa Honra ora eu procuro, desejando que me deis atenção. 
ÂNGELO - Que pretendeis? 
ISABELA - Há um vício que aborreço mais que todos e que quisera ver sempre punido; não desejara 

interceder por ele, mas agora é preciso. Sim, de fato, não desejara interceder por ele, mas em minha 
alma trava-se um conflito entre o querer e o não querer. 

ÂNGELO - E o assunto? 
ISABELA - Meu irmão se acha à morte condenado; que o seja, vos suplico, a sua falta, não ele. 

 

Medida por Medida, de William Shakespeare. 
 
02. A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a comédia Medida por Medida e do teatro 

elisabetano, escolha o item INCORRETO: 
a) Ângelo, ao receber o pedido de liberdade de Cláudio, propõe uma troca para Isabela. Hoje, pode-

se considerar a atitude dele como assédio sexual.  
b) Isabela se confronta entre o seu sentimento e seguir os mandamentos religiosos ou a necessidade 

do seu dever fraterno e salvar o seu irmão. 
c) Lorde Ângelo é um personagem frio e pouco empático, sendo assim, ele não se deixa abalar pelos 

argumentos da jovem, pura e ingênua Isabela. 
d) O vício sexual era muito comum na cidade de Londres, sendo assim, Ângelo determina a demolição 

de todas as casas de tolerância da cidade. 
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ÂNGELO - Vinde falar-me amanhã. 
LÚCIO (à parte, a Isabela) - É bastante; retiremo-nos. 
ISABELA - Deus proteja Vossa Honra. 
ÂNGELO (à parte) - Amém, pois me acho, por este andar das coisas, no caminho da tentação cortado 

pelas preces. 
ISABELA - A que horas amanhã Vossa Grandeza pretende receber-me? 
ÂNGELO - A qualquer hora antes do meio-dia. 
ISABELA - Deus vos guarde! 
(Saem Isabela, Lúcio e o preboste.) 

Medida por Medida, de William Shakespeare 
 
03. A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a comédia Medida por Medida e do teatro 

elisabetano, escolha o item correto: 
a) Nesse fragmento ocorre um aparte entre as personagens Lúcio e Isabela, nesse caso, parte-se do 

pressuposto que Ângelo ouviu essa fala e finge não ter escutado. 
b) O aparte é uma parte do diálogo onde a personagem A diz algo para a personagem B, sem que o 

público tenha acesso a mensagem, é um jogo secreto de A e B. 
c) O aparte foi um recurso muito comum no teatro elisabetano e que foi preservado para as estéticas 

posteriores. É uma espécie de jogo de ilusão admissível pela plateia.  
d) O aparte parece uma confissão fútil da personagem e ser ouvido por acaso pelos espectadores, 

que evita a cumplicidade desse tipo de recurso teatral. 
 
 


