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ASSUNTO:  2ª SÉRIE– ARTE (CÊNICA)– MÁRCIO 

 
Lista 04 

 
01.  DUQUE - Contas certo com a morte; desse modo, tanto ela como a vida se tornarão mais doces. 

Dialogai com a vida deste modo: Em te perdendo, perderei o que os tolos, tão-somente, cuidam de 
preservar. Só és um sopro submetido às influências mais variadas do tempo, que visitam a toda hora 
tua casa com aflições. És simplesmente um joguete da morte, pois só cuidas de evitá-la e não fazes 
outra coisa senão correr para ela. Não és nobre, pois quanto de conforto podes dar-nos, se nutre de 
baixezas; nem valente podes chamar-te, ao menos, pois tens medo do dardo brando e frágil de um 
gusano mesquinho. Teu melhor repouso é o sono, que invocas tão frequente; no entretanto, mostras 
pavor insano de tua morte, que outra coisa não é. Tu não és tu, pois vives em milhões de grãos 
nascidos da poeira. 

Medida por Medida, de William Shakespeare. 
 

A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a comédia Medida por Medida e do teatro 
elisabetano, julgue os itens abaixo: 
1) Essa comédia de William Shakespeare é tensa e ele escolhe assuntos difíceis para o público, tais 

como abuso de poder e falsidade ideológica.  
2) Nessa cena observa-se que o Duque revela para Cláudio que a morte é certa, e no caso dele, 

próxima. A única certeza é que a morte está cada dia mais próxima. 
3) Nessa passagem ocorre um diálogo entre o Duque e o Cláudio. Aqui pode-se notar o uso do recurso 

do verso branco. 
4) O Duque compara a vida com a morte e argumenta que o ser humano é eterno, pois viverá como 

um grão de poeira. 
 
02. LÚCIO - Tendes notícias do duque, irmão? 

DUQUE - Nenhuma; podereis dar-me alguma? 
LÚCIO - Há quem diga que ele se encontra com o imperador da Rússia; outros dizem que se acha em 
Roma. Mas onde imaginais que esteja? 
DUQUE - Não posso sabê-lo; mas seja onde for, só lhe desejo bem. 
LÚCIO - Foi uma loucura verdadeiramente estranha de sua parte, furtar-se do Estado e usurpar a 
mendicância para que não nascera. Lorde Ângelo está ducando muito bem em sua ausência; chega 
até a exceder-se. 
DUQUE - Comporta-se muito bem. 
LÚCIO - Um pouco mais de indulgência com a luxúria não lhe faria mal nenhum. Nesses assuntos ele 
é um tanto exagerado, irmão. 
DUQUE - É um vício muito espalhado, que precisa ser curado com energia. 
LÚCIO - Não há dúvida; de parentela muito grande; dispõe de aliados, importantes; mas não poderá 
ser extirpado, irmão, enquanto for permitido comer e beber. Dizem que esse Ângelo não provém de 
homem e mulher, conforme o princípio geral da criação. Acreditais nisso? 
DUQUE - Como, então, teria sido gerado? 
LÚCIO - Há quem diga que uma sereia o desovou; outros, que provém de dois bacalhaus secos. O que 
é certo é que quando ele deságua, a urina já sai em forma de gelo, o em que eu acredito piamente. É 
um boneco gerado, não há dúvida. 
DUQUE - Sois muito espirituoso, senhor, e falais com desenvoltura. 
LÚCIO - Ora, que coisa bárbara é essa, de tirar a vida a uma pessoa simplesmente porque a braguilha 
se revoltou! O duque ausente teria feito semelhante coisa? Antes de mandar enforcar um homem por 
haver gerado um cento de bastardos, ele pagaria a alimentação de um milheiro deles. Ele possuía o 
sentimento do desporto; conhecia o serviço, razão por que era inclinado à compaixão. 

 

Medida por Medida, de William Shakespeare 
 

A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a comédia Medida por Medida e do teatro 
elisabetano, julgue os itens abaixo: 
1) Duque alega que para conter o ímpeto dos moradores de Viena é extremamente necessário agir 

com mão firme e evitar o descumprimento da lei e da ordem. 
2) Lúcio argumenta que a lei é eficaz e eficiente, pois enquanto o ser humano comer e beber e 

permanecer vivo, haverá a obediência de tal lei. 
3) Lúcio narra o nascimento do frio Ângelo por meio de mitologias ou lendas, assim pode-se inferir 

que Shakespeare sofre influência do pastoreio. 
4) Percebe-se que o Duque está em Viena, transfigurado de frei, e dessa forma observa os hábitos 

do povo e a opinião das pessoas sobre ele. 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. ESCALO - Boa-tarde, meu bom padre. 
DUQUE - A salvação e a bênção sobre vós! 
ESCALO - De onde sois? 
DUQUE - Não sou deste país, embora o acaso para cá me trouxesse por um tempo. Faço parte de uma 
ordem venerada; vim há pouco de Roma e estou em missão particular de Sua Santidade. 
ESCALO - Que novidades há pelo mundo? 
DUQUE - Nenhuma, a não ser que deu agora uma febre na virtude, da qual só se curará com a 
dissolução. Só se exige novidade e é tão perigoso envelhecer em qualquer gênero de vida, como é 
virtuoso ser constante num empreendimento. Da verdade só subsiste o mínimo necessário para 
assegurar a vida social, mas sobra a segurança para amaldiçoar a camaradagem. A prudência do 
mundo gira em torno desse enigma. Essa novidade é bastante velha; contudo, é a novidade de todos 
os dias. Por obséquio, senhor, de que disposição era o duque? 
ESCALO - De uma disposição que, acima de tudo, o levava a procurar conhecer-se a si mesmo. 
DUQUE - A que prazeres era afeiçoado? 
ESCALO - Alegrava-se mais com a alegria dos outros do que com qualquer coisa que inventassem para 
distraí-lo; era um gentil-homem equilibrado. 
Mas rezando para que seja próspera a sua sorte, deixemo-lo entregue a ela e permiti que vos pergunte 
se encontrastes Cláudio preparado para morrer. Ouvi dizer que acabastes de visitá-lo. 
DUQUE - Ele me declarou que não acha iníqua a sentença do juiz e que se submete com humildade 
aos decretos da Justiça. Contudo, levado pela própria fraqueza, arquitetara esperanças ilusórias de 
continuar a viver, o que eu consegui dissipar, estando ele agora decidido a tudo. 
ESCALO - Saldastes com o céu a dívida de vossas funções e com o prisioneiro a do vosso ministério. 
Tenho-me esforçado a favor do pobre gentil-homem até onde minha modéstia o permite, mas o meu 
irmão juiz estava tão severo, que me forçou à conclusão de que ele é, de fato, o Direito. 
DUQUE - Se sua vida corresponder à retidão de sua conduta, nada haverá a imputar-lhe; mas se 
acontecer prevaricar, condena-se a si mesmo desde agora. 
ESCALO - Vou visitar o prisioneiro. Passai bem. 
DUQUE - A paz seja convosco. 

Medida por Medida, de William Shakespeare 
 

A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a comédia Medida por Medida e do teatro 
elisabetano, julgue os itens abaixo: 
1) Ângelo é um personagem comedido e ponderado nos assuntos do Estado, sendo assim ele está 

totalmente em sintonia com a opinião pública. 
2) Lorde Ângelo assediou sexualmente a jovem noviça Isabela e consumou o ato na sala da corte, 

no entanto, quem estava no lugar de Isabela era a Mariana, que concordou com o encontro. 
3) O personagem Lúcio é prisioneiro por conta de uma lei que sempre foi aplicada e que punia de 

acordo com a classe social e o gênero. Por isso, ele acha injusto a sua condenação, pois ele é 
nobre e homem. 

4) Segundo a personagem lorde Ângelo, Escalo é um juiz que tem sobriedade e faz bom uso da lei. 
A maior prova é que Escalo se confunde com a própria lei, ele é o Estado. 

 


