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UM INIMIGO DO POVO 2ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. Profundamente decepcionado e humilhado com a sua difamação pública diante da tentativa de 

participar das decisões da cidade, seu discurso é uma crítica mordaz à democracia. Contrariamente à 
imagem que se tem dessa forma de poder, a democracia, diz Stockmann, não garante por si só a livre 
expressão e a liberdade de pensamento. Democracia, pelo contrário, é apenas uma noção pomposa 
de que se serve meia-dúzia de poderosos para manipular a grande maioria, em vista de seus interesses 
privados. Desse modo, essa ideia, comumente aceita, de que, na democracia, é a maioria quem 
comanda, revela-se uma farsa e uma falácia, pois esse regime permite aos mesmos poderosos de 
sempre mandarem e desmandarem nos assuntos públicos, com o consentimento das massas. Esse 
pensamento, por fim, conduz o Dr. Stockmann à terrível conclusão de que, no regime democrático, a 
grande maioria deve ser considerada inimiga da verdade e da liberdade. "O inimigo mais perigoso da 
verdade e da liberdade, entre nós, é a enorme e silenciosa maioria dos meus cidadãos. Esta massa 
amorfa", afirma o doutor, em seu tumultuado pronunciamento. 

 

Vaccari, Ulisses Razzante. Um Inimigo do Povo: o Livre-Pensador e o Suicídio. p. 39. 
 

A peça de teatro de Henrik Ibsen, Um inimigo do povo, usa uma situação de uma pequena cidade 
como argumento para amplas interpretações, como o parágrafo acima nos revela. A partir do texto 
acima e da peça de Ibsen, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A peça aborda, seja dentro de casa ou nas ruas, a corrupção moral do capitalismo da Europa do 

final do século 19. Pode-se considerar que a peça é bem atual e nos permite entender a sociedade 
por um viés psicológico, social e político.  

b) É possível inferir, a partir das falas das personagens Hovstad e Billing, que a Voz do Povo conseguiu 
criar uma versão, sobre a contaminação da Estação Balneária, de acordo com os interesses do 
prefeito e dos moradores. 

c) No fim da peça, nota-se a redenção do médico que é aclamado por todos os moradores da cidade 
que compreendem o papel do médico como o grande salvador da pátria e como cientista zeloso 
pelo maior patrimônio: a vida dos cidadãos. 

d) O discurso inflamado do Dr. Stockmann acaba por provocar a ira dos moradores que não suportam 
ouvir a verdade proferida pelo médico, desse modo, após a assembleia, o povo resolve agir 
violentamente contra a família de Thomas. 

 
02. PREFEITO - Realmente, estou achando isso tudo muito misterioso. Diga-me, homem, o que se passa? 

Alguma coisa que não posso saber? Acho que como presidente da Estação tenho o direito a... 
DR. STOCKMANN - Me parece que... Mas que diabos, Peter! Não vamos começar com discussões, 
não é mesmo? 
PREFEITO - Deus me livre! Tenho horror a brigas ou discussões com quem quer que seja. Mas exijo 
que tudo se resolva segundo os regulamentos e passe pela autoridade legalmente constituída para 
esse fim. Nada de operações clandestinas! 
DR. STOCKMANN - Tenho eu por acaso o hábito de usar caminhos escusos ou clandestinos?... 
PREFEITO - Não digo que você tenha feito isso. Mas sei que tem a tentação permanente de fazer as 
coisas por sua própria conta. E, numa sociedade bem organizada, isso é inadmissível. As iniciativas 
particulares devem se submeter, custe o que custar, ao interesse geral, ou melhor, às autoridades 
encarregadas de zelar pelo bem geral. 
DR. STOCKMANN - É possível. Mas, com mil demônios, que me importa tudo isso? 
PREFEITO - Importa muito, meu querido Thomas, você nunca quis reconhecer. Mas preste bem 
atenção: você acabará por aprender. Mais dia, menos dia. Era isso que eu queria te dizer.  

 

Disponível em: <https://www.planocritico.com/critica-medida-por-medida-1979/>.  
Acesso em 02/09/2020. (com adaptação) 
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A peça Um Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen tem como ponto fundamental a contaminação das águas 
da Estação Balneária. A partir do trecho acima e do seu conhecimento sobre a peça, assinale a 
alternativa correta.  
a) A contaminação da água exige, segundo o prefeito, comunicação rápida e transparente para toda 

a população, pois ele pretende minorar os riscos para a saúde dos moradores e turistas.  
b) O personagem Dr. Stockmann é um médico experiente e homem da ciência, sendo assim, ele tem 

uma grande percepção do impacto que a sua descoberta provocará na vida das pessoas e na 
economia da cidade.  

c) O prefeito defende que a melhor opção diante da contaminação das águas e da epidemia que 
assola a cidade é contar com o apoio do serviço médico, dessa forma, Dr. Stockmann acaba por 
concordar com seu irmão por conta dos laços familiares. 

d) Os irmãos Stockmann são, em certo sentido, rivais no plano político e defendem pensamentos e 
posicionamentos divergentes. Assim, a luta de ambos provocará a ruína econômica da família do 
médico, que não se dobra as exigências do prefeito. 

 
 


