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01. Henrik Ibsen é muitas vezes destacado como o dramaturgo mais importante depois de Shakespeare, 

o que não é pouca coisa. Isso porque a obra dele influenciou todas as transformações que aconteceram 
durante o século XIX e inaugurou o teatro realista. A obra de Ibsen possui três fases nítidas que 
refletem muitos dos movimentos que predominaram no teatro do século XIX. Uma parte inicial 
histórica, mais romântica; em seguida, surgiu um teatro comprometido com denúncias sociais e uma 
dramaturgia limpa, sem exageros líricos, épicos e expressivos, renovando toda a tradição teatral. 
Ibsen introduziu a verossimilhança no teatro moderno. Na parte final, nas últimas quatro peças 
especificamente, Ibsen cria um teatro com fortes elementos simbólicos. Por tudo isso e também pela 
abrangência de sua obra – praticamente escreveu durante 50 anos –, tornou-se, para o teatro, o 
escritor mais importante do século XIX. 
Por ter várias fases, Ibsen possui várias questões. Mas podemos dizer que as peças mais importantes 
são aquelas de conteúdos contemporâneos e de denúncias sociais. Essas denúncias sempre estão 
situadas no contexto de fortes estudos individuais, de estudos existenciais de personagens que estão 
em conflitos motivados por fatores externos. Ibsen se caracteriza por essa interpretação subversiva, 
individual, existencial de toda uma problemática social que pode ter a ver com a família, com a 
corrupção da política, com a poluição da natureza ou com a relação homem-mulher. Ele usa todo esse 
material, sem nunca deixar o tema predominar sobre a questão conflituosa do próprio personagem. 
Os temas das peças sempre são ligados a problemas existenciais. 
Aqui no Brasil, ele foi introduzido muito cedo. A primeira peça dele no país – isto é discutido no livro 
Ibsen no Brasil – foi montada em 1895, quando o autor ainda era vivo. Tanto aqui no Brasil quanto 
também na Europa, a burguesia ficava chocada porque ele tocava em temas como adultério, liberdade 
sexual e doença hereditária. Temas que, para a época, não eram considerados dignos de serem 
tratados numa peça teatral. Esse lado polêmico de suas peças fazia com que uma parte dos críticos 
descartasse sua obra por considerá-la obra-panfletária. Ibsen era acusado de naturalismo e de ser 
determinado pelos conteúdos polêmicos. Ou seja, ignorava-se o que tinha de inovação dramatúrgica 
e técnica a favor de uma discussão sobre os temas. 

Autores – Entrevistas - O teatro de Ibsen e o estudo da Literatura: dois temas de Karl Erik Schøllhammer 
[http://www.editora.vrc.puc-rio.br/autores/autores_entrevistas_karl.html] acesso em 28/10/2020 

 
Com base no texto acima, julgue os itens e escolha o item correto. 
a) A abordagem de temas polêmicos como meio ambiente e poder midiático ainda provoca muito 

mal-estar na sociedade contemporânea.  
b) A denúncia dos problemas sociais e a hipocrisia nas relações interpessoais são abordadas por Ibsen 

nas suas obras dramáticas.  
c) A maior parte da obra de Ibsen é elaborada a partir da forma épica, com forte posicionamento 

político e participação ativa do espectador. 
d) Por falar de questões individuais e do movimento sindical de trabalhadores, Ibsen foi visto como 

um autor panfletário.  
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02. Mesmo antes da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, já se percebia que no Brasil médicos e 
cientistas (sejam eles da área biológica, técnica ou humana) vinham sendo tratados com desconfiança, 
às vezes quase como se fossem inimigos do povo. Cada um deles seria uma espécie de Dr. Tomas 
Stockmann, o médico da peça Um inimigo do povo (1882), do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen 
(1828-1906), que tem provas científicas e técnicas de que as águas de sua cidade, uma estação 
balneária em plena ascensão, estão contaminadas; porém, ao tentar denunciar o fato, ele passa a ser 
visto como adversário de seus concidadãos. Afinal, vem dos banhos o principal ganha-pão da cidade; 
são eles que geram empregos e lucros; portanto, ainda que a água esteja contaminada e seja 
prejudicial à saúde, podendo levar à morte, mais vale arriscar a pele do que a economia. 

 

Disponível em: [https://revistacult.uol.com.br/home/a-atualidade-de-henrik-ibsen/] acesso em 16/10/2020. 
 

A peça Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen é um retrato da forma como a sociedade e o poder público 
tratam as questões ambientais e econômicas.  O prazo de 2 anos para a conclusão das obras e o alto 
custo são os principais entraves para a solução do problema sanitário. Nesse sentido, essa solução 
acarretaria outros problemas para a população, tais como a(o) 
a) Acirramento das polaridades político-partidárias entre liberais e conservadores. 
b) Estagnação econômica por conta do fechamento da estação balneária. 
c) Confinamento da população durante o período de dois anos da obra. 
d) Dificuldade técnica para equacionar o problema ambiental com os curtumes. 
e) Proteção para as severas crises psicológicas decorrentes do isolamento. 

 


