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Lista 04 – Gabarito 

 
01. A obra “O bom crioulo” de Adolfo Caminha é Naturalista pelos seguintes elementos: 

1. Apresenta mazelas sociais ou indivíduos marginalizados: negro ex- escravo, a mulher ex- 
prostituta, o jovem homoafetivo que decide ser hétero. 

2. Ambiente sórdido e descaracterizado, que seria a pensão de D. Carolina. 
3. Indivíduos movidos por seus instintos 
4. O determinismo e o darwinismo social são teorias aplicadas por seu autor 

 
02.  

a) Herculano . 
b) Realização de ato para prazer pessoal / próprio. 
c) 25 chibatadas. 
d) Não, na vigésima chibatada estava praticamente desmaiado. 
e) Recebeu, e foram bem mais dos que as de Herculano, porém o homem negro resistiu bravamente 

sem esboçar dor, demonstrando força e resistência. Levou 150 chibatadas, apenas assim, na 
última houve uma singela expressão e um sinal de sangue a brotar do corpo do rapaz. 

 
03. O Realismo foca-se na sociedade, normalmente, burguesa, com posses ou aristocrática, como se pode 

bem no conto “A cartomante”, ademais é possível perceber a crítica a moralidade e ética desse grupo 
social, além de haver o foco no aspecto psicológico dos indivíduos.  
Já o Naturalismo centra-se nos grupos menos favorecidos ou excluídos socialmente, uma vez que os 
autores prezam por atitudes instintivas e animalizadas. Outro elemento observado é a análise do ser 
humano como objeto de estudo científico-social e dele ser analisado por elementos darwinistas, 
deterministas ou como uma mera patologia que deve deixar de existir. 

 
04. É possível verificar em ambos a principal característica machadiana que é a ironia presente em ambos 

os finais de enredo, mas na sutileza no decorrer delas também. Ademais, Machado recorre a críticas 
sociais, seja a sociedade escravocrata ou a sociedade crente da ciência, além de criticar instituições, 
como o casamento e a família. 

 


