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Resolução 
 
01. “Jerônimo levantou-se, quase que maquinalmente, e seguido por Piedade, aproximou-se da grande roda 

que se formara em torno dos dois mulatos (...)”, “envolvendo-a na sua coma de prata, a cujo refulgir os 
meneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda 
de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher.” 

 
02. R: O discurso determinista expõe um conjunto de fenômenos constitutivos da realidade que se encontra 

submetida a determinadas leis, estas sendo envolvidas como possuindo caráter natural. Essas leis são 
consideradas como sendo regidas por uma semelhança com a causalidade. Deste modo, a realidade se 
estrutura a partir de leis que regem e estão presentes em todos os acontecimentos. A referida passagem 
do texto abre um patamar de reflexões, mostrando o negro como ser inferior e inserido numa sociedade 

marcada pelo conflito e pelas relações de poder. Expõe-se que todo negro é inferior, logo, é de se aceitar 
que todo negro tenha de ser escravo. 

 
03. O determinismo justifica o poder do forte sobre o mais fraco, no caso, o poder de uma raça que vê como 

superior operando sobre uma raça determinada com inferior. Os pobres, negros, mulheres eram vítimas 
das mais diversas formas de violência, devido ao pensamento de que existia um parâmetro que 
determinava aqueles que detinham postos e títulos na sociedade e aqueles que viviam a mercê dos 

preconceitos da sociedade.  
 
04. Rita Baiana é descrita como uma mulata de grande mistério, uma luz que ressoava ao meio dia. Rita é 

descrita com beleza e comparada a elementos como “o aroma quente dos trevos e das baunilhas”. 

 
05. Rita Baiana e Iracema estão associadas à exuberância e a natureza do Brasil. Rita Baiana tem a imagem 

associada a elementos naturais, que sugerem tanto qualidades positivas (“o aroma quente dos trevos”) 

quanto negativas (“cobra amaldiçoada”). Iracema é tida como heroína tipicamente romântica e tem sua 
beleza associada à fauna, que lhe dão um aspecto idealizado e enobrecedor. O que as diferencia, está 
ligado à origem racial das duas: Rita é mulata, Iracema é índia. 

 
06. Determinismo de raça, que considera a mestiçagem uma aberração; ou a seleção natural, ela busca o 

macho superior. 

 
07. Determinismo de meio, o indivíduo condicionado ao ambiente. 
 
08. B 
 
 

 

 


