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Caro professor,

Além da edição dos textos integrais de algumas das me-
lhores e mais reconhecidas obras das literaturas brasileira, 
portuguesa e universal, os CLÁSSICOS SARAIVA oferecem 
ao professor amplo material de apoio didático para o traba-
lho em sala de aula.

Cada obra traz em seu corpo o seguinte conteúdo:
• Texto integral;
• Diários de um Clássico;
• Contextualização Histórica;
• Entrevista Imaginária.
Além disso, o leitor recebe, encartado no exemplar:
• Suplemento de Atividades.
E o professor, em seu exemplar ofertado, encontra ainda:
• Suplemento de Atividades com respostas e orientações;
• Projeto Leitura e Didatização.
O PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO é um mate-

rial didático bastante consistente, configurando um grande 
diferencial para os CLÁSSICOS SARAIVA.
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A seguir, relacionamos cada uma dessas seções, além 
do texto integral da obra, definindo-as:

DIáRIOS DE um CláSSICO

Após a leitura, o aluno mergulha nos Di ár i os De u m 
Clássi Co, que oferecem um roteiro pormenorizado de algu-
mas abordagens possíveis para cada livro: 

• Por Dentro da Obra: u ma abordagem inusitada da 
obra.

• Na Intimidade do Autor: Aspectos da vida do autor.
• Navegando pelo Contexto Literário: Sua obra no pano-

rama literário da época.
• Passeando pela Cidade: Cenas da cidade do escritor.
• Conhecendo a Obra: Análise de alguns pontos estru-

turais da obra, como: 
– Narrador
– Personagens
– Foco narrativo
– Estrutura
– Espaço
– Linguagem
– Outras questões específicas da obra
• Expressões Artísticas: Adaptação da obra por outras artes.
• Obras: Lista de todas as obras do autor.

COnTExTuAlIzAçãO HISTóRICA

Painel de textos selecionados que dizem respeito a al-
gumas características de estilo da obra, e também ao seu 
contexto histórico e artístico, ajudando a construir um pa-
norama da época e do ambiente cultural, histórico e literário 
em que o autor viveu.

EnTREvISTA ImAgInáRIA

Simulação de uma conversa fictícia com o escritor em 
algum momento-chave de sua vida, com perguntas e respos-
tas imaginadas.
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SuPlEmEnTO DE ATIvIDADES

Encarte com atividades para o aluno responder, dividi-
do nos seguintes tópicos:

• Uma Obra Clássica: Atividades sobre a obra e seu va-
lor literário.

• A Narrativa: Atividades sobre a história.
• O Narrador: Atividades sobre o tipo de narrador e o 

foco narrativo.
• Personagens: Atividades sobre o protagonista e outros 

personagens de destaque.
• Intertextualidade: Atividades sobre possíveis relações 

da obra com outros gêneros ou tipos de texto.
• Contextualização Histórica: Atividades enfocando os 

trechos selecionados na seção específica do livro.
• A Nova do Cadáver – A sua Entrevista Imaginária: Ati-

vidade de produção de texto na qual o aluno simula a sua 
própria entrevista com o autor.

PROjETO lEITuRA E DIDATIzAçãO

É uma proposta dialógica para o trabalho com literatu-
ra, desenvolvida a partir de pressupostos oferecidos pelo pro-
fessor William Cereja. São traçados possíveis dialogismos 
entre a obra lida e outras obras afins, sejam elas da literatura 
brasileira ou estrangeira, contemporâneas ou não.

No PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO, o profes-
sor encontra uma série de questões e orientações de modo a 
garantir o desenvolvimento de habilidades de leitura e con-
tribuir para uma reflexão sobre a literatura e a cultura em 
momentos diversos, proporcionando situações de intenso 
trabalho e prazer de aprender em sala de aula.

Esse projeto é apresentado mais adiante, para o pro-
fessor, de forma completa, com orientações e respostas das 
atividades. Para o aluno, o PRO JET O LEI TuRA E DI DAT I -
ZAÇÃO  está disponível no site dos Cl ás si Co s sArAi VA 
(www.editorasaraiva.com.br/classicossaraiva).

221

Roteiro LP Escrava Isaura.indd   221 07/04/11   16:26



Roteiro LP Escrava Isaura.indd   222 07/04/11   16:26



Caro professor,
 
O PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO é uma pro-

posta alternativa de ensino de literatura, baseada nos pressupos-
tos apresentados por William Cereja em seu Ensino de literatu-
ra – Uma proposta dialógica para o trabalho com literatura 
(Atual, 2005). Neste Projeto, atividades de leitura de textos lite-
rários e não-literários são formuladas para o aluno, acompanha-
das de discussões e justificativas teórico-metodológicas que permi-
tem ao professor compreender não apenas por que fazer diferente 
o ensino da literatura, mas também como fazer.

Este Projeto didatiza e organiza uma proposta dialógica de 
ensino de literatura, de forma que se possa garantir o desenvolvi-
mento de habilidades de leitura e contribuir para uma reflexão 
sobre a literatura e a cultura em momentos diversos.

Um curso de literatura não se constrói apenas com ativi-
dades específicas de leitura, mas também com uma série de ou-
tras interações, mediadas por textos literários e não-literários, 
por textos didático-expositivos, por linguagens verbais e não-
verbais etc. Assim, as atividades apresentadas a seguir apenas 
indicam um ponto de partida para uma abordagem dialógica 
da literatura.

Apresentamos as respostas previstas para as questões, 
para que sejam avaliadas por completo, permitindo verificar 

PROjETO lEITuRA
E DIDATIzAçãO
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sua pertinência e as habilidades de leitura demandadas em 
cada uma delas.

O PROJETO da obra A escrava Isaura foi desenvolvido 
por Vicente Luís de Castro Pereira, formado em Letras (Portu-
guês/Lingüística) pela USP, professor de Língua Portuguesa da 
rede particular de ensino em São Paulo e atual pesquisador das 
relações culturais entre Brasil e Portugal no século XIX. 

Mas lembre-se:
1. Este Projeto é abrangente e não precisa, necessariamen-

te, ser trabalhado de forma integral. Componha-o dentro de seu 
plano de aula, conforme seus interesses e as necessidades de seus 
alunos, explorando uma, duas ou mais leituras.

2. O texto integral do PROJETO LEITURA E DIDATI-
ZAÇÃO de cada obra dos CLÁSSICOS SARAIVA está dispo-
nível no site www.editorasaraiva.com.br/classicossaraiva. Lá, o 
professor e/ou o aluno poderão copiar o Projeto, sem as orienta-
ções e sem respostas previstas, naturalmente.

Bom trabalho!
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PROjETO lEITuRA E DIDATIzAçãO

A ESCRAvA ISAuRA
BERnARDO guImARãES

Possíveis dialogismos trabalhados neste Projeto:

1. Retratos da escravidão na literatura brasileira e em 
letras de música (Leitura 1)
I. Os suplícios sofridos pela escrava Isaura
II. A revolta contra a escravidão na poesia de Cas-

tro Alves
III. A escravidão pelo olhar póstumo de Brás Cubas
IV.  O trabalho e o sofrimento dos escravos negros nas 

canções “Mãe preta” e “Cangoma me chamou”

2. Aspectos da escravidão no Brasil: entre a fuga e o 
tráfico (Leitura 2)
I. Os esforços para a captura de Isaura
II. Relatos machadianos
III. Anúncios do tempo da escravidão: a análise de 

Gilberto Freyre 

3. Figuras femininas do Romantismo brasileiro (Leitura 3)
I. Isaura: a escrava em busca da liberdade 
II. Iracema: a heroína indígena

lEITuRA 1

RETRATOS DA ESCRAvIDãO nA lITERATuRA BRASIlEIRA E Em lETRAS 
DE mÚSICA

A primeira proposta de trabalho com o romance A escrava Isau-
ra, por uma perspectiva dialógica, parte do trabalho com textos 
que tratam do tema da escravidão no Brasil. O ponto de partida 
é um fragmento do romance de Bernardo Guimarães que re-
trata as formas de punição e os castigos aplicados aos escravos 
africanos. Reforçando a perspectiva de denúncia dos maus-tra-
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tos sofridos pelos negros no contexto do Brasil escravocrata, o 
segundo texto selecionado consiste em um trecho poético ex-
traído da obra de Castro Alves – escritor romântico engajado 
no movimento abolicionista. O terceiro texto apresenta a temá-
tica da escravidão pela perspectiva de Brás Cubas, o narrador e 
protagonista do romance Memórias póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Finalmente, foram escolhidas duas canções 
voltadas para a questão da escravidão no Brasil: “Mãe preta” e 
“Cangoma me chamou” – respectivamente ligadas aos injustos 
sofrimentos impingidos aos escravos e à abolição da escravatu-
ra no Brasil. Leia os textos com atenção, procurando identificar 
as relações estabelecidas entre eles, e reflita sobre as questões 
propostas no decorrer da seção.

PROFESSOR – Esta primeira leitura dialógica tem como obje-
tivo estimular a reflexão sobre as questões ligadas à escravidão 
no Brasil, a partir da leitura do romance A escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães. Tomando por base o contexto histórico-
cultural do Romantismo brasileiro (ao qual pertencem Bernardo 
Guimarães e Castro Alves, autores dos dois primeiros fragmentos 
selecionados para o presente estudo), é possível desenvolver um 
trabalho conjunto com a disciplina de História, ampliando os 
debates em torno dos temas da escravidão e da presença da ma-
triz negra na formação do povo brasileiro. Os trechos extraídos 
da obra de Machado de Assis reforçam a crítica aos contrastes 
socioeconômicos característicos do Brasil oitocentista. Por fim, 
sugere-se o trabalho com duas músicas que evidenciam a dura 
realidade vivida pelos escravos africanos no Brasil (a atividade 
com as duas canções pode ser complementada com o estudo de 
letras de rap e hip-hop, visando refletir sobre a realidade socio-
cultural da etnia negra no Brasil contemporâneo).

TExTO 1

CAPÍTulO Ix

Dir-me-ão que, sendo Isaura uma escrava, Leôncio, 
para achar-se a sós com ela, não precisava de semelhantes 
subterfúgios, e nada mais tinha a fazer do que mandá-la tra-
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zer à sua presença por bem ou por mal. Decerto ele assim 
podia proceder, mas não sei que prestígio tem, mesmo em 
uma escrava, a beleza unida à nobreza da alma e à superiori-
dade da inteligência, que impõe respeito aos entes ainda os 
mais perversos e corrompidos. Por isso Leôncio, a despeito 
de todo o seu cinismo e obcecação, não podia eximir-se de 
render no fundo d’alma certa homenagem à beleza e virtu-
des daquela escrava excepcional, e de tratá-la com mais algu-
ma delicadeza do que às outras.  

– Isaura – disse Leôncio, continuando o diálogo que 
deixamos apenas encetado –, fica sabendo que agora a tua 
sorte está inteiramente entre as minhas mãos.  

– Sempre esteve, senhor – respondeu humildemente 
Isaura.  

– Agora mais que nunca. Meu pai é falecido, e não ig-
noras que sou eu o seu único herdeiro. Malvina, por motivos 
que sem dúvida terás adivinhado, acaba de abandonar-me e 
retirou-se para a casa de seu pai. Sou eu, pois, que hoje uni-
camente governo nesta casa e disponho do teu destino. Mas 
também, Isaura, de tua vontade unicamente depende a tua 
felicidade ou a tua perdição.  

– De minha vontade!... Oh! Não, senhor; minha sorte 
depende unicamente da vontade de meu senhor.  

– E eu bem desejo – replicou Leôncio com a mais terna 
inflexão de voz –, com todas as forças de minha alma, tornar-te 
a mais feliz das criaturas; mas como, se me recusas obstinada-
mente a felicidade que tu, só tu me poderias dar?...  

– Eu, senhor?! Oh! Por quem é, deixe a humilde escrava 
em seu lugar; lembre-se da senhora dona Malvina, que é tão 
formosa, tão boa e que tanto lhe quer bem. É em nome dela 
que lhe peço, meu senhor; deixe de abaixar seus olhos para 
uma pobre cativa, que em tudo está pronta para lhe obede-
cer, menos nisso que o senhor exige...  

– [...] Profanação!... Eu repeliria, como quem repele um 
insulto, todo aquele que ousasse vir oferecer-me dinheiro 
pela tua liberdade. Livre és tu, porque Deus não podia for-
mar um ente tão perfeito para votá-lo à escravidão. Livre és 
tu, porque assim o queria minha mãe, e assim o quero eu. 
Mas, Isaura, o meu amor por ti é imenso; eu não posso, eu 
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não devo abandonar-te ao mundo. Eu morreria de dor se me 
visse forçado a largar mão da jóia inestimável que o céu pa-
rece ter-me destinado, e que eu há tanto tempo rodeio dos 
mais ardentes anelos de minha alma... [...]

– O que o senhor acaba de dizer me horroriza. Como 
se pode esquecer e abandonar ao desprezo uma mulher tão 
amante e carinhosa, tão cheia de encantos e virtudes como 
sinhá Malvina? Meu senhor, perdoe-me se lhe falo com fran-
queza; abandonar uma mulher bonita, fiel e virtuosa por amor 
de uma pobre escrava seria a mais feia das ingratidões.

A tão severa e esmagadora exprobração, Leôncio sentiu 
revoltar-se o seu orgulho. 

– Cala-te, escrava insolente! – bradou cheio de cólera. – 
Que eu suporte sem irritar-me os teus desdéns e repulsas, ain-
da vá: mas repreensões!... Com quem pensas tu que falas?... 

– Perdão! Senhor!... – exclamou Isaura aterrada e arre-
pendida das palavras que lhe tinham escapado. 

– E, entretanto, se te mostrasses mais branda comigo... 
Mas não, é muito aviltar-me diante de uma escrava; que ne-
cessidade tenho eu de pedir aquilo que de direito me per-
tence? Lembra-te, escrava ingrata e rebelde, que em corpo e 
alma me pertences, a mim só e a mais ninguém. És proprie-
dade minha; um vaso, que tenho entre as minhas mãos e 
que posso usar dele ou despedaçá-lo a meu sabor. [...]

– Olá, André – bradou ele e apitou com força no cabo 
do seu chicote.  

– Senhor! – bradou de longe o pajem, e um instante 
depois estava em presença de Leôncio.  

– André – disse-lhe este com voz seca e breve –, tra-
ze-me já aqui um tronco de pés e algemas com cadeado.  

“Virgem santa!”, murmurou consigo André espantado. 
“Para que será tudo isto?... Ah! Pobre Isaura!...”  

– Ah! Meu senhor, por piedade! – exclamou Isaura, caindo 
de joelhos aos pés de Leôncio e levantando as mãos ao céu em 
contorções de angústia. – Pelas cinzas ainda quentes de seu pai, 
há poucos dias falecido, pela alma de sua mãe, que tanto lhe 
queria, não martirize a sua infeliz escrava. Acabrunhe-me de 
trabalhos, condene-me ao serviço o mais grosseiro e pesado, que 
a tudo me sujeitarei sem murmurar; mas o que o senhor exige 
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de mim não posso, não devo fazê-lo, embora deva morrer. 
– Bem me custa tratar-te assim, mas tu mesma me obri-

gas a este excesso. Bem vês que me não convém por modo 
nenhum perder uma escrava como tu és. Talvez ainda um dia 
me serás grata por ter-te impedido de matar-te a ti mesma. 

– Será o mesmo! – bradou Isaura levantando-se altiva 
e com o acento rouco e trêmulo da desesperação. – Não me 
matarei por minhas próprias mãos, mas morrerei às mãos 
de um carrasco.  

Neste momento chega André trazendo o tronco e as alge-
mas, que deposita sobre um banco, e retira-se imediatamente. 

Ao ver aqueles bárbaros e aviltantes instrumentos de 
suplício turvaram-se os olhos a Isaura, o coração se lhe enre-
gelou de pavor, as pernas lhe desfaleceram, caiu de joelhos e, 
debruçando-se sobre o tamborete em que fiava, desatou uma 
torrente de lágrimas.  

– Alma de minha sinhá velha! – exclamou com voz en-
trecortada de soluços. – Valei-me nestes apuros; valei-me lá 
do céu, onde estais, como me valíeis cá na Terra.  

– Isaura – disse Leôncio com voz áspera apontando para 
os instrumentos de suplício –, eis ali o que te espera, se persis-
tes em teu louco emperramento. Nada mais tenho a dizer-te; 
deixo-te livre ainda e fica-te o resto do dia para refletires. Tens 
de escolher entre o meu amor e o meu ódio. Qualquer dos 
dois, tu bem sabes, são violentos e poderosos. Adeus!... 

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Saraiva, 2008 (Clássicos 

Saraiva).

I. OS SuPlÍCIOS SOFRIDOS PElA ESCRAvA ISAuRA

1. O trecho acima reproduzido apresenta um diálogo entre 
a escrava Isaura e seu cruel senhor, Leôncio. A cena traz, 
para o âmbito do romance, a atmosfera de sofrimento e vio-
lência que caracteriza o universo da escravidão. Por expor a 
dura realidade enfrentada pelos escravos no Brasil, a obra 
de Bernardo Guimarães foi tomada como instrumento de 
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denúncia da vida dos negros no cativeiro e como panfleto 
das lutas em favor da abolição da escravatura no Brasil. Com 
base na leitura do fragmento selecionado, responda às se-
guintes questões:

a) De que forma são caracterizadas as personagens Leôncio e 
Isaura, no contexto das relações estabelecidas entre senhores 
e escravos?
Leôncio é apresentado como um vilão cruel, perverso e cor-
rompido pelo desejo impulsivo que o faz perseguir Isaura. 
Descrito como um cínico e despótico senhor de escravos, 
encarna toda a violência que permeia o regime de escravi-
dão, submetendo a escrava, pela qual é obcecado, aos seus 
caprichos e vontades.
Isaura é caracterizada com a pureza típica de uma heroína 
romântica idealizada. Suas virtudes lhe conferem prestígio, 
de tal forma que, por causa de sua beleza física e de seu es-
pírito nobre e superior, ela acaba impondo aos demais (in-
clusive a Leôncio, seu tirânico senhor) um tratamento di-
ferenciado. Note-se a oposição existente entre o caráter de 
perfeição naturalmente conferido a Isaura e a condição de 
cativa. É importante destacar, também, que Isaura tem sua 
negritude atenuada com vistas a adaptar-se à preconceituosa 
sensibilidade do público leitor da época (majoritariamente 
formado por indivíduos brancos).

 

b) Em algum momento Isaura pode manifestar livremente 
suas vontades e aspirações? Justifique sua resposta.
A sorte de Isaura está nas mãos de Leôncio, portanto, a es-
crava está submetida às vontades de seu senhor. No entanto, 
Leôncio oferece a Isaura uma oportunidade de decisão – en-
tregar-se a ele ou não –, com o objetivo de atingir suas más 
intenções. Isaura mostra-se horrorizada diante da perversi-
dade do senhor e, resistindo ao insistente assédio, conser-
va sua dignidade e pureza, permanecendo firme aos apelos 
sensuais do senhor.
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c) Que atitude de Isaura intensifica a ira de Leôncio? Que 
medidas são tomadas pelo vilão e que modificações podem 
ser observadas em seu comportamento?
Leôncio fica irritado ao ser rejeitado pela escrava e, após a 
repulsa definitiva, revela toda a sua crueldade. Mostrando-se 
irritado com a repreensão de Isaura, que o acusa de trair a 
confiança da esposa Malvina, Leôncio explicita a condição de 
servidão da escrava, chamando-a de ingrata e rebelde, e rea-
firmando a posse sobre seu corpo e sua alma. Dessa forma, 
Leôncio converte Isaura, de forma mostrada e marcada, em 
mero objeto de seus desejos, legitimando-a como sua pro-
priedade, desprovida de liberdade ou direito de manifestação 
da própria vontade. A cólera de Leôncio revela o verdadeiro 
caráter do vilão, conferindo maior aspereza ao seu discurso 
e dando início a atitudes extremas, pautadas pela violência e 
pela manifestação de uma suposta superioridade em relação 
à condição servil de sua escrava.

d) Como pode ser descrito o sentimento que Leôncio nutre 
por Isaura? 
O sentimento que Leôncio manifesta por Isaura é caracte-
rizado por uma forte ambigüidade. Ao fim e ao cabo, con-
tudo, prevalece a afirmação dos direitos do proprietário de 
escravos sobre o ser humano reificado que deve ceder, de 
forma submissa, aos seus caprichos e vontades. A obsessão 
por Isaura conduz Leôncio a extremos de perversidade e vio-
lência (ele não poupa esforços para conseguir consumar o 
perverso desejo que nutre em relação à escrava). Esse amor 
doentio coexiste com um sentimento de ódio, sendo que am-
bas as paixões mostram-se violentas e poderosas.

 

e) Que instrumentos do universo da escravidão são trazidos 
para torturar Isaura? Qual a relação existente entre a pre-
sença desses objetos e a intenção principal do romancista ao 
compor sua obra?
O chicote que Leôncio estala com violência, o tronco de pés e 
as algemas com cadeado são os instrumentos de tortura e co-
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erção que aparecem na cena em questão. Os objetos trazidos a 
mando de Leôncio são apresentados pelo narrador como “bár-
baros e aviltantes instrumentos de suplício”, gerando pavor 
em Isaura, que será vítima dos suplícios, mas também nos 
leitores que acompanham a história. Dessa forma, a cena está 
relacionada à intenção de denúncia dos abusos da escravidão, 
revelando a ideologia abolicionista que caracteriza o romance, 
de forma a tornar a obra uma corajosa manifestação contra o 
sistema escravista.

TExTO 2

VOZES D’ÁFRICA

Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?
Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes

Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu grito,
Que embalde desde então corre o infinito...

Onde estás, Senhor Deus? [...]

Foi depois do dilúvio... Um viandante,
Negro, sombrio, pálido, arquejante,

Descia do Arará...
E eu disse ao peregrino fulminado:
“Cam... serás meu esposo bem-amado...

– Serei tua Eloá...” [...]

Cristo! embalde morreste sobre um monte...
Teu sangue não lavou de minha fronte

A mancha original.
Ainda hoje são, por fado adverso,
Meus filhos – alimária do universo,

Eu – pasto universal...

Hoje em meu sangue a América se nutre
– Condor que transformara-se em abutre,

Ave da escravidão,
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Ela juntou-se às mais... irmã traidora
Qual de José os vis irmãos outrora

Venderam seu irmão.

         .................................

Basta, Senhor! De teu potente braço
Role através dos astros e do espaço

Perdão p’ra os crimes meus!...
Há dois mil anos... eu soluço um grito...
Escuta o brado meu lá no infinito,

Meu Deus! Senhor, meu Deus!!...

S. Paulo, 11 de junho de 1868. 

ALVES, Castro. O navio negreiro e outros poemas. 

São Paulo: Saraiva, 2007 (Clássicos Saraiva). 

II. A REvOlTA COnTRA A ESCRAvIDãO nA POESIA DE CASTRO AlvES

2. O poema “Vozes d’África”, de Castro Alves, é considera-
do um dos textos que deram início, na década de 1860, ao 
processo de incorporação definitiva da figura do negro na 
literatura brasileira, sob uma perspectiva de denúncia das 
injustiças sociais e de afirmação dos ideais abolicionistas. 
Com base na leitura e reflexão acerca dos fragmentos poé-
ticos reproduzidos acima, responda às questões propostas 
a seguir:

a) Um dos traços mais marcantes do poema é o caráter de 
humanização conferido ao continente africano. Que efeitos 
expressivos são obtidos com a transformação da África em 
um ser animado e dotado de voz?
No poema “Vozes d’África”, o continente africano assume a 
voz enunciadora e, por meio do emprego da 1.ª pessoa, dis-
corre sobre o sofrimento da terra e do povo de África. Empre-
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gando a figura de estilo denominada prosopopéia,1 o poeta 
personifica o continente negro e o humaniza, revelando, ao 
mesmo tempo, as dores sentidas pelos negros e pelo próprio 
poeta contestador das injustiças e desigualdades sociais (há, 
portanto, uma demonstração de solidariedade com a etnia 
estigmatizada). O povo africano é retratado como vítima de 
uma antiga maldição, estendendo-se o caráter de danação à 
figura do próprio poeta. 

b) O continente africano personificado busca estabelecer um 
diálogo com Deus. De que forma reage o interlocutor divino 
e qual o significado dessa reação no contexto do poema?
Nota-se um tom de sarcasmo na invocação feita a Deus, uma 
vez que Este não se compadece com os sofrimentos da África, 
permanecendo silencioso e indiferente aos apelos do conti-
nente. Trata-se, portanto, de um Deus impassível e distante, 
ou seja, de um interlocutor indiferente que não atende às sú-
plicas feitas pela terra sofredora e desesperada. O poema é 
caracterizado por um tom trágico e o abandono em que se 
encontra o continente africano é evidenciado pelo autor.

c) Dois tempos distintos confluem na construção do poema. 
Em primeiro lugar, o destino do povo africano é explicado a 
partir de um mito bíblico. Pesquise e informe a qual episó-
dio da Bíblia o poeta faz menção, explicando, em seguida, 
qual o tratamento conferido, pelo poema, à realidade atual 
do continente africano.
O caráter de ancestralidade da África é ressaltado nas estrofes 
iniciais do poema, demonstrando que os apelos feitos pelo 
continente são extremamente antigos. O sofrimento do povo 
africano foi, por muito tempo, explicado e até mesmo jus-
tificado a partir de uma narrativa mítica, presente no texto 
bíblico, relativa à origem das raças. De acordo com o livro 
do Gênesis, a África seria vítima da maldição lançada sobre 

1 Prosopopéia: “Figura que dá ação, movimento ou voz a coisas inanimadas ou irracionais; 
personificação [...]” (AMORA, Antônio Soares. Minidicionário Soares Amora da língua por-
tuguesa. 17ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1998).
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Cam, filho de Noé, que teria sido punido por ver a nudez 
de seu pai. A escravidão dos negros africanos remontaria, 
assim, a um castigo mítico que teria condenado toda uma 
raça ao cativeiro (é a essa narrativa que a segunda estrofe do 
poema faz menção). Dessa forma, o poeta libertário retoma o 
mito da maldição de Cam para evidenciar e denunciar a reali-
dade presente de dor, sofrimento e abandono que caracteriza 
o continente africano e os injustiçados filhos de África.

d) De que forma Castro Alves se insere na vertente social-
mente engajada do Romantismo brasileiro? Qual é a inten-
ção principal de sua produção poética comprometida com a 
transformação da sociedade? Em que medida essa intenção 
se aproxima do objetivo principal de Bernardo Guimarães ao 
compor A escrava Isaura?
Castro Alves pertence à terceira geração poética do Roman-
tismo brasileiro, a qual é marcada pela preocupação social e 
pelo inconformismo no tocante às desigualdades e injustiças 
que caracterizavam a realidade brasileira do período. O autor 
de “Vozes d’África” é, portanto, um poeta engajado no mo-
vimento abolicionista, manifestando em seus poemas a re-
volta e o protesto contra a escravidão dos negros trazidos da 
África. A realidade degradante dos escravos compõe a ima-
gem de uma sociedade problemática e cruel, muito distante 
do retrato idealista de um paraíso tropical e edênico que os 
poetas nacionalistas da primeira geração romântica costu-
mavam apresentar. A produção poética de Castro Alves tem 
o objetivo de despertar a consciência dos brasileiros para os 
problemas e injustiças da Pátria, incentivando a mobilização 
para regenerar a nação corrompida pela triste e cruel rea-
lidade da escravidão (este é também o objetivo do roman-
ce A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães). Chamando a 
atenção para as desigualdades sociais e para o sofrimento 
do povo negro, Castro Alves apresentou uma contribuição 
fundamental para o movimento abolicionista.
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TExTO 3

CAPÍTulO xI

O MENINO É PAI DO HOMEM

[...] Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “me-
nino diabo”; e verdadeiramente não era outra coisa; fui dos 
mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas 
e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de 
uma escrava, porque me negara uma colher do doce de coco 
que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei 
um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da traves-
sura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o 
doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, 
um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; pu-
nha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa 
de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, 
fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia 
– algumas vezes gemendo –, mas obedecia sem dizer pala-
vra, ou, quando muito, um “Ai, Nhonhô!”, – ao que eu retor-
quia:  “Cala a boca, besta!”. Esconder os chapéus das visitas, 
deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho 
das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e ou-
tras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio 
indócil, mas devo crer que eram também expressões de um 
espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admi-
ração; e se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o 
por simples formalidade: em particular dava-me beijos.

CAPÍTulO lxvIII

O VERGALHO

Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele 
Valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrom-
peu-mas um ajuntamento; era um preto que vergalhava ou-
tro na praça. O outro não se atrevia a fugir; gemia somente 
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estas únicas palavras: “Não, perdão meu senhor; meu se-
nhor, perdão!” Mas o primeiro não fazia caso, e, a cada súpli-
ca, respondia com uma vergalhada nova. 

– Toma, diabo! – dizia ele –; toma mais perdão, bêbado! 
– Meu senhor! – gemia o outro. 
– Cala a boca, besta! – replicava o vergalho. 
Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de ser o do ver-

galho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio –, o que 
meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me; ele deteve-
se logo e pediu-me a bênção; perguntei-lhe se aquele preto 
era escravo dele. 

– É sim, Nhonhô. 
– Fez-te alguma coisa? 
– É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje 

deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, 
e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. 

– Está bom, perdoa-lhe – disse eu. 
– Pois não, Nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra 

para casa, bêbado!
Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as 

suas conjeturas. Segui caminho, a desfiar uma infinidade de 
reflexões, que sinto haver inteiramente perdido; aliás, seria 
matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos 
capítulos alegres; é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o 
episódio do Valongo; mas só exteriormente. Logo que meti 
mais dentro a faca do raciocínio achei-lhe um miolo gaiato, 
fino, e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha 
de se desfazer das pancadas recebidas – transmitindo-as a 
outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na 
boca, e desancava-o sem compaixão; ele gemia e sofria. Ago-
ra, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, 
das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da 
antiga condição, agora é que ele se desbancava: comprou um 
escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de 
mim recebera. Vejam as subtilezas do maroto!

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Saraiva, 

2008 (Clássicos Saraiva). 
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III. A ESCRAvIDãO PElO OlHAR PóSTumO DE BRáS CuBAS

3. A obra de Machado de Assis é um poderoso gesto de 
intervenção no conjunto da cultura nacional. O romance 
Memórias póstumas de Brás Cubas está diretamente inseri-
do no processo consciente de intervenção histórico-cultural 
de seu autor. É importante ressaltar o vínculo fundamen-
tal que impregna toda a produção literária machadiana: 
trata-se de uma estreita ligação entre a forma literária e a 
matéria histórica brasileira (a obra de Machado de Assis 
apresenta um caráter universal na medida em que mergu-
lha com profundidade na história nacional, sendo por esta 
mediada). Com base na leitura dos trechos selecionados, 
responda às questões propostas abaixo:

a) De que forma o narrador-personagem Brás Cubas tratava, 
na infância, o escravo Prudêncio? A que realidade social está 
ligada essa forma de tratamento?
O menino Brás Cubas pertencia a uma classe social fa-
vorecida e sua família possuía escravos. O moleque Pru-
dêncio era vítima das maldades de seu pequeno senhor, 
sendo freqüentemente maltratado e transformado no 
“cavalinho” das brincadeiras de Brás Cubas. O narrador-
personagem narra outras travessuras cruéis que fazia 
com os escravos da família. Menino voluntarioso e mi-
mado, Brás Cubas encarna os caprichos de uma classe 
privilegiada do Brasil escravocrata. As atitudes descritas 
chamam a atenção para o caráter retrógrado das estrutu-
ras sociais do Brasil no Segundo Reinado.

b) É possível afirmar que o comportamento de Prudêncio, 
após obter a liberdade, reafirma e reforça a realidade do siste-
ma escravista? Justifique sua resposta com base no texto.
Sim. Ao conseguir a liberdade, anos depois, a primeira provi-
dência tomada por Prudêncio é adquirir um escravo – passan-
do, dessa forma, a descontar no servo as maldades impiedosas 
sofridas no passado. Prudêncio açoitava o negro em público 
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e lhe dirigia as ofensas que ouvia de Brás Cubas na infância. 
Traçava-se, dessa forma, um ciclo de continuidade que vinha 
apenas legitimar a escravidão no país, pois o escravo liberto de 
Brás Cubas ao adquirir um escravo, também passava a exercer 
o papel de senhor, submetendo-o ao seu poder.

c) De que forma Machado de Assis critica a realidade brasi-
leira do seu tempo e em que medida essa crítica tem alcance 
universal?
A obra de Machado de Assis é caracterizada pelo fino 
escárnio dos costumes, havendo a predominância de um 
olhar irônico sobre as convenções sociais, em um pro-
cesso de desmascaramento do comportamento hipócrita 
inerente ao ser humano. Por meio da análise da matéria 
social brasileira, o autor consegue realizar a análise mi-
nuciosa da psicologia humana.

d) Como a relação entre senhores e escravos é retratada no 
romance de Machado de Assis? Que semelhanças e diferen-
ças podem ser verificadas em relação ao romance de Bernar-
do Guimarães?
A manutenção do sistema escravista no Segundo Reinado 
entrava em choque com as tentativas de modernização do 
país, sob influência das idéias liberais oriundas da Euro-
pa. Desse modo, se, por um lado, o Brasil manifestava 
impulsos de progresso, por outro, havia a permanência de 
estruturas arcaicas que impediam uma efetiva moderniza-
ção. Nos fragmentos de Memórias póstumas de Brás Cubas 
sob exame, as contradições da realidade social brasileira 
são trazidas para o plano do romance e escancaradas aos 
olhos do leitor, tornando possível, igualmente, o desvela-
mento da alma humana. 
Ainda que a realidade da escravidão seja igualmente denun-
ciada, há, no romance de Machado, diferenças consideráveis 
em relação à obra A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 
Em primeiro lugar, não há uma idealização romântica das 
personagens e a natureza humana é retratada de forma 
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crua, em acordo direto com os princípios naturalistas. Em 
segundo lugar, as injustiças e hipocrisias características do 
sistema escravista são expostas de forma mais realista e di-
reta, havendo uma preocupação em combinar o retrato das 
desigualdades sociais com a análise psicológica dos compor-
tamentos humanos.

TExTO 4

MÃE PRETA

Pele encarquilhada carapinha branca
Gandola de renda caindo na anca
Embalando o berço do filho do sinhô
Que há pouco tempo a sinhá ganhou 

Era assim que mãe preta fazia
criava todo branco com muita alegria
Porém lá na senzala o seu pretinho apanhava
Mãe preta mais uma lágrima enxugava 

Mãe preta, mãe preta
Enquanto a chibata batia no seu amor
Mãe preta embalava o filho branco do sinhô

Composição: Piratini/Caco Velho.

In: Dulce Pontes. CD Caminhos. Brasil: Alpha Music, 2002.

TExTO 5

CANGOMA ME CHAMOU
 
Tava durumindo
Cangoma me chamou
Disse levanta povo!
Cativeiro já ‘cabô
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Tema dos escravos brasileiros. Arranjo: Magda Pucci/Solo: Christina Guiçá.

In: Mawaca. CD Pra Todo Canto. Brasil: Azul Music, 2004.

Iv. O TRABAlHO E O SOFRImEnTO DOS ESCRAvOS nEgROS nAS 
CAnçõES “mãE PRETA” E “CAngOmA mE CHAmOu”

4. As letras dessas canções apresentam situações relaciona-
das à escravidão no Brasil, tanto do ponto de vista das in-
justiças características do sistema escravista, como da pers-
pectiva do término oficial do cativeiro, com a abolição da 
escravatura em 1888. Com base nas músicas, responda às 
questões abaixo:

a) De que forma a injustiça característica do sistema escra-
vista é tratada na canção “Mãe preta”?
A mãe preta da canção representa as escravas que trabalha-
vam como amas dos filhos dos senhores, no ambiente domés-
tico das casas-grandes. Assim, enquanto a escrava embalava 
o filho pequeno do senhor, o seu próprio filho apanhava na 
senzala. Sofrendo, a velha escrava continuava a ninar a crian-
ça branca, não obstante os castigos aplicados ao ente querido.

b) Como a notícia do final do cativeiro é recebida na música 
“Cangoma me chamou”?
Cangoma é o nome que se dá a uma festa africana realizada ao 
som de tambores. A festa, nessa canção, está relacionada à cele-
bração do fim da escravidão. Terminado o cativeiro, o batuque 
convida à comemoração da liberdade, exortando os escravos 
recém-libertados a se levantar e festejar.

c) Como as duas canções se relacionam com a realidade re-
tratada no livro de Bernardo Guimarães?
A escrava Isaura é o romance mais popular de Bernardo Guima-
rães e tornou-se um panfleto de denúncias contra a escravidão 
no Brasil. As duas músicas apresentadas também estão inseridas 
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na luta pela liberdade e igualdade de direitos, à medida que se 
referem às injustiças sofridas pelos escravos negros na sociedade 
escravista brasileira.

lEITuRA 2

ASPECTOS DA ESCRAvIDãO nO BRASIl: EnTRE A FugA E O TRáFICO

O percurso pelas possibilidades de leitura do romance A es-
crava Isaura, em diálogo com outros textos, prossegue nesta 
seção. Considerando os aspectos relativos ao comércio de 
escravos africanos no Brasil e às freqüentes fugas empreen-
didas pelos negros escravizados, foi escolhido um trecho do 
romance de Bernardo Guimarães, relativo às tentativas de 
captura de Isaura pelo cruel Leôncio. Em seguida, o estudo 
mergulha na análise de textos relacionados ao comércio de 
escravos no Brasil, às ocorrências de fugas de negros e às 
tentativas de captura por parte das classes senhoriais: foram 
selecionados trechos informativos extraídos do conto “Pai 
contra mãe”, de Machado de Assis, e fragmentos de estudos 
realizados por Gilberto Freyre. 
Leia com atenção os textos a seguir e reflita sobre eles, res-
pondendo às questões propostas.

PROFESSOR – As atividades desta seção podem ser realiza-
das por uma perspectiva interdisciplinar, em conjunto com as 
aulas de História do Brasil. O caráter documental dos textos 
produzidos no contexto da escravidão permite a aproximação 
dos alunos com a dura realidade do Brasil escravocrata. Como 
complementação, é possível assistir ao documentário “A matriz 
negra” – integrante da série O povo brasileiro (Isa Grinspum 
Ferraz, 2005; disponível em DVD), baseado no livro homônimo 
de Darcy Ribeiro.

242

Roteiro LP Escrava Isaura.indd   242 07/04/11   16:26



TExTO 5

CAPÍTulO xIII

– Não sei de que tanto se espantam – replicou fres-
camente o Martinho. – O que admira é que ainda não 
vissem este grande anúncio em avulso, que veio do Rio 
de Janeiro, e foi distribuído por toda a cidade com o Jor-
nal do Commercio.

– Porventura somos esbirros ou oficiais de justiça para 
nos embaraçarmos com semelhantes anúncios? [...]

– É ela! – disse o Martinho, deixando a porta e voltan-
do-se para seus companheiros. – É ela; já não tenho a menor 
dúvida; é ela, e está segura.

– Ela quem, Martinho?...
– Ora! Pois quem mais há de ser?...
– A escrava fugida?!...
– A escrava fugida, sim, senhores!... E ela está ali 

dançando. [...]
– Eu já lhes satisfaço – disse Martinho, e continuou 

lendo: “Fugiu da fazenda do senhor Leôncio Gomes da 
Fonseca, no município de Campos, província do Rio de 
Janeiro, uma escrava por nome Isaura, cujos sinais são os 
seguintes: cor clara e tez delicada como de qualquer bran-
ca; olhos pretos e grandes; cabelos da mesma cor, com-
pridos e ligeiramente ondeados; boca pequena, rosada e 
bem-feita; dentes alvos e bem-dispostos; nariz saliente 
e bem talhado; cintura delgada, talhe esbelto e estatura 
regular; tem na face esquerda um pequeno sinal preto, 
e acima do seio direito um sinal de queimadura, mui se-
melhante a uma asa de borboleta. Traja-se com gosto e 
elegância, canta e toca piano com perfeição. Como teve 
excelente educação e tem uma boa figura, pode passar 
em qualquer parte por uma senhora livre e de boa socie-
dade. Fugiu em companhia de um português, por nome 
Miguel, que se diz seu pai. É natural que tenham mudado 
o nome. Quem a apreender e levar ao dito seu senhor, 
além de se lhe satisfazerem todas as despesas, receberá a 
gratificação de 5:000$000.”
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– Deveras, Martinho? – exclamou um dos ouvintes. – Está 
nesse papel o que acabo de ouvir? Acabas de nos traçar o retrato 
de Vênus e vens dizer-nos que é uma escrava fugida!...

– Se não querem acreditar ainda, leiam com seus pró-
prios olhos: aqui está o papel... [...]

CAPÍTulO xIv

Esta amorosa confidência, no momento em que se 
achava no ponto mais interessante, foi bruscamente inter-
rompida pela presença de Martinho, que se lhes atravessou 
pela frente, fazendo uma profunda reverência. Álvaro, in-
dignado, carregou o sobrolho e esteve a ponto de enxotar o 
importuno, como quem enxota um cão. Elvira estacou como 
que petrificada de pavor.

– Senhor Álvaro, disse-lhe respeitosamente o Martinho 
–, com a permissão de vossa senhoria preciso dizer duas pa-
lavras a esta senhora, a quem vossa senhoria dá o braço.  

– A esta senhora! – exclamou maravilhado o cavalheiro. 
– Que tem o senhor que ver com esta senhora?  

– Negócio de suma importância; ela bem o sabe, me-
lhor do que eu e o senhor. [...]

– Senhor Martinho – bradou ele com voz severa –, se 
alguém pagou-lhe para vir achincalhar-me a mim e a esta 
senhora, diga quanto ganha, que estou pronto a dar-lhe o 
dobro para nos deixar em paz.  

A esta sanguinolenta afronta, a larga e impudente cara 
do Martinho nem de leve se alterou, e por única resposta: 

– Torno a repetir – bradou com todo o descaramento – e 
em voz bem alta, para que todos ouçam: esta senhora que 
aqui se acha é uma escrava fugida, e eu estou encarregado 
de apreendê-la e entregá-la a seu senhor.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Saraiva, 2008. 

(Clássicos Saraiva).
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I. OS ESFORçOS PARA A CAPTuRA DE ISAuRA

1. Os fragmentos anteriores foram extraídos de dois capítu-
los do romance A escrava Isaura. As cenas são ambientadas 
na cidade de Recife, depois de Isaura ter conseguido fugir da 
fazenda do cruel Leôncio. Entretanto, um anúncio publicado 
no jornal faz com que Isaura seja reconhecida por Martinho, 
durante um baile, e tenha sua liberdade colocada em risco. 
Após realizar a leitura dos trechos selecionados, responda às 
questões propostas abaixo:

a) De que forma o anúncio do Jornal do Commercio descreve 
Isaura? Que características facilitam o disfarce da escrava, im-
pedindo a imediata identificação de uma escrava fugida?
Isaura possuía pele clara e traços delicados de moça educada; 
seu refinamento, sua elegância e os sinais da formação cul-
tural recebida são destacados para evitar que a mulher livre e 
pertencente à elite fosse confundida com a escrava. As carac-
terísticas físicas de Isaura e as suas maneiras refinadas não 
denunciavam, portanto, sua condição de escrava fugida. Pelo 
fato de não possuir nenhum traço africano que assinalasse 
sua origem, a descrição de Isaura se aproxima muito mais do 
estereótipo das mocinhas românticas pertencentes às classes 
mais ricas da sociedade brasileira do período, dificultando a 
sua associação com a figura de uma escrava foragida.

b) De que modo as características físicas de Isaura auxiliam 
no envolvimento com Álvaro? Quais os efeitos da união de 
ambos para o desenrolar da narrativa?
O fato de Isaura ser apresentada como uma mulher de 
pele clara facilita a aproximação de Álvaro e o envolvi-
mento amoroso da escrava com o rapaz branco. Álvaro é 
caracterizado como o cavalheiro que defende a honra de 
sua dama e o encontro de ambos dá início a uma român-
tica história de amor que prende a atenção do leitor até o 
esperado final feliz. 
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c) Qual era o interesse de Martinho na captura de Isaura?
Martinho é um homem ambicioso que pretende ganhar a 
recompensa oferecida pela captura de Isaura. Após ter lido o 
anúncio publicado no jornal, seguiu as pistas até encontrar 
a escrava fugida. Sua intenção é devolver Isaura a Leôncio e 
receber a gratificação prometida.

d) A fuga de Isaura é verossímil no contexto do Brasil escra-
vista? Justifique sua resposta.
Fugas de escravos ocorriam no Brasil escravista. Os pro-
prietários costumavam publicar anúncios e oferecer re-
compensas pela captura dos negros. Por essa perspecti-
va, a fuga de Isaura é verossímil. Elementos de fantasia, 
no entanto, são acrescentados pelo autor, ao idealizar 
uma escrava de pele clara que facilmente poderia inte-
grar-se à sociedade sem ser reconhecida, bem como ao 
promover o encontro da moça com o jovem Álvaro. Tais 
recursos têm como objetivo o desenvolvimento do enre-
do romanesco.

TExTO 6

PAI CONTRA MÃE

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá 
sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns apare-
lhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro 
ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a máscara de 
folha-de-flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez 
aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois 
para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um 
cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, 
porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam 
com que matar a sede, e aí ficavam dois pecados extintos, e a so-
briedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a 
ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, 
e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à 
venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. 
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O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, 
à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás 
com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo 
que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, 
mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. 

Há meio século, os escravos fugiam com freqüência. 
Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam 
de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; 
havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo 
dono não era mau; além disso, o sentimento da propriedade 
moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repe-
tia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o es-
cravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava 
a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam 
para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que 
lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitandando. 

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinhei-
ro a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, 
com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, 
se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de grati-
ficação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: 
“gratificar-se-á generosamente”, – ou “receberá uma boa 
gratificação”. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao 
lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara 
ao ombro, e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o 
rigor da lei contra quem o acoutasse. 

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não 
seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se man-
têm a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita 
das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por 
desfastio ou estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a 
inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto 
de servir também, ainda que por outra via, davam o impulso ao 
homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. 

ASSIS, Machado de. Contos – Uma antologia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1998.
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 II. RElATOS mACHADIAnOS

2. O fragmento extraído do conto “Pai contra mãe”, de Ma-
chado de Assis, traz informações a respeito das fugas de es-
cravos negros no Brasil. Com base na leitura do texto, res-
ponda às questões propostas a seguir:

a) Que instrumentos utilizados contra os escravos são cita-
dos no texto? Desses instrumentos, qual era aplicado aos es-
cravos que fugiam e com que objetivo?
São citados os ferros que se prendiam ao pescoço e aos pés. O 
ferro ao pescoço era aplicado aos escravos que fugiam (trata-
va-se de uma espécie de coleira que servia tanto para prender 
como para identificar os escravos com histórico de fuga). Ha-
via também a máscara de folha-de-flandres, usada para com-
bater o alcoolismo entre os escravos (tapando-lhes a boca) e 
para evitar, por conseguinte, os pequenos furtos que os negros 
realizavam para obter dinheiro para comprar as bebidas.

b) A ironia machadiana está presente no texto. Identifique 
um comentário, acerca da escravidão, que seja representati-
vo dessa fina ironia.
Sugerem-se trechos como: “Era grotesca tal máscara, mas a 
ordem social e humana nem sempre se alcança sem o gro-
tesco, e alguma vez o cruel” ou “Há meio século, os escravos 
fugiam com freqüência. Eram muitos, e nem todos gostavam 
da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e 
nem todos gostavam de apanhar pancada.”

c) De acordo com o texto, em quais circunstâncias era mais 
comum ocorrer a fuga de escravos?
Os escravos fugiam em razão da exploração, dos abusos e 
dos maus-tratos que sofriam. Alguns escravos tentavam 
fugir assim que eram comprados no mercado, saindo em 
desabalada correria pelas ruas da cidade, por eles ainda des-
conhecidas. Outros escravos trabalhavam fora do ambiente 
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doméstico, quitandando (vendendo mercadorias sobre tabu-
leiros) pelas ruas.

d) Que procedimentos adotavam os senhores de escravos 
para recuperar um negro que fugisse? Esses procedimentos 
estão presentes em A escrava Isaura, de Bernardo Guima-
rães?
Os senhores de escravos ofereciam uma recompensa – uma 
gratificação em dinheiro – para quem recuperasse os negros 
fugidos e os levasse de volta. Esse procedimento foi adotado por 
Leôncio na tentativa de capturar Isaura: o vilão do romance de 
Bernardo Guimarães publicou um anúncio no Jornal do Com-
mercio, descrevendo a escrava fugida e prometendo uma gratifi-
cação para quem a encontrasse e devolvesse ao seu senhor.

e) Segundo o texto de Machado de Assis, por que alguns 
homens optavam por exercer o ofício de caçadores de es-
cravos fugidos?
Segundo Machado, mesmo não sendo um ofício muito no-
bre, alguns homens rudes o desempenhavam em razão da 
pobreza, da necessidade de sobrevivência, da inaptidão para 
outros trabalhos, do acaso ou da vontade de servir. No ro-
mance de Bernardo Guimarães, por exemplo, o ambicioso 
Martinho via uma possibilidade de receber a recompensa 
oferecida por Leôncio pela captura de Isaura.

TExTO 7

Que negro ou negra feia era artigo quase sem importân-
cia no mercado de escravos vê-se através de vários anúncios. 
Deste, por exemplo (Diário de Pernambuco, 23 de setembro 
de 1830): “Vende-se uma escrava por preço tão favorável que 
seria incrível no tempo presente por tal comprá-la; a mes-
ma escrava não tem vício algum, e he quitandeira, e só tem 
contra si huma figura desagradável e he o motivo porque, 
se vende; na cidade de Olinda na segunda casa sobre o ater-
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ro das vicas, ou no Recife na rua do Crespo D. 3”. O negro 
que se vendia bem ou que, quando fugia, se procurava como 
quem procura uma jóia de família, fazendo-se até promessas 
a Santo Antônio, era o negro forte e bonito de corpo.

[...]
TUNA, Gustavo Henrique. In: FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala. São 

Paulo: Global, 2005. p.480, nota.

Cem anos depois, os anúncios de escravos fugidos, 
do Jornal do Commercio, do Rio, e do Diário de Pernambuco, 
esclarecem-nos sobre a indumentária dos domésticos das 
famílias pernambucanas: uns ainda seminus, isto é, “só de 
tanga”; a maioria, porém, de “camisa de baeta encarnada e 
ceroula de algodão”; ou de “calça e camisa de estopa”; ou de 
“camisa de algodão grosso e calça de ganga”. Molecas de vesti-
dos de “panno da Costa com listras vermelhas”; pretas velhas 
de “vestidos de chita roxa, saia lila, preta por cima, panno da 
Costa azul com matames brancos, e lenço azul amarrado na 
cabeça.” Alguns negros de argola na orelha – ornamentação 
de sua terra que aqui lhes foi permitido conservar.

[...]
[Charles] Comte [...] salientou este fato de grande signi-

ficação para o estudo da formação brasileira: a ampla oportu-
nidade de escolherem os senhores, nas sociedades escravo-
cratas, as escravas mais belas e mais sãs para suas amantes 
[...] Oportunidade que no Brasil já tivera o colonizador por-
tuguês com relação às índias. 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. São Paulo: Global, 2005. p.529, 536.

III. AnÚnCIOS DO TEmPO DA ESCRAvIDãO: A AnálISE DE gIlBERTO 
FREyRE

3. Na obra Casa-grande & senzala, Gilberto Freyre, intérpre-
te da formação do povo brasileiro, trata, em algumas passa-
gens, do comércio e da fuga de escravos negros no Brasil. 
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A partir da leitura dos fragmentos apresentados acima e da 
leitura do romance A escrava Isaura, responda às questões 
propostas a seguir:

a) Que perfis de negros eram mais valorizados no mercado 
de escravos?
Os negros fortes e com corpos bonitos eram os mais procu-
rados no mercado de escravos. Note o tratamento de merca-
doria conferido a seres humanos no contexto da escravidão. 
Os negros desprovidos de beleza física eram desvalorizados 
no comércio de escravos.

b) Em que medida a tentativa empreendida por Leôncio para 
reaver a escrava Isaura, é coerente com as informações for-
necidas por Gilberto Freyre?
Isaura era uma escrava repleta de virtudes e com uma notável 
beleza física. Estava incluída, portanto, no rol dos escravos 
tidos como jóias por seus senhores. Dessa forma, a reação 
de Leôncio, após a fuga de Isaura, é perfeitamente coerente 
com as informações apresentadas por Gilberto Freyre, uma 
vez que a escrava era considerada um objeto de valor a ser 
necessariamente recuperado.

c) De que maneira o exemplo extraído do Jornal do Commercio se 
aproximam do anúncio publicado a mando de Leôncio?
Ambos os anúncios apresentam as características físicas e espe-
cíficas dos escravos fugidos, tendo em vista o reconhecimento e 
a devolução ao proprietário. No romance de Bernardo Guima-
rães, Isaura é minuciosamente descrita no anúncio do jornal, o 
que faz com que ela seja identificada pelo ambicioso Martinho.

d) Como a relação de Leôncio e Isaura pode ser historica-
mente explicada, com base nas informações apresentadas 
por Gilberto Freyre?
Gilberto Freyre mostra que era comum o fato de os senhores 
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escolherem, nas sociedades escravocratas, as escravas mais 
belas como suas amantes. No romance de Bernardo Guima-
rães, Leôncio assedia a escrava Isaura, mas esta se mantém 
firme na conservação de sua pureza, resistindo às investidas 
perversas de seu senhor.

 lEITuRA 3

FIguRAS FEmInInAS DO ROmAnTISmO BRASIlEIRO

Esta última seção tem como objetivo destacar os procedimen-
tos de construção das heroínas de diferentes obras represen-
tativas da prosa de ficção romântica brasileira. Partindo da 
caracterização da protagonista do romance A escrava Isaura, 
de Bernardo Guimarães, serão verificadas as semelhanças e 
diferenças no tocante à configuração da personagem Irace-
ma, protagonista do romance indianista homônimo, de José 
de Alencar. Por meio da análise contrastiva entre os perfis 
femininos de Isaura e Iracema, será possível esboçar uma 
análise das representações românticas de mulheres brasilei-
ras do século XIX. 

 
PROFESSOR – Esta última proposta procura auxiliar o estu-
do do Romantismo no Brasil, estimulando o desenvolvimento de 
um olhar crítico comparativo e permitindo o contato com textos 
produzidos por diferentes autores da prosa de ficção romântica. É 
interessante destacar, com os alunos, as semelhanças e diferenças 
presentes na constituição das personagens femininas em questão, 
procurando salientar a perspectiva pela qual os escritores român-
ticos focalizavam o universo feminino e construíam a imagem 
da mulher ideal.
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TExTO 8

CAPÍTulO I

As notas sentidas e maviosas daquele cantar, escapan-
do pelas janelas abertas e ecoando ao longe em derredor, dão 
vontade de conhecer a sereia que tão lindamente canta. Se 
não é sereia, somente um anjo pode cantar assim.

Subamos os degraus, que conduzem ao alpendre, 
todo engrinaldado de viçosos festões e lindas flores, que 
serve de vestíbulo ao edifício. Entremos sem cerimônia. 
Logo à direita do corredor encontramos aberta uma larga 
porta, que dá entrada à sala de recepção, vasta e luxuosa-
mente mobiliada. Acha-se ali sozinha e sentada ao piano 
uma bela e nobre figura de moça. As linhas do perfil de-
senham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano 
e as bastas madeixas ainda mais negras do que ele. São 
tão puras e suaves essas linhas, que fascinam os olhos, 
enlevam a mente e paralisam toda análise. A tez é como 
o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaça-
da por uma nuança delicada, que não sabereis dizer se é 
leve palidez ou cor-de-rosa desmaiada. O colo donoso e 
do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto 
maravilhoso. Os cabelos soltos e fortemente ondulados se 
despenham caracolando pelos ombros em espessos e lu-
zidios rolos, e como franjas negras escondiam quase com-
pletamente o dorso da cadeira a que se achava recostada. 
Na fronte calma e lisa como mármore polido, a luz do 
ocaso esbatia um róseo e suave reflexo; di-la-íeis misterio-
sa lâmpada de alabastro guardando no seio diáfano o fogo 
celeste da inspiração. Tinha a face voltada para as janelas, 
e o olhar vago pairava-lhe pelo espaço.

Os encantos da gentil cantora eram ainda realçados 
pela singeleza, e diremos quase pobreza, do modesto trajar. 
Um vestido de chita ordinária azul-clara desenhava-lhe per-
feitamente com encantadora simplicidade o porte esbelto e 
a cintura delicada, e desdobrando-se-lhe em roda em amplas 
ondulações parecia uma nuvem, do seio da qual se erguia a 
cantora como Vênus nascendo da espuma do mar, ou como 
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um anjo surgindo dentre brumas vaporosas. Uma pequena 
cruz de azeviche presa ao pescoço por uma fita preta consti-
tuía o seu único ornamento. 

Apenas terminado o canto, a moça ficou um momento 
a cismar com os dedos sobre o teclado como escutando os 
derradeiros ecos da sua canção. 

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: 

Saraiva, 2008. (Clássicos Saraiva).

I. ISAuRA: A ESCRAvA Em BuSCA DA lIBERDADE

1. O trecho lido foi extraído da cena de abertura do romance 
A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. As questões a se-
guir são dedicadas ao estudo da configuração da personagem 
Isaura, no âmbito da prosa de ficção do Romantismo brasi-
leiro. Responda com base na leitura do fragmento anterior:

a) A descrição de Isaura apresenta um grau elevado de idea-
lização? Explique.
Sim. Isaura apresenta um elevado grau de idealização. Suas 
virtudes e sua beleza física conferem-lhe um caráter de su-
perioridade angelical. Como escrava, sua origem africana é 
atenuada, com o objetivo de aproximá-la da sensibilidade 
do público leitor, formado por indivíduos majoritariamente 
brancos. Isaura é, desse modo, adaptada aos padrões exigi-
dos pelas expectativas do público leitor, ainda que o romance 
procure denunciar a triste condição dos escravos negros no 
Brasil. A cativa do romance de Bernardo Guimarães é mar-
cada por uma constante e inabalável pureza – aspecto que 
reforça a idealização com que a personagem é composta.

b) Quais são as principais características definidoras de Isau-
ra, de acordo com a descrição?
Isaura possui a pele clara e sua formação cultural a apro-
xima dos modos de comportamento característicos das 
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senhoras pertencentes à elite brasileira do período (no 
fragmento em questão, Isaura aparece tocando piano e 
cantando com uma voz sonora e melodiosa). A escrava 
apresenta, ainda, perfeição de traços e contornos físicos, 
vestindo-se com simplicidade e decoro (usa um pequeno 
crucifixo no pescoço em uma fita preta). Aos seus encantos 
somam-se a gentileza de suas maneiras sutis – aspectos 
que envolvem a protagonista em uma aura de idealizada e 
romântica delicadeza.

c) Em que medida Isaura se encaixa no perfil da heroína ro-
mântica?
Isaura é descrita de forma idealizada, sendo caracterizada 
como uma mulher perfeita, superior e pura. Sua condição 
de cativa e a privação da liberdade contrastam com o alto 
grau de elevação física e moral com que é apresentada. O 
efeito obtido, no contexto da narrativa romântica, é a pronta 
identificação dos leitores com a protagonista e a revolta pelos 
sofrimentos impostos a ela.

TExTO 9

CAPÍTulO II

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no 
horizonte, nasceu Iracema. 

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabe-
los mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu 
talhe de palmeira. 

O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a 
baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

 Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem 
corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guer-
reira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal ro-
çando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com 
as primeiras águas. 

Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da 
floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fres-
ca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre 
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esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na 
folhagem os pássaros ameigavam o canto. 

Iracema saiu do banho; o aljôfar d’água ainda a roreja, 
como à doce mangaba que corou em manhã de chuva. En-
quanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de 
seu arco, e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho 
próximo, o canto agreste.

A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca jun-
to dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a 
virgem pelo nome; outras remexe o uru de palha matizada, 
onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá, 
as agulhas da juçara com que tece a renda, e as tintas de que 
matiza o algodão. 

ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: Saraiva, 2006. (Clássicos Saraiva).

II. IRACEmA: A HEROÍnA InDÍgEnA

2. O fragmento selecionado reproduz a apresentação da ín-
dia Iracema, protagonista do romance homônimo de José de 
Alencar. Com base na leitura do texto, responda às questões 
propostas a seguir:

a) De que forma a índia Iracema aparece integrada ao meio 
natural? 
Iracema é uma índia nativa das terras brasileiras, tendo cresci-
do em meio à natureza tropical. Sua caracterização é feita com 
base em uma série de comparações2 com elementos da natu-
reza local: seus cabelos são mais negros que a asa da graúna e 
mais longos que seu talhe de palmeira, seu sorriso é mais doce 
que o favo da jati, seu hálito é mais perfumado que a baunilha. 
Iracema corria pelas matas e pelo sertão, e esse território lhe era 

2 Comparação: “Até certo ponto sinônimo de símile, e base explícita ou implícita, próxima 
ou remota, da metáfora, a comparação consiste na aproximação de dois termos que se 
assemelham no todo ou em parte. [...] Vale dizer: por comparação, entende-se o processo 
lingüístico ou estilístico de juntar duas entidades por um nexo paratáxico ou de coordena-
ção, por meio do conectivo como, tal como, assim como.” (MOISÉS, Massaud. Dicionário de 
termos literários. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2004.) Na descrição de Iracema são empregados 
comparativos de superioridade: a índia é apresentada por uma perspectiva de supervalori-
zação em relação aos elementos naturais.
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familiar. Dessa forma, a índia é apresentada em plena harmo-
nia com a flora e a fauna típicas do Brasil.

b) É possível afirmar que a índia e a natureza são descritas de 
acordo com os ideais românticos? Justifique sua resposta.
Sim. O romance Iracema está inserido na vertente nacio-
nalista do Romantismo brasileiro, que procurava exaltar 
o índio como herói nacional, valorizando, concomitante-
mente, a natureza e a cor locais. Os contornos exóticos e 
pitorescos presentes nas descrições românticas do índio e 
da paisagem nacional estão fundamentados, portanto, em 
um processo de idealização dos elementos pátrios, tipica-
mente brasileiros e genuinamente nacionais. Iracema e o 
quadro natural no qual está inserida são apresentados de 
maneira a valorizar os elementos característicos da terra 
brasileira – à paisagem é conferida a aura de um paraíso 
edênico e tropical, e ao homem da terra é atribuído um ca-
ráter perfeito e idealizado que o aproxima da configuração 
bíblica de Adão e Eva.

c) Em que medida a descrição da personagem Iracema se 
aproxima e/ou se distancia da caracterização da escrava 
Isaura?
Ambas as protagonistas de narrativas românticas são descri-
tas com um elevado grau de idealização. No entanto, Iracema 
pertence ao universo dos romances indianistas, nos quais a 
terra brasileira é descrita como um paraíso idílico, repleto 
de maravilhas naturais. Isaura, por sua vez, está inserida na 
condição de escrava, no âmbito de uma realidade brasileira 
bem menos dotada de contornos paradisíacos: as desigual-
dades sociais estão presentes no contexto do romance de 
Bernardo Guimarães e a triste realidade da escravidão afasta 
o caráter edênico das terras brasileiras. Dessa forma, ainda 
que, em ambos os romances, as heroínas sejam idealizadas 
e apresentadas em toda sua pureza e perfeição, a abordagem 
da realidade brasileira impõe o contraste: por um lado, Ira-
cema é a índia que vive em liberdade e em harmonia com o 
meio natural; por outro, Isaura é a escrava que vive oprimida 
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pelas injustiças do meio social. O índio foi exaltado como o 
representante oficial da ancestralidade brasileira pelos auto-
res românticos; o escravo, ainda em Bernardo Guimarães, 
precisava ser apresentado com atenuações da cor negra que 
denunciava sua origem africana (Isaura é uma escrava de 
pele clara) – foi Castro Alves o principal responsável pela ele-
vação da figura do negro africano à categoria de personagem 
literária. A análise dos dois fragmentos permite, portanto, 
que se verifiquem semelhanças do ponto de vista da configu-
ração das personagens românticas, mas chama atenção para 
dois tratamentos distintos acerca do Brasil. 

PESQuISE E POSICIOnE-SE

PROFESSOR – As questões a seguir têm como objetivo apenas 
sugerir encaminhamentos possíveis para o jovem leitor.

O romance A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, 
trata da problemática da escravidão no Brasil do século XIX 
e permite levantar questões sobre a realidade brasileira con-
temporânea. Com base no estudo realizado a respeito da 
obra, reflita sobre as questões propostas a seguir.

• As conjunturas sociais, econômicas e culturais do Brasil con-
temporâneo são influenciadas, de alguma forma, por aspectos 
característicos do antigo sistema escravista? Explique. 
• É possível afirmar que no Brasil ainda existe preconceito e dis-
criminação com pessoas pertencentes à etnia negra? Comente.
 • Que atitudes podem ser tomadas para combater o preconceito 
e a discriminação na sociedade brasileira contemporânea?
 • A escravidão foi oficialmente abolida, no Brasil, no ano de 
1888. É possível afirmar que, atualmente, as relações de traba-
lho no país são totalmente justas e os direitos humanos são 
igualmente válidos para todos? Justifique sua resposta.
 • Pelo seu ponto de vista, que direitos devem ser assegu-
rados às pessoas para que possam viver livremente e com 
dignidade? Esses direitos são respeitados no Brasil contem-
porâneo? Justifique.
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