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Roteiro do Professor
A escrava Isaura
Bernardo Guimarães • Adaptação de Guila Azevedo

RESUMO

Isaura é uma escrava diferente: não faz
trabalhos pesados, vive na casa-grande e é
dama de companhia de Malvina, sua senhora.
Branca, bonita, prendada e com educação refi-
nada, distingue-se completamente das outras
cativas.

Filha de uma escrava mulata e do portu-
guês Miguel, antigo feitor da fazenda, herdou
do pai a pele clara e a humildade e retidão de
caráter da mãe.

Por seus encantos, Isaura é repetidamen-
te assediada por Leôncio, seu senhor, que é
sempre repudiado. A esposa dele, Malvina,
gosta da escrava e também a protege, assim
como fazia sua falecida sogra, mas desconhece
as intenções do marido com relação à jovem.
Quando descobre a verdade, Malvina revolta-se
e pede a Leôncio que liberte Isaura o mais rápi-
do possível.

Miguel consegue a quantia estipulada para
a compra e consequente libertação de Isaura,
mas Leôncio se esquiva, a princípio, alegando
que precisa consultar seu pai, o comendador
Almeida. E depois, com a morte deste, protela a
decisão, alegando estar de luto.

Isaura e seu pai fogem para Recife, ado-
tam os nomes de Elvira e Anselmo e levam uma
vida modesta, com pouca atividade social. Até
que Álvaro encanta-se pela jovem e insiste em
levá-la ao baile da cidade, onde se encontra
toda a sociedade pernambucana.

Isaura é descoberta. Leôncio aparece para
levá-la de volta à fazenda. E, embora Álvaro
tente de todas as maneiras impedir tal atitude,
a lei vigente é clara: a escrava fugida é obriga-
da a retornar com seu senhor.

Como vingança, Leôncio propõe que
Isaura se case com o jardineiro Belchior para
ganhar a liberdade. A moça, já sem nenhuma
ilusão, aceita.

Álvaro, no entanto, não desiste de lutar
por ela. Resolve investigar a vida financeira de
Leôncio e descobre que ele está cheio de dívi-
das. Liquida-as uma a uma e se torna proprie-
tário de tudo o que pertencia ao fazendeiro,
inclusive a escrava.

Isaura se livra do compromisso com
Belchior e Álvaro a pede em casamento.
Leôncio, inconformado e humilhado, suicida-se
com um tiro na cabeça.
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SUGESTÕES DIDÁTICAS

1. Em 1875, quando foi escrito o romance 
A escrava Isaura, a sociedade brasileira
ainda não estava sensibilizada com o drama
do cativeiro humano. Bernardo Guimarães
tentou mostrar, através dessa obra, o sofri-
mento dos negros escravos, que viviam em
condições desumanas. E nada melhor do
que a figura idealizada de uma escrava
branca, de aparência e educação muito
semelhantes às das senhoras da época, para
mobilizar a sociedade para tal questão.

• Chamar a atenção dos alunos para esse
fato, incentivando-os a desenvolver seu
senso crítico em relação ao preconceito
e à hipocrisia presentes em personagens

de livros, novelas de televisão e filmes
de cinema.

2. Sugira aos alunos que assistam ao filme
Amistad, de Steven Spielberg, em que se
retratam a tristeza e a dor de viver na
escravidão.

3. Em integração com a área de História, pro-
ponha uma pesquisa sobre a escravidão no
Brasil e suas implicações econômicas, políti-
cas e sociais.

4. Juntamente com o professor de Geografia,
peça aos alunos que, em grupos, façam um
estudo comparativo entre a atual divisão
política do Brasil e a da época do romance.




