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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.
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BERNARDO GUIMARÃES

A escrava Isaura 

mármore, que o furacão arranca do pedestal, e teria rojado pela terra, se os 
braços de Álvaro e de Miguel não tivessem prontamente acudido para amparar-
-lhe a queda.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. cap. XIV.

5. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho anterior:

a) O episódio descreve o casamento de Álvaro com Elvira, no qual esta é reco-
nhecida como Isaura e delatada como escrava fugitiva.

b) A atitude de Isaura em confirmar sua identidade e fingir um desmaio é uma 
estratégia para que fosse retirada do local, o que lhe facilitaria uma fuga.

c) Expressões como “lividez cadavérica” e “estátua de mármore” revelam a 
filiação de Bernardo Guimarães à estética ultrarromântica.

d) A atitude de Isaura e, especialmente, sua fala, explicitam que ela se sente 
inferior, diante da sociedade, por ser uma escrava.

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere é o fato de ela ter nascido de uma 
mãe negra, embora tenha a aparência do pai, que era branco.

Álvaro não pede Elvira em casamento; o episódio em questão se dá em um baile, onde Isaura é reconhe-
cida e delatada por Martinho. A reação de Isaura não é uma estratégia, e sim uma atitude sincera de 
quem se sente inferior por ser uma escrava. Ela se sente culpada por mentir sobre sua identidade, mas 
justifica que uma “cruel fatalidade” a levou a isto – ou seja, o fato de ter um senhor libidinoso, que a 
molestava e que agora a persegue. Neste romance, Bernardo Guimarães não apresenta filiação com o 
ultrarromantismo.

6. Em relação ao comportamento de Isaura, assinale a alternativa incorreta:

a) A infâmia, a indignidade imperdoável a que Isaura se refere é o fato de ela 
frequentar um salão de baile, ombreando-se com as pessoas livres, da alta 
sociedade.

b) A confissão de Isaura, sua atitude humilde ao pedir perdão e sua hones-
tidade sobreposta a seus interesses caracterizam-na como uma heroína 
romântica.

c) Isaura se sente aniquilada de dor e de vergonha porque desejava ter 
revelado a Álvaro, quando ele a pediu em casamento, sua verdadeira 
identidade. 

d) Expressões como “lírio ceifado” e “estátua de mármore, que o furacão ar-
ranca do pedestal” reforçam tanto a imagem de beleza de Isaura, quanto a 
admiração conquistada e subitamente perdida. 

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere, e que justifica sua fuga e identi-
dade falsa, é o fato de ser molestada e perseguida pelo seu senhor.

Isaura se sente aniquilada de dor e vergonha por ser delatada em público e sentir a repugnância e re-
provação de todos. Álvaro só a pede em casamento no final da obra, quando já sabe de sua verdadeira 
identidade.

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 7 e 8:

– Pois olha, Rosa, eu estava pronto a aguentar a metade do castigo que ela está 
sofrendo, mas na companhia dela, está entendido?
– Isso pouco custa, André; é fazer o que ela fez. Vai, como ela, tomar ares em 
Pernambuco, que infalivelmente vais para a companhia de Isaura.
– Quem dera!… se soubesse que me prendiam com ela, isto é, que era um fugir. 
Mas o diabo é que a pobre Isaura agora vai deixar a nós todos para sempre. Que 
falta vai fazer nesta casa!…
– Deixar como? 
– Você verá.
– Foi vendida?
– Qual vendida! 
(…)
– Está forra?…
– Que abelhuda!… Espera, Rosa; tem paciência um pouco, que hoje mesmo 
talvez você venha a saber tudo.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 123-124.

7. O trecho acima consiste em um diálogo entre Rosa e André, personagens de 
A escrava Isaura. Sobre ele, assinale a alternativa correta:

a) O trecho evidencia a rivalidade entre Rosa e Isaura, que se detestam mu-
tuamente.

b) André é apaixonado por Isaura, motivo pelo qual Rosa tem-lhe inveja e ódio. 
c) No trecho acima, as perguntas de Rosa expressam a preocupação que ela 

sente em relação ao futuro de Isaura, por quem nutre grande afeição.
d) No trecho acima, a reação de Rosa à revelação da partida de Isaura reflete a 

provável reação do leitor e enfatiza o suspense narrativo.
e) A expressão “tomar ares em Pernambuco” é usada por Rosa em sentido co-

notativo e significa, no contexto do século XIX, “sumir do convívio social” 
ou “viajar para longe”.

Rosa detesta Isaura por ter inveja de sua beleza, educação e estima dos senhores, bem como da paixão 
que Leôncio nutre por ela. Dessa forma, sua reação é de curiosidade (assim como a dos leitores, 
diante do suspense feito por André e pelo narrador), e não de preocupação com o destino de Isaura. 
A expressão “tomar ares em Pernambuco” se refere à fuga de Isaura para esse estado; portanto, tem 
sentido denotativo, literal.

8. Assinale a alternativa correta em relação ao destino de Isaura, anunciado por 
André:

a) Isaura será roubada por Álvaro, que pede ajuda a André para libertá-la.
b) Isaura será alforriada por Malvina, que, depois da morte de Leôncio, torna-

ra-se proprietária de sua fazenda e de seus escravos.
c) Isaura será libertada por Miguel, que matará Leôncio numa emboscada.

d) Leôncio se casará com Isaura, depois que Malvina morrer em um incên-
dio acidental. 

e) Leôncio pretende libertar Isaura, se ela casar-se com Belchior, um ser re-
pugnante, o que seria para ela um grande castigo.

Leôncio planeja vingar-se de Isaura e Álvaro ao mesmo tempo, obrigando-a a se casar com Belchior, um 
jardineiro de aparência repugnante, sob a promessa de libertá-la. De fato, Leôncio pretendia humilhá-
-la e, ao mesmo tempo, mantê-la por perto, acreditando futuramente vencer sua resistência e manter 
relações com ela.

 2a fase

1. O trecho abaixo explicita o tema do amor romântico em A escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães.

Mas Leôncio não podia se conformar com semelhante ideia. O violento e cego 
amor, que Isaura lhe havia inspirado, o incitava a saltar por cima de todos os 
obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem 
piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de 
seus frenéticos desejos. (capítulo VIII) 
Mas essa tal ou qual tranquilidade só durou até o dia em que pela primeira vez 
viu Álvaro. Amou-o com esse amor exaltado das almas elevadas, que amam pela 
primeira e única vez, e esse amor, como bem se compreende, veio tornar ainda 
mais crítica e angustiosa a sua já tão precária e mísera situação. (capítulo XII)

a) Como se caracteriza o amor romântico? Justifique sua resposta com elementos 
e expressões do texto.

O amor romântico se caracteriza por ser um sentimento fulminante (“violento e cego”), que invade 
as pessoas à primeira vista do ser amado e que se impõe acima de qualquer regra moral ou social (“o 
incitava a saltar por cima de todos os obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade”). 
Além disso, é também descrito como sentimento puro, elevado e eterno (“esse amor exaltado das almas 
elevadas, que amam pela primeira e única vez”).

b) Em sua introdução crítica a esta edição, Maria Nazareth Soares Fonseca afirma 
que “Embora trate do grave problema social e humano, a escravidão negra no 
Brasil, o tema fundamental do romance é o amor.”. Considerando seu conheci-
mento do enredo e do texto em questão, explique essa afirmação. 

Embora a escravidão seja, aparentemente, o tema central da obra, o amor se configura como tema fun-
damental porque ele é a mola motriz do enredo: o conflito se estabelece porque Leôncio não quer libertar 
Isaura porque a ama. Esta, por sua vez, sofre por não ser livre para amar, e a tensão aumenta quando 
ela e Álvaro se apaixonam, e este descobre que não pode tê-la por ela ser uma escrava. Enfim, Álvaro 
luta para libertá-la por estar apaixonado por ela. O fato de ele empreender seus esforços pela liberdade 
de Isaura, sua amada, e não pela abolição da escravidão como sistema comprova que a ideia exposta por 
Fonseca faz sentido.

Leia o texto abaixo para resolver as questões 2 e 3: 

Já são passados mais de dois meses depois da fuga de Isaura, e agora, leitores, 
enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos, e 
desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de 
agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe 
escapara, façamo-nos de vela para as províncias do Norte, onde talvez primeiro 
que ele deparemos com a nossa fugitiva heroína. 
Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um 
diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor. É uma noite festiva: em uma das principais ruas nota-
-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de 
cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. É um lindo prédio onde 
uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. (capítulo X)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 66-67.

2. Analisando a descrição presente no trecho acima: 

a) Cite aspectos dessa descrição que podem ser considerados românticos.

A descrição eloquente e idealizada da cidade do Recife (“Veneza da América do Sul”, “parece surgir dos 
braços do oceano, que a estreita em carinhoso amplexo e beija com amor”) e a abundante adjetivação 
(“coroada de um diadema de luzes”, “carinhoso amplexo”, “noite festiva”, “esplendidamente iluminado”, 
“distintas e opulentas classes”, “lindo prédio”, “sociedade escolhida”, “brilhantes e concorridos saraus”).

b) Em alguns momentos, o autor se utiliza de linguagem conotativa. Cite duas 
figuras de linguagem e os trechos em que elas estão presentes.

Podemos citar a prosopopeia no trecho “parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor” e a metonímia nos trechos “façamo-nos de vela para as províncias do 
Norte” e “desatando os cordões da bolsa”.

3. Considerando a leitura do romance e com base no trecho acima:

a) Descreva o foco narrativo e indique uma característica marcante do narrador, 
relacionando-a à estética a que se filia o autor, ou seja, o Romantismo.

O narrador, embora em 3a pessoa onisciente, manifesta-se na narrativa como se tanto ele quanto 
o leitor presenciassem as cenas que narra. Ele se dirige ao leitor, convidando-o a acompanhá-lo na 
visualização das cenas e emite comentários sobre elas – características comuns entre narradores dos 
romances românticos, que tanto revelam posturas pessoais dos autores, como constroem uma relação 
de empatia entre narrador e leitor, o que faz com que este se identifique com a história contada. 

b) No trecho em questão, podemos afirmar que o narrador revela ao leitor uma 
informação muito importante no desfecho da obra. Cite-a e explique sua impor-
tância na resolução dos conflitos da trama.

Nesse trecho, o narrador afirma que Leôncio “desata os cordões da bolsa”, isto é, que não poupa recursos 
financeiros para encontrar sua escrava fugitiva. Isso contribuirá para sua falência financeira, que possi-
bilitará a Álvaro comprar todos os títulos de suas dívidas e se apropriar de seus bens, entre eles, a escrava 
Isaura, a quem libertará e pedirá em casamento. 

“No extremo da rua, quando ela ia a descer a de S. José, Cândido Neves aproximou-
-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. – Arminda! bradou, conforme a nomeava 
o anúncio.

Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço 
de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis 
fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e 
dizia que andasse. (…)

– Estou grávida, meu senhor! exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-
-lhe por amor dele que me solte; eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que 
quiser. Me solte, meu senhor moço! 

(…)
– Não quero demoras; siga!
Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem 

passava ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente 
não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e provavelmente 
a castigaria com açoutes, – cousa que, no estado em que ela estava, seria pior de 
sentir. 

(…) Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, 
mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. 

– Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. – É ela mesma. – Meu senhor! – Anda, 
entra…

Arminda caiu no corredor. (…) No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e 
após algum tempo de luta a escrava abortou.

O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe 
e os gestos de desespero do dono. (…)”

ASSIS, Machado de. “Pai contra mãe”

4) (Cefet-PB – adaptada) Relacione o trecho acima, do conto “Pai contra 
mãe”, de Machado de Assis, ao romance A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 
Considerando a concepção de posse em relação à mulher escrava apresentada 
pelos autores, compare as personagens Isaura e Arminda.

Tanto Isaura quanto Arminda são escravas e recorrem à fuga para escapar do cativeiro. Entretanto, Isaura, 
tem aparência de uma mulher branca, além de ser bela e educada, o que faz com que não seja “caçada” 
como um animal, o que ocorre a Arminda. Porém, apesar de bela e branca, Isaura ainda é vista como 
um objeto, tal qual Arminda, que precisa ser devolvida a seu dono, e que depende da intervenção de outros 
para conquistar sua liberdade. No conto de Machado, ninguém se compadece de Arminda (“Houve aqui 
luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja, 
compreendia o que era e naturalmente não acudia.”), ao contrário de Isaura, que desperta a empatia das 
pessoas da elite em relação a seu infortúnio, por ser branca.

Este suplemento é parte integrante da obra A escrava Isaura. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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2. (UFSC – adaptada) 

 I. os dois fragmentos apresentam-se sob forma de diálogo, o que permite clas-
sificar o romance como um exemplo característico do gênero dramático.

II. no primeiro fragmento, quem fala é Malvina – embora não esteja explícito. 
No segundo, é Álvaro, o namorado de Isaura. Os dois (Malvina e Álvaro) 
são os principais narradores.

III. o primeiro fragmento do texto coloca em contraste dois comportamentos: 
de um lado, evidencia o relacionamento entre o senhor e os escravos da 
época escravocrata no Brasil; de outro, o tratamento que era dado a Isaura.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

a) I e II
b) II
c) III
d) II e III
e) I e III

O romance não se encaixa no gênero dramático, pois os diálogos intercalam-se com a voz do narrador, 
em 3a pessoa onisciente (Malvina e Álvaro são apenas personagens, e não narradores).

3. Considere a apresentação dos personagens Leôncio (capítulo II) e Álvaro (ca-
pítulo XI), e julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir:

( ) Leôncio é a típica figura do rapaz ingênuo do interior que se deixa corrom-
per pelos costumes libertinos das grandes cidades.

( ) O narrador descreve a infância e adolescência de Leôncio para expor seu 
caráter indolente e leviano, já que ele sempre se vale da proteção e patrocí-
nio paternos, e não de seu esforço pessoal. 

( ) Álvaro e Leôncio se configuram num par opositivo: são o protagonista e o 
antagonista, respectivamente.

( ) Tanto Leôncio quanto Álvaro expressam o desdém das elites brasileiras 
pelas classes populares e, mais ainda, pelos escravos que trabalham em suas 
propriedades.

( ) Álvaro é o típico herói romântico: belo, rico, inteligente e considerado 
excêntrico em suas posturas sociopolíticas.

Assinale a sequência correta:

a) F, F, F, V, V
b) F, V, V, F, V
c) V, V, V, F, F
d) V, V, V, V, F
e) F, V, F, V, F

A escrava Isaura  — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance A escrava Isaura para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Escravidão e política no século XIX — No capítulo XV, Geraldo e Álvaro 
conversam sobre a possibilidade de libertar Isaura. É muito importante 
retomar com os alunos esse capítulo e ler atentamente o diálogo dos dois, que 
falam sobre os direitos dos proprietários em relação aos seus escravos e sobre a 
escravidão como instituição política e social. Com base nesse diálogo, explore 
as ideias políticas do século XIX sobre a escravidão: as do Partido Conservador, 
que defendia que a escravatura era necessária para a manutenção da economia 
agrária do Brasil; e as do Partido Liberal, que se dividia entre o abolicionismo 
e o emancipacionismo. O primeiro defendia a abolição do sistema escravocrata 
(uma lei que abolisse de uma só vez a escravidão como instituição legal); 
o segundo, que houvesse leis que, gradativamente, fossem exterminando o 
trabalho escravo – pois elas fariam com que escravos não fossem substituídos 
por outros, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que fazia com que filhos de 
escravas nascessem livres e não pertencessem mais aos seus senhores. Além 
disso, é interessante ressaltar, nas falas de Geraldo, o ponto de vista jurídico 
sobre o escravo: a lei só vê nele um objeto, uma propriedade: “quase que 
prescinde nele inteiramente da natureza humana”.  

 As “vítimas algozes” — Considerando ainda as visões sobre o escravo no 
século XIX, é interessante observar o contraste entre as personagens Isaura 
e Rosa. Enquanto Isaura é casta, boa e humilde, Rosa é o retrato da escrava 
que vê vantagens na sedução que pode exercer sobre seu senhor, que cria 
intrigas para prejudicar Isaura, a quem tem inveja, pois sonha deixar o serviço 
doméstico e ocupar seu lugar na sala. O retrato do escravo doméstico como 
um mal que pode ameaçar a paz e a moral das famílias aparece no século XIX 
em obras como As vítimas algozes (1869), de Joaquim Manoel de Macedo, e  
O demônio familiar (1857), de José de Alencar. Na primeira, uma série de novelas, 
ressaltamos “Lucinda, a mucama”, cuja protagonista se parece com Rosa, que 
se aproveita de sua intimidade com Malvina para influenciá-la e interferir no 
destino de Isaura. Na segunda, uma peça de teatro, Alencar nos apresenta 
um escravo, Pedro, que cria as mais variadas intrigas, não com o intuito 
consciente de prejudicar os patrões, mas para que algumas de suas decisões o 
favorecessem. Ao mostrar o quanto a condição do escravo como inimputável 
(ou seja, que não responde penalmente por seus atos) prejudica as famílias 

O essencial de A escrava Isaura, de Bernardo 
Guimarães 

A bela e branca Isaura

Bernardo Guimarães publicou A escrava Isaura em 1875 – portanto, mais de uma 
década antes da Abolição da Escravatura, assinada pela princesa Isabel em 1888. 
Um dos méritos do romance foi colocar em pauta um tema muito importante 
nas últimas décadas do século XIX, em que florescia no Brasil o movimento 
abolicionista: a arbitrariedade do sistema escravocrata. A figura de Isaura quebra 
algumas das ideias implícitas que justificavam, no século XIX, a escravidão: não 
tem a pele negra, não é inferior intelectualmente ou moralmente. Bela e educada, 
é escrava apenas porque, em suas veias, corre o sangue africano, que herdou da 
mãe. Por conta disso, A escrava Isaura foi comparado ao romance A cabana do pai Tomás, 
de Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852, nos Estados Unidos, que se tor-
naria um sucesso a ponto de ter influenciado na abolição do sistema escravocrata 
norte-americano.

Entretanto, A escrava Isaura se afasta do romance de Stowe em vários aspectos. 
Embora ambos apresentem protagonistas dóceis, que aceitam sua condição de 
escravo quase como mártires, podemos afirmar que o romance brasileiro centra-
-se menos nas crueldades a que são submetidos os escravos do que na figura da 
heroína e no fascínio que ela exerce sobre todos ao seu redor. Enquanto A cabana do 
pai Tomás retrata a mercantilização da vida, a venda de pessoas que aparta filhos de 
suas mães, A escrava Isaura afirma repetidamente a perplexidade em se constatar que 
uma mulher tão linda, tão educada e branca seja uma escrava. No geral, não é a es-
cravidão, em si, que é posta como um absurdo, mas que uma mulher que suplanta 
muitas senhoras da alta sociedade, em beleza e talentos, esteja em seu jugo. 

Durante a leitura do romance, o narrador, que se dirige a uma sociedade branca 
(já que a população negra era, quase em sua totalidade, analfabeta), chama nossa 
atenção para o infortúnio de Isaura, com quem as leitoras do século XIX poderiam 
se identificar: como uma sinhá, ela toca piano, canta, borda, sabe portar-se num 
salão e dançar a quadrilha. Mas o narrador não amplia a tragédia de Isaura como 
sendo a de milhares de negros escravos. Isso é perceptível se analisarmos a protago-
nista em contraponto com os outros personagens escravos da obra. Todos os demais 
apresentam a “natureza abjeta do escravo”, e expressões pejorativas são utilizadas 
para descrevê-los. Fiando entre as escravas, Isaura é a “garça real”, enquanto as 
outras são “uma chusma de pássaros vulgares”, “negras beiçudas e catinguentas”.

A descrição das brutalidades da escravidão são brevemente mencionadas, mais 
na menção à tortura e morte de Juliana, mãe de Isaura; e a libertação desta, por 
fim, acaba se tornando mais uma questão amorosa do que política ou humanitária. 
Álvaro se apaixona por Isaura, luta para libertá-la e oferece-lhe a mão de esposo. 
Final feliz para Isaura, mas os escravos visivelmente negros, educados nas senzalas, 
nas lavouras, e não nos salões de baile, teriam de esperar um pouco mais pela li-
berdade que, para a maioria, não resultou em final tão feliz.

e a sociedade, Alencar posiciona-se contrário à escravidão. Já em “Lucinda, a 
mucama”, Macedo faz um retrato bastante negativo da escravatura, colocando 
o negro escravo como o “câncer da sociedade”.

 A escrava Isaura nas telinhas — A escrava Isaura é um dos romances brasileiros 
mais famosos, e isso não se deve somente ao texto de Bernardo Guimarães. 
É que a obra foi adaptada para a televisão, sendo exportada para muitos 
países, levando sua heroína a ser conhecida internacionalmente. A primeira 
adaptação para as telinhas ocorreu no ano de 1976, por Gilberto Braga, na 
Rede Globo, com a memorável Lucélia Santos (no papel de Isaura) e Rubens 
de Falco (no papel de Leôncio) como protagonistas. A novela, exibida no 
horário das 18 horas em 100 capítulos, foi vendida para 27 países, entre 
eles, Itália, Cuba, Suíça, Polônia, União Soviética e China. O sucesso foi tão 
grande que o romance foi traduzido para o chinês, em 1985, com vendagem 
de 500 mil exemplares. Lucélia Santos visitou todos os países nos quais a 
novela foi exibida, foi homenageada em vários deles e ganhou diversos 
prêmios internacionais por sua atuação no papel de Isaura. Em 1990, a Rede 
Globo reprisou A escrava Isaura em comemoração aos seus 25 anos. Em 2004, 
a TV Record também lançou uma telenovela baseada no clássico de Bernardo 
Guimarães, adaptado por Tiago Santiago e Ana Maria Nunes, com colaboração 
de Altenir Silva. Bianca Rinaldi fez o papel de Isaura, e Leopoldo Pacheco 
atuou como Leôncio. Essa adaptação foi exibida em sete países, a maioria deles 
da América Latina, como Peru, Venezuela e Costa Rica, e em Portugal. Ambas 
as versões apresentam diferenças em relação ao enredo original do romance. 
Em sala de aula, pontue as diferenças e promova um debate com os alunos 
sobre quais seriam as motivações das mudanças ou inserções de episódios e 
personagens nessas novelas.

 A escrava Isaura e Casa grande e senzala — Assim como Isaura é perseguida 
pelo desejo implacável de Leôncio, sua mãe, Juliana, fora perseguida pelo 
Comendador, que, não podendo possuí-la, obriga-a aos mais terríveis 
trabalhos, suplícios e castigos, ocasionando sua morte precoce. A história, 
que se repetiria com a filha se não fosse a intervenção de Miguel e Álvaro, 
era fato comum durante o período da escravidão. As relações sexuais de 
senhores com escravas aconteciam, incluindo boa dose de violência, tanto 
por partes destes como por parte das senhoras, que, para se vingar da traição 
dos maridos, não castigavam estes, mas sim as escravas. O poema “Essa negra 
Fulô”, de Jorge de Lima, apresenta esse quadro de relações entre senhores 
e mucamas, e seria interessante que os alunos o lessem. Nesse sentido, 
também vale a pena levar para a sala de aula trechos de Casa grande e senzala, 
de Gilberto Freyre. O sociólogo brasileiro, ao falar do processo de formação 
da sociedade brasileira colonial, menciona as relações sexuais inter-raciais 
e a miscigenação, ressaltando a amistosidade e o congraçamento das raças, 
atenuando a violência dessas relações e lançando bases para a criação do 
mito da harmonia racial no Brasil.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e ao mesmo tempo preparar o estudante 
para os exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as 
alternativas corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo 
do exercício.

 1a fase

Leia o texto abaixo para resolver as questões 1 e 2:

– Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és 
uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui 
uma vida, que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. 
Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que 
eu conheço.
[…]
– Isaura! – continuou Álvaro com voz sempre firme e grave: – se esse algoz 
ainda há pouco tinha em suas mãos a tua liberdade e a tua vida, e não tas 
cedia senão com a condição de desposares um ente disforme e desprezível, 
agora tens nas tuas a sua propriedade; sim, que a tenho nas minhas, e a passo 
para as tuas.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 19 e 146.

1. (UFSC – adaptada) Considerando o texto e a obra A escrava Isaura, é CORRETO 
afirmar que:

 
a) os dois excertos que compõem o texto fazem parte, respectivamente, 

do início e do final da narrativa de Bernardo Guimarães, que tem como 
tema central a escravidão no Brasil.

b) os dois fragmentos descrevem positivamente o cativeiro de Isaura, 
contrapondo-o ao tratamento comumente dado aos escravos no século 
XIX.

c) o segundo fragmento do texto faz referência à possibilidade, ainda que 
remota, mas real à época, de alforria de um escravo no Brasil.

d) o texto revela que Isaura não era uma escrava, mas que as pessoas pen-
savam que ela fosse – essa é a trama central do livro.

e) o texto descreve a condição em que vivia Isaura: feliz e em total liberdade.

Isaura era efetivamente uma escrava, embora as pessoas pensassem, à primeira vista, que ela não fosse. O 
primeiro trecho descreve positivamente o cativeiro de Isaura, mas não o segundo, que define seu senhor 
como “algoz” – portanto, Isaura não era totalmente feliz, nem livre. A alforria era uma possibilidade de 
libertar um escravo no Brasil do século XIX, e não era remota.  

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

Leôncio não é o típico rapaz ingênuo do interior, e sim um libertino, que nunca gostou de se esforçar nos 
estudos ou no trabalho, e sempre se valeu da posição e fortuna de seu pai. Álvaro, por sua vez, ao contrário 
de expressar desdém pelas classes populares e pelos escravos, é contra qualquer privilégio e distinção social, e 
por isso suas ideias sociopolíticas são consideradas excêntricas pelos amigos.

4. Considerando o enredo de A escrava Isaura, assinale a alternativa correta em re-
lação ao trecho abaixo:

– Então, que te parece? segredava Leôncio a seu cunhado. – Uma escrava desta 
ordem não é um tesouro inapreciável? Quem não diria, que é uma andaluza de 
Cádiz, ou uma napolitana?… 
– Não é nada disso; mas é coisa melhor, respondeu Henrique maravilhado; é 
uma perfeita brasileira. 
– Qual brasileira! é superior a tudo quanto há. (…) Tua irmã pretende com 
instância, que eu a liberte, alegando que essa era a vontade de minha defunta 
mãe; mas nem tão tolo sou eu, que me desfaça assim sem mais nem menos de 
uma joia tão preciosa. (…)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 27.

a) Leôncio louva as qualidades de Isaura porque pretende casá-la com Henrique.
b) Maravilhado com a beleza de Isaura, Henrique rouba-a e fogem para Recife.
c) A fala de Henrique expressa o nacionalismo presente em grande parte das 

obras românticas brasileiras.
d) Malvina quer que Leôncio liberte Isaura porque sabe que o marido manti-

nha relações sexuais com a escrava e tinha ciúmes.
e) Leôncio tinha um sentimento fraternal por Isaura, já que sua mãe a criara 

como filha.

Leôncio não pretende casar Isaura com Henrique, e sim mantê-la como sua escrava e amante – ele nutre 
uma paixão carnal por ela, e não um sentimento fraternal. Nesse momento da narrativa, Malvina quer 
que o marido a alforrie por ter sido esta a vontade de sua sogra, que criara Isaura como filha. Isaura 
resistia a todas as investidas do senhor. Ela foge com seu pai, e não com Henrique, para Recife. 

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 5 e 6:

Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura erguendo enfim o rosto, que até ali 
tivera sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se para 
os circunstantes, e ajuntando as mãos convulsas no gesto da mais violenta 
agitação: 
– Não é preciso que me toquem, – exclamou com voz angustiada. – Meus 
senhores, e senhoras, perdão! cometi uma infâmia, uma indignidade 
imperdoável!… mas Deus me é testemunha, que uma cruel fatalidade a 
isso me levou. Senhores, o que esse homem diz é verdade. Eu sou… uma 
escrava!… 
O rosto da cativa cobriu-se de lividez cadavérica, como lírio ceifado pendeu- 
-lhe a fronte sobre o seio, e o donoso corpo desabou como bela estátua de 
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2. (UFSC – adaptada) 

 I. os dois fragmentos apresentam-se sob forma de diálogo, o que permite clas-
sificar o romance como um exemplo característico do gênero dramático.

II. no primeiro fragmento, quem fala é Malvina – embora não esteja explícito. 
No segundo, é Álvaro, o namorado de Isaura. Os dois (Malvina e Álvaro) 
são os principais narradores.

III. o primeiro fragmento do texto coloca em contraste dois comportamentos: 
de um lado, evidencia o relacionamento entre o senhor e os escravos da 
época escravocrata no Brasil; de outro, o tratamento que era dado a Isaura.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

a) I e II
b) II
c) III
d) II e III
e) I e III

O romance não se encaixa no gênero dramático, pois os diálogos intercalam-se com a voz do narrador, 
em 3a pessoa onisciente (Malvina e Álvaro são apenas personagens, e não narradores).

3. Considere a apresentação dos personagens Leôncio (capítulo II) e Álvaro (ca-
pítulo XI), e julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir:

( ) Leôncio é a típica figura do rapaz ingênuo do interior que se deixa corrom-
per pelos costumes libertinos das grandes cidades.

( ) O narrador descreve a infância e adolescência de Leôncio para expor seu 
caráter indolente e leviano, já que ele sempre se vale da proteção e patrocí-
nio paternos, e não de seu esforço pessoal. 

( ) Álvaro e Leôncio se configuram num par opositivo: são o protagonista e o 
antagonista, respectivamente.

( ) Tanto Leôncio quanto Álvaro expressam o desdém das elites brasileiras 
pelas classes populares e, mais ainda, pelos escravos que trabalham em suas 
propriedades.

( ) Álvaro é o típico herói romântico: belo, rico, inteligente e considerado 
excêntrico em suas posturas sociopolíticas.

Assinale a sequência correta:

a) F, F, F, V, V
b) F, V, V, F, V
c) V, V, V, F, F
d) V, V, V, V, F
e) F, V, F, V, F

A escrava Isaura  — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance A escrava Isaura para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Escravidão e política no século XIX — No capítulo XV, Geraldo e Álvaro 
conversam sobre a possibilidade de libertar Isaura. É muito importante 
retomar com os alunos esse capítulo e ler atentamente o diálogo dos dois, que 
falam sobre os direitos dos proprietários em relação aos seus escravos e sobre a 
escravidão como instituição política e social. Com base nesse diálogo, explore 
as ideias políticas do século XIX sobre a escravidão: as do Partido Conservador, 
que defendia que a escravatura era necessária para a manutenção da economia 
agrária do Brasil; e as do Partido Liberal, que se dividia entre o abolicionismo 
e o emancipacionismo. O primeiro defendia a abolição do sistema escravocrata 
(uma lei que abolisse de uma só vez a escravidão como instituição legal); 
o segundo, que houvesse leis que, gradativamente, fossem exterminando o 
trabalho escravo – pois elas fariam com que escravos não fossem substituídos 
por outros, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que fazia com que filhos de 
escravas nascessem livres e não pertencessem mais aos seus senhores. Além 
disso, é interessante ressaltar, nas falas de Geraldo, o ponto de vista jurídico 
sobre o escravo: a lei só vê nele um objeto, uma propriedade: “quase que 
prescinde nele inteiramente da natureza humana”.  

 As “vítimas algozes” — Considerando ainda as visões sobre o escravo no 
século XIX, é interessante observar o contraste entre as personagens Isaura 
e Rosa. Enquanto Isaura é casta, boa e humilde, Rosa é o retrato da escrava 
que vê vantagens na sedução que pode exercer sobre seu senhor, que cria 
intrigas para prejudicar Isaura, a quem tem inveja, pois sonha deixar o serviço 
doméstico e ocupar seu lugar na sala. O retrato do escravo doméstico como 
um mal que pode ameaçar a paz e a moral das famílias aparece no século XIX 
em obras como As vítimas algozes (1869), de Joaquim Manoel de Macedo, e  
O demônio familiar (1857), de José de Alencar. Na primeira, uma série de novelas, 
ressaltamos “Lucinda, a mucama”, cuja protagonista se parece com Rosa, que 
se aproveita de sua intimidade com Malvina para influenciá-la e interferir no 
destino de Isaura. Na segunda, uma peça de teatro, Alencar nos apresenta 
um escravo, Pedro, que cria as mais variadas intrigas, não com o intuito 
consciente de prejudicar os patrões, mas para que algumas de suas decisões o 
favorecessem. Ao mostrar o quanto a condição do escravo como inimputável 
(ou seja, que não responde penalmente por seus atos) prejudica as famílias 

O essencial de A escrava Isaura, de Bernardo 
Guimarães 

A bela e branca Isaura

Bernardo Guimarães publicou A escrava Isaura em 1875 – portanto, mais de uma 
década antes da Abolição da Escravatura, assinada pela princesa Isabel em 1888. 
Um dos méritos do romance foi colocar em pauta um tema muito importante 
nas últimas décadas do século XIX, em que florescia no Brasil o movimento 
abolicionista: a arbitrariedade do sistema escravocrata. A figura de Isaura quebra 
algumas das ideias implícitas que justificavam, no século XIX, a escravidão: não 
tem a pele negra, não é inferior intelectualmente ou moralmente. Bela e educada, 
é escrava apenas porque, em suas veias, corre o sangue africano, que herdou da 
mãe. Por conta disso, A escrava Isaura foi comparado ao romance A cabana do pai Tomás, 
de Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852, nos Estados Unidos, que se tor-
naria um sucesso a ponto de ter influenciado na abolição do sistema escravocrata 
norte-americano.

Entretanto, A escrava Isaura se afasta do romance de Stowe em vários aspectos. 
Embora ambos apresentem protagonistas dóceis, que aceitam sua condição de 
escravo quase como mártires, podemos afirmar que o romance brasileiro centra-
-se menos nas crueldades a que são submetidos os escravos do que na figura da 
heroína e no fascínio que ela exerce sobre todos ao seu redor. Enquanto A cabana do 
pai Tomás retrata a mercantilização da vida, a venda de pessoas que aparta filhos de 
suas mães, A escrava Isaura afirma repetidamente a perplexidade em se constatar que 
uma mulher tão linda, tão educada e branca seja uma escrava. No geral, não é a es-
cravidão, em si, que é posta como um absurdo, mas que uma mulher que suplanta 
muitas senhoras da alta sociedade, em beleza e talentos, esteja em seu jugo. 

Durante a leitura do romance, o narrador, que se dirige a uma sociedade branca 
(já que a população negra era, quase em sua totalidade, analfabeta), chama nossa 
atenção para o infortúnio de Isaura, com quem as leitoras do século XIX poderiam 
se identificar: como uma sinhá, ela toca piano, canta, borda, sabe portar-se num 
salão e dançar a quadrilha. Mas o narrador não amplia a tragédia de Isaura como 
sendo a de milhares de negros escravos. Isso é perceptível se analisarmos a protago-
nista em contraponto com os outros personagens escravos da obra. Todos os demais 
apresentam a “natureza abjeta do escravo”, e expressões pejorativas são utilizadas 
para descrevê-los. Fiando entre as escravas, Isaura é a “garça real”, enquanto as 
outras são “uma chusma de pássaros vulgares”, “negras beiçudas e catinguentas”.

A descrição das brutalidades da escravidão são brevemente mencionadas, mais 
na menção à tortura e morte de Juliana, mãe de Isaura; e a libertação desta, por 
fim, acaba se tornando mais uma questão amorosa do que política ou humanitária. 
Álvaro se apaixona por Isaura, luta para libertá-la e oferece-lhe a mão de esposo. 
Final feliz para Isaura, mas os escravos visivelmente negros, educados nas senzalas, 
nas lavouras, e não nos salões de baile, teriam de esperar um pouco mais pela li-
berdade que, para a maioria, não resultou em final tão feliz.

e a sociedade, Alencar posiciona-se contrário à escravidão. Já em “Lucinda, a 
mucama”, Macedo faz um retrato bastante negativo da escravatura, colocando 
o negro escravo como o “câncer da sociedade”.

 A escrava Isaura nas telinhas — A escrava Isaura é um dos romances brasileiros 
mais famosos, e isso não se deve somente ao texto de Bernardo Guimarães. 
É que a obra foi adaptada para a televisão, sendo exportada para muitos 
países, levando sua heroína a ser conhecida internacionalmente. A primeira 
adaptação para as telinhas ocorreu no ano de 1976, por Gilberto Braga, na 
Rede Globo, com a memorável Lucélia Santos (no papel de Isaura) e Rubens 
de Falco (no papel de Leôncio) como protagonistas. A novela, exibida no 
horário das 18 horas em 100 capítulos, foi vendida para 27 países, entre 
eles, Itália, Cuba, Suíça, Polônia, União Soviética e China. O sucesso foi tão 
grande que o romance foi traduzido para o chinês, em 1985, com vendagem 
de 500 mil exemplares. Lucélia Santos visitou todos os países nos quais a 
novela foi exibida, foi homenageada em vários deles e ganhou diversos 
prêmios internacionais por sua atuação no papel de Isaura. Em 1990, a Rede 
Globo reprisou A escrava Isaura em comemoração aos seus 25 anos. Em 2004, 
a TV Record também lançou uma telenovela baseada no clássico de Bernardo 
Guimarães, adaptado por Tiago Santiago e Ana Maria Nunes, com colaboração 
de Altenir Silva. Bianca Rinaldi fez o papel de Isaura, e Leopoldo Pacheco 
atuou como Leôncio. Essa adaptação foi exibida em sete países, a maioria deles 
da América Latina, como Peru, Venezuela e Costa Rica, e em Portugal. Ambas 
as versões apresentam diferenças em relação ao enredo original do romance. 
Em sala de aula, pontue as diferenças e promova um debate com os alunos 
sobre quais seriam as motivações das mudanças ou inserções de episódios e 
personagens nessas novelas.

 A escrava Isaura e Casa grande e senzala — Assim como Isaura é perseguida 
pelo desejo implacável de Leôncio, sua mãe, Juliana, fora perseguida pelo 
Comendador, que, não podendo possuí-la, obriga-a aos mais terríveis 
trabalhos, suplícios e castigos, ocasionando sua morte precoce. A história, 
que se repetiria com a filha se não fosse a intervenção de Miguel e Álvaro, 
era fato comum durante o período da escravidão. As relações sexuais de 
senhores com escravas aconteciam, incluindo boa dose de violência, tanto 
por partes destes como por parte das senhoras, que, para se vingar da traição 
dos maridos, não castigavam estes, mas sim as escravas. O poema “Essa negra 
Fulô”, de Jorge de Lima, apresenta esse quadro de relações entre senhores 
e mucamas, e seria interessante que os alunos o lessem. Nesse sentido, 
também vale a pena levar para a sala de aula trechos de Casa grande e senzala, 
de Gilberto Freyre. O sociólogo brasileiro, ao falar do processo de formação 
da sociedade brasileira colonial, menciona as relações sexuais inter-raciais 
e a miscigenação, ressaltando a amistosidade e o congraçamento das raças, 
atenuando a violência dessas relações e lançando bases para a criação do 
mito da harmonia racial no Brasil.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e ao mesmo tempo preparar o estudante 
para os exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as 
alternativas corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo 
do exercício.

 1a fase

Leia o texto abaixo para resolver as questões 1 e 2:

– Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és 
uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui 
uma vida, que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. 
Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que 
eu conheço.
[…]
– Isaura! – continuou Álvaro com voz sempre firme e grave: – se esse algoz 
ainda há pouco tinha em suas mãos a tua liberdade e a tua vida, e não tas 
cedia senão com a condição de desposares um ente disforme e desprezível, 
agora tens nas tuas a sua propriedade; sim, que a tenho nas minhas, e a passo 
para as tuas.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 19 e 146.

1. (UFSC – adaptada) Considerando o texto e a obra A escrava Isaura, é CORRETO 
afirmar que:

 
a) os dois excertos que compõem o texto fazem parte, respectivamente, 

do início e do final da narrativa de Bernardo Guimarães, que tem como 
tema central a escravidão no Brasil.

b) os dois fragmentos descrevem positivamente o cativeiro de Isaura, 
contrapondo-o ao tratamento comumente dado aos escravos no século 
XIX.

c) o segundo fragmento do texto faz referência à possibilidade, ainda que 
remota, mas real à época, de alforria de um escravo no Brasil.

d) o texto revela que Isaura não era uma escrava, mas que as pessoas pen-
savam que ela fosse – essa é a trama central do livro.

e) o texto descreve a condição em que vivia Isaura: feliz e em total liberdade.

Isaura era efetivamente uma escrava, embora as pessoas pensassem, à primeira vista, que ela não fosse. O 
primeiro trecho descreve positivamente o cativeiro de Isaura, mas não o segundo, que define seu senhor 
como “algoz” – portanto, Isaura não era totalmente feliz, nem livre. A alforria era uma possibilidade de 
libertar um escravo no Brasil do século XIX, e não era remota.  

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

Leôncio não é o típico rapaz ingênuo do interior, e sim um libertino, que nunca gostou de se esforçar nos 
estudos ou no trabalho, e sempre se valeu da posição e fortuna de seu pai. Álvaro, por sua vez, ao contrário 
de expressar desdém pelas classes populares e pelos escravos, é contra qualquer privilégio e distinção social, e 
por isso suas ideias sociopolíticas são consideradas excêntricas pelos amigos.

4. Considerando o enredo de A escrava Isaura, assinale a alternativa correta em re-
lação ao trecho abaixo:

– Então, que te parece? segredava Leôncio a seu cunhado. – Uma escrava desta 
ordem não é um tesouro inapreciável? Quem não diria, que é uma andaluza de 
Cádiz, ou uma napolitana?… 
– Não é nada disso; mas é coisa melhor, respondeu Henrique maravilhado; é 
uma perfeita brasileira. 
– Qual brasileira! é superior a tudo quanto há. (…) Tua irmã pretende com 
instância, que eu a liberte, alegando que essa era a vontade de minha defunta 
mãe; mas nem tão tolo sou eu, que me desfaça assim sem mais nem menos de 
uma joia tão preciosa. (…)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 27.

a) Leôncio louva as qualidades de Isaura porque pretende casá-la com Henrique.
b) Maravilhado com a beleza de Isaura, Henrique rouba-a e fogem para Recife.
c) A fala de Henrique expressa o nacionalismo presente em grande parte das 

obras românticas brasileiras.
d) Malvina quer que Leôncio liberte Isaura porque sabe que o marido manti-

nha relações sexuais com a escrava e tinha ciúmes.
e) Leôncio tinha um sentimento fraternal por Isaura, já que sua mãe a criara 

como filha.

Leôncio não pretende casar Isaura com Henrique, e sim mantê-la como sua escrava e amante – ele nutre 
uma paixão carnal por ela, e não um sentimento fraternal. Nesse momento da narrativa, Malvina quer 
que o marido a alforrie por ter sido esta a vontade de sua sogra, que criara Isaura como filha. Isaura 
resistia a todas as investidas do senhor. Ela foge com seu pai, e não com Henrique, para Recife. 

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 5 e 6:

Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura erguendo enfim o rosto, que até ali 
tivera sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se para 
os circunstantes, e ajuntando as mãos convulsas no gesto da mais violenta 
agitação: 
– Não é preciso que me toquem, – exclamou com voz angustiada. – Meus 
senhores, e senhoras, perdão! cometi uma infâmia, uma indignidade 
imperdoável!… mas Deus me é testemunha, que uma cruel fatalidade a 
isso me levou. Senhores, o que esse homem diz é verdade. Eu sou… uma 
escrava!… 
O rosto da cativa cobriu-se de lividez cadavérica, como lírio ceifado pendeu- 
-lhe a fronte sobre o seio, e o donoso corpo desabou como bela estátua de 

4 5 6 7 832

2. (UFSC – adaptada) 

 I. os dois fragmentos apresentam-se sob forma de diálogo, o que permite clas-
sificar o romance como um exemplo característico do gênero dramático.

II. no primeiro fragmento, quem fala é Malvina – embora não esteja explícito. 
No segundo, é Álvaro, o namorado de Isaura. Os dois (Malvina e Álvaro) 
são os principais narradores.

III. o primeiro fragmento do texto coloca em contraste dois comportamentos: 
de um lado, evidencia o relacionamento entre o senhor e os escravos da 
época escravocrata no Brasil; de outro, o tratamento que era dado a Isaura.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

a) I e II
b) II
c) III
d) II e III
e) I e III

O romance não se encaixa no gênero dramático, pois os diálogos intercalam-se com a voz do narrador, 
em 3a pessoa onisciente (Malvina e Álvaro são apenas personagens, e não narradores).

3. Considere a apresentação dos personagens Leôncio (capítulo II) e Álvaro (ca-
pítulo XI), e julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir:

( ) Leôncio é a típica figura do rapaz ingênuo do interior que se deixa corrom-
per pelos costumes libertinos das grandes cidades.

( ) O narrador descreve a infância e adolescência de Leôncio para expor seu 
caráter indolente e leviano, já que ele sempre se vale da proteção e patrocí-
nio paternos, e não de seu esforço pessoal. 

( ) Álvaro e Leôncio se configuram num par opositivo: são o protagonista e o 
antagonista, respectivamente.

( ) Tanto Leôncio quanto Álvaro expressam o desdém das elites brasileiras 
pelas classes populares e, mais ainda, pelos escravos que trabalham em suas 
propriedades.

( ) Álvaro é o típico herói romântico: belo, rico, inteligente e considerado 
excêntrico em suas posturas sociopolíticas.

Assinale a sequência correta:

a) F, F, F, V, V
b) F, V, V, F, V
c) V, V, V, F, F
d) V, V, V, V, F
e) F, V, F, V, F

A escrava Isaura  — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance A escrava Isaura para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Escravidão e política no século XIX — No capítulo XV, Geraldo e Álvaro 
conversam sobre a possibilidade de libertar Isaura. É muito importante 
retomar com os alunos esse capítulo e ler atentamente o diálogo dos dois, que 
falam sobre os direitos dos proprietários em relação aos seus escravos e sobre a 
escravidão como instituição política e social. Com base nesse diálogo, explore 
as ideias políticas do século XIX sobre a escravidão: as do Partido Conservador, 
que defendia que a escravatura era necessária para a manutenção da economia 
agrária do Brasil; e as do Partido Liberal, que se dividia entre o abolicionismo 
e o emancipacionismo. O primeiro defendia a abolição do sistema escravocrata 
(uma lei que abolisse de uma só vez a escravidão como instituição legal); 
o segundo, que houvesse leis que, gradativamente, fossem exterminando o 
trabalho escravo – pois elas fariam com que escravos não fossem substituídos 
por outros, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que fazia com que filhos de 
escravas nascessem livres e não pertencessem mais aos seus senhores. Além 
disso, é interessante ressaltar, nas falas de Geraldo, o ponto de vista jurídico 
sobre o escravo: a lei só vê nele um objeto, uma propriedade: “quase que 
prescinde nele inteiramente da natureza humana”.  

 As “vítimas algozes” — Considerando ainda as visões sobre o escravo no 
século XIX, é interessante observar o contraste entre as personagens Isaura 
e Rosa. Enquanto Isaura é casta, boa e humilde, Rosa é o retrato da escrava 
que vê vantagens na sedução que pode exercer sobre seu senhor, que cria 
intrigas para prejudicar Isaura, a quem tem inveja, pois sonha deixar o serviço 
doméstico e ocupar seu lugar na sala. O retrato do escravo doméstico como 
um mal que pode ameaçar a paz e a moral das famílias aparece no século XIX 
em obras como As vítimas algozes (1869), de Joaquim Manoel de Macedo, e  
O demônio familiar (1857), de José de Alencar. Na primeira, uma série de novelas, 
ressaltamos “Lucinda, a mucama”, cuja protagonista se parece com Rosa, que 
se aproveita de sua intimidade com Malvina para influenciá-la e interferir no 
destino de Isaura. Na segunda, uma peça de teatro, Alencar nos apresenta 
um escravo, Pedro, que cria as mais variadas intrigas, não com o intuito 
consciente de prejudicar os patrões, mas para que algumas de suas decisões o 
favorecessem. Ao mostrar o quanto a condição do escravo como inimputável 
(ou seja, que não responde penalmente por seus atos) prejudica as famílias 

O essencial de A escrava Isaura, de Bernardo 
Guimarães 

A bela e branca Isaura

Bernardo Guimarães publicou A escrava Isaura em 1875 – portanto, mais de uma 
década antes da Abolição da Escravatura, assinada pela princesa Isabel em 1888. 
Um dos méritos do romance foi colocar em pauta um tema muito importante 
nas últimas décadas do século XIX, em que florescia no Brasil o movimento 
abolicionista: a arbitrariedade do sistema escravocrata. A figura de Isaura quebra 
algumas das ideias implícitas que justificavam, no século XIX, a escravidão: não 
tem a pele negra, não é inferior intelectualmente ou moralmente. Bela e educada, 
é escrava apenas porque, em suas veias, corre o sangue africano, que herdou da 
mãe. Por conta disso, A escrava Isaura foi comparado ao romance A cabana do pai Tomás, 
de Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852, nos Estados Unidos, que se tor-
naria um sucesso a ponto de ter influenciado na abolição do sistema escravocrata 
norte-americano.

Entretanto, A escrava Isaura se afasta do romance de Stowe em vários aspectos. 
Embora ambos apresentem protagonistas dóceis, que aceitam sua condição de 
escravo quase como mártires, podemos afirmar que o romance brasileiro centra-
-se menos nas crueldades a que são submetidos os escravos do que na figura da 
heroína e no fascínio que ela exerce sobre todos ao seu redor. Enquanto A cabana do 
pai Tomás retrata a mercantilização da vida, a venda de pessoas que aparta filhos de 
suas mães, A escrava Isaura afirma repetidamente a perplexidade em se constatar que 
uma mulher tão linda, tão educada e branca seja uma escrava. No geral, não é a es-
cravidão, em si, que é posta como um absurdo, mas que uma mulher que suplanta 
muitas senhoras da alta sociedade, em beleza e talentos, esteja em seu jugo. 

Durante a leitura do romance, o narrador, que se dirige a uma sociedade branca 
(já que a população negra era, quase em sua totalidade, analfabeta), chama nossa 
atenção para o infortúnio de Isaura, com quem as leitoras do século XIX poderiam 
se identificar: como uma sinhá, ela toca piano, canta, borda, sabe portar-se num 
salão e dançar a quadrilha. Mas o narrador não amplia a tragédia de Isaura como 
sendo a de milhares de negros escravos. Isso é perceptível se analisarmos a protago-
nista em contraponto com os outros personagens escravos da obra. Todos os demais 
apresentam a “natureza abjeta do escravo”, e expressões pejorativas são utilizadas 
para descrevê-los. Fiando entre as escravas, Isaura é a “garça real”, enquanto as 
outras são “uma chusma de pássaros vulgares”, “negras beiçudas e catinguentas”.

A descrição das brutalidades da escravidão são brevemente mencionadas, mais 
na menção à tortura e morte de Juliana, mãe de Isaura; e a libertação desta, por 
fim, acaba se tornando mais uma questão amorosa do que política ou humanitária. 
Álvaro se apaixona por Isaura, luta para libertá-la e oferece-lhe a mão de esposo. 
Final feliz para Isaura, mas os escravos visivelmente negros, educados nas senzalas, 
nas lavouras, e não nos salões de baile, teriam de esperar um pouco mais pela li-
berdade que, para a maioria, não resultou em final tão feliz.

e a sociedade, Alencar posiciona-se contrário à escravidão. Já em “Lucinda, a 
mucama”, Macedo faz um retrato bastante negativo da escravatura, colocando 
o negro escravo como o “câncer da sociedade”.

 A escrava Isaura nas telinhas — A escrava Isaura é um dos romances brasileiros 
mais famosos, e isso não se deve somente ao texto de Bernardo Guimarães. 
É que a obra foi adaptada para a televisão, sendo exportada para muitos 
países, levando sua heroína a ser conhecida internacionalmente. A primeira 
adaptação para as telinhas ocorreu no ano de 1976, por Gilberto Braga, na 
Rede Globo, com a memorável Lucélia Santos (no papel de Isaura) e Rubens 
de Falco (no papel de Leôncio) como protagonistas. A novela, exibida no 
horário das 18 horas em 100 capítulos, foi vendida para 27 países, entre 
eles, Itália, Cuba, Suíça, Polônia, União Soviética e China. O sucesso foi tão 
grande que o romance foi traduzido para o chinês, em 1985, com vendagem 
de 500 mil exemplares. Lucélia Santos visitou todos os países nos quais a 
novela foi exibida, foi homenageada em vários deles e ganhou diversos 
prêmios internacionais por sua atuação no papel de Isaura. Em 1990, a Rede 
Globo reprisou A escrava Isaura em comemoração aos seus 25 anos. Em 2004, 
a TV Record também lançou uma telenovela baseada no clássico de Bernardo 
Guimarães, adaptado por Tiago Santiago e Ana Maria Nunes, com colaboração 
de Altenir Silva. Bianca Rinaldi fez o papel de Isaura, e Leopoldo Pacheco 
atuou como Leôncio. Essa adaptação foi exibida em sete países, a maioria deles 
da América Latina, como Peru, Venezuela e Costa Rica, e em Portugal. Ambas 
as versões apresentam diferenças em relação ao enredo original do romance. 
Em sala de aula, pontue as diferenças e promova um debate com os alunos 
sobre quais seriam as motivações das mudanças ou inserções de episódios e 
personagens nessas novelas.

 A escrava Isaura e Casa grande e senzala — Assim como Isaura é perseguida 
pelo desejo implacável de Leôncio, sua mãe, Juliana, fora perseguida pelo 
Comendador, que, não podendo possuí-la, obriga-a aos mais terríveis 
trabalhos, suplícios e castigos, ocasionando sua morte precoce. A história, 
que se repetiria com a filha se não fosse a intervenção de Miguel e Álvaro, 
era fato comum durante o período da escravidão. As relações sexuais de 
senhores com escravas aconteciam, incluindo boa dose de violência, tanto 
por partes destes como por parte das senhoras, que, para se vingar da traição 
dos maridos, não castigavam estes, mas sim as escravas. O poema “Essa negra 
Fulô”, de Jorge de Lima, apresenta esse quadro de relações entre senhores 
e mucamas, e seria interessante que os alunos o lessem. Nesse sentido, 
também vale a pena levar para a sala de aula trechos de Casa grande e senzala, 
de Gilberto Freyre. O sociólogo brasileiro, ao falar do processo de formação 
da sociedade brasileira colonial, menciona as relações sexuais inter-raciais 
e a miscigenação, ressaltando a amistosidade e o congraçamento das raças, 
atenuando a violência dessas relações e lançando bases para a criação do 
mito da harmonia racial no Brasil.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e ao mesmo tempo preparar o estudante 
para os exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as 
alternativas corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo 
do exercício.

 1a fase

Leia o texto abaixo para resolver as questões 1 e 2:

– Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és 
uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui 
uma vida, que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. 
Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que 
eu conheço.
[…]
– Isaura! – continuou Álvaro com voz sempre firme e grave: – se esse algoz 
ainda há pouco tinha em suas mãos a tua liberdade e a tua vida, e não tas 
cedia senão com a condição de desposares um ente disforme e desprezível, 
agora tens nas tuas a sua propriedade; sim, que a tenho nas minhas, e a passo 
para as tuas.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 19 e 146.

1. (UFSC – adaptada) Considerando o texto e a obra A escrava Isaura, é CORRETO 
afirmar que:

 
a) os dois excertos que compõem o texto fazem parte, respectivamente, 

do início e do final da narrativa de Bernardo Guimarães, que tem como 
tema central a escravidão no Brasil.

b) os dois fragmentos descrevem positivamente o cativeiro de Isaura, 
contrapondo-o ao tratamento comumente dado aos escravos no século 
XIX.

c) o segundo fragmento do texto faz referência à possibilidade, ainda que 
remota, mas real à época, de alforria de um escravo no Brasil.

d) o texto revela que Isaura não era uma escrava, mas que as pessoas pen-
savam que ela fosse – essa é a trama central do livro.

e) o texto descreve a condição em que vivia Isaura: feliz e em total liberdade.

Isaura era efetivamente uma escrava, embora as pessoas pensassem, à primeira vista, que ela não fosse. O 
primeiro trecho descreve positivamente o cativeiro de Isaura, mas não o segundo, que define seu senhor 
como “algoz” – portanto, Isaura não era totalmente feliz, nem livre. A alforria era uma possibilidade de 
libertar um escravo no Brasil do século XIX, e não era remota.  

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

Leôncio não é o típico rapaz ingênuo do interior, e sim um libertino, que nunca gostou de se esforçar nos 
estudos ou no trabalho, e sempre se valeu da posição e fortuna de seu pai. Álvaro, por sua vez, ao contrário 
de expressar desdém pelas classes populares e pelos escravos, é contra qualquer privilégio e distinção social, e 
por isso suas ideias sociopolíticas são consideradas excêntricas pelos amigos.

4. Considerando o enredo de A escrava Isaura, assinale a alternativa correta em re-
lação ao trecho abaixo:

– Então, que te parece? segredava Leôncio a seu cunhado. – Uma escrava desta 
ordem não é um tesouro inapreciável? Quem não diria, que é uma andaluza de 
Cádiz, ou uma napolitana?… 
– Não é nada disso; mas é coisa melhor, respondeu Henrique maravilhado; é 
uma perfeita brasileira. 
– Qual brasileira! é superior a tudo quanto há. (…) Tua irmã pretende com 
instância, que eu a liberte, alegando que essa era a vontade de minha defunta 
mãe; mas nem tão tolo sou eu, que me desfaça assim sem mais nem menos de 
uma joia tão preciosa. (…)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 27.

a) Leôncio louva as qualidades de Isaura porque pretende casá-la com Henrique.
b) Maravilhado com a beleza de Isaura, Henrique rouba-a e fogem para Recife.
c) A fala de Henrique expressa o nacionalismo presente em grande parte das 

obras românticas brasileiras.
d) Malvina quer que Leôncio liberte Isaura porque sabe que o marido manti-

nha relações sexuais com a escrava e tinha ciúmes.
e) Leôncio tinha um sentimento fraternal por Isaura, já que sua mãe a criara 

como filha.

Leôncio não pretende casar Isaura com Henrique, e sim mantê-la como sua escrava e amante – ele nutre 
uma paixão carnal por ela, e não um sentimento fraternal. Nesse momento da narrativa, Malvina quer 
que o marido a alforrie por ter sido esta a vontade de sua sogra, que criara Isaura como filha. Isaura 
resistia a todas as investidas do senhor. Ela foge com seu pai, e não com Henrique, para Recife. 

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 5 e 6:

Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura erguendo enfim o rosto, que até ali 
tivera sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se para 
os circunstantes, e ajuntando as mãos convulsas no gesto da mais violenta 
agitação: 
– Não é preciso que me toquem, – exclamou com voz angustiada. – Meus 
senhores, e senhoras, perdão! cometi uma infâmia, uma indignidade 
imperdoável!… mas Deus me é testemunha, que uma cruel fatalidade a 
isso me levou. Senhores, o que esse homem diz é verdade. Eu sou… uma 
escrava!… 
O rosto da cativa cobriu-se de lividez cadavérica, como lírio ceifado pendeu- 
-lhe a fronte sobre o seio, e o donoso corpo desabou como bela estátua de 
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2. (UFSC – adaptada) 

 I. os dois fragmentos apresentam-se sob forma de diálogo, o que permite clas-
sificar o romance como um exemplo característico do gênero dramático.

II. no primeiro fragmento, quem fala é Malvina – embora não esteja explícito. 
No segundo, é Álvaro, o namorado de Isaura. Os dois (Malvina e Álvaro) 
são os principais narradores.

III. o primeiro fragmento do texto coloca em contraste dois comportamentos: 
de um lado, evidencia o relacionamento entre o senhor e os escravos da 
época escravocrata no Brasil; de outro, o tratamento que era dado a Isaura.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

a) I e II
b) II
c) III
d) II e III
e) I e III

O romance não se encaixa no gênero dramático, pois os diálogos intercalam-se com a voz do narrador, 
em 3a pessoa onisciente (Malvina e Álvaro são apenas personagens, e não narradores).

3. Considere a apresentação dos personagens Leôncio (capítulo II) e Álvaro (ca-
pítulo XI), e julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir:

( ) Leôncio é a típica figura do rapaz ingênuo do interior que se deixa corrom-
per pelos costumes libertinos das grandes cidades.

( ) O narrador descreve a infância e adolescência de Leôncio para expor seu 
caráter indolente e leviano, já que ele sempre se vale da proteção e patrocí-
nio paternos, e não de seu esforço pessoal. 

( ) Álvaro e Leôncio se configuram num par opositivo: são o protagonista e o 
antagonista, respectivamente.

( ) Tanto Leôncio quanto Álvaro expressam o desdém das elites brasileiras 
pelas classes populares e, mais ainda, pelos escravos que trabalham em suas 
propriedades.

( ) Álvaro é o típico herói romântico: belo, rico, inteligente e considerado 
excêntrico em suas posturas sociopolíticas.

Assinale a sequência correta:

a) F, F, F, V, V
b) F, V, V, F, V
c) V, V, V, F, F
d) V, V, V, V, F
e) F, V, F, V, F

A escrava Isaura  — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance A escrava Isaura para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Escravidão e política no século XIX — No capítulo XV, Geraldo e Álvaro 
conversam sobre a possibilidade de libertar Isaura. É muito importante 
retomar com os alunos esse capítulo e ler atentamente o diálogo dos dois, que 
falam sobre os direitos dos proprietários em relação aos seus escravos e sobre a 
escravidão como instituição política e social. Com base nesse diálogo, explore 
as ideias políticas do século XIX sobre a escravidão: as do Partido Conservador, 
que defendia que a escravatura era necessária para a manutenção da economia 
agrária do Brasil; e as do Partido Liberal, que se dividia entre o abolicionismo 
e o emancipacionismo. O primeiro defendia a abolição do sistema escravocrata 
(uma lei que abolisse de uma só vez a escravidão como instituição legal); 
o segundo, que houvesse leis que, gradativamente, fossem exterminando o 
trabalho escravo – pois elas fariam com que escravos não fossem substituídos 
por outros, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que fazia com que filhos de 
escravas nascessem livres e não pertencessem mais aos seus senhores. Além 
disso, é interessante ressaltar, nas falas de Geraldo, o ponto de vista jurídico 
sobre o escravo: a lei só vê nele um objeto, uma propriedade: “quase que 
prescinde nele inteiramente da natureza humana”.  

 As “vítimas algozes” — Considerando ainda as visões sobre o escravo no 
século XIX, é interessante observar o contraste entre as personagens Isaura 
e Rosa. Enquanto Isaura é casta, boa e humilde, Rosa é o retrato da escrava 
que vê vantagens na sedução que pode exercer sobre seu senhor, que cria 
intrigas para prejudicar Isaura, a quem tem inveja, pois sonha deixar o serviço 
doméstico e ocupar seu lugar na sala. O retrato do escravo doméstico como 
um mal que pode ameaçar a paz e a moral das famílias aparece no século XIX 
em obras como As vítimas algozes (1869), de Joaquim Manoel de Macedo, e  
O demônio familiar (1857), de José de Alencar. Na primeira, uma série de novelas, 
ressaltamos “Lucinda, a mucama”, cuja protagonista se parece com Rosa, que 
se aproveita de sua intimidade com Malvina para influenciá-la e interferir no 
destino de Isaura. Na segunda, uma peça de teatro, Alencar nos apresenta 
um escravo, Pedro, que cria as mais variadas intrigas, não com o intuito 
consciente de prejudicar os patrões, mas para que algumas de suas decisões o 
favorecessem. Ao mostrar o quanto a condição do escravo como inimputável 
(ou seja, que não responde penalmente por seus atos) prejudica as famílias 

O essencial de A escrava Isaura, de Bernardo 
Guimarães 

A bela e branca Isaura

Bernardo Guimarães publicou A escrava Isaura em 1875 – portanto, mais de uma 
década antes da Abolição da Escravatura, assinada pela princesa Isabel em 1888. 
Um dos méritos do romance foi colocar em pauta um tema muito importante 
nas últimas décadas do século XIX, em que florescia no Brasil o movimento 
abolicionista: a arbitrariedade do sistema escravocrata. A figura de Isaura quebra 
algumas das ideias implícitas que justificavam, no século XIX, a escravidão: não 
tem a pele negra, não é inferior intelectualmente ou moralmente. Bela e educada, 
é escrava apenas porque, em suas veias, corre o sangue africano, que herdou da 
mãe. Por conta disso, A escrava Isaura foi comparado ao romance A cabana do pai Tomás, 
de Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852, nos Estados Unidos, que se tor-
naria um sucesso a ponto de ter influenciado na abolição do sistema escravocrata 
norte-americano.

Entretanto, A escrava Isaura se afasta do romance de Stowe em vários aspectos. 
Embora ambos apresentem protagonistas dóceis, que aceitam sua condição de 
escravo quase como mártires, podemos afirmar que o romance brasileiro centra-
-se menos nas crueldades a que são submetidos os escravos do que na figura da 
heroína e no fascínio que ela exerce sobre todos ao seu redor. Enquanto A cabana do 
pai Tomás retrata a mercantilização da vida, a venda de pessoas que aparta filhos de 
suas mães, A escrava Isaura afirma repetidamente a perplexidade em se constatar que 
uma mulher tão linda, tão educada e branca seja uma escrava. No geral, não é a es-
cravidão, em si, que é posta como um absurdo, mas que uma mulher que suplanta 
muitas senhoras da alta sociedade, em beleza e talentos, esteja em seu jugo. 

Durante a leitura do romance, o narrador, que se dirige a uma sociedade branca 
(já que a população negra era, quase em sua totalidade, analfabeta), chama nossa 
atenção para o infortúnio de Isaura, com quem as leitoras do século XIX poderiam 
se identificar: como uma sinhá, ela toca piano, canta, borda, sabe portar-se num 
salão e dançar a quadrilha. Mas o narrador não amplia a tragédia de Isaura como 
sendo a de milhares de negros escravos. Isso é perceptível se analisarmos a protago-
nista em contraponto com os outros personagens escravos da obra. Todos os demais 
apresentam a “natureza abjeta do escravo”, e expressões pejorativas são utilizadas 
para descrevê-los. Fiando entre as escravas, Isaura é a “garça real”, enquanto as 
outras são “uma chusma de pássaros vulgares”, “negras beiçudas e catinguentas”.

A descrição das brutalidades da escravidão são brevemente mencionadas, mais 
na menção à tortura e morte de Juliana, mãe de Isaura; e a libertação desta, por 
fim, acaba se tornando mais uma questão amorosa do que política ou humanitária. 
Álvaro se apaixona por Isaura, luta para libertá-la e oferece-lhe a mão de esposo. 
Final feliz para Isaura, mas os escravos visivelmente negros, educados nas senzalas, 
nas lavouras, e não nos salões de baile, teriam de esperar um pouco mais pela li-
berdade que, para a maioria, não resultou em final tão feliz.

e a sociedade, Alencar posiciona-se contrário à escravidão. Já em “Lucinda, a 
mucama”, Macedo faz um retrato bastante negativo da escravatura, colocando 
o negro escravo como o “câncer da sociedade”.

 A escrava Isaura nas telinhas — A escrava Isaura é um dos romances brasileiros 
mais famosos, e isso não se deve somente ao texto de Bernardo Guimarães. 
É que a obra foi adaptada para a televisão, sendo exportada para muitos 
países, levando sua heroína a ser conhecida internacionalmente. A primeira 
adaptação para as telinhas ocorreu no ano de 1976, por Gilberto Braga, na 
Rede Globo, com a memorável Lucélia Santos (no papel de Isaura) e Rubens 
de Falco (no papel de Leôncio) como protagonistas. A novela, exibida no 
horário das 18 horas em 100 capítulos, foi vendida para 27 países, entre 
eles, Itália, Cuba, Suíça, Polônia, União Soviética e China. O sucesso foi tão 
grande que o romance foi traduzido para o chinês, em 1985, com vendagem 
de 500 mil exemplares. Lucélia Santos visitou todos os países nos quais a 
novela foi exibida, foi homenageada em vários deles e ganhou diversos 
prêmios internacionais por sua atuação no papel de Isaura. Em 1990, a Rede 
Globo reprisou A escrava Isaura em comemoração aos seus 25 anos. Em 2004, 
a TV Record também lançou uma telenovela baseada no clássico de Bernardo 
Guimarães, adaptado por Tiago Santiago e Ana Maria Nunes, com colaboração 
de Altenir Silva. Bianca Rinaldi fez o papel de Isaura, e Leopoldo Pacheco 
atuou como Leôncio. Essa adaptação foi exibida em sete países, a maioria deles 
da América Latina, como Peru, Venezuela e Costa Rica, e em Portugal. Ambas 
as versões apresentam diferenças em relação ao enredo original do romance. 
Em sala de aula, pontue as diferenças e promova um debate com os alunos 
sobre quais seriam as motivações das mudanças ou inserções de episódios e 
personagens nessas novelas.

 A escrava Isaura e Casa grande e senzala — Assim como Isaura é perseguida 
pelo desejo implacável de Leôncio, sua mãe, Juliana, fora perseguida pelo 
Comendador, que, não podendo possuí-la, obriga-a aos mais terríveis 
trabalhos, suplícios e castigos, ocasionando sua morte precoce. A história, 
que se repetiria com a filha se não fosse a intervenção de Miguel e Álvaro, 
era fato comum durante o período da escravidão. As relações sexuais de 
senhores com escravas aconteciam, incluindo boa dose de violência, tanto 
por partes destes como por parte das senhoras, que, para se vingar da traição 
dos maridos, não castigavam estes, mas sim as escravas. O poema “Essa negra 
Fulô”, de Jorge de Lima, apresenta esse quadro de relações entre senhores 
e mucamas, e seria interessante que os alunos o lessem. Nesse sentido, 
também vale a pena levar para a sala de aula trechos de Casa grande e senzala, 
de Gilberto Freyre. O sociólogo brasileiro, ao falar do processo de formação 
da sociedade brasileira colonial, menciona as relações sexuais inter-raciais 
e a miscigenação, ressaltando a amistosidade e o congraçamento das raças, 
atenuando a violência dessas relações e lançando bases para a criação do 
mito da harmonia racial no Brasil.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e ao mesmo tempo preparar o estudante 
para os exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as 
alternativas corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo 
do exercício.

 1a fase

Leia o texto abaixo para resolver as questões 1 e 2:

– Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és 
uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui 
uma vida, que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. 
Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que 
eu conheço.
[…]
– Isaura! – continuou Álvaro com voz sempre firme e grave: – se esse algoz 
ainda há pouco tinha em suas mãos a tua liberdade e a tua vida, e não tas 
cedia senão com a condição de desposares um ente disforme e desprezível, 
agora tens nas tuas a sua propriedade; sim, que a tenho nas minhas, e a passo 
para as tuas.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 19 e 146.

1. (UFSC – adaptada) Considerando o texto e a obra A escrava Isaura, é CORRETO 
afirmar que:

 
a) os dois excertos que compõem o texto fazem parte, respectivamente, 

do início e do final da narrativa de Bernardo Guimarães, que tem como 
tema central a escravidão no Brasil.

b) os dois fragmentos descrevem positivamente o cativeiro de Isaura, 
contrapondo-o ao tratamento comumente dado aos escravos no século 
XIX.

c) o segundo fragmento do texto faz referência à possibilidade, ainda que 
remota, mas real à época, de alforria de um escravo no Brasil.

d) o texto revela que Isaura não era uma escrava, mas que as pessoas pen-
savam que ela fosse – essa é a trama central do livro.

e) o texto descreve a condição em que vivia Isaura: feliz e em total liberdade.

Isaura era efetivamente uma escrava, embora as pessoas pensassem, à primeira vista, que ela não fosse. O 
primeiro trecho descreve positivamente o cativeiro de Isaura, mas não o segundo, que define seu senhor 
como “algoz” – portanto, Isaura não era totalmente feliz, nem livre. A alforria era uma possibilidade de 
libertar um escravo no Brasil do século XIX, e não era remota.  

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

Leôncio não é o típico rapaz ingênuo do interior, e sim um libertino, que nunca gostou de se esforçar nos 
estudos ou no trabalho, e sempre se valeu da posição e fortuna de seu pai. Álvaro, por sua vez, ao contrário 
de expressar desdém pelas classes populares e pelos escravos, é contra qualquer privilégio e distinção social, e 
por isso suas ideias sociopolíticas são consideradas excêntricas pelos amigos.

4. Considerando o enredo de A escrava Isaura, assinale a alternativa correta em re-
lação ao trecho abaixo:

– Então, que te parece? segredava Leôncio a seu cunhado. – Uma escrava desta 
ordem não é um tesouro inapreciável? Quem não diria, que é uma andaluza de 
Cádiz, ou uma napolitana?… 
– Não é nada disso; mas é coisa melhor, respondeu Henrique maravilhado; é 
uma perfeita brasileira. 
– Qual brasileira! é superior a tudo quanto há. (…) Tua irmã pretende com 
instância, que eu a liberte, alegando que essa era a vontade de minha defunta 
mãe; mas nem tão tolo sou eu, que me desfaça assim sem mais nem menos de 
uma joia tão preciosa. (…)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 27.

a) Leôncio louva as qualidades de Isaura porque pretende casá-la com Henrique.
b) Maravilhado com a beleza de Isaura, Henrique rouba-a e fogem para Recife.
c) A fala de Henrique expressa o nacionalismo presente em grande parte das 

obras românticas brasileiras.
d) Malvina quer que Leôncio liberte Isaura porque sabe que o marido manti-

nha relações sexuais com a escrava e tinha ciúmes.
e) Leôncio tinha um sentimento fraternal por Isaura, já que sua mãe a criara 

como filha.

Leôncio não pretende casar Isaura com Henrique, e sim mantê-la como sua escrava e amante – ele nutre 
uma paixão carnal por ela, e não um sentimento fraternal. Nesse momento da narrativa, Malvina quer 
que o marido a alforrie por ter sido esta a vontade de sua sogra, que criara Isaura como filha. Isaura 
resistia a todas as investidas do senhor. Ela foge com seu pai, e não com Henrique, para Recife. 

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 5 e 6:

Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura erguendo enfim o rosto, que até ali 
tivera sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se para 
os circunstantes, e ajuntando as mãos convulsas no gesto da mais violenta 
agitação: 
– Não é preciso que me toquem, – exclamou com voz angustiada. – Meus 
senhores, e senhoras, perdão! cometi uma infâmia, uma indignidade 
imperdoável!… mas Deus me é testemunha, que uma cruel fatalidade a 
isso me levou. Senhores, o que esse homem diz é verdade. Eu sou… uma 
escrava!… 
O rosto da cativa cobriu-se de lividez cadavérica, como lírio ceifado pendeu- 
-lhe a fronte sobre o seio, e o donoso corpo desabou como bela estátua de 

4 5 6 7 832

2. (UFSC – adaptada) 

 I. os dois fragmentos apresentam-se sob forma de diálogo, o que permite clas-
sificar o romance como um exemplo característico do gênero dramático.

II. no primeiro fragmento, quem fala é Malvina – embora não esteja explícito. 
No segundo, é Álvaro, o namorado de Isaura. Os dois (Malvina e Álvaro) 
são os principais narradores.

III. o primeiro fragmento do texto coloca em contraste dois comportamentos: 
de um lado, evidencia o relacionamento entre o senhor e os escravos da 
época escravocrata no Brasil; de outro, o tratamento que era dado a Isaura.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

a) I e II
b) II
c) III
d) II e III
e) I e III

O romance não se encaixa no gênero dramático, pois os diálogos intercalam-se com a voz do narrador, 
em 3a pessoa onisciente (Malvina e Álvaro são apenas personagens, e não narradores).

3. Considere a apresentação dos personagens Leôncio (capítulo II) e Álvaro (ca-
pítulo XI), e julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir:

( ) Leôncio é a típica figura do rapaz ingênuo do interior que se deixa corrom-
per pelos costumes libertinos das grandes cidades.

( ) O narrador descreve a infância e adolescência de Leôncio para expor seu 
caráter indolente e leviano, já que ele sempre se vale da proteção e patrocí-
nio paternos, e não de seu esforço pessoal. 

( ) Álvaro e Leôncio se configuram num par opositivo: são o protagonista e o 
antagonista, respectivamente.

( ) Tanto Leôncio quanto Álvaro expressam o desdém das elites brasileiras 
pelas classes populares e, mais ainda, pelos escravos que trabalham em suas 
propriedades.

( ) Álvaro é o típico herói romântico: belo, rico, inteligente e considerado 
excêntrico em suas posturas sociopolíticas.

Assinale a sequência correta:

a) F, F, F, V, V
b) F, V, V, F, V
c) V, V, V, F, F
d) V, V, V, V, F
e) F, V, F, V, F

A escrava Isaura  — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance A escrava Isaura para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Escravidão e política no século XIX — No capítulo XV, Geraldo e Álvaro 
conversam sobre a possibilidade de libertar Isaura. É muito importante 
retomar com os alunos esse capítulo e ler atentamente o diálogo dos dois, que 
falam sobre os direitos dos proprietários em relação aos seus escravos e sobre a 
escravidão como instituição política e social. Com base nesse diálogo, explore 
as ideias políticas do século XIX sobre a escravidão: as do Partido Conservador, 
que defendia que a escravatura era necessária para a manutenção da economia 
agrária do Brasil; e as do Partido Liberal, que se dividia entre o abolicionismo 
e o emancipacionismo. O primeiro defendia a abolição do sistema escravocrata 
(uma lei que abolisse de uma só vez a escravidão como instituição legal); 
o segundo, que houvesse leis que, gradativamente, fossem exterminando o 
trabalho escravo – pois elas fariam com que escravos não fossem substituídos 
por outros, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que fazia com que filhos de 
escravas nascessem livres e não pertencessem mais aos seus senhores. Além 
disso, é interessante ressaltar, nas falas de Geraldo, o ponto de vista jurídico 
sobre o escravo: a lei só vê nele um objeto, uma propriedade: “quase que 
prescinde nele inteiramente da natureza humana”.  

 As “vítimas algozes” — Considerando ainda as visões sobre o escravo no 
século XIX, é interessante observar o contraste entre as personagens Isaura 
e Rosa. Enquanto Isaura é casta, boa e humilde, Rosa é o retrato da escrava 
que vê vantagens na sedução que pode exercer sobre seu senhor, que cria 
intrigas para prejudicar Isaura, a quem tem inveja, pois sonha deixar o serviço 
doméstico e ocupar seu lugar na sala. O retrato do escravo doméstico como 
um mal que pode ameaçar a paz e a moral das famílias aparece no século XIX 
em obras como As vítimas algozes (1869), de Joaquim Manoel de Macedo, e  
O demônio familiar (1857), de José de Alencar. Na primeira, uma série de novelas, 
ressaltamos “Lucinda, a mucama”, cuja protagonista se parece com Rosa, que 
se aproveita de sua intimidade com Malvina para influenciá-la e interferir no 
destino de Isaura. Na segunda, uma peça de teatro, Alencar nos apresenta 
um escravo, Pedro, que cria as mais variadas intrigas, não com o intuito 
consciente de prejudicar os patrões, mas para que algumas de suas decisões o 
favorecessem. Ao mostrar o quanto a condição do escravo como inimputável 
(ou seja, que não responde penalmente por seus atos) prejudica as famílias 

O essencial de A escrava Isaura, de Bernardo 
Guimarães 

A bela e branca Isaura

Bernardo Guimarães publicou A escrava Isaura em 1875 – portanto, mais de uma 
década antes da Abolição da Escravatura, assinada pela princesa Isabel em 1888. 
Um dos méritos do romance foi colocar em pauta um tema muito importante 
nas últimas décadas do século XIX, em que florescia no Brasil o movimento 
abolicionista: a arbitrariedade do sistema escravocrata. A figura de Isaura quebra 
algumas das ideias implícitas que justificavam, no século XIX, a escravidão: não 
tem a pele negra, não é inferior intelectualmente ou moralmente. Bela e educada, 
é escrava apenas porque, em suas veias, corre o sangue africano, que herdou da 
mãe. Por conta disso, A escrava Isaura foi comparado ao romance A cabana do pai Tomás, 
de Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852, nos Estados Unidos, que se tor-
naria um sucesso a ponto de ter influenciado na abolição do sistema escravocrata 
norte-americano.

Entretanto, A escrava Isaura se afasta do romance de Stowe em vários aspectos. 
Embora ambos apresentem protagonistas dóceis, que aceitam sua condição de 
escravo quase como mártires, podemos afirmar que o romance brasileiro centra-
-se menos nas crueldades a que são submetidos os escravos do que na figura da 
heroína e no fascínio que ela exerce sobre todos ao seu redor. Enquanto A cabana do 
pai Tomás retrata a mercantilização da vida, a venda de pessoas que aparta filhos de 
suas mães, A escrava Isaura afirma repetidamente a perplexidade em se constatar que 
uma mulher tão linda, tão educada e branca seja uma escrava. No geral, não é a es-
cravidão, em si, que é posta como um absurdo, mas que uma mulher que suplanta 
muitas senhoras da alta sociedade, em beleza e talentos, esteja em seu jugo. 

Durante a leitura do romance, o narrador, que se dirige a uma sociedade branca 
(já que a população negra era, quase em sua totalidade, analfabeta), chama nossa 
atenção para o infortúnio de Isaura, com quem as leitoras do século XIX poderiam 
se identificar: como uma sinhá, ela toca piano, canta, borda, sabe portar-se num 
salão e dançar a quadrilha. Mas o narrador não amplia a tragédia de Isaura como 
sendo a de milhares de negros escravos. Isso é perceptível se analisarmos a protago-
nista em contraponto com os outros personagens escravos da obra. Todos os demais 
apresentam a “natureza abjeta do escravo”, e expressões pejorativas são utilizadas 
para descrevê-los. Fiando entre as escravas, Isaura é a “garça real”, enquanto as 
outras são “uma chusma de pássaros vulgares”, “negras beiçudas e catinguentas”.

A descrição das brutalidades da escravidão são brevemente mencionadas, mais 
na menção à tortura e morte de Juliana, mãe de Isaura; e a libertação desta, por 
fim, acaba se tornando mais uma questão amorosa do que política ou humanitária. 
Álvaro se apaixona por Isaura, luta para libertá-la e oferece-lhe a mão de esposo. 
Final feliz para Isaura, mas os escravos visivelmente negros, educados nas senzalas, 
nas lavouras, e não nos salões de baile, teriam de esperar um pouco mais pela li-
berdade que, para a maioria, não resultou em final tão feliz.

e a sociedade, Alencar posiciona-se contrário à escravidão. Já em “Lucinda, a 
mucama”, Macedo faz um retrato bastante negativo da escravatura, colocando 
o negro escravo como o “câncer da sociedade”.

 A escrava Isaura nas telinhas — A escrava Isaura é um dos romances brasileiros 
mais famosos, e isso não se deve somente ao texto de Bernardo Guimarães. 
É que a obra foi adaptada para a televisão, sendo exportada para muitos 
países, levando sua heroína a ser conhecida internacionalmente. A primeira 
adaptação para as telinhas ocorreu no ano de 1976, por Gilberto Braga, na 
Rede Globo, com a memorável Lucélia Santos (no papel de Isaura) e Rubens 
de Falco (no papel de Leôncio) como protagonistas. A novela, exibida no 
horário das 18 horas em 100 capítulos, foi vendida para 27 países, entre 
eles, Itália, Cuba, Suíça, Polônia, União Soviética e China. O sucesso foi tão 
grande que o romance foi traduzido para o chinês, em 1985, com vendagem 
de 500 mil exemplares. Lucélia Santos visitou todos os países nos quais a 
novela foi exibida, foi homenageada em vários deles e ganhou diversos 
prêmios internacionais por sua atuação no papel de Isaura. Em 1990, a Rede 
Globo reprisou A escrava Isaura em comemoração aos seus 25 anos. Em 2004, 
a TV Record também lançou uma telenovela baseada no clássico de Bernardo 
Guimarães, adaptado por Tiago Santiago e Ana Maria Nunes, com colaboração 
de Altenir Silva. Bianca Rinaldi fez o papel de Isaura, e Leopoldo Pacheco 
atuou como Leôncio. Essa adaptação foi exibida em sete países, a maioria deles 
da América Latina, como Peru, Venezuela e Costa Rica, e em Portugal. Ambas 
as versões apresentam diferenças em relação ao enredo original do romance. 
Em sala de aula, pontue as diferenças e promova um debate com os alunos 
sobre quais seriam as motivações das mudanças ou inserções de episódios e 
personagens nessas novelas.

 A escrava Isaura e Casa grande e senzala — Assim como Isaura é perseguida 
pelo desejo implacável de Leôncio, sua mãe, Juliana, fora perseguida pelo 
Comendador, que, não podendo possuí-la, obriga-a aos mais terríveis 
trabalhos, suplícios e castigos, ocasionando sua morte precoce. A história, 
que se repetiria com a filha se não fosse a intervenção de Miguel e Álvaro, 
era fato comum durante o período da escravidão. As relações sexuais de 
senhores com escravas aconteciam, incluindo boa dose de violência, tanto 
por partes destes como por parte das senhoras, que, para se vingar da traição 
dos maridos, não castigavam estes, mas sim as escravas. O poema “Essa negra 
Fulô”, de Jorge de Lima, apresenta esse quadro de relações entre senhores 
e mucamas, e seria interessante que os alunos o lessem. Nesse sentido, 
também vale a pena levar para a sala de aula trechos de Casa grande e senzala, 
de Gilberto Freyre. O sociólogo brasileiro, ao falar do processo de formação 
da sociedade brasileira colonial, menciona as relações sexuais inter-raciais 
e a miscigenação, ressaltando a amistosidade e o congraçamento das raças, 
atenuando a violência dessas relações e lançando bases para a criação do 
mito da harmonia racial no Brasil.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e ao mesmo tempo preparar o estudante 
para os exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as 
alternativas corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo 
do exercício.

 1a fase

Leia o texto abaixo para resolver as questões 1 e 2:

– Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és 
uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui 
uma vida, que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. 
Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que 
eu conheço.
[…]
– Isaura! – continuou Álvaro com voz sempre firme e grave: – se esse algoz 
ainda há pouco tinha em suas mãos a tua liberdade e a tua vida, e não tas 
cedia senão com a condição de desposares um ente disforme e desprezível, 
agora tens nas tuas a sua propriedade; sim, que a tenho nas minhas, e a passo 
para as tuas.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 19 e 146.

1. (UFSC – adaptada) Considerando o texto e a obra A escrava Isaura, é CORRETO 
afirmar que:

 
a) os dois excertos que compõem o texto fazem parte, respectivamente, 

do início e do final da narrativa de Bernardo Guimarães, que tem como 
tema central a escravidão no Brasil.

b) os dois fragmentos descrevem positivamente o cativeiro de Isaura, 
contrapondo-o ao tratamento comumente dado aos escravos no século 
XIX.

c) o segundo fragmento do texto faz referência à possibilidade, ainda que 
remota, mas real à época, de alforria de um escravo no Brasil.

d) o texto revela que Isaura não era uma escrava, mas que as pessoas pen-
savam que ela fosse – essa é a trama central do livro.

e) o texto descreve a condição em que vivia Isaura: feliz e em total liberdade.

Isaura era efetivamente uma escrava, embora as pessoas pensassem, à primeira vista, que ela não fosse. O 
primeiro trecho descreve positivamente o cativeiro de Isaura, mas não o segundo, que define seu senhor 
como “algoz” – portanto, Isaura não era totalmente feliz, nem livre. A alforria era uma possibilidade de 
libertar um escravo no Brasil do século XIX, e não era remota.  

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

Leôncio não é o típico rapaz ingênuo do interior, e sim um libertino, que nunca gostou de se esforçar nos 
estudos ou no trabalho, e sempre se valeu da posição e fortuna de seu pai. Álvaro, por sua vez, ao contrário 
de expressar desdém pelas classes populares e pelos escravos, é contra qualquer privilégio e distinção social, e 
por isso suas ideias sociopolíticas são consideradas excêntricas pelos amigos.

4. Considerando o enredo de A escrava Isaura, assinale a alternativa correta em re-
lação ao trecho abaixo:

– Então, que te parece? segredava Leôncio a seu cunhado. – Uma escrava desta 
ordem não é um tesouro inapreciável? Quem não diria, que é uma andaluza de 
Cádiz, ou uma napolitana?… 
– Não é nada disso; mas é coisa melhor, respondeu Henrique maravilhado; é 
uma perfeita brasileira. 
– Qual brasileira! é superior a tudo quanto há. (…) Tua irmã pretende com 
instância, que eu a liberte, alegando que essa era a vontade de minha defunta 
mãe; mas nem tão tolo sou eu, que me desfaça assim sem mais nem menos de 
uma joia tão preciosa. (…)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 27.

a) Leôncio louva as qualidades de Isaura porque pretende casá-la com Henrique.
b) Maravilhado com a beleza de Isaura, Henrique rouba-a e fogem para Recife.
c) A fala de Henrique expressa o nacionalismo presente em grande parte das 

obras românticas brasileiras.
d) Malvina quer que Leôncio liberte Isaura porque sabe que o marido manti-

nha relações sexuais com a escrava e tinha ciúmes.
e) Leôncio tinha um sentimento fraternal por Isaura, já que sua mãe a criara 

como filha.

Leôncio não pretende casar Isaura com Henrique, e sim mantê-la como sua escrava e amante – ele nutre 
uma paixão carnal por ela, e não um sentimento fraternal. Nesse momento da narrativa, Malvina quer 
que o marido a alforrie por ter sido esta a vontade de sua sogra, que criara Isaura como filha. Isaura 
resistia a todas as investidas do senhor. Ela foge com seu pai, e não com Henrique, para Recife. 

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 5 e 6:

Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura erguendo enfim o rosto, que até ali 
tivera sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se para 
os circunstantes, e ajuntando as mãos convulsas no gesto da mais violenta 
agitação: 
– Não é preciso que me toquem, – exclamou com voz angustiada. – Meus 
senhores, e senhoras, perdão! cometi uma infâmia, uma indignidade 
imperdoável!… mas Deus me é testemunha, que uma cruel fatalidade a 
isso me levou. Senhores, o que esse homem diz é verdade. Eu sou… uma 
escrava!… 
O rosto da cativa cobriu-se de lividez cadavérica, como lírio ceifado pendeu- 
-lhe a fronte sobre o seio, e o donoso corpo desabou como bela estátua de 



4 5 6 7 832

2. (UFSC – adaptada) 

 I. os dois fragmentos apresentam-se sob forma de diálogo, o que permite clas-
sificar o romance como um exemplo característico do gênero dramático.

II. no primeiro fragmento, quem fala é Malvina – embora não esteja explícito. 
No segundo, é Álvaro, o namorado de Isaura. Os dois (Malvina e Álvaro) 
são os principais narradores.

III. o primeiro fragmento do texto coloca em contraste dois comportamentos: 
de um lado, evidencia o relacionamento entre o senhor e os escravos da 
época escravocrata no Brasil; de outro, o tratamento que era dado a Isaura.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

a) I e II
b) II
c) III
d) II e III
e) I e III

O romance não se encaixa no gênero dramático, pois os diálogos intercalam-se com a voz do narrador, 
em 3a pessoa onisciente (Malvina e Álvaro são apenas personagens, e não narradores).

3. Considere a apresentação dos personagens Leôncio (capítulo II) e Álvaro (ca-
pítulo XI), e julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir:

( ) Leôncio é a típica figura do rapaz ingênuo do interior que se deixa corrom-
per pelos costumes libertinos das grandes cidades.

( ) O narrador descreve a infância e adolescência de Leôncio para expor seu 
caráter indolente e leviano, já que ele sempre se vale da proteção e patrocí-
nio paternos, e não de seu esforço pessoal. 

( ) Álvaro e Leôncio se configuram num par opositivo: são o protagonista e o 
antagonista, respectivamente.

( ) Tanto Leôncio quanto Álvaro expressam o desdém das elites brasileiras 
pelas classes populares e, mais ainda, pelos escravos que trabalham em suas 
propriedades.

( ) Álvaro é o típico herói romântico: belo, rico, inteligente e considerado 
excêntrico em suas posturas sociopolíticas.

Assinale a sequência correta:

a) F, F, F, V, V
b) F, V, V, F, V
c) V, V, V, F, F
d) V, V, V, V, F
e) F, V, F, V, F

A escrava Isaura  — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance A escrava Isaura para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Escravidão e política no século XIX — No capítulo XV, Geraldo e Álvaro 
conversam sobre a possibilidade de libertar Isaura. É muito importante 
retomar com os alunos esse capítulo e ler atentamente o diálogo dos dois, que 
falam sobre os direitos dos proprietários em relação aos seus escravos e sobre a 
escravidão como instituição política e social. Com base nesse diálogo, explore 
as ideias políticas do século XIX sobre a escravidão: as do Partido Conservador, 
que defendia que a escravatura era necessária para a manutenção da economia 
agrária do Brasil; e as do Partido Liberal, que se dividia entre o abolicionismo 
e o emancipacionismo. O primeiro defendia a abolição do sistema escravocrata 
(uma lei que abolisse de uma só vez a escravidão como instituição legal); 
o segundo, que houvesse leis que, gradativamente, fossem exterminando o 
trabalho escravo – pois elas fariam com que escravos não fossem substituídos 
por outros, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que fazia com que filhos de 
escravas nascessem livres e não pertencessem mais aos seus senhores. Além 
disso, é interessante ressaltar, nas falas de Geraldo, o ponto de vista jurídico 
sobre o escravo: a lei só vê nele um objeto, uma propriedade: “quase que 
prescinde nele inteiramente da natureza humana”.  

 As “vítimas algozes” — Considerando ainda as visões sobre o escravo no 
século XIX, é interessante observar o contraste entre as personagens Isaura 
e Rosa. Enquanto Isaura é casta, boa e humilde, Rosa é o retrato da escrava 
que vê vantagens na sedução que pode exercer sobre seu senhor, que cria 
intrigas para prejudicar Isaura, a quem tem inveja, pois sonha deixar o serviço 
doméstico e ocupar seu lugar na sala. O retrato do escravo doméstico como 
um mal que pode ameaçar a paz e a moral das famílias aparece no século XIX 
em obras como As vítimas algozes (1869), de Joaquim Manoel de Macedo, e  
O demônio familiar (1857), de José de Alencar. Na primeira, uma série de novelas, 
ressaltamos “Lucinda, a mucama”, cuja protagonista se parece com Rosa, que 
se aproveita de sua intimidade com Malvina para influenciá-la e interferir no 
destino de Isaura. Na segunda, uma peça de teatro, Alencar nos apresenta 
um escravo, Pedro, que cria as mais variadas intrigas, não com o intuito 
consciente de prejudicar os patrões, mas para que algumas de suas decisões o 
favorecessem. Ao mostrar o quanto a condição do escravo como inimputável 
(ou seja, que não responde penalmente por seus atos) prejudica as famílias 

O essencial de A escrava Isaura, de Bernardo 
Guimarães 

A bela e branca Isaura

Bernardo Guimarães publicou A escrava Isaura em 1875 – portanto, mais de uma 
década antes da Abolição da Escravatura, assinada pela princesa Isabel em 1888. 
Um dos méritos do romance foi colocar em pauta um tema muito importante 
nas últimas décadas do século XIX, em que florescia no Brasil o movimento 
abolicionista: a arbitrariedade do sistema escravocrata. A figura de Isaura quebra 
algumas das ideias implícitas que justificavam, no século XIX, a escravidão: não 
tem a pele negra, não é inferior intelectualmente ou moralmente. Bela e educada, 
é escrava apenas porque, em suas veias, corre o sangue africano, que herdou da 
mãe. Por conta disso, A escrava Isaura foi comparado ao romance A cabana do pai Tomás, 
de Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852, nos Estados Unidos, que se tor-
naria um sucesso a ponto de ter influenciado na abolição do sistema escravocrata 
norte-americano.

Entretanto, A escrava Isaura se afasta do romance de Stowe em vários aspectos. 
Embora ambos apresentem protagonistas dóceis, que aceitam sua condição de 
escravo quase como mártires, podemos afirmar que o romance brasileiro centra-
-se menos nas crueldades a que são submetidos os escravos do que na figura da 
heroína e no fascínio que ela exerce sobre todos ao seu redor. Enquanto A cabana do 
pai Tomás retrata a mercantilização da vida, a venda de pessoas que aparta filhos de 
suas mães, A escrava Isaura afirma repetidamente a perplexidade em se constatar que 
uma mulher tão linda, tão educada e branca seja uma escrava. No geral, não é a es-
cravidão, em si, que é posta como um absurdo, mas que uma mulher que suplanta 
muitas senhoras da alta sociedade, em beleza e talentos, esteja em seu jugo. 

Durante a leitura do romance, o narrador, que se dirige a uma sociedade branca 
(já que a população negra era, quase em sua totalidade, analfabeta), chama nossa 
atenção para o infortúnio de Isaura, com quem as leitoras do século XIX poderiam 
se identificar: como uma sinhá, ela toca piano, canta, borda, sabe portar-se num 
salão e dançar a quadrilha. Mas o narrador não amplia a tragédia de Isaura como 
sendo a de milhares de negros escravos. Isso é perceptível se analisarmos a protago-
nista em contraponto com os outros personagens escravos da obra. Todos os demais 
apresentam a “natureza abjeta do escravo”, e expressões pejorativas são utilizadas 
para descrevê-los. Fiando entre as escravas, Isaura é a “garça real”, enquanto as 
outras são “uma chusma de pássaros vulgares”, “negras beiçudas e catinguentas”.

A descrição das brutalidades da escravidão são brevemente mencionadas, mais 
na menção à tortura e morte de Juliana, mãe de Isaura; e a libertação desta, por 
fim, acaba se tornando mais uma questão amorosa do que política ou humanitária. 
Álvaro se apaixona por Isaura, luta para libertá-la e oferece-lhe a mão de esposo. 
Final feliz para Isaura, mas os escravos visivelmente negros, educados nas senzalas, 
nas lavouras, e não nos salões de baile, teriam de esperar um pouco mais pela li-
berdade que, para a maioria, não resultou em final tão feliz.

e a sociedade, Alencar posiciona-se contrário à escravidão. Já em “Lucinda, a 
mucama”, Macedo faz um retrato bastante negativo da escravatura, colocando 
o negro escravo como o “câncer da sociedade”.

 A escrava Isaura nas telinhas — A escrava Isaura é um dos romances brasileiros 
mais famosos, e isso não se deve somente ao texto de Bernardo Guimarães. 
É que a obra foi adaptada para a televisão, sendo exportada para muitos 
países, levando sua heroína a ser conhecida internacionalmente. A primeira 
adaptação para as telinhas ocorreu no ano de 1976, por Gilberto Braga, na 
Rede Globo, com a memorável Lucélia Santos (no papel de Isaura) e Rubens 
de Falco (no papel de Leôncio) como protagonistas. A novela, exibida no 
horário das 18 horas em 100 capítulos, foi vendida para 27 países, entre 
eles, Itália, Cuba, Suíça, Polônia, União Soviética e China. O sucesso foi tão 
grande que o romance foi traduzido para o chinês, em 1985, com vendagem 
de 500 mil exemplares. Lucélia Santos visitou todos os países nos quais a 
novela foi exibida, foi homenageada em vários deles e ganhou diversos 
prêmios internacionais por sua atuação no papel de Isaura. Em 1990, a Rede 
Globo reprisou A escrava Isaura em comemoração aos seus 25 anos. Em 2004, 
a TV Record também lançou uma telenovela baseada no clássico de Bernardo 
Guimarães, adaptado por Tiago Santiago e Ana Maria Nunes, com colaboração 
de Altenir Silva. Bianca Rinaldi fez o papel de Isaura, e Leopoldo Pacheco 
atuou como Leôncio. Essa adaptação foi exibida em sete países, a maioria deles 
da América Latina, como Peru, Venezuela e Costa Rica, e em Portugal. Ambas 
as versões apresentam diferenças em relação ao enredo original do romance. 
Em sala de aula, pontue as diferenças e promova um debate com os alunos 
sobre quais seriam as motivações das mudanças ou inserções de episódios e 
personagens nessas novelas.

 A escrava Isaura e Casa grande e senzala — Assim como Isaura é perseguida 
pelo desejo implacável de Leôncio, sua mãe, Juliana, fora perseguida pelo 
Comendador, que, não podendo possuí-la, obriga-a aos mais terríveis 
trabalhos, suplícios e castigos, ocasionando sua morte precoce. A história, 
que se repetiria com a filha se não fosse a intervenção de Miguel e Álvaro, 
era fato comum durante o período da escravidão. As relações sexuais de 
senhores com escravas aconteciam, incluindo boa dose de violência, tanto 
por partes destes como por parte das senhoras, que, para se vingar da traição 
dos maridos, não castigavam estes, mas sim as escravas. O poema “Essa negra 
Fulô”, de Jorge de Lima, apresenta esse quadro de relações entre senhores 
e mucamas, e seria interessante que os alunos o lessem. Nesse sentido, 
também vale a pena levar para a sala de aula trechos de Casa grande e senzala, 
de Gilberto Freyre. O sociólogo brasileiro, ao falar do processo de formação 
da sociedade brasileira colonial, menciona as relações sexuais inter-raciais 
e a miscigenação, ressaltando a amistosidade e o congraçamento das raças, 
atenuando a violência dessas relações e lançando bases para a criação do 
mito da harmonia racial no Brasil.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e ao mesmo tempo preparar o estudante 
para os exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as 
alternativas corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo 
do exercício.

 1a fase

Leia o texto abaixo para resolver as questões 1 e 2:

– Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és 
uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui 
uma vida, que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. 
Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que 
eu conheço.
[…]
– Isaura! – continuou Álvaro com voz sempre firme e grave: – se esse algoz 
ainda há pouco tinha em suas mãos a tua liberdade e a tua vida, e não tas 
cedia senão com a condição de desposares um ente disforme e desprezível, 
agora tens nas tuas a sua propriedade; sim, que a tenho nas minhas, e a passo 
para as tuas.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 19 e 146.

1. (UFSC – adaptada) Considerando o texto e a obra A escrava Isaura, é CORRETO 
afirmar que:

 
a) os dois excertos que compõem o texto fazem parte, respectivamente, 

do início e do final da narrativa de Bernardo Guimarães, que tem como 
tema central a escravidão no Brasil.

b) os dois fragmentos descrevem positivamente o cativeiro de Isaura, 
contrapondo-o ao tratamento comumente dado aos escravos no século 
XIX.

c) o segundo fragmento do texto faz referência à possibilidade, ainda que 
remota, mas real à época, de alforria de um escravo no Brasil.

d) o texto revela que Isaura não era uma escrava, mas que as pessoas pen-
savam que ela fosse – essa é a trama central do livro.

e) o texto descreve a condição em que vivia Isaura: feliz e em total liberdade.

Isaura era efetivamente uma escrava, embora as pessoas pensassem, à primeira vista, que ela não fosse. O 
primeiro trecho descreve positivamente o cativeiro de Isaura, mas não o segundo, que define seu senhor 
como “algoz” – portanto, Isaura não era totalmente feliz, nem livre. A alforria era uma possibilidade de 
libertar um escravo no Brasil do século XIX, e não era remota.  

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

Leôncio não é o típico rapaz ingênuo do interior, e sim um libertino, que nunca gostou de se esforçar nos 
estudos ou no trabalho, e sempre se valeu da posição e fortuna de seu pai. Álvaro, por sua vez, ao contrário 
de expressar desdém pelas classes populares e pelos escravos, é contra qualquer privilégio e distinção social, e 
por isso suas ideias sociopolíticas são consideradas excêntricas pelos amigos.

4. Considerando o enredo de A escrava Isaura, assinale a alternativa correta em re-
lação ao trecho abaixo:

– Então, que te parece? segredava Leôncio a seu cunhado. – Uma escrava desta 
ordem não é um tesouro inapreciável? Quem não diria, que é uma andaluza de 
Cádiz, ou uma napolitana?… 
– Não é nada disso; mas é coisa melhor, respondeu Henrique maravilhado; é 
uma perfeita brasileira. 
– Qual brasileira! é superior a tudo quanto há. (…) Tua irmã pretende com 
instância, que eu a liberte, alegando que essa era a vontade de minha defunta 
mãe; mas nem tão tolo sou eu, que me desfaça assim sem mais nem menos de 
uma joia tão preciosa. (…)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 27.

a) Leôncio louva as qualidades de Isaura porque pretende casá-la com Henrique.
b) Maravilhado com a beleza de Isaura, Henrique rouba-a e fogem para Recife.
c) A fala de Henrique expressa o nacionalismo presente em grande parte das 

obras românticas brasileiras.
d) Malvina quer que Leôncio liberte Isaura porque sabe que o marido manti-

nha relações sexuais com a escrava e tinha ciúmes.
e) Leôncio tinha um sentimento fraternal por Isaura, já que sua mãe a criara 

como filha.

Leôncio não pretende casar Isaura com Henrique, e sim mantê-la como sua escrava e amante – ele nutre 
uma paixão carnal por ela, e não um sentimento fraternal. Nesse momento da narrativa, Malvina quer 
que o marido a alforrie por ter sido esta a vontade de sua sogra, que criara Isaura como filha. Isaura 
resistia a todas as investidas do senhor. Ela foge com seu pai, e não com Henrique, para Recife. 

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 5 e 6:

Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura erguendo enfim o rosto, que até ali 
tivera sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se para 
os circunstantes, e ajuntando as mãos convulsas no gesto da mais violenta 
agitação: 
– Não é preciso que me toquem, – exclamou com voz angustiada. – Meus 
senhores, e senhoras, perdão! cometi uma infâmia, uma indignidade 
imperdoável!… mas Deus me é testemunha, que uma cruel fatalidade a 
isso me levou. Senhores, o que esse homem diz é verdade. Eu sou… uma 
escrava!… 
O rosto da cativa cobriu-se de lividez cadavérica, como lírio ceifado pendeu- 
-lhe a fronte sobre o seio, e o donoso corpo desabou como bela estátua de 

4 5 6 7 832

2. (UFSC – adaptada) 

 I. os dois fragmentos apresentam-se sob forma de diálogo, o que permite clas-
sificar o romance como um exemplo característico do gênero dramático.

II. no primeiro fragmento, quem fala é Malvina – embora não esteja explícito. 
No segundo, é Álvaro, o namorado de Isaura. Os dois (Malvina e Álvaro) 
são os principais narradores.

III. o primeiro fragmento do texto coloca em contraste dois comportamentos: 
de um lado, evidencia o relacionamento entre o senhor e os escravos da 
época escravocrata no Brasil; de outro, o tratamento que era dado a Isaura.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

a) I e II
b) II
c) III
d) II e III
e) I e III

O romance não se encaixa no gênero dramático, pois os diálogos intercalam-se com a voz do narrador, 
em 3a pessoa onisciente (Malvina e Álvaro são apenas personagens, e não narradores).

3. Considere a apresentação dos personagens Leôncio (capítulo II) e Álvaro (ca-
pítulo XI), e julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir:

( ) Leôncio é a típica figura do rapaz ingênuo do interior que se deixa corrom-
per pelos costumes libertinos das grandes cidades.

( ) O narrador descreve a infância e adolescência de Leôncio para expor seu 
caráter indolente e leviano, já que ele sempre se vale da proteção e patrocí-
nio paternos, e não de seu esforço pessoal. 

( ) Álvaro e Leôncio se configuram num par opositivo: são o protagonista e o 
antagonista, respectivamente.

( ) Tanto Leôncio quanto Álvaro expressam o desdém das elites brasileiras 
pelas classes populares e, mais ainda, pelos escravos que trabalham em suas 
propriedades.

( ) Álvaro é o típico herói romântico: belo, rico, inteligente e considerado 
excêntrico em suas posturas sociopolíticas.

Assinale a sequência correta:

a) F, F, F, V, V
b) F, V, V, F, V
c) V, V, V, F, F
d) V, V, V, V, F
e) F, V, F, V, F

A escrava Isaura  — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance A escrava Isaura para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Escravidão e política no século XIX — No capítulo XV, Geraldo e Álvaro 
conversam sobre a possibilidade de libertar Isaura. É muito importante 
retomar com os alunos esse capítulo e ler atentamente o diálogo dos dois, que 
falam sobre os direitos dos proprietários em relação aos seus escravos e sobre a 
escravidão como instituição política e social. Com base nesse diálogo, explore 
as ideias políticas do século XIX sobre a escravidão: as do Partido Conservador, 
que defendia que a escravatura era necessária para a manutenção da economia 
agrária do Brasil; e as do Partido Liberal, que se dividia entre o abolicionismo 
e o emancipacionismo. O primeiro defendia a abolição do sistema escravocrata 
(uma lei que abolisse de uma só vez a escravidão como instituição legal); 
o segundo, que houvesse leis que, gradativamente, fossem exterminando o 
trabalho escravo – pois elas fariam com que escravos não fossem substituídos 
por outros, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que fazia com que filhos de 
escravas nascessem livres e não pertencessem mais aos seus senhores. Além 
disso, é interessante ressaltar, nas falas de Geraldo, o ponto de vista jurídico 
sobre o escravo: a lei só vê nele um objeto, uma propriedade: “quase que 
prescinde nele inteiramente da natureza humana”.  

 As “vítimas algozes” — Considerando ainda as visões sobre o escravo no 
século XIX, é interessante observar o contraste entre as personagens Isaura 
e Rosa. Enquanto Isaura é casta, boa e humilde, Rosa é o retrato da escrava 
que vê vantagens na sedução que pode exercer sobre seu senhor, que cria 
intrigas para prejudicar Isaura, a quem tem inveja, pois sonha deixar o serviço 
doméstico e ocupar seu lugar na sala. O retrato do escravo doméstico como 
um mal que pode ameaçar a paz e a moral das famílias aparece no século XIX 
em obras como As vítimas algozes (1869), de Joaquim Manoel de Macedo, e  
O demônio familiar (1857), de José de Alencar. Na primeira, uma série de novelas, 
ressaltamos “Lucinda, a mucama”, cuja protagonista se parece com Rosa, que 
se aproveita de sua intimidade com Malvina para influenciá-la e interferir no 
destino de Isaura. Na segunda, uma peça de teatro, Alencar nos apresenta 
um escravo, Pedro, que cria as mais variadas intrigas, não com o intuito 
consciente de prejudicar os patrões, mas para que algumas de suas decisões o 
favorecessem. Ao mostrar o quanto a condição do escravo como inimputável 
(ou seja, que não responde penalmente por seus atos) prejudica as famílias 

O essencial de A escrava Isaura, de Bernardo 
Guimarães 

A bela e branca Isaura

Bernardo Guimarães publicou A escrava Isaura em 1875 – portanto, mais de uma 
década antes da Abolição da Escravatura, assinada pela princesa Isabel em 1888. 
Um dos méritos do romance foi colocar em pauta um tema muito importante 
nas últimas décadas do século XIX, em que florescia no Brasil o movimento 
abolicionista: a arbitrariedade do sistema escravocrata. A figura de Isaura quebra 
algumas das ideias implícitas que justificavam, no século XIX, a escravidão: não 
tem a pele negra, não é inferior intelectualmente ou moralmente. Bela e educada, 
é escrava apenas porque, em suas veias, corre o sangue africano, que herdou da 
mãe. Por conta disso, A escrava Isaura foi comparado ao romance A cabana do pai Tomás, 
de Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852, nos Estados Unidos, que se tor-
naria um sucesso a ponto de ter influenciado na abolição do sistema escravocrata 
norte-americano.

Entretanto, A escrava Isaura se afasta do romance de Stowe em vários aspectos. 
Embora ambos apresentem protagonistas dóceis, que aceitam sua condição de 
escravo quase como mártires, podemos afirmar que o romance brasileiro centra-
-se menos nas crueldades a que são submetidos os escravos do que na figura da 
heroína e no fascínio que ela exerce sobre todos ao seu redor. Enquanto A cabana do 
pai Tomás retrata a mercantilização da vida, a venda de pessoas que aparta filhos de 
suas mães, A escrava Isaura afirma repetidamente a perplexidade em se constatar que 
uma mulher tão linda, tão educada e branca seja uma escrava. No geral, não é a es-
cravidão, em si, que é posta como um absurdo, mas que uma mulher que suplanta 
muitas senhoras da alta sociedade, em beleza e talentos, esteja em seu jugo. 

Durante a leitura do romance, o narrador, que se dirige a uma sociedade branca 
(já que a população negra era, quase em sua totalidade, analfabeta), chama nossa 
atenção para o infortúnio de Isaura, com quem as leitoras do século XIX poderiam 
se identificar: como uma sinhá, ela toca piano, canta, borda, sabe portar-se num 
salão e dançar a quadrilha. Mas o narrador não amplia a tragédia de Isaura como 
sendo a de milhares de negros escravos. Isso é perceptível se analisarmos a protago-
nista em contraponto com os outros personagens escravos da obra. Todos os demais 
apresentam a “natureza abjeta do escravo”, e expressões pejorativas são utilizadas 
para descrevê-los. Fiando entre as escravas, Isaura é a “garça real”, enquanto as 
outras são “uma chusma de pássaros vulgares”, “negras beiçudas e catinguentas”.

A descrição das brutalidades da escravidão são brevemente mencionadas, mais 
na menção à tortura e morte de Juliana, mãe de Isaura; e a libertação desta, por 
fim, acaba se tornando mais uma questão amorosa do que política ou humanitária. 
Álvaro se apaixona por Isaura, luta para libertá-la e oferece-lhe a mão de esposo. 
Final feliz para Isaura, mas os escravos visivelmente negros, educados nas senzalas, 
nas lavouras, e não nos salões de baile, teriam de esperar um pouco mais pela li-
berdade que, para a maioria, não resultou em final tão feliz.

e a sociedade, Alencar posiciona-se contrário à escravidão. Já em “Lucinda, a 
mucama”, Macedo faz um retrato bastante negativo da escravatura, colocando 
o negro escravo como o “câncer da sociedade”.

 A escrava Isaura nas telinhas — A escrava Isaura é um dos romances brasileiros 
mais famosos, e isso não se deve somente ao texto de Bernardo Guimarães. 
É que a obra foi adaptada para a televisão, sendo exportada para muitos 
países, levando sua heroína a ser conhecida internacionalmente. A primeira 
adaptação para as telinhas ocorreu no ano de 1976, por Gilberto Braga, na 
Rede Globo, com a memorável Lucélia Santos (no papel de Isaura) e Rubens 
de Falco (no papel de Leôncio) como protagonistas. A novela, exibida no 
horário das 18 horas em 100 capítulos, foi vendida para 27 países, entre 
eles, Itália, Cuba, Suíça, Polônia, União Soviética e China. O sucesso foi tão 
grande que o romance foi traduzido para o chinês, em 1985, com vendagem 
de 500 mil exemplares. Lucélia Santos visitou todos os países nos quais a 
novela foi exibida, foi homenageada em vários deles e ganhou diversos 
prêmios internacionais por sua atuação no papel de Isaura. Em 1990, a Rede 
Globo reprisou A escrava Isaura em comemoração aos seus 25 anos. Em 2004, 
a TV Record também lançou uma telenovela baseada no clássico de Bernardo 
Guimarães, adaptado por Tiago Santiago e Ana Maria Nunes, com colaboração 
de Altenir Silva. Bianca Rinaldi fez o papel de Isaura, e Leopoldo Pacheco 
atuou como Leôncio. Essa adaptação foi exibida em sete países, a maioria deles 
da América Latina, como Peru, Venezuela e Costa Rica, e em Portugal. Ambas 
as versões apresentam diferenças em relação ao enredo original do romance. 
Em sala de aula, pontue as diferenças e promova um debate com os alunos 
sobre quais seriam as motivações das mudanças ou inserções de episódios e 
personagens nessas novelas.

 A escrava Isaura e Casa grande e senzala — Assim como Isaura é perseguida 
pelo desejo implacável de Leôncio, sua mãe, Juliana, fora perseguida pelo 
Comendador, que, não podendo possuí-la, obriga-a aos mais terríveis 
trabalhos, suplícios e castigos, ocasionando sua morte precoce. A história, 
que se repetiria com a filha se não fosse a intervenção de Miguel e Álvaro, 
era fato comum durante o período da escravidão. As relações sexuais de 
senhores com escravas aconteciam, incluindo boa dose de violência, tanto 
por partes destes como por parte das senhoras, que, para se vingar da traição 
dos maridos, não castigavam estes, mas sim as escravas. O poema “Essa negra 
Fulô”, de Jorge de Lima, apresenta esse quadro de relações entre senhores 
e mucamas, e seria interessante que os alunos o lessem. Nesse sentido, 
também vale a pena levar para a sala de aula trechos de Casa grande e senzala, 
de Gilberto Freyre. O sociólogo brasileiro, ao falar do processo de formação 
da sociedade brasileira colonial, menciona as relações sexuais inter-raciais 
e a miscigenação, ressaltando a amistosidade e o congraçamento das raças, 
atenuando a violência dessas relações e lançando bases para a criação do 
mito da harmonia racial no Brasil.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e ao mesmo tempo preparar o estudante 
para os exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as 
alternativas corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo 
do exercício.

 1a fase

Leia o texto abaixo para resolver as questões 1 e 2:

– Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és 
uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui 
uma vida, que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. 
Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas, que 
eu conheço.
[…]
– Isaura! – continuou Álvaro com voz sempre firme e grave: – se esse algoz 
ainda há pouco tinha em suas mãos a tua liberdade e a tua vida, e não tas 
cedia senão com a condição de desposares um ente disforme e desprezível, 
agora tens nas tuas a sua propriedade; sim, que a tenho nas minhas, e a passo 
para as tuas.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 19 e 146.

1. (UFSC – adaptada) Considerando o texto e a obra A escrava Isaura, é CORRETO 
afirmar que:

 
a) os dois excertos que compõem o texto fazem parte, respectivamente, 

do início e do final da narrativa de Bernardo Guimarães, que tem como 
tema central a escravidão no Brasil.

b) os dois fragmentos descrevem positivamente o cativeiro de Isaura, 
contrapondo-o ao tratamento comumente dado aos escravos no século 
XIX.

c) o segundo fragmento do texto faz referência à possibilidade, ainda que 
remota, mas real à época, de alforria de um escravo no Brasil.

d) o texto revela que Isaura não era uma escrava, mas que as pessoas pen-
savam que ela fosse – essa é a trama central do livro.

e) o texto descreve a condição em que vivia Isaura: feliz e em total liberdade.

Isaura era efetivamente uma escrava, embora as pessoas pensassem, à primeira vista, que ela não fosse. O 
primeiro trecho descreve positivamente o cativeiro de Isaura, mas não o segundo, que define seu senhor 
como “algoz” – portanto, Isaura não era totalmente feliz, nem livre. A alforria era uma possibilidade de 
libertar um escravo no Brasil do século XIX, e não era remota.  

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

Leôncio não é o típico rapaz ingênuo do interior, e sim um libertino, que nunca gostou de se esforçar nos 
estudos ou no trabalho, e sempre se valeu da posição e fortuna de seu pai. Álvaro, por sua vez, ao contrário 
de expressar desdém pelas classes populares e pelos escravos, é contra qualquer privilégio e distinção social, e 
por isso suas ideias sociopolíticas são consideradas excêntricas pelos amigos.

4. Considerando o enredo de A escrava Isaura, assinale a alternativa correta em re-
lação ao trecho abaixo:

– Então, que te parece? segredava Leôncio a seu cunhado. – Uma escrava desta 
ordem não é um tesouro inapreciável? Quem não diria, que é uma andaluza de 
Cádiz, ou uma napolitana?… 
– Não é nada disso; mas é coisa melhor, respondeu Henrique maravilhado; é 
uma perfeita brasileira. 
– Qual brasileira! é superior a tudo quanto há. (…) Tua irmã pretende com 
instância, que eu a liberte, alegando que essa era a vontade de minha defunta 
mãe; mas nem tão tolo sou eu, que me desfaça assim sem mais nem menos de 
uma joia tão preciosa. (…)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 27.

a) Leôncio louva as qualidades de Isaura porque pretende casá-la com Henrique.
b) Maravilhado com a beleza de Isaura, Henrique rouba-a e fogem para Recife.
c) A fala de Henrique expressa o nacionalismo presente em grande parte das 

obras românticas brasileiras.
d) Malvina quer que Leôncio liberte Isaura porque sabe que o marido manti-

nha relações sexuais com a escrava e tinha ciúmes.
e) Leôncio tinha um sentimento fraternal por Isaura, já que sua mãe a criara 

como filha.

Leôncio não pretende casar Isaura com Henrique, e sim mantê-la como sua escrava e amante – ele nutre 
uma paixão carnal por ela, e não um sentimento fraternal. Nesse momento da narrativa, Malvina quer 
que o marido a alforrie por ter sido esta a vontade de sua sogra, que criara Isaura como filha. Isaura 
resistia a todas as investidas do senhor. Ela foge com seu pai, e não com Henrique, para Recife. 

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 5 e 6:

Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura erguendo enfim o rosto, que até ali 
tivera sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se para 
os circunstantes, e ajuntando as mãos convulsas no gesto da mais violenta 
agitação: 
– Não é preciso que me toquem, – exclamou com voz angustiada. – Meus 
senhores, e senhoras, perdão! cometi uma infâmia, uma indignidade 
imperdoável!… mas Deus me é testemunha, que uma cruel fatalidade a 
isso me levou. Senhores, o que esse homem diz é verdade. Eu sou… uma 
escrava!… 
O rosto da cativa cobriu-se de lividez cadavérica, como lírio ceifado pendeu- 
-lhe a fronte sobre o seio, e o donoso corpo desabou como bela estátua de 
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

BERNARDO GUIMARÃES

A escrava Isaura 

mármore, que o furacão arranca do pedestal, e teria rojado pela terra, se os 
braços de Álvaro e de Miguel não tivessem prontamente acudido para amparar-
-lhe a queda.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. cap. XIV.

5. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho anterior:

a) O episódio descreve o casamento de Álvaro com Elvira, no qual esta é reco-
nhecida como Isaura e delatada como escrava fugitiva.

b) A atitude de Isaura em confirmar sua identidade e fingir um desmaio é uma 
estratégia para que fosse retirada do local, o que lhe facilitaria uma fuga.

c) Expressões como “lividez cadavérica” e “estátua de mármore” revelam a 
filiação de Bernardo Guimarães à estética ultrarromântica.

d) A atitude de Isaura e, especialmente, sua fala, explicitam que ela se sente 
inferior, diante da sociedade, por ser uma escrava.

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere é o fato de ela ter nascido de uma 
mãe negra, embora tenha a aparência do pai, que era branco.

Álvaro não pede Elvira em casamento; o episódio em questão se dá em um baile, onde Isaura é reconhe-
cida e delatada por Martinho. A reação de Isaura não é uma estratégia, e sim uma atitude sincera de 
quem se sente inferior por ser uma escrava. Ela se sente culpada por mentir sobre sua identidade, mas 
justifica que uma “cruel fatalidade” a levou a isto – ou seja, o fato de ter um senhor libidinoso, que a 
molestava e que agora a persegue. Neste romance, Bernardo Guimarães não apresenta filiação com o 
ultrarromantismo.

6. Em relação ao comportamento de Isaura, assinale a alternativa incorreta:

a) A infâmia, a indignidade imperdoável a que Isaura se refere é o fato de ela 
frequentar um salão de baile, ombreando-se com as pessoas livres, da alta 
sociedade.

b) A confissão de Isaura, sua atitude humilde ao pedir perdão e sua hones-
tidade sobreposta a seus interesses caracterizam-na como uma heroína 
romântica.

c) Isaura se sente aniquilada de dor e de vergonha porque desejava ter 
revelado a Álvaro, quando ele a pediu em casamento, sua verdadeira 
identidade. 

d) Expressões como “lírio ceifado” e “estátua de mármore, que o furacão ar-
ranca do pedestal” reforçam tanto a imagem de beleza de Isaura, quanto a 
admiração conquistada e subitamente perdida. 

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere, e que justifica sua fuga e identi-
dade falsa, é o fato de ser molestada e perseguida pelo seu senhor.

Isaura se sente aniquilada de dor e vergonha por ser delatada em público e sentir a repugnância e re-
provação de todos. Álvaro só a pede em casamento no final da obra, quando já sabe de sua verdadeira 
identidade.

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 7 e 8:

– Pois olha, Rosa, eu estava pronto a aguentar a metade do castigo que ela está 
sofrendo, mas na companhia dela, está entendido?
– Isso pouco custa, André; é fazer o que ela fez. Vai, como ela, tomar ares em 
Pernambuco, que infalivelmente vais para a companhia de Isaura.
– Quem dera!… se soubesse que me prendiam com ela, isto é, que era um fugir. 
Mas o diabo é que a pobre Isaura agora vai deixar a nós todos para sempre. Que 
falta vai fazer nesta casa!…
– Deixar como? 
– Você verá.
– Foi vendida?
– Qual vendida! 
(…)
– Está forra?…
– Que abelhuda!… Espera, Rosa; tem paciência um pouco, que hoje mesmo 
talvez você venha a saber tudo.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 123-124.

7. O trecho acima consiste em um diálogo entre Rosa e André, personagens de 
A escrava Isaura. Sobre ele, assinale a alternativa correta:

a) O trecho evidencia a rivalidade entre Rosa e Isaura, que se detestam mu-
tuamente.

b) André é apaixonado por Isaura, motivo pelo qual Rosa tem-lhe inveja e ódio. 
c) No trecho acima, as perguntas de Rosa expressam a preocupação que ela 

sente em relação ao futuro de Isaura, por quem nutre grande afeição.
d) No trecho acima, a reação de Rosa à revelação da partida de Isaura reflete a 

provável reação do leitor e enfatiza o suspense narrativo.
e) A expressão “tomar ares em Pernambuco” é usada por Rosa em sentido co-

notativo e significa, no contexto do século XIX, “sumir do convívio social” 
ou “viajar para longe”.

Rosa detesta Isaura por ter inveja de sua beleza, educação e estima dos senhores, bem como da paixão 
que Leôncio nutre por ela. Dessa forma, sua reação é de curiosidade (assim como a dos leitores, 
diante do suspense feito por André e pelo narrador), e não de preocupação com o destino de Isaura. 
A expressão “tomar ares em Pernambuco” se refere à fuga de Isaura para esse estado; portanto, tem 
sentido denotativo, literal.

8. Assinale a alternativa correta em relação ao destino de Isaura, anunciado por 
André:

a) Isaura será roubada por Álvaro, que pede ajuda a André para libertá-la.
b) Isaura será alforriada por Malvina, que, depois da morte de Leôncio, torna-

ra-se proprietária de sua fazenda e de seus escravos.
c) Isaura será libertada por Miguel, que matará Leôncio numa emboscada.

d) Leôncio se casará com Isaura, depois que Malvina morrer em um incên-
dio acidental. 

e) Leôncio pretende libertar Isaura, se ela casar-se com Belchior, um ser re-
pugnante, o que seria para ela um grande castigo.

Leôncio planeja vingar-se de Isaura e Álvaro ao mesmo tempo, obrigando-a a se casar com Belchior, um 
jardineiro de aparência repugnante, sob a promessa de libertá-la. De fato, Leôncio pretendia humilhá-
-la e, ao mesmo tempo, mantê-la por perto, acreditando futuramente vencer sua resistência e manter 
relações com ela.

 2a fase

1. O trecho abaixo explicita o tema do amor romântico em A escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães.

Mas Leôncio não podia se conformar com semelhante ideia. O violento e cego 
amor, que Isaura lhe havia inspirado, o incitava a saltar por cima de todos os 
obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem 
piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de 
seus frenéticos desejos. (capítulo VIII) 
Mas essa tal ou qual tranquilidade só durou até o dia em que pela primeira vez 
viu Álvaro. Amou-o com esse amor exaltado das almas elevadas, que amam pela 
primeira e única vez, e esse amor, como bem se compreende, veio tornar ainda 
mais crítica e angustiosa a sua já tão precária e mísera situação. (capítulo XII)

a) Como se caracteriza o amor romântico? Justifique sua resposta com elementos 
e expressões do texto.

O amor romântico se caracteriza por ser um sentimento fulminante (“violento e cego”), que invade 
as pessoas à primeira vista do ser amado e que se impõe acima de qualquer regra moral ou social (“o 
incitava a saltar por cima de todos os obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade”). 
Além disso, é também descrito como sentimento puro, elevado e eterno (“esse amor exaltado das almas 
elevadas, que amam pela primeira e única vez”).

b) Em sua introdução crítica a esta edição, Maria Nazareth Soares Fonseca afirma 
que “Embora trate do grave problema social e humano, a escravidão negra no 
Brasil, o tema fundamental do romance é o amor.”. Considerando seu conheci-
mento do enredo e do texto em questão, explique essa afirmação. 

Embora a escravidão seja, aparentemente, o tema central da obra, o amor se configura como tema fun-
damental porque ele é a mola motriz do enredo: o conflito se estabelece porque Leôncio não quer libertar 
Isaura porque a ama. Esta, por sua vez, sofre por não ser livre para amar, e a tensão aumenta quando 
ela e Álvaro se apaixonam, e este descobre que não pode tê-la por ela ser uma escrava. Enfim, Álvaro 
luta para libertá-la por estar apaixonado por ela. O fato de ele empreender seus esforços pela liberdade 
de Isaura, sua amada, e não pela abolição da escravidão como sistema comprova que a ideia exposta por 
Fonseca faz sentido.

Leia o texto abaixo para resolver as questões 2 e 3: 

Já são passados mais de dois meses depois da fuga de Isaura, e agora, leitores, 
enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos, e 
desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de 
agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe 
escapara, façamo-nos de vela para as províncias do Norte, onde talvez primeiro 
que ele deparemos com a nossa fugitiva heroína. 
Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um 
diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor. É uma noite festiva: em uma das principais ruas nota-
-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de 
cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. É um lindo prédio onde 
uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. (capítulo X)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 66-67.

2. Analisando a descrição presente no trecho acima: 

a) Cite aspectos dessa descrição que podem ser considerados românticos.

A descrição eloquente e idealizada da cidade do Recife (“Veneza da América do Sul”, “parece surgir dos 
braços do oceano, que a estreita em carinhoso amplexo e beija com amor”) e a abundante adjetivação 
(“coroada de um diadema de luzes”, “carinhoso amplexo”, “noite festiva”, “esplendidamente iluminado”, 
“distintas e opulentas classes”, “lindo prédio”, “sociedade escolhida”, “brilhantes e concorridos saraus”).

b) Em alguns momentos, o autor se utiliza de linguagem conotativa. Cite duas 
figuras de linguagem e os trechos em que elas estão presentes.

Podemos citar a prosopopeia no trecho “parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor” e a metonímia nos trechos “façamo-nos de vela para as províncias do 
Norte” e “desatando os cordões da bolsa”.

3. Considerando a leitura do romance e com base no trecho acima:

a) Descreva o foco narrativo e indique uma característica marcante do narrador, 
relacionando-a à estética a que se filia o autor, ou seja, o Romantismo.

O narrador, embora em 3a pessoa onisciente, manifesta-se na narrativa como se tanto ele quanto 
o leitor presenciassem as cenas que narra. Ele se dirige ao leitor, convidando-o a acompanhá-lo na 
visualização das cenas e emite comentários sobre elas – características comuns entre narradores dos 
romances românticos, que tanto revelam posturas pessoais dos autores, como constroem uma relação 
de empatia entre narrador e leitor, o que faz com que este se identifique com a história contada. 

b) No trecho em questão, podemos afirmar que o narrador revela ao leitor uma 
informação muito importante no desfecho da obra. Cite-a e explique sua impor-
tância na resolução dos conflitos da trama.

Nesse trecho, o narrador afirma que Leôncio “desata os cordões da bolsa”, isto é, que não poupa recursos 
financeiros para encontrar sua escrava fugitiva. Isso contribuirá para sua falência financeira, que possi-
bilitará a Álvaro comprar todos os títulos de suas dívidas e se apropriar de seus bens, entre eles, a escrava 
Isaura, a quem libertará e pedirá em casamento. 

“No extremo da rua, quando ela ia a descer a de S. José, Cândido Neves aproximou-
-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. – Arminda! bradou, conforme a nomeava 
o anúncio.

Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço 
de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis 
fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e 
dizia que andasse. (…)

– Estou grávida, meu senhor! exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-
-lhe por amor dele que me solte; eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que 
quiser. Me solte, meu senhor moço! 

(…)
– Não quero demoras; siga!
Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem 

passava ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente 
não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e provavelmente 
a castigaria com açoutes, – cousa que, no estado em que ela estava, seria pior de 
sentir. 

(…) Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, 
mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. 

– Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. – É ela mesma. – Meu senhor! – Anda, 
entra…

Arminda caiu no corredor. (…) No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e 
após algum tempo de luta a escrava abortou.

O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe 
e os gestos de desespero do dono. (…)”

ASSIS, Machado de. “Pai contra mãe”

4) (Cefet-PB – adaptada) Relacione o trecho acima, do conto “Pai contra 
mãe”, de Machado de Assis, ao romance A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 
Considerando a concepção de posse em relação à mulher escrava apresentada 
pelos autores, compare as personagens Isaura e Arminda.

Tanto Isaura quanto Arminda são escravas e recorrem à fuga para escapar do cativeiro. Entretanto, Isaura, 
tem aparência de uma mulher branca, além de ser bela e educada, o que faz com que não seja “caçada” 
como um animal, o que ocorre a Arminda. Porém, apesar de bela e branca, Isaura ainda é vista como 
um objeto, tal qual Arminda, que precisa ser devolvida a seu dono, e que depende da intervenção de outros 
para conquistar sua liberdade. No conto de Machado, ninguém se compadece de Arminda (“Houve aqui 
luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja, 
compreendia o que era e naturalmente não acudia.”), ao contrário de Isaura, que desperta a empatia das 
pessoas da elite em relação a seu infortúnio, por ser branca.

Este suplemento é parte integrante da obra A escrava Isaura. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

BERNARDO GUIMARÃES

A escrava Isaura 

mármore, que o furacão arranca do pedestal, e teria rojado pela terra, se os 
braços de Álvaro e de Miguel não tivessem prontamente acudido para amparar-
-lhe a queda.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. cap. XIV.

5. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho anterior:

a) O episódio descreve o casamento de Álvaro com Elvira, no qual esta é reco-
nhecida como Isaura e delatada como escrava fugitiva.

b) A atitude de Isaura em confirmar sua identidade e fingir um desmaio é uma 
estratégia para que fosse retirada do local, o que lhe facilitaria uma fuga.

c) Expressões como “lividez cadavérica” e “estátua de mármore” revelam a 
filiação de Bernardo Guimarães à estética ultrarromântica.

d) A atitude de Isaura e, especialmente, sua fala, explicitam que ela se sente 
inferior, diante da sociedade, por ser uma escrava.

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere é o fato de ela ter nascido de uma 
mãe negra, embora tenha a aparência do pai, que era branco.

Álvaro não pede Elvira em casamento; o episódio em questão se dá em um baile, onde Isaura é reconhe-
cida e delatada por Martinho. A reação de Isaura não é uma estratégia, e sim uma atitude sincera de 
quem se sente inferior por ser uma escrava. Ela se sente culpada por mentir sobre sua identidade, mas 
justifica que uma “cruel fatalidade” a levou a isto – ou seja, o fato de ter um senhor libidinoso, que a 
molestava e que agora a persegue. Neste romance, Bernardo Guimarães não apresenta filiação com o 
ultrarromantismo.

6. Em relação ao comportamento de Isaura, assinale a alternativa incorreta:

a) A infâmia, a indignidade imperdoável a que Isaura se refere é o fato de ela 
frequentar um salão de baile, ombreando-se com as pessoas livres, da alta 
sociedade.

b) A confissão de Isaura, sua atitude humilde ao pedir perdão e sua hones-
tidade sobreposta a seus interesses caracterizam-na como uma heroína 
romântica.

c) Isaura se sente aniquilada de dor e de vergonha porque desejava ter 
revelado a Álvaro, quando ele a pediu em casamento, sua verdadeira 
identidade. 

d) Expressões como “lírio ceifado” e “estátua de mármore, que o furacão ar-
ranca do pedestal” reforçam tanto a imagem de beleza de Isaura, quanto a 
admiração conquistada e subitamente perdida. 

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere, e que justifica sua fuga e identi-
dade falsa, é o fato de ser molestada e perseguida pelo seu senhor.

Isaura se sente aniquilada de dor e vergonha por ser delatada em público e sentir a repugnância e re-
provação de todos. Álvaro só a pede em casamento no final da obra, quando já sabe de sua verdadeira 
identidade.

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 7 e 8:

– Pois olha, Rosa, eu estava pronto a aguentar a metade do castigo que ela está 
sofrendo, mas na companhia dela, está entendido?
– Isso pouco custa, André; é fazer o que ela fez. Vai, como ela, tomar ares em 
Pernambuco, que infalivelmente vais para a companhia de Isaura.
– Quem dera!… se soubesse que me prendiam com ela, isto é, que era um fugir. 
Mas o diabo é que a pobre Isaura agora vai deixar a nós todos para sempre. Que 
falta vai fazer nesta casa!…
– Deixar como? 
– Você verá.
– Foi vendida?
– Qual vendida! 
(…)
– Está forra?…
– Que abelhuda!… Espera, Rosa; tem paciência um pouco, que hoje mesmo 
talvez você venha a saber tudo.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 123-124.

7. O trecho acima consiste em um diálogo entre Rosa e André, personagens de 
A escrava Isaura. Sobre ele, assinale a alternativa correta:

a) O trecho evidencia a rivalidade entre Rosa e Isaura, que se detestam mu-
tuamente.

b) André é apaixonado por Isaura, motivo pelo qual Rosa tem-lhe inveja e ódio. 
c) No trecho acima, as perguntas de Rosa expressam a preocupação que ela 

sente em relação ao futuro de Isaura, por quem nutre grande afeição.
d) No trecho acima, a reação de Rosa à revelação da partida de Isaura reflete a 

provável reação do leitor e enfatiza o suspense narrativo.
e) A expressão “tomar ares em Pernambuco” é usada por Rosa em sentido co-

notativo e significa, no contexto do século XIX, “sumir do convívio social” 
ou “viajar para longe”.

Rosa detesta Isaura por ter inveja de sua beleza, educação e estima dos senhores, bem como da paixão 
que Leôncio nutre por ela. Dessa forma, sua reação é de curiosidade (assim como a dos leitores, 
diante do suspense feito por André e pelo narrador), e não de preocupação com o destino de Isaura. 
A expressão “tomar ares em Pernambuco” se refere à fuga de Isaura para esse estado; portanto, tem 
sentido denotativo, literal.

8. Assinale a alternativa correta em relação ao destino de Isaura, anunciado por 
André:

a) Isaura será roubada por Álvaro, que pede ajuda a André para libertá-la.
b) Isaura será alforriada por Malvina, que, depois da morte de Leôncio, torna-

ra-se proprietária de sua fazenda e de seus escravos.
c) Isaura será libertada por Miguel, que matará Leôncio numa emboscada.

d) Leôncio se casará com Isaura, depois que Malvina morrer em um incên-
dio acidental. 

e) Leôncio pretende libertar Isaura, se ela casar-se com Belchior, um ser re-
pugnante, o que seria para ela um grande castigo.

Leôncio planeja vingar-se de Isaura e Álvaro ao mesmo tempo, obrigando-a a se casar com Belchior, um 
jardineiro de aparência repugnante, sob a promessa de libertá-la. De fato, Leôncio pretendia humilhá-
-la e, ao mesmo tempo, mantê-la por perto, acreditando futuramente vencer sua resistência e manter 
relações com ela.

 2a fase

1. O trecho abaixo explicita o tema do amor romântico em A escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães.

Mas Leôncio não podia se conformar com semelhante ideia. O violento e cego 
amor, que Isaura lhe havia inspirado, o incitava a saltar por cima de todos os 
obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem 
piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de 
seus frenéticos desejos. (capítulo VIII) 
Mas essa tal ou qual tranquilidade só durou até o dia em que pela primeira vez 
viu Álvaro. Amou-o com esse amor exaltado das almas elevadas, que amam pela 
primeira e única vez, e esse amor, como bem se compreende, veio tornar ainda 
mais crítica e angustiosa a sua já tão precária e mísera situação. (capítulo XII)

a) Como se caracteriza o amor romântico? Justifique sua resposta com elementos 
e expressões do texto.

O amor romântico se caracteriza por ser um sentimento fulminante (“violento e cego”), que invade 
as pessoas à primeira vista do ser amado e que se impõe acima de qualquer regra moral ou social (“o 
incitava a saltar por cima de todos os obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade”). 
Além disso, é também descrito como sentimento puro, elevado e eterno (“esse amor exaltado das almas 
elevadas, que amam pela primeira e única vez”).

b) Em sua introdução crítica a esta edição, Maria Nazareth Soares Fonseca afirma 
que “Embora trate do grave problema social e humano, a escravidão negra no 
Brasil, o tema fundamental do romance é o amor.”. Considerando seu conheci-
mento do enredo e do texto em questão, explique essa afirmação. 

Embora a escravidão seja, aparentemente, o tema central da obra, o amor se configura como tema fun-
damental porque ele é a mola motriz do enredo: o conflito se estabelece porque Leôncio não quer libertar 
Isaura porque a ama. Esta, por sua vez, sofre por não ser livre para amar, e a tensão aumenta quando 
ela e Álvaro se apaixonam, e este descobre que não pode tê-la por ela ser uma escrava. Enfim, Álvaro 
luta para libertá-la por estar apaixonado por ela. O fato de ele empreender seus esforços pela liberdade 
de Isaura, sua amada, e não pela abolição da escravidão como sistema comprova que a ideia exposta por 
Fonseca faz sentido.

Leia o texto abaixo para resolver as questões 2 e 3: 

Já são passados mais de dois meses depois da fuga de Isaura, e agora, leitores, 
enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos, e 
desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de 
agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe 
escapara, façamo-nos de vela para as províncias do Norte, onde talvez primeiro 
que ele deparemos com a nossa fugitiva heroína. 
Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um 
diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor. É uma noite festiva: em uma das principais ruas nota-
-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de 
cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. É um lindo prédio onde 
uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. (capítulo X)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 66-67.

2. Analisando a descrição presente no trecho acima: 

a) Cite aspectos dessa descrição que podem ser considerados românticos.

A descrição eloquente e idealizada da cidade do Recife (“Veneza da América do Sul”, “parece surgir dos 
braços do oceano, que a estreita em carinhoso amplexo e beija com amor”) e a abundante adjetivação 
(“coroada de um diadema de luzes”, “carinhoso amplexo”, “noite festiva”, “esplendidamente iluminado”, 
“distintas e opulentas classes”, “lindo prédio”, “sociedade escolhida”, “brilhantes e concorridos saraus”).

b) Em alguns momentos, o autor se utiliza de linguagem conotativa. Cite duas 
figuras de linguagem e os trechos em que elas estão presentes.

Podemos citar a prosopopeia no trecho “parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor” e a metonímia nos trechos “façamo-nos de vela para as províncias do 
Norte” e “desatando os cordões da bolsa”.

3. Considerando a leitura do romance e com base no trecho acima:

a) Descreva o foco narrativo e indique uma característica marcante do narrador, 
relacionando-a à estética a que se filia o autor, ou seja, o Romantismo.

O narrador, embora em 3a pessoa onisciente, manifesta-se na narrativa como se tanto ele quanto 
o leitor presenciassem as cenas que narra. Ele se dirige ao leitor, convidando-o a acompanhá-lo na 
visualização das cenas e emite comentários sobre elas – características comuns entre narradores dos 
romances românticos, que tanto revelam posturas pessoais dos autores, como constroem uma relação 
de empatia entre narrador e leitor, o que faz com que este se identifique com a história contada. 

b) No trecho em questão, podemos afirmar que o narrador revela ao leitor uma 
informação muito importante no desfecho da obra. Cite-a e explique sua impor-
tância na resolução dos conflitos da trama.

Nesse trecho, o narrador afirma que Leôncio “desata os cordões da bolsa”, isto é, que não poupa recursos 
financeiros para encontrar sua escrava fugitiva. Isso contribuirá para sua falência financeira, que possi-
bilitará a Álvaro comprar todos os títulos de suas dívidas e se apropriar de seus bens, entre eles, a escrava 
Isaura, a quem libertará e pedirá em casamento. 

“No extremo da rua, quando ela ia a descer a de S. José, Cândido Neves aproximou-
-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. – Arminda! bradou, conforme a nomeava 
o anúncio.

Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço 
de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis 
fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e 
dizia que andasse. (…)

– Estou grávida, meu senhor! exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-
-lhe por amor dele que me solte; eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que 
quiser. Me solte, meu senhor moço! 

(…)
– Não quero demoras; siga!
Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem 

passava ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente 
não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e provavelmente 
a castigaria com açoutes, – cousa que, no estado em que ela estava, seria pior de 
sentir. 

(…) Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, 
mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. 

– Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. – É ela mesma. – Meu senhor! – Anda, 
entra…

Arminda caiu no corredor. (…) No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e 
após algum tempo de luta a escrava abortou.

O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe 
e os gestos de desespero do dono. (…)”

ASSIS, Machado de. “Pai contra mãe”

4) (Cefet-PB – adaptada) Relacione o trecho acima, do conto “Pai contra 
mãe”, de Machado de Assis, ao romance A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 
Considerando a concepção de posse em relação à mulher escrava apresentada 
pelos autores, compare as personagens Isaura e Arminda.

Tanto Isaura quanto Arminda são escravas e recorrem à fuga para escapar do cativeiro. Entretanto, Isaura, 
tem aparência de uma mulher branca, além de ser bela e educada, o que faz com que não seja “caçada” 
como um animal, o que ocorre a Arminda. Porém, apesar de bela e branca, Isaura ainda é vista como 
um objeto, tal qual Arminda, que precisa ser devolvida a seu dono, e que depende da intervenção de outros 
para conquistar sua liberdade. No conto de Machado, ninguém se compadece de Arminda (“Houve aqui 
luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja, 
compreendia o que era e naturalmente não acudia.”), ao contrário de Isaura, que desperta a empatia das 
pessoas da elite em relação a seu infortúnio, por ser branca.

Este suplemento é parte integrante da obra A escrava Isaura. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.
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 exercícios resolvidos e comentados 

BERNARDO GUIMARÃES

A escrava Isaura 

mármore, que o furacão arranca do pedestal, e teria rojado pela terra, se os 
braços de Álvaro e de Miguel não tivessem prontamente acudido para amparar-
-lhe a queda.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. cap. XIV.

5. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho anterior:

a) O episódio descreve o casamento de Álvaro com Elvira, no qual esta é reco-
nhecida como Isaura e delatada como escrava fugitiva.

b) A atitude de Isaura em confirmar sua identidade e fingir um desmaio é uma 
estratégia para que fosse retirada do local, o que lhe facilitaria uma fuga.

c) Expressões como “lividez cadavérica” e “estátua de mármore” revelam a 
filiação de Bernardo Guimarães à estética ultrarromântica.

d) A atitude de Isaura e, especialmente, sua fala, explicitam que ela se sente 
inferior, diante da sociedade, por ser uma escrava.

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere é o fato de ela ter nascido de uma 
mãe negra, embora tenha a aparência do pai, que era branco.

Álvaro não pede Elvira em casamento; o episódio em questão se dá em um baile, onde Isaura é reconhe-
cida e delatada por Martinho. A reação de Isaura não é uma estratégia, e sim uma atitude sincera de 
quem se sente inferior por ser uma escrava. Ela se sente culpada por mentir sobre sua identidade, mas 
justifica que uma “cruel fatalidade” a levou a isto – ou seja, o fato de ter um senhor libidinoso, que a 
molestava e que agora a persegue. Neste romance, Bernardo Guimarães não apresenta filiação com o 
ultrarromantismo.

6. Em relação ao comportamento de Isaura, assinale a alternativa incorreta:

a) A infâmia, a indignidade imperdoável a que Isaura se refere é o fato de ela 
frequentar um salão de baile, ombreando-se com as pessoas livres, da alta 
sociedade.

b) A confissão de Isaura, sua atitude humilde ao pedir perdão e sua hones-
tidade sobreposta a seus interesses caracterizam-na como uma heroína 
romântica.

c) Isaura se sente aniquilada de dor e de vergonha porque desejava ter 
revelado a Álvaro, quando ele a pediu em casamento, sua verdadeira 
identidade. 

d) Expressões como “lírio ceifado” e “estátua de mármore, que o furacão ar-
ranca do pedestal” reforçam tanto a imagem de beleza de Isaura, quanto a 
admiração conquistada e subitamente perdida. 

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere, e que justifica sua fuga e identi-
dade falsa, é o fato de ser molestada e perseguida pelo seu senhor.

Isaura se sente aniquilada de dor e vergonha por ser delatada em público e sentir a repugnância e re-
provação de todos. Álvaro só a pede em casamento no final da obra, quando já sabe de sua verdadeira 
identidade.

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 7 e 8:

– Pois olha, Rosa, eu estava pronto a aguentar a metade do castigo que ela está 
sofrendo, mas na companhia dela, está entendido?
– Isso pouco custa, André; é fazer o que ela fez. Vai, como ela, tomar ares em 
Pernambuco, que infalivelmente vais para a companhia de Isaura.
– Quem dera!… se soubesse que me prendiam com ela, isto é, que era um fugir. 
Mas o diabo é que a pobre Isaura agora vai deixar a nós todos para sempre. Que 
falta vai fazer nesta casa!…
– Deixar como? 
– Você verá.
– Foi vendida?
– Qual vendida! 
(…)
– Está forra?…
– Que abelhuda!… Espera, Rosa; tem paciência um pouco, que hoje mesmo 
talvez você venha a saber tudo.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 123-124.

7. O trecho acima consiste em um diálogo entre Rosa e André, personagens de 
A escrava Isaura. Sobre ele, assinale a alternativa correta:

a) O trecho evidencia a rivalidade entre Rosa e Isaura, que se detestam mu-
tuamente.

b) André é apaixonado por Isaura, motivo pelo qual Rosa tem-lhe inveja e ódio. 
c) No trecho acima, as perguntas de Rosa expressam a preocupação que ela 

sente em relação ao futuro de Isaura, por quem nutre grande afeição.
d) No trecho acima, a reação de Rosa à revelação da partida de Isaura reflete a 

provável reação do leitor e enfatiza o suspense narrativo.
e) A expressão “tomar ares em Pernambuco” é usada por Rosa em sentido co-

notativo e significa, no contexto do século XIX, “sumir do convívio social” 
ou “viajar para longe”.

Rosa detesta Isaura por ter inveja de sua beleza, educação e estima dos senhores, bem como da paixão 
que Leôncio nutre por ela. Dessa forma, sua reação é de curiosidade (assim como a dos leitores, 
diante do suspense feito por André e pelo narrador), e não de preocupação com o destino de Isaura. 
A expressão “tomar ares em Pernambuco” se refere à fuga de Isaura para esse estado; portanto, tem 
sentido denotativo, literal.

8. Assinale a alternativa correta em relação ao destino de Isaura, anunciado por 
André:

a) Isaura será roubada por Álvaro, que pede ajuda a André para libertá-la.
b) Isaura será alforriada por Malvina, que, depois da morte de Leôncio, torna-

ra-se proprietária de sua fazenda e de seus escravos.
c) Isaura será libertada por Miguel, que matará Leôncio numa emboscada.

d) Leôncio se casará com Isaura, depois que Malvina morrer em um incên-
dio acidental. 

e) Leôncio pretende libertar Isaura, se ela casar-se com Belchior, um ser re-
pugnante, o que seria para ela um grande castigo.

Leôncio planeja vingar-se de Isaura e Álvaro ao mesmo tempo, obrigando-a a se casar com Belchior, um 
jardineiro de aparência repugnante, sob a promessa de libertá-la. De fato, Leôncio pretendia humilhá-
-la e, ao mesmo tempo, mantê-la por perto, acreditando futuramente vencer sua resistência e manter 
relações com ela.

 2a fase

1. O trecho abaixo explicita o tema do amor romântico em A escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães.

Mas Leôncio não podia se conformar com semelhante ideia. O violento e cego 
amor, que Isaura lhe havia inspirado, o incitava a saltar por cima de todos os 
obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem 
piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de 
seus frenéticos desejos. (capítulo VIII) 
Mas essa tal ou qual tranquilidade só durou até o dia em que pela primeira vez 
viu Álvaro. Amou-o com esse amor exaltado das almas elevadas, que amam pela 
primeira e única vez, e esse amor, como bem se compreende, veio tornar ainda 
mais crítica e angustiosa a sua já tão precária e mísera situação. (capítulo XII)

a) Como se caracteriza o amor romântico? Justifique sua resposta com elementos 
e expressões do texto.

O amor romântico se caracteriza por ser um sentimento fulminante (“violento e cego”), que invade 
as pessoas à primeira vista do ser amado e que se impõe acima de qualquer regra moral ou social (“o 
incitava a saltar por cima de todos os obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade”). 
Além disso, é também descrito como sentimento puro, elevado e eterno (“esse amor exaltado das almas 
elevadas, que amam pela primeira e única vez”).

b) Em sua introdução crítica a esta edição, Maria Nazareth Soares Fonseca afirma 
que “Embora trate do grave problema social e humano, a escravidão negra no 
Brasil, o tema fundamental do romance é o amor.”. Considerando seu conheci-
mento do enredo e do texto em questão, explique essa afirmação. 

Embora a escravidão seja, aparentemente, o tema central da obra, o amor se configura como tema fun-
damental porque ele é a mola motriz do enredo: o conflito se estabelece porque Leôncio não quer libertar 
Isaura porque a ama. Esta, por sua vez, sofre por não ser livre para amar, e a tensão aumenta quando 
ela e Álvaro se apaixonam, e este descobre que não pode tê-la por ela ser uma escrava. Enfim, Álvaro 
luta para libertá-la por estar apaixonado por ela. O fato de ele empreender seus esforços pela liberdade 
de Isaura, sua amada, e não pela abolição da escravidão como sistema comprova que a ideia exposta por 
Fonseca faz sentido.

Leia o texto abaixo para resolver as questões 2 e 3: 

Já são passados mais de dois meses depois da fuga de Isaura, e agora, leitores, 
enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos, e 
desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de 
agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe 
escapara, façamo-nos de vela para as províncias do Norte, onde talvez primeiro 
que ele deparemos com a nossa fugitiva heroína. 
Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um 
diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor. É uma noite festiva: em uma das principais ruas nota-
-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de 
cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. É um lindo prédio onde 
uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. (capítulo X)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 66-67.

2. Analisando a descrição presente no trecho acima: 

a) Cite aspectos dessa descrição que podem ser considerados românticos.

A descrição eloquente e idealizada da cidade do Recife (“Veneza da América do Sul”, “parece surgir dos 
braços do oceano, que a estreita em carinhoso amplexo e beija com amor”) e a abundante adjetivação 
(“coroada de um diadema de luzes”, “carinhoso amplexo”, “noite festiva”, “esplendidamente iluminado”, 
“distintas e opulentas classes”, “lindo prédio”, “sociedade escolhida”, “brilhantes e concorridos saraus”).

b) Em alguns momentos, o autor se utiliza de linguagem conotativa. Cite duas 
figuras de linguagem e os trechos em que elas estão presentes.

Podemos citar a prosopopeia no trecho “parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor” e a metonímia nos trechos “façamo-nos de vela para as províncias do 
Norte” e “desatando os cordões da bolsa”.

3. Considerando a leitura do romance e com base no trecho acima:

a) Descreva o foco narrativo e indique uma característica marcante do narrador, 
relacionando-a à estética a que se filia o autor, ou seja, o Romantismo.

O narrador, embora em 3a pessoa onisciente, manifesta-se na narrativa como se tanto ele quanto 
o leitor presenciassem as cenas que narra. Ele se dirige ao leitor, convidando-o a acompanhá-lo na 
visualização das cenas e emite comentários sobre elas – características comuns entre narradores dos 
romances românticos, que tanto revelam posturas pessoais dos autores, como constroem uma relação 
de empatia entre narrador e leitor, o que faz com que este se identifique com a história contada. 

b) No trecho em questão, podemos afirmar que o narrador revela ao leitor uma 
informação muito importante no desfecho da obra. Cite-a e explique sua impor-
tância na resolução dos conflitos da trama.

Nesse trecho, o narrador afirma que Leôncio “desata os cordões da bolsa”, isto é, que não poupa recursos 
financeiros para encontrar sua escrava fugitiva. Isso contribuirá para sua falência financeira, que possi-
bilitará a Álvaro comprar todos os títulos de suas dívidas e se apropriar de seus bens, entre eles, a escrava 
Isaura, a quem libertará e pedirá em casamento. 

“No extremo da rua, quando ela ia a descer a de S. José, Cândido Neves aproximou-
-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. – Arminda! bradou, conforme a nomeava 
o anúncio.

Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço 
de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis 
fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e 
dizia que andasse. (…)

– Estou grávida, meu senhor! exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-
-lhe por amor dele que me solte; eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que 
quiser. Me solte, meu senhor moço! 

(…)
– Não quero demoras; siga!
Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem 

passava ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente 
não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e provavelmente 
a castigaria com açoutes, – cousa que, no estado em que ela estava, seria pior de 
sentir. 

(…) Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, 
mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. 

– Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. – É ela mesma. – Meu senhor! – Anda, 
entra…

Arminda caiu no corredor. (…) No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e 
após algum tempo de luta a escrava abortou.

O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe 
e os gestos de desespero do dono. (…)”

ASSIS, Machado de. “Pai contra mãe”

4) (Cefet-PB – adaptada) Relacione o trecho acima, do conto “Pai contra 
mãe”, de Machado de Assis, ao romance A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 
Considerando a concepção de posse em relação à mulher escrava apresentada 
pelos autores, compare as personagens Isaura e Arminda.

Tanto Isaura quanto Arminda são escravas e recorrem à fuga para escapar do cativeiro. Entretanto, Isaura, 
tem aparência de uma mulher branca, além de ser bela e educada, o que faz com que não seja “caçada” 
como um animal, o que ocorre a Arminda. Porém, apesar de bela e branca, Isaura ainda é vista como 
um objeto, tal qual Arminda, que precisa ser devolvida a seu dono, e que depende da intervenção de outros 
para conquistar sua liberdade. No conto de Machado, ninguém se compadece de Arminda (“Houve aqui 
luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja, 
compreendia o que era e naturalmente não acudia.”), ao contrário de Isaura, que desperta a empatia das 
pessoas da elite em relação a seu infortúnio, por ser branca.

Este suplemento é parte integrante da obra A escrava Isaura. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.
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BERNARDO GUIMARÃES

A escrava Isaura 

mármore, que o furacão arranca do pedestal, e teria rojado pela terra, se os 
braços de Álvaro e de Miguel não tivessem prontamente acudido para amparar-
-lhe a queda.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. cap. XIV.

5. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho anterior:

a) O episódio descreve o casamento de Álvaro com Elvira, no qual esta é reco-
nhecida como Isaura e delatada como escrava fugitiva.

b) A atitude de Isaura em confirmar sua identidade e fingir um desmaio é uma 
estratégia para que fosse retirada do local, o que lhe facilitaria uma fuga.

c) Expressões como “lividez cadavérica” e “estátua de mármore” revelam a 
filiação de Bernardo Guimarães à estética ultrarromântica.

d) A atitude de Isaura e, especialmente, sua fala, explicitam que ela se sente 
inferior, diante da sociedade, por ser uma escrava.

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere é o fato de ela ter nascido de uma 
mãe negra, embora tenha a aparência do pai, que era branco.

Álvaro não pede Elvira em casamento; o episódio em questão se dá em um baile, onde Isaura é reconhe-
cida e delatada por Martinho. A reação de Isaura não é uma estratégia, e sim uma atitude sincera de 
quem se sente inferior por ser uma escrava. Ela se sente culpada por mentir sobre sua identidade, mas 
justifica que uma “cruel fatalidade” a levou a isto – ou seja, o fato de ter um senhor libidinoso, que a 
molestava e que agora a persegue. Neste romance, Bernardo Guimarães não apresenta filiação com o 
ultrarromantismo.

6. Em relação ao comportamento de Isaura, assinale a alternativa incorreta:

a) A infâmia, a indignidade imperdoável a que Isaura se refere é o fato de ela 
frequentar um salão de baile, ombreando-se com as pessoas livres, da alta 
sociedade.

b) A confissão de Isaura, sua atitude humilde ao pedir perdão e sua hones-
tidade sobreposta a seus interesses caracterizam-na como uma heroína 
romântica.

c) Isaura se sente aniquilada de dor e de vergonha porque desejava ter 
revelado a Álvaro, quando ele a pediu em casamento, sua verdadeira 
identidade. 

d) Expressões como “lírio ceifado” e “estátua de mármore, que o furacão ar-
ranca do pedestal” reforçam tanto a imagem de beleza de Isaura, quanto a 
admiração conquistada e subitamente perdida. 

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere, e que justifica sua fuga e identi-
dade falsa, é o fato de ser molestada e perseguida pelo seu senhor.

Isaura se sente aniquilada de dor e vergonha por ser delatada em público e sentir a repugnância e re-
provação de todos. Álvaro só a pede em casamento no final da obra, quando já sabe de sua verdadeira 
identidade.

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 7 e 8:

– Pois olha, Rosa, eu estava pronto a aguentar a metade do castigo que ela está 
sofrendo, mas na companhia dela, está entendido?
– Isso pouco custa, André; é fazer o que ela fez. Vai, como ela, tomar ares em 
Pernambuco, que infalivelmente vais para a companhia de Isaura.
– Quem dera!… se soubesse que me prendiam com ela, isto é, que era um fugir. 
Mas o diabo é que a pobre Isaura agora vai deixar a nós todos para sempre. Que 
falta vai fazer nesta casa!…
– Deixar como? 
– Você verá.
– Foi vendida?
– Qual vendida! 
(…)
– Está forra?…
– Que abelhuda!… Espera, Rosa; tem paciência um pouco, que hoje mesmo 
talvez você venha a saber tudo.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 123-124.

7. O trecho acima consiste em um diálogo entre Rosa e André, personagens de 
A escrava Isaura. Sobre ele, assinale a alternativa correta:

a) O trecho evidencia a rivalidade entre Rosa e Isaura, que se detestam mu-
tuamente.

b) André é apaixonado por Isaura, motivo pelo qual Rosa tem-lhe inveja e ódio. 
c) No trecho acima, as perguntas de Rosa expressam a preocupação que ela 

sente em relação ao futuro de Isaura, por quem nutre grande afeição.
d) No trecho acima, a reação de Rosa à revelação da partida de Isaura reflete a 

provável reação do leitor e enfatiza o suspense narrativo.
e) A expressão “tomar ares em Pernambuco” é usada por Rosa em sentido co-

notativo e significa, no contexto do século XIX, “sumir do convívio social” 
ou “viajar para longe”.

Rosa detesta Isaura por ter inveja de sua beleza, educação e estima dos senhores, bem como da paixão 
que Leôncio nutre por ela. Dessa forma, sua reação é de curiosidade (assim como a dos leitores, 
diante do suspense feito por André e pelo narrador), e não de preocupação com o destino de Isaura. 
A expressão “tomar ares em Pernambuco” se refere à fuga de Isaura para esse estado; portanto, tem 
sentido denotativo, literal.

8. Assinale a alternativa correta em relação ao destino de Isaura, anunciado por 
André:

a) Isaura será roubada por Álvaro, que pede ajuda a André para libertá-la.
b) Isaura será alforriada por Malvina, que, depois da morte de Leôncio, torna-

ra-se proprietária de sua fazenda e de seus escravos.
c) Isaura será libertada por Miguel, que matará Leôncio numa emboscada.

d) Leôncio se casará com Isaura, depois que Malvina morrer em um incên-
dio acidental. 

e) Leôncio pretende libertar Isaura, se ela casar-se com Belchior, um ser re-
pugnante, o que seria para ela um grande castigo.

Leôncio planeja vingar-se de Isaura e Álvaro ao mesmo tempo, obrigando-a a se casar com Belchior, um 
jardineiro de aparência repugnante, sob a promessa de libertá-la. De fato, Leôncio pretendia humilhá-
-la e, ao mesmo tempo, mantê-la por perto, acreditando futuramente vencer sua resistência e manter 
relações com ela.

 2a fase

1. O trecho abaixo explicita o tema do amor romântico em A escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães.

Mas Leôncio não podia se conformar com semelhante ideia. O violento e cego 
amor, que Isaura lhe havia inspirado, o incitava a saltar por cima de todos os 
obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem 
piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de 
seus frenéticos desejos. (capítulo VIII) 
Mas essa tal ou qual tranquilidade só durou até o dia em que pela primeira vez 
viu Álvaro. Amou-o com esse amor exaltado das almas elevadas, que amam pela 
primeira e única vez, e esse amor, como bem se compreende, veio tornar ainda 
mais crítica e angustiosa a sua já tão precária e mísera situação. (capítulo XII)

a) Como se caracteriza o amor romântico? Justifique sua resposta com elementos 
e expressões do texto.

O amor romântico se caracteriza por ser um sentimento fulminante (“violento e cego”), que invade 
as pessoas à primeira vista do ser amado e que se impõe acima de qualquer regra moral ou social (“o 
incitava a saltar por cima de todos os obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade”). 
Além disso, é também descrito como sentimento puro, elevado e eterno (“esse amor exaltado das almas 
elevadas, que amam pela primeira e única vez”).

b) Em sua introdução crítica a esta edição, Maria Nazareth Soares Fonseca afirma 
que “Embora trate do grave problema social e humano, a escravidão negra no 
Brasil, o tema fundamental do romance é o amor.”. Considerando seu conheci-
mento do enredo e do texto em questão, explique essa afirmação. 

Embora a escravidão seja, aparentemente, o tema central da obra, o amor se configura como tema fun-
damental porque ele é a mola motriz do enredo: o conflito se estabelece porque Leôncio não quer libertar 
Isaura porque a ama. Esta, por sua vez, sofre por não ser livre para amar, e a tensão aumenta quando 
ela e Álvaro se apaixonam, e este descobre que não pode tê-la por ela ser uma escrava. Enfim, Álvaro 
luta para libertá-la por estar apaixonado por ela. O fato de ele empreender seus esforços pela liberdade 
de Isaura, sua amada, e não pela abolição da escravidão como sistema comprova que a ideia exposta por 
Fonseca faz sentido.

Leia o texto abaixo para resolver as questões 2 e 3: 

Já são passados mais de dois meses depois da fuga de Isaura, e agora, leitores, 
enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos, e 
desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de 
agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe 
escapara, façamo-nos de vela para as províncias do Norte, onde talvez primeiro 
que ele deparemos com a nossa fugitiva heroína. 
Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um 
diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor. É uma noite festiva: em uma das principais ruas nota-
-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de 
cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. É um lindo prédio onde 
uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. (capítulo X)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 66-67.

2. Analisando a descrição presente no trecho acima: 

a) Cite aspectos dessa descrição que podem ser considerados românticos.

A descrição eloquente e idealizada da cidade do Recife (“Veneza da América do Sul”, “parece surgir dos 
braços do oceano, que a estreita em carinhoso amplexo e beija com amor”) e a abundante adjetivação 
(“coroada de um diadema de luzes”, “carinhoso amplexo”, “noite festiva”, “esplendidamente iluminado”, 
“distintas e opulentas classes”, “lindo prédio”, “sociedade escolhida”, “brilhantes e concorridos saraus”).

b) Em alguns momentos, o autor se utiliza de linguagem conotativa. Cite duas 
figuras de linguagem e os trechos em que elas estão presentes.

Podemos citar a prosopopeia no trecho “parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor” e a metonímia nos trechos “façamo-nos de vela para as províncias do 
Norte” e “desatando os cordões da bolsa”.

3. Considerando a leitura do romance e com base no trecho acima:

a) Descreva o foco narrativo e indique uma característica marcante do narrador, 
relacionando-a à estética a que se filia o autor, ou seja, o Romantismo.

O narrador, embora em 3a pessoa onisciente, manifesta-se na narrativa como se tanto ele quanto 
o leitor presenciassem as cenas que narra. Ele se dirige ao leitor, convidando-o a acompanhá-lo na 
visualização das cenas e emite comentários sobre elas – características comuns entre narradores dos 
romances românticos, que tanto revelam posturas pessoais dos autores, como constroem uma relação 
de empatia entre narrador e leitor, o que faz com que este se identifique com a história contada. 

b) No trecho em questão, podemos afirmar que o narrador revela ao leitor uma 
informação muito importante no desfecho da obra. Cite-a e explique sua impor-
tância na resolução dos conflitos da trama.

Nesse trecho, o narrador afirma que Leôncio “desata os cordões da bolsa”, isto é, que não poupa recursos 
financeiros para encontrar sua escrava fugitiva. Isso contribuirá para sua falência financeira, que possi-
bilitará a Álvaro comprar todos os títulos de suas dívidas e se apropriar de seus bens, entre eles, a escrava 
Isaura, a quem libertará e pedirá em casamento. 

“No extremo da rua, quando ela ia a descer a de S. José, Cândido Neves aproximou-
-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. – Arminda! bradou, conforme a nomeava 
o anúncio.

Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço 
de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis 
fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e 
dizia que andasse. (…)

– Estou grávida, meu senhor! exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-
-lhe por amor dele que me solte; eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que 
quiser. Me solte, meu senhor moço! 

(…)
– Não quero demoras; siga!
Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem 

passava ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente 
não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e provavelmente 
a castigaria com açoutes, – cousa que, no estado em que ela estava, seria pior de 
sentir. 

(…) Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, 
mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. 

– Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. – É ela mesma. – Meu senhor! – Anda, 
entra…

Arminda caiu no corredor. (…) No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e 
após algum tempo de luta a escrava abortou.

O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe 
e os gestos de desespero do dono. (…)”

ASSIS, Machado de. “Pai contra mãe”

4) (Cefet-PB – adaptada) Relacione o trecho acima, do conto “Pai contra 
mãe”, de Machado de Assis, ao romance A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 
Considerando a concepção de posse em relação à mulher escrava apresentada 
pelos autores, compare as personagens Isaura e Arminda.

Tanto Isaura quanto Arminda são escravas e recorrem à fuga para escapar do cativeiro. Entretanto, Isaura, 
tem aparência de uma mulher branca, além de ser bela e educada, o que faz com que não seja “caçada” 
como um animal, o que ocorre a Arminda. Porém, apesar de bela e branca, Isaura ainda é vista como 
um objeto, tal qual Arminda, que precisa ser devolvida a seu dono, e que depende da intervenção de outros 
para conquistar sua liberdade. No conto de Machado, ninguém se compadece de Arminda (“Houve aqui 
luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja, 
compreendia o que era e naturalmente não acudia.”), ao contrário de Isaura, que desperta a empatia das 
pessoas da elite em relação a seu infortúnio, por ser branca.

Este suplemento é parte integrante da obra A escrava Isaura. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

BERNARDO GUIMARÃES

A escrava Isaura 

mármore, que o furacão arranca do pedestal, e teria rojado pela terra, se os 
braços de Álvaro e de Miguel não tivessem prontamente acudido para amparar-
-lhe a queda.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. cap. XIV.

5. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho anterior:

a) O episódio descreve o casamento de Álvaro com Elvira, no qual esta é reco-
nhecida como Isaura e delatada como escrava fugitiva.

b) A atitude de Isaura em confirmar sua identidade e fingir um desmaio é uma 
estratégia para que fosse retirada do local, o que lhe facilitaria uma fuga.

c) Expressões como “lividez cadavérica” e “estátua de mármore” revelam a 
filiação de Bernardo Guimarães à estética ultrarromântica.

d) A atitude de Isaura e, especialmente, sua fala, explicitam que ela se sente 
inferior, diante da sociedade, por ser uma escrava.

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere é o fato de ela ter nascido de uma 
mãe negra, embora tenha a aparência do pai, que era branco.

Álvaro não pede Elvira em casamento; o episódio em questão se dá em um baile, onde Isaura é reconhe-
cida e delatada por Martinho. A reação de Isaura não é uma estratégia, e sim uma atitude sincera de 
quem se sente inferior por ser uma escrava. Ela se sente culpada por mentir sobre sua identidade, mas 
justifica que uma “cruel fatalidade” a levou a isto – ou seja, o fato de ter um senhor libidinoso, que a 
molestava e que agora a persegue. Neste romance, Bernardo Guimarães não apresenta filiação com o 
ultrarromantismo.

6. Em relação ao comportamento de Isaura, assinale a alternativa incorreta:

a) A infâmia, a indignidade imperdoável a que Isaura se refere é o fato de ela 
frequentar um salão de baile, ombreando-se com as pessoas livres, da alta 
sociedade.

b) A confissão de Isaura, sua atitude humilde ao pedir perdão e sua hones-
tidade sobreposta a seus interesses caracterizam-na como uma heroína 
romântica.

c) Isaura se sente aniquilada de dor e de vergonha porque desejava ter 
revelado a Álvaro, quando ele a pediu em casamento, sua verdadeira 
identidade. 

d) Expressões como “lírio ceifado” e “estátua de mármore, que o furacão ar-
ranca do pedestal” reforçam tanto a imagem de beleza de Isaura, quanto a 
admiração conquistada e subitamente perdida. 

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere, e que justifica sua fuga e identi-
dade falsa, é o fato de ser molestada e perseguida pelo seu senhor.

Isaura se sente aniquilada de dor e vergonha por ser delatada em público e sentir a repugnância e re-
provação de todos. Álvaro só a pede em casamento no final da obra, quando já sabe de sua verdadeira 
identidade.

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 7 e 8:

– Pois olha, Rosa, eu estava pronto a aguentar a metade do castigo que ela está 
sofrendo, mas na companhia dela, está entendido?
– Isso pouco custa, André; é fazer o que ela fez. Vai, como ela, tomar ares em 
Pernambuco, que infalivelmente vais para a companhia de Isaura.
– Quem dera!… se soubesse que me prendiam com ela, isto é, que era um fugir. 
Mas o diabo é que a pobre Isaura agora vai deixar a nós todos para sempre. Que 
falta vai fazer nesta casa!…
– Deixar como? 
– Você verá.
– Foi vendida?
– Qual vendida! 
(…)
– Está forra?…
– Que abelhuda!… Espera, Rosa; tem paciência um pouco, que hoje mesmo 
talvez você venha a saber tudo.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 123-124.

7. O trecho acima consiste em um diálogo entre Rosa e André, personagens de 
A escrava Isaura. Sobre ele, assinale a alternativa correta:

a) O trecho evidencia a rivalidade entre Rosa e Isaura, que se detestam mu-
tuamente.

b) André é apaixonado por Isaura, motivo pelo qual Rosa tem-lhe inveja e ódio. 
c) No trecho acima, as perguntas de Rosa expressam a preocupação que ela 

sente em relação ao futuro de Isaura, por quem nutre grande afeição.
d) No trecho acima, a reação de Rosa à revelação da partida de Isaura reflete a 

provável reação do leitor e enfatiza o suspense narrativo.
e) A expressão “tomar ares em Pernambuco” é usada por Rosa em sentido co-

notativo e significa, no contexto do século XIX, “sumir do convívio social” 
ou “viajar para longe”.

Rosa detesta Isaura por ter inveja de sua beleza, educação e estima dos senhores, bem como da paixão 
que Leôncio nutre por ela. Dessa forma, sua reação é de curiosidade (assim como a dos leitores, 
diante do suspense feito por André e pelo narrador), e não de preocupação com o destino de Isaura. 
A expressão “tomar ares em Pernambuco” se refere à fuga de Isaura para esse estado; portanto, tem 
sentido denotativo, literal.

8. Assinale a alternativa correta em relação ao destino de Isaura, anunciado por 
André:

a) Isaura será roubada por Álvaro, que pede ajuda a André para libertá-la.
b) Isaura será alforriada por Malvina, que, depois da morte de Leôncio, torna-

ra-se proprietária de sua fazenda e de seus escravos.
c) Isaura será libertada por Miguel, que matará Leôncio numa emboscada.

d) Leôncio se casará com Isaura, depois que Malvina morrer em um incên-
dio acidental. 

e) Leôncio pretende libertar Isaura, se ela casar-se com Belchior, um ser re-
pugnante, o que seria para ela um grande castigo.

Leôncio planeja vingar-se de Isaura e Álvaro ao mesmo tempo, obrigando-a a se casar com Belchior, um 
jardineiro de aparência repugnante, sob a promessa de libertá-la. De fato, Leôncio pretendia humilhá-
-la e, ao mesmo tempo, mantê-la por perto, acreditando futuramente vencer sua resistência e manter 
relações com ela.

 2a fase

1. O trecho abaixo explicita o tema do amor romântico em A escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães.

Mas Leôncio não podia se conformar com semelhante ideia. O violento e cego 
amor, que Isaura lhe havia inspirado, o incitava a saltar por cima de todos os 
obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem 
piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de 
seus frenéticos desejos. (capítulo VIII) 
Mas essa tal ou qual tranquilidade só durou até o dia em que pela primeira vez 
viu Álvaro. Amou-o com esse amor exaltado das almas elevadas, que amam pela 
primeira e única vez, e esse amor, como bem se compreende, veio tornar ainda 
mais crítica e angustiosa a sua já tão precária e mísera situação. (capítulo XII)

a) Como se caracteriza o amor romântico? Justifique sua resposta com elementos 
e expressões do texto.

O amor romântico se caracteriza por ser um sentimento fulminante (“violento e cego”), que invade 
as pessoas à primeira vista do ser amado e que se impõe acima de qualquer regra moral ou social (“o 
incitava a saltar por cima de todos os obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade”). 
Além disso, é também descrito como sentimento puro, elevado e eterno (“esse amor exaltado das almas 
elevadas, que amam pela primeira e única vez”).

b) Em sua introdução crítica a esta edição, Maria Nazareth Soares Fonseca afirma 
que “Embora trate do grave problema social e humano, a escravidão negra no 
Brasil, o tema fundamental do romance é o amor.”. Considerando seu conheci-
mento do enredo e do texto em questão, explique essa afirmação. 

Embora a escravidão seja, aparentemente, o tema central da obra, o amor se configura como tema fun-
damental porque ele é a mola motriz do enredo: o conflito se estabelece porque Leôncio não quer libertar 
Isaura porque a ama. Esta, por sua vez, sofre por não ser livre para amar, e a tensão aumenta quando 
ela e Álvaro se apaixonam, e este descobre que não pode tê-la por ela ser uma escrava. Enfim, Álvaro 
luta para libertá-la por estar apaixonado por ela. O fato de ele empreender seus esforços pela liberdade 
de Isaura, sua amada, e não pela abolição da escravidão como sistema comprova que a ideia exposta por 
Fonseca faz sentido.

Leia o texto abaixo para resolver as questões 2 e 3: 

Já são passados mais de dois meses depois da fuga de Isaura, e agora, leitores, 
enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos, e 
desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de 
agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe 
escapara, façamo-nos de vela para as províncias do Norte, onde talvez primeiro 
que ele deparemos com a nossa fugitiva heroína. 
Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um 
diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor. É uma noite festiva: em uma das principais ruas nota-
-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de 
cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. É um lindo prédio onde 
uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. (capítulo X)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 66-67.

2. Analisando a descrição presente no trecho acima: 

a) Cite aspectos dessa descrição que podem ser considerados românticos.

A descrição eloquente e idealizada da cidade do Recife (“Veneza da América do Sul”, “parece surgir dos 
braços do oceano, que a estreita em carinhoso amplexo e beija com amor”) e a abundante adjetivação 
(“coroada de um diadema de luzes”, “carinhoso amplexo”, “noite festiva”, “esplendidamente iluminado”, 
“distintas e opulentas classes”, “lindo prédio”, “sociedade escolhida”, “brilhantes e concorridos saraus”).

b) Em alguns momentos, o autor se utiliza de linguagem conotativa. Cite duas 
figuras de linguagem e os trechos em que elas estão presentes.

Podemos citar a prosopopeia no trecho “parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor” e a metonímia nos trechos “façamo-nos de vela para as províncias do 
Norte” e “desatando os cordões da bolsa”.

3. Considerando a leitura do romance e com base no trecho acima:

a) Descreva o foco narrativo e indique uma característica marcante do narrador, 
relacionando-a à estética a que se filia o autor, ou seja, o Romantismo.

O narrador, embora em 3a pessoa onisciente, manifesta-se na narrativa como se tanto ele quanto 
o leitor presenciassem as cenas que narra. Ele se dirige ao leitor, convidando-o a acompanhá-lo na 
visualização das cenas e emite comentários sobre elas – características comuns entre narradores dos 
romances românticos, que tanto revelam posturas pessoais dos autores, como constroem uma relação 
de empatia entre narrador e leitor, o que faz com que este se identifique com a história contada. 

b) No trecho em questão, podemos afirmar que o narrador revela ao leitor uma 
informação muito importante no desfecho da obra. Cite-a e explique sua impor-
tância na resolução dos conflitos da trama.

Nesse trecho, o narrador afirma que Leôncio “desata os cordões da bolsa”, isto é, que não poupa recursos 
financeiros para encontrar sua escrava fugitiva. Isso contribuirá para sua falência financeira, que possi-
bilitará a Álvaro comprar todos os títulos de suas dívidas e se apropriar de seus bens, entre eles, a escrava 
Isaura, a quem libertará e pedirá em casamento. 

“No extremo da rua, quando ela ia a descer a de S. José, Cândido Neves aproximou-
-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. – Arminda! bradou, conforme a nomeava 
o anúncio.

Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço 
de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis 
fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e 
dizia que andasse. (…)

– Estou grávida, meu senhor! exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-
-lhe por amor dele que me solte; eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que 
quiser. Me solte, meu senhor moço! 

(…)
– Não quero demoras; siga!
Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem 

passava ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente 
não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e provavelmente 
a castigaria com açoutes, – cousa que, no estado em que ela estava, seria pior de 
sentir. 

(…) Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, 
mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. 

– Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. – É ela mesma. – Meu senhor! – Anda, 
entra…

Arminda caiu no corredor. (…) No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e 
após algum tempo de luta a escrava abortou.

O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe 
e os gestos de desespero do dono. (…)”

ASSIS, Machado de. “Pai contra mãe”

4) (Cefet-PB – adaptada) Relacione o trecho acima, do conto “Pai contra 
mãe”, de Machado de Assis, ao romance A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 
Considerando a concepção de posse em relação à mulher escrava apresentada 
pelos autores, compare as personagens Isaura e Arminda.

Tanto Isaura quanto Arminda são escravas e recorrem à fuga para escapar do cativeiro. Entretanto, Isaura, 
tem aparência de uma mulher branca, além de ser bela e educada, o que faz com que não seja “caçada” 
como um animal, o que ocorre a Arminda. Porém, apesar de bela e branca, Isaura ainda é vista como 
um objeto, tal qual Arminda, que precisa ser devolvida a seu dono, e que depende da intervenção de outros 
para conquistar sua liberdade. No conto de Machado, ninguém se compadece de Arminda (“Houve aqui 
luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja, 
compreendia o que era e naturalmente não acudia.”), ao contrário de Isaura, que desperta a empatia das 
pessoas da elite em relação a seu infortúnio, por ser branca.

Este suplemento é parte integrante da obra A escrava Isaura. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

BERNARDO GUIMARÃES

A escrava Isaura 

mármore, que o furacão arranca do pedestal, e teria rojado pela terra, se os 
braços de Álvaro e de Miguel não tivessem prontamente acudido para amparar-
-lhe a queda.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. cap. XIV.

5. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho anterior:

a) O episódio descreve o casamento de Álvaro com Elvira, no qual esta é reco-
nhecida como Isaura e delatada como escrava fugitiva.

b) A atitude de Isaura em confirmar sua identidade e fingir um desmaio é uma 
estratégia para que fosse retirada do local, o que lhe facilitaria uma fuga.

c) Expressões como “lividez cadavérica” e “estátua de mármore” revelam a 
filiação de Bernardo Guimarães à estética ultrarromântica.

d) A atitude de Isaura e, especialmente, sua fala, explicitam que ela se sente 
inferior, diante da sociedade, por ser uma escrava.

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere é o fato de ela ter nascido de uma 
mãe negra, embora tenha a aparência do pai, que era branco.

Álvaro não pede Elvira em casamento; o episódio em questão se dá em um baile, onde Isaura é reconhe-
cida e delatada por Martinho. A reação de Isaura não é uma estratégia, e sim uma atitude sincera de 
quem se sente inferior por ser uma escrava. Ela se sente culpada por mentir sobre sua identidade, mas 
justifica que uma “cruel fatalidade” a levou a isto – ou seja, o fato de ter um senhor libidinoso, que a 
molestava e que agora a persegue. Neste romance, Bernardo Guimarães não apresenta filiação com o 
ultrarromantismo.

6. Em relação ao comportamento de Isaura, assinale a alternativa incorreta:

a) A infâmia, a indignidade imperdoável a que Isaura se refere é o fato de ela 
frequentar um salão de baile, ombreando-se com as pessoas livres, da alta 
sociedade.

b) A confissão de Isaura, sua atitude humilde ao pedir perdão e sua hones-
tidade sobreposta a seus interesses caracterizam-na como uma heroína 
romântica.

c) Isaura se sente aniquilada de dor e de vergonha porque desejava ter 
revelado a Álvaro, quando ele a pediu em casamento, sua verdadeira 
identidade. 

d) Expressões como “lírio ceifado” e “estátua de mármore, que o furacão ar-
ranca do pedestal” reforçam tanto a imagem de beleza de Isaura, quanto a 
admiração conquistada e subitamente perdida. 

e) A “cruel fatalidade” a que Isaura se refere, e que justifica sua fuga e identi-
dade falsa, é o fato de ser molestada e perseguida pelo seu senhor.

Isaura se sente aniquilada de dor e vergonha por ser delatada em público e sentir a repugnância e re-
provação de todos. Álvaro só a pede em casamento no final da obra, quando já sabe de sua verdadeira 
identidade.

Leia o trecho abaixo para resolver as questões 7 e 8:

– Pois olha, Rosa, eu estava pronto a aguentar a metade do castigo que ela está 
sofrendo, mas na companhia dela, está entendido?
– Isso pouco custa, André; é fazer o que ela fez. Vai, como ela, tomar ares em 
Pernambuco, que infalivelmente vais para a companhia de Isaura.
– Quem dera!… se soubesse que me prendiam com ela, isto é, que era um fugir. 
Mas o diabo é que a pobre Isaura agora vai deixar a nós todos para sempre. Que 
falta vai fazer nesta casa!…
– Deixar como? 
– Você verá.
– Foi vendida?
– Qual vendida! 
(…)
– Está forra?…
– Que abelhuda!… Espera, Rosa; tem paciência um pouco, que hoje mesmo 
talvez você venha a saber tudo.

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 123-124.

7. O trecho acima consiste em um diálogo entre Rosa e André, personagens de 
A escrava Isaura. Sobre ele, assinale a alternativa correta:

a) O trecho evidencia a rivalidade entre Rosa e Isaura, que se detestam mu-
tuamente.

b) André é apaixonado por Isaura, motivo pelo qual Rosa tem-lhe inveja e ódio. 
c) No trecho acima, as perguntas de Rosa expressam a preocupação que ela 

sente em relação ao futuro de Isaura, por quem nutre grande afeição.
d) No trecho acima, a reação de Rosa à revelação da partida de Isaura reflete a 

provável reação do leitor e enfatiza o suspense narrativo.
e) A expressão “tomar ares em Pernambuco” é usada por Rosa em sentido co-

notativo e significa, no contexto do século XIX, “sumir do convívio social” 
ou “viajar para longe”.

Rosa detesta Isaura por ter inveja de sua beleza, educação e estima dos senhores, bem como da paixão 
que Leôncio nutre por ela. Dessa forma, sua reação é de curiosidade (assim como a dos leitores, 
diante do suspense feito por André e pelo narrador), e não de preocupação com o destino de Isaura. 
A expressão “tomar ares em Pernambuco” se refere à fuga de Isaura para esse estado; portanto, tem 
sentido denotativo, literal.

8. Assinale a alternativa correta em relação ao destino de Isaura, anunciado por 
André:

a) Isaura será roubada por Álvaro, que pede ajuda a André para libertá-la.
b) Isaura será alforriada por Malvina, que, depois da morte de Leôncio, torna-

ra-se proprietária de sua fazenda e de seus escravos.
c) Isaura será libertada por Miguel, que matará Leôncio numa emboscada.

d) Leôncio se casará com Isaura, depois que Malvina morrer em um incên-
dio acidental. 

e) Leôncio pretende libertar Isaura, se ela casar-se com Belchior, um ser re-
pugnante, o que seria para ela um grande castigo.

Leôncio planeja vingar-se de Isaura e Álvaro ao mesmo tempo, obrigando-a a se casar com Belchior, um 
jardineiro de aparência repugnante, sob a promessa de libertá-la. De fato, Leôncio pretendia humilhá-
-la e, ao mesmo tempo, mantê-la por perto, acreditando futuramente vencer sua resistência e manter 
relações com ela.

 2a fase

1. O trecho abaixo explicita o tema do amor romântico em A escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães.

Mas Leôncio não podia se conformar com semelhante ideia. O violento e cego 
amor, que Isaura lhe havia inspirado, o incitava a saltar por cima de todos os 
obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem 
piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de 
seus frenéticos desejos. (capítulo VIII) 
Mas essa tal ou qual tranquilidade só durou até o dia em que pela primeira vez 
viu Álvaro. Amou-o com esse amor exaltado das almas elevadas, que amam pela 
primeira e única vez, e esse amor, como bem se compreende, veio tornar ainda 
mais crítica e angustiosa a sua já tão precária e mísera situação. (capítulo XII)

a) Como se caracteriza o amor romântico? Justifique sua resposta com elementos 
e expressões do texto.

O amor romântico se caracteriza por ser um sentimento fulminante (“violento e cego”), que invade 
as pessoas à primeira vista do ser amado e que se impõe acima de qualquer regra moral ou social (“o 
incitava a saltar por cima de todos os obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade”). 
Além disso, é também descrito como sentimento puro, elevado e eterno (“esse amor exaltado das almas 
elevadas, que amam pela primeira e única vez”).

b) Em sua introdução crítica a esta edição, Maria Nazareth Soares Fonseca afirma 
que “Embora trate do grave problema social e humano, a escravidão negra no 
Brasil, o tema fundamental do romance é o amor.”. Considerando seu conheci-
mento do enredo e do texto em questão, explique essa afirmação. 

Embora a escravidão seja, aparentemente, o tema central da obra, o amor se configura como tema fun-
damental porque ele é a mola motriz do enredo: o conflito se estabelece porque Leôncio não quer libertar 
Isaura porque a ama. Esta, por sua vez, sofre por não ser livre para amar, e a tensão aumenta quando 
ela e Álvaro se apaixonam, e este descobre que não pode tê-la por ela ser uma escrava. Enfim, Álvaro 
luta para libertá-la por estar apaixonado por ela. O fato de ele empreender seus esforços pela liberdade 
de Isaura, sua amada, e não pela abolição da escravidão como sistema comprova que a ideia exposta por 
Fonseca faz sentido.

Leia o texto abaixo para resolver as questões 2 e 3: 

Já são passados mais de dois meses depois da fuga de Isaura, e agora, leitores, 
enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos, e 
desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de 
agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe 
escapara, façamo-nos de vela para as províncias do Norte, onde talvez primeiro 
que ele deparemos com a nossa fugitiva heroína. 
Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um 
diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor. É uma noite festiva: em uma das principais ruas nota-
-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de 
cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. É um lindo prédio onde 
uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. (capítulo X)

GUIMARÃES, Bernardo. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 2015. p. 66-67.

2. Analisando a descrição presente no trecho acima: 

a) Cite aspectos dessa descrição que podem ser considerados românticos.

A descrição eloquente e idealizada da cidade do Recife (“Veneza da América do Sul”, “parece surgir dos 
braços do oceano, que a estreita em carinhoso amplexo e beija com amor”) e a abundante adjetivação 
(“coroada de um diadema de luzes”, “carinhoso amplexo”, “noite festiva”, “esplendidamente iluminado”, 
“distintas e opulentas classes”, “lindo prédio”, “sociedade escolhida”, “brilhantes e concorridos saraus”).

b) Em alguns momentos, o autor se utiliza de linguagem conotativa. Cite duas 
figuras de linguagem e os trechos em que elas estão presentes.

Podemos citar a prosopopeia no trecho “parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso 
amplexo e a beija com amor” e a metonímia nos trechos “façamo-nos de vela para as províncias do 
Norte” e “desatando os cordões da bolsa”.

3. Considerando a leitura do romance e com base no trecho acima:

a) Descreva o foco narrativo e indique uma característica marcante do narrador, 
relacionando-a à estética a que se filia o autor, ou seja, o Romantismo.

O narrador, embora em 3a pessoa onisciente, manifesta-se na narrativa como se tanto ele quanto 
o leitor presenciassem as cenas que narra. Ele se dirige ao leitor, convidando-o a acompanhá-lo na 
visualização das cenas e emite comentários sobre elas – características comuns entre narradores dos 
romances românticos, que tanto revelam posturas pessoais dos autores, como constroem uma relação 
de empatia entre narrador e leitor, o que faz com que este se identifique com a história contada. 

b) No trecho em questão, podemos afirmar que o narrador revela ao leitor uma 
informação muito importante no desfecho da obra. Cite-a e explique sua impor-
tância na resolução dos conflitos da trama.

Nesse trecho, o narrador afirma que Leôncio “desata os cordões da bolsa”, isto é, que não poupa recursos 
financeiros para encontrar sua escrava fugitiva. Isso contribuirá para sua falência financeira, que possi-
bilitará a Álvaro comprar todos os títulos de suas dívidas e se apropriar de seus bens, entre eles, a escrava 
Isaura, a quem libertará e pedirá em casamento. 

“No extremo da rua, quando ela ia a descer a de S. José, Cândido Neves aproximou-
-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. – Arminda! bradou, conforme a nomeava 
o anúncio.

Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço 
de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis 
fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e 
dizia que andasse. (…)

– Estou grávida, meu senhor! exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-
-lhe por amor dele que me solte; eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que 
quiser. Me solte, meu senhor moço! 

(…)
– Não quero demoras; siga!
Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem 

passava ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente 
não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e provavelmente 
a castigaria com açoutes, – cousa que, no estado em que ela estava, seria pior de 
sentir. 

(…) Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, 
mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. 

– Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. – É ela mesma. – Meu senhor! – Anda, 
entra…

Arminda caiu no corredor. (…) No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e 
após algum tempo de luta a escrava abortou.

O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe 
e os gestos de desespero do dono. (…)”

ASSIS, Machado de. “Pai contra mãe”

4) (Cefet-PB – adaptada) Relacione o trecho acima, do conto “Pai contra 
mãe”, de Machado de Assis, ao romance A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. 
Considerando a concepção de posse em relação à mulher escrava apresentada 
pelos autores, compare as personagens Isaura e Arminda.

Tanto Isaura quanto Arminda são escravas e recorrem à fuga para escapar do cativeiro. Entretanto, Isaura, 
tem aparência de uma mulher branca, além de ser bela e educada, o que faz com que não seja “caçada” 
como um animal, o que ocorre a Arminda. Porém, apesar de bela e branca, Isaura ainda é vista como 
um objeto, tal qual Arminda, que precisa ser devolvida a seu dono, e que depende da intervenção de outros 
para conquistar sua liberdade. No conto de Machado, ninguém se compadece de Arminda (“Houve aqui 
luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja, 
compreendia o que era e naturalmente não acudia.”), ao contrário de Isaura, que desperta a empatia das 
pessoas da elite em relação a seu infortúnio, por ser branca.

Este suplemento é parte integrante da obra A escrava Isaura. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 
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