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Depois de viver a infância e a adolescência pobres e sofridas ao lado de sua mãe, por ser filha de um casamento não aprovado por seu avô paterno, Aurélia Camargo é reconhecida por esse avô, recebe sua herança
e se torna uma mulher rica aos 18 anos. Antes de enriquecer, porém, havia tido um romance com Fernando
Seixas, rapaz pobre, mas com ambições de subir na escala social, que a deixou por uma oferta de um dote
de trinta contos de outra moça. Ao receber a herança, Aurélia faz com que seu tio ofereça a Seixas um dote
de cem contos, que ele aceita, sem saber a identidade da noiva. Com isso, Aurélia executa sua vingança,
apesar de amá-lo. Seixas se sente humilhado por ser tratado como um objeto comprado; trabalha para
juntar dinheiro e pagar seu resgate. Quando ele devolve o dote a Aurélia, ela lhe dá a prova de seu amor ao
mostrar seu testamento, lavrado no dia do casamento, que o nomeia seu herdeiro universal.
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IDEIAS PARA SALA DE AULA

ANTES DE LER O LIVRO
1. DA PRÁTICA DO DOTE PARA O CASAMENTO NO BRASIL DO SÉCULO XIX
Para iniciar, contextualize o momento histórico e a prática do dote. Explique aos alunos que
o dote era uma prática comum no Brasil até o final do século XIX. O casamento por dote era
efetivado com a busca de um pretendente que fosse nobre ou que tivesse qualidades para
valorizar a família do pai da noiva e capacidade de trabalho para dar continuidade a seus negócios. Portanto, era uma prática normal, à qual as mulheres e os homens se submetiam. Para
garantir que a riqueza não se perdesse, os casamentos eram arranjados entre famílias com
negócios em comum. Com o dote, a filha tinha uma espécie de adiantamento de sua parte na
herança, o que lhe conferia um papel de mercadoria em um negócio feito entre o pai da noiva
e o futuro genro. Pergunte aos alunos: Com essa prática, qual era a perspectiva para as moças
de família pobre? Elas tinham grande possibilidade de se tornarem as chamadas “solteironas”,
já que bons partidos não se predispunham a escolhê-las, pois eles também buscavam ascensão
social e melhor condição financeira. Leia com os alunos o texto de apresentação e peça a eles
que notem que é a prática do dote que está em questão no romance, pois Seixas “a trocou por
uma jovem mais rica na esperança de ter uma vida confortável” (p. 3). Esta atividade trabalha
a habilidade EF08HI22 da BNCC.

2. DA CRÍTICA À PRÁTICA DO DOTE, POR JOSÉ DE ALENCAR
Continuando a leitura da apresentação, explore com os alunos a atitude de Aurélia em relação
à decisão de Seixas, depois de ela ter recebido uma herança do avô. Leve-os a perceber que o
romance vai se concentrar na determinação dela em “executar seu astuto plano de vingança”
e que isso foi possível apenas por ter ela recebido a herança inesperada do avô. Mudando
sua condição de moça pobre para rica, muda também sua possibilidade de oferecer um dote
significativo e escolher o homem que seja do seu interesse. Explore com os alunos como o
dinheiro muda a configuração da situação de Aurélia, de modo que possam perceber que ela
passa da condição de moça pobre e preterida para a de uma pessoa que pode comandar o
“negócio” do seu casamento como lhe aprouver. Ressalte que o casamento por interesse era
um costume social muito criticado por José de Alencar e, por meio do romance Senhora, ele
procura mostrar como as pessoas que não tinham dinheiro eram rebaixadas e as que o tinham
eram valorizadas na alta sociedade.
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Aqui você vai encontrar sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala
de aula antes, durante e depois da leitura. Elas propõem reflexões sobre a história,
sobre a estrutura narrativa e sobre temas interdisciplinares para além da ficção.
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DURANTE A LEITURA
Peça aos alunos que, durante a leitura do romance, percebam o uso de palavras e expressões
de cunho monetário, a começar pelos títulos das partes do romance. Pergunte-lhes: o que o
autor quer ressaltar com essa linguagem econômica? Há uma insistência na denúncia do casamento como negócio, e tanto o narrador como os personagens nos fazem sentir isso a todo instante: “dinheiro para pagar um marido mais caro” (p. 7); “encomendas de noivos” (p. 12); “recibo do pagamento” (p. 12); “homem vendido” (p. 28); “o senhor estava no mercado” (p. 28);
“a razão por que o comprei” (p. 29); “hora de quitar minha compra” (p. 50); “A senhora pagou
por um marido! Seria desonesto privá-la da mercadoria!” (p. 58). Nota-se também como o dinheiro comanda as ações de Seixas: “não havia mais dinheiro no banco” (p. 15); de Lemos: “o
que é a vida, senão uma contínua transação do homem com o mundo?” (p. 17) e de Aurélia:
“o dinheiro me oprimia. Hoje é meu cativo” (p. 23). Pergunte aos alunos se o dinheiro poderia
ser considerado praticamente um personagem, ou até mesmo o protagonista do romance, que
guia as ações dos outros personagens. Destaque o fato de que Aurélia vinga seus sentimentos
nobres usando para isso a arma que ela critica na sociedade da época, o dinheiro da herança
que obteve, enquanto Fernando recupera os valores nobres e seu caráter usando o dinheiro
que consegue poupar. Leve os alunos a perceber que, ao final do romance, quando Fernando
resgata a dívida e Aurélia revela o testamento que havia feito na noite de núpcias, o amor
poderá ocupar o espaço dominado pelo dinheiro. As atividades desta seção trabalham as habilidades EF69LP44 e EF69LP47 da BNCC.

2. A LINGUAGEM TEATRAL
O romance se desenrola como se Aurélia e Fernando estivessem participando de uma peça
teatral. Conduza os alunos a perceber essa linguagem teatral que perpassa a história. Leia
para eles o trecho final da segunda parte, depois de relatados os acontecimentos anteriores:
“E agora, voltamos à câmara nupcial, onde Aurélia e Seixas representam a primeira cena do
drama original, do qual apenas conhecemos o prólogo.” (p. 49). Pergunte-lhes: Por que o autor
trata a cena da noite de núpcias como a primeira do drama? Percebe-se que ele trata a primeira
parte como a situação inicial e a noite de núpcias como o momento que traz a complicação do
drama. Leve os alunos a perceber que, nesse momento da primeira parte, a própria Aurélia diz
“E agora, o drama começa... Ou ele se mata, ou me mata.” (p. 26); e, que todas as atitudes dela,
como tratá-lo feito um objeto, são encenações. Desde o momento em que Aurélia diz, ainda na
mesma noite de núpcias, “Representamos uma comédia. Cada um de nós com seu papel.” (p.
28) até o momento do desfecho, quando ela diz “O passado está extinto, Fernando…” (p. 79).
Pergunte aos alunos, por fim: O que essa linguagem do autor demonstra? A intenção de ressaltar
que se trata de uma encenação, desmontada no final com a sinceridade de Aurélia ao dizer: “[…]
este amor que nunca deixou de ser teu, ainda quando mais cruelmente eu te ofendia!” (p. 80).
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1. A LINGUAGEM MONETÁRIA
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APÓS A LEITURA

1. AMOR ROMÂNTICO  DENÚNCIA DO NEGÓCIO DO DOTE
Pergunte aos alunos: A postura de Aurélia de não se casar com outro que não seja Fernando
é compatível com o comportamento de uma heroína romântica ou realista? Espera-se que os
alunos notem que, apesar de Aurélia usar o dinheiro para realizar seu intento, o romance apresenta uma visão romântica, pois ela é fiel ao primeiro e único amor. Com base nessa constatação, leve-os a perceber como o romance desmonta a realidade do negócio do dote na sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo é um típico enredo de amor romântico. Peça-lhes que
identifiquem falas de Aurélia que demonstrem que, mesmo utilizando um discurso comercial,
mesmo tomada pela vingança, o amor que ela sente pelo antigo Fernando está presente: “Mas
se o senhor tiver o poder de a tornar real, ela lhe pertencerá absolutamente, como sua criatura” (p. 22); “Seria a profanação deste santo amor que foi e será toda a minha vida!” (p. 27).
E que Seixas, mesmo sendo tomado pelos interesses econômicos, ainda tinha muito amor por
ela: “[…] tudo veio ao encontro dos meus sentimentos mais profundos!” (p. 22). Explore, enfim, como a situação criada por Alencar promove uma denúncia do casamento por interesse:
Em quais aspectos a situação do dote difere do normal no romance Senhora? Ele é proposto
por Aurélia, e não por um genitor ou responsável, apesar de ela fazer parecer que foi pelo tio.
Ele é proposto a uma pessoa que ela ama, escolhida por ela, e não em função de seu valor na
sociedade. Ele é proposto por Aurélia como vingança por Fernando tê-la deixado por um dote,
quando ela não tinha dinheiro. Da forma como o dote é ofertado por Aurélia, o romance leva
ao extremo a imagem de compra de um marido, desnudando o que, em uma situação normal
de arranjo matrimonial, sempre ficava dissimulado.

2. AURÉLIA CAMARGO: ENTRE O AMOR E O ORGULHO
Aurélia é uma mulher muito inteligente, além de bela, e por isso mesmo muito sedutora.
Quando pobre, era meiga e compreensiva. Com a grande quantidade de dinheiro que recebeu de herança do avô, torna-se ainda mais sedutora, mas também adquire uma frieza e um
desejo de vingança por ter sido trocada por outra mulher, que tinha um dote a oferecer. Peça
aos alunos que apontem no texto como se configurava o amor dela no momento em que foi
abandonada e que justifiquem a vingança de Aurélia com relação à atitude de Fernando, com
base no sentimento por ela demonstrado na “Segunda parte – Quitação”. Em seguida, peça
aos alunos que comentem os pensamentos de Aurélia na noite de núpcias. Leve-os a perceber que ela oscila entre o desejo de se entregar ao marido, revelando o amor que sente, e
manter o plano de vingança, tratando-o como uma mercadoria que adquiriu. Fernando toma
consciência de que foi comprado e, por se sentir humilhado, reage como um escravo que
apenas cumpre ordens. Essa postura de Fernando faz com que Aurélia exacerbe ainda mais o
tratamento frio e calculista de vingança, mas em vários momentos podemos perceber que ela
o ama e sufoca esse sentimento. Peça aos alunos que apontem os vários momentos em que
as atitudes de Aurélia demonstram que ela o ama. E também os momentos em que ela não
desiste de seu plano: “Quando ele me convencer do seu amor, quando arrancar de mim essa
dúvida atroz… então tomará posse da minha alma e me fará… sua!” (p. 66). Lutando contra
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As atividades desta seção trabalham as habilidades EF69LP44, EF69LP45, EF69LP46,
EF69LP47, EF69LP49 e EF89LP33.
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3. FERNANDO SEIXAS: HUMILHAÇÃO E REDENÇÃO
Explore com os alunos a personalidade de Seixas, um homem de moral flexível, dividido entre
uma condição de poucos recursos e uma vida de ostentação: Qual expectativa ele tinha diante
da vida? A que condição ele chega por sentir terror em “ter de suar num emprego para ganhar
a vida” (p. 41)? Como ele justificava sua vida diante da necessidade de mais recursos para
a família? Os alunos devem perceber que, descartando o sentimento real do amor, ele via o
casamento como a possibilidade de superar as limitações econômicas, exatamente o que boa
parte dos homens de sua condição social pensava. Peça-lhes que analisem a decisão de aceitar a proposta do dote de trinta contos feita pelo pai de Adelaide diante do fato de que ele e
Aurélia se amavam. Em seguida, peça-lhes que analisem sua atitude, denunciada por Aurélia
na noite de casamento: que ele a abandonou por um dote, e depois abandonou Adelaide por
um dote maior. Depois, questione-os sobre o sentimento dele na noite de núpcias ao dizer:
“A verdade é que a amei! Mas a senhora acaba de esmagar com seus pés esse amor!” (p. 50).
Peça aos alunos que analisem a transformação que ocorre em Seixas a partir desse sentimento
de humilhação. É claro o seu desconforto com sua situação, mas ele cumpre seu papel de
marido e passa a ser um funcionário dedicado e um homem econômico. Pergunte-lhes: O que
ele tem em mente? Ele leva seu plano com firmeza até o final? Fernando se esforça para se
redimir, financeira e moralmente, e tem o objetivo de devolver o valor do dote que recebeu.
Ao atingir seu objetivo, ele se sente como alguém que adquiriu sua liberdade e sua dignidade.
Enfim, ele se torna o homem de caráter por quem Aurélia se apaixonou.

4. AURÉLIA CAMARGO E FERNANDO SEIXAS: UM DEBATE
Divida a classe em dois grupos e promova um debate sobre as personalidades e as ações de
Fernando e de Aurélia. Cada grupo deve levantar atitudes de cada um dos personagens e
refletir sobre as razões do comportamento de cada um para se prepararem e assim poderem
defender ou criticar as decisões tomadas por eles de forma consistente. Oriente-os a embasar
seus argumentos com trechos do romance. Os que defenderem Aurélia deverão justificar as
atitudes dela e demonstrar que as atitudes de Fernando foram inadequadas. O inverso se
aplica aos que defenderem Fernando. Estabeleça um tempo de fala para cada grupo e cuide
para que os alunos respeitem opiniões contrárias. Defina também se deverá haver réplica e
tréplica. A intenção, ao confrontar os dois personagens, não é fazer um julgamento em que
se chegue à definição de um culpado; a ideia é que os alunos aprofundem a percepção dos
valores morais que guiavam os passos dos personagens.

Este suplemento refere-se à obra Senhora, da Editora Ática. Não pode ser comercializado. Elaboração: Alexandre Faccioli.

seus sentimentos, ela leva até o fim a encenação, pois quer que ele sinta na própria pele o que
é ser vítima de uma negociação. Destaque a relação permeada por “agressões educadas” e a
situação ambígua e cheia de oscilações vivida por Aurélia e Fernando durante o casamento,
na qual se sentem atraídos e repelidos, divididos entre o amor que viveram no passado e o
ódio que nutrem na relação atual: Aurélia marcada pelo rancor do abandono e Seixas marcado
pela humilhação de se sentir uma mercadoria. Só após Fernando demonstrar sua regeneração
moral, ela se permite revelar seu amor e pedir-lhe perdão pelo sofrimento que lhe impôs.
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O romance foi publicado em 1874 e retrata uma sociedade comandada por aparências e
relações guiadas por interesses. Organize os alunos em grupos e peça que pesquisem e discutam as mudanças sociais ocorridas na sociedade a partir do início do século XX para que
o dote deixasse de ser uma prática comum e para que os casamentos pudessem ocorrer com
base na escolha dos indivíduos, em que a decisão fosse tomada por amor, e não por interesse.
Cada grupo deve utilizar as conclusões a que chegaram para redigir um artigo de opinião,
defendendo uma tese sobre o tema. Espera-se que os alunos abordem algumas mudanças que
ocorreram na sociedade, como o crescimento do individualismo, a participação da mulher no
mercado de trabalho, a separação entre os negócios e a família, a maior liberdade dada aos
jovens na escolha dos parceiros, etc.

6. A ADAPTAÇÃO DA OBRA PARA HQ
Como explica a seção “Segredos da adaptação” (p. 90), a adaptação de uma obra literária para
HQ envolve o trabalho de pesquisa do roteirista e do ilustrador. Peça aos alunos que selecionem um trecho da HQ – que pode ser uma página –, diferente dos que estão exemplificados
no final do livro, e vejam como ele está escrito na obra original. Pergunte a eles quais são as
principais diferenças. Espera-se que eles mencionem, entre outros aspectos, a linguagem, que
na obra original é mais rebuscada e repleta de detalhes, enquanto a da HQ é de mais fácil
compreensão; e as imagens, que enriquecem a obra trazendo também informações da época.
Peça-lhes, em seguida, que vejam como está escrito na obra original a parte que se refere às
páginas 48 e 49 da HQ e notem que, às vezes, uma adaptação para quadrinhos precisa substituir um trecho narrativo por diálogos. Procure saber também de qual formato eles mais gostam e por quê. Aborde a importância de ler as obras na íntegra e comente que as HQs podem
estimular o interesse do leitor por conhecer a história original.

ESTRUTURA DA OBRA
As atividades desta seção trabalham a habilidade EF69LP47 da BNCC.
1. A ESTRUTURA DA NARRATIVA
A leitura de um romance como Senhora permite uma boa exploração da estrutura narrativa com
os alunos. Aproveite para levá-los a perceber como se dá o desenvolvimento da trama, destacando os cinco atos de um esquema dramático. A situação inicial é a retratada na “Primeira
parte – O preço”, em que Aurélia, rica, durante meio ano faz luto e durante meio ano vive na
sociedade e se preocupa em arranjar um marido, mas nada a satisfaz. O ato de Aurélia de
decidir propor um dote de cem contos a Seixas, sobrepondo o dote que ele havia recebido do
pai de Adelaide, é o derradeiro desse estado inicial. A complicação ou conflito se dá na noite
de núpcias: a atitude de Aurélia de se apresentar como uma mulher que compra o marido e
a reação dele diante da humilhação sofrida perturba a relação, o que é mostrado no final da
primeira parte e no final da “Segunda parte – Quitação”. (A exposição das razões que levam
Aurélia a ter essa atitude ocupa quase toda a segunda parte do romance, mas se trata apenas
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5. AS MUDANÇAS NA PRÁTICA DOS CASAMENTOS NO SÉCULO XX
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2. SENHORA: UMA TRANSAÇÃO COMERCIAL EM QUATRO PARTES
Explore também com os alunos a divisão do romance em quatro partes e peça-lhes que deem
explicações para o nome de cada uma. A relação entre os personagens é tratada como uma
transação comercial, e o autor procura deixar isso evidente nos títulos das partes. O PREÇO:
Estabelecimento dos papéis dentro do jogo, apresentação dos personagens e a fixação do preço
do marido que Aurélia vai comprar. QUITAÇÃO: Os leitores ficam sabendo a razão pela qual o
preço foi estabelecido. A importância do último capítulo dessa parte: volta-se para onde terminou a primeira parte, em que descobrimos a razão da vingança. Nele é feita a quitação: ela paga
o marido que comprou. Também nesse capítulo os atores assumem a farsa. POSSE: Ela trata
Seixas como posse; ele se comporta dessa maneira. Cada um faz seu papel, como foi definido
no final da segunda parte. RESGATE: O pagamento das dívidas morais e a condição de voltar às
posições naturais, sem falsidade, em que o amor pode finalmente ser expresso.

Este suplemento refere-se à obra Senhora, da Editora Ática. Não pode ser comercializado. Elaboração: Alexandre Faccioli.

de uma explicação, um flashback, que dá sentido ao que ocorre na complicação.) A dinâmica
que se sucede entre os noivos na “Terceira parte – Posse”, é uma contínua concretização do
mal-estar entre duas pessoas que se amam mas que seguem marcadas pela forma mercantil
com que sua união se deu. Na “Quarta parte – Resgate”, temos a resolução do conflito: há
uma força equilibradora quando Seixas devolve o dinheiro a Aurélia, mas o desfecho ocorre
de fato com a atitude de Aurélia de provar a Fernando quanto continuava a amá-lo.
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ROMANCES URBANOS DE ALENCAR E O ROMANTISMO
Apesar de apresentar ingredientes amorosos românticos, a obra Senhora já traz, como os
outros romances urbanos de Alencar, uma visão crítica da sociedade. Pergunte aos alunos
quais aspectos da sociedade o autor critica. Neste caso, o casamento por conveniência e
o mercantilismo que corrompe as relações pessoais e sociais são seus alvos. Pergunte em
seguida: Qual força consegue vencer o sistema mercantilista no romance? Ressalte que o
amor é capaz de vencer, apesar das forças que dificultam a união dos amantes. O aspecto
dramático é marcado por oposições, por uma visão maniqueísta do mundo. Peça aos alunos
que comentem duas reflexões de Fernando: “Compreendo que um homem se sacrifique
para fazer a felicidade de uma mulher, ou de entes queridos. Mas, se o fizer por um preço em moeda, é comércio” (p. 17); “A feliz coincidência é que tudo veio ao encontro dos
meus sentimentos mais profundos!” (p. 22). Leve os alunos a perceber como o caráter de
Fernando Seixas é, de certa forma, preservado pelo narrador, pois ele é vítima da situação
de ter de pensar no seu futuro e no de sua família: o herói romântico e seus sentimentos
são contaminados pelo mercantilismo. Ao retratar o casamento como um negócio, Alencar
faz uma crítica com características do Realismo; ao apresentar esse conflito entre o meio
e o indivíduo, com personagens vítimas do sistema, Alencar apresenta características do
Romantismo. Enfim, a motivação das ações é o amor, e a redenção dos heróis ocorre pela
força de sua paixão. Esta atividade trabalha a habilidade EF08HI22 da BNCC.
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O ROMANCE SENHORA NA OBRA DE ALENCAR E NO PERÍODO ROMÂNTICO
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ATIVIDADE ESPECIAL
Aurélia e Seixas viviam na segunda metade do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro,
a capital do Império brasileiro. Como seria a vida na Corte nessa época? Pela leitura do
romance Senhora, pode-se perceber alguns aspectos e costumes, retratados por Alencar e
mostrados na adaptação da obra em HQ. Proponha aos alunos uma atividade de pesquisa
de objetos, ambientes, costumes dessa época no Rio de Janeiro, e uma exposição com imagens dos elementos obtidos na pesquisa. Esta atividade trabalha as habilidades EF69LP32,
EF69LP36, EF89LP24, EF89LP25, EF08HI22 e EF69AR35 da BNCC.
PRIMEIRO PASSO Peça aos alunos que reflitam sobre as imagens dos ambientes que observaram durante a leitura do romance: a casa suntuosa de Aurélia em Laranjeiras e as roupas
das visitas; as habitações simples e pobres da família de Fernando e da família de Aurélia
antes da herança; os objetos nos aposentos de Aurélia e Fernando; as vestimentas utilizadas
por Aurélia e por Fernando; as ruas e os transeuntes. Proponha, então, a eles uma atividade
de pesquisa de objetos e costumes no Brasil na segunda metade do século XIX. Inicialmente,
instigue os alunos a levantar os elementos que poderiam ser objeto de pesquisa, que retratam
os padrões da época, como louça, mobília, objetos de toucador, joias, formas de lazer, meios
de transporte, etc.
SEGUNDO PASSO Os alunos deverão definir as áreas que vão efetivamente pesquisar e decidir
a distribuição dos temas entre os grupos. Em seguida, ajude-os a definir possíveis fontes de
pesquisa (livros, sites, museus da cidade, pinturas, fotografias antigas) e estabeleça se deverão
fazer uma exposição virtual ou presencial, pois isso definirá a forma como vão aproveitar e
preparar as imagens obtidas.
TERCEIRO PASSO Em seguida, cada grupo deverá se dedicar à pesquisa e obtenção de imagens de acordo com o tema que lhe foi destinado. Ressalte que são várias as possibilidades de
viabilizar o aproveitamento de imagens: tirar fotos ou escanear imagens de livros; baixar imagens de sites; fotografar pinturas da ou sobre a época; fotografar objetos de um museu, com as
devidas autorizações. Os alunos deverão anotar todos os dados encontrados com a imagem,
pois eles deverão constar das legendas das fotos na exposição: nome, tipo, data, fonte e uma
explicação sobre o uso ou outros dados importantes que esclareçam a importância do objeto
pesquisado na época.
QUARTO PASSO Feita a pesquisa, os alunos deverão selecionar as imagens que serão aproveitadas para a exposição e escolher as mais apropriadas sobre cada tema. Em seguida deverão
montar as imagens de acordo com um padrão e redigir as legendas, com os dados e as explicações sobre cada uma. Como a exposição deverá ter uma organização por tema, cada grupo
poderá também elaborar um pequeno texto que aborde de maneira mais abrangente o tema
de sua responsabilidade representado no trabalho.

Este suplemento refere-se à obra Senhora, da Editora Ática. Não pode ser comercializado. Elaboração: Alexandre Faccioli.

Viver na Corte na segunda metade do século XIX
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PARA SABER MAIS
O romance Senhora é a obra máxima da série de “perfis de mulher” escritos por José
de Alencar e representa o ponto mais alto de sua ficção urbana. Para conhecer mais
sobre esse grande escritor do Romantismo e sobre a vida na Corte na segunda metade
do século XIX, assista a estes vídeos.
José de Alencar. [Série Os Cearenses]. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=Ue614rgYV8A. Acesso em: 16 jun. 2020.
Documentário produzido pela TV O Povo da série Os Cearenses, de 2010, sobre a
vida de José de Alencar, seu papel nas letras e na vida nacional.
Um passeio pelo Rio de Janeiro do século XIX. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=gLdG89m7dsE. Acesso em: 16 jun. 2020.
Inspirado no Guia do Viajante no Rio de Janeiro, de Alfredo do Valle Cabral, publicado em 1882 e que integra a coleção de obras raras do Arquivo Nacional, este vídeo
apresenta um roteiro de visitação turística a locais da cidade antes que passasse pelas
profundas transformações urbanísticas realizadas no século XX. O vídeo inclui o que
se manteve após as intervenções pelas quais a cidade passou, assim como o registro
daquilo que não pode mais ser visitado.

LEIA TAMBÉM
ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Ática, 2012. (Série Bom Livro).
Quem pode mais: o dinheiro ou o amor? No mundo de aparências da alta sociedade carioca surge uma heroína: Aurélia Camargo, que, com todas as suas inseguranças
e contradições, lutará pelo poder da escolha verdadeira.

Este suplemento refere-se à obra Senhora, da Editora Ática. Não pode ser comercializado. Elaboração: Alexandre Faccioli.

QUINTO PASSO Depois de tudo organizado, oriente os alunos na montagem da exposição.
Ela deve ter um título e também um texto de abertura que explique o objetivo e o conteúdo das imagens que serão mostradas. Sugira que elaborem um convite para distribuir aos
alunos das outras turmas. Os participantes de cada grupo devem se revezar no auxílio aos
visitantes para apreciar a exposição.
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