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Resumo 
 
 
 

 

Este trabalho busca revelar os muitos segredos que se escondem por trás 

das representações de uma escrava mestiça, nascida sob o signo do Romantismo, 

chamada Isaura. A personagem criada por Bernardo Guimarães na segunda metade do 

século XIX revela-se cheia de contradições que, nesta pesquisa, se explicam nas 

teorias pós-modernas. Assim como o Folhetim, gênero híbrido criado da união do 

Jornalismo Impresso com a Literatura, Isaura sofre o preconceito de não ser aceita pela 

sociedade por causa de sua origem. Esta  dissertação acompanha os passos trilhados 

pela escrava desde o romance popular (1875) até o folhetim eletrônico (1976) para 

mostrar as muitas faces da nossa cultura e suas transformações. Na Literatura, as 

influências dos mitos fundamentais; de obras  grego-romanas; do romance inglês do 

século XVIII, e norte-americano do século seguinte. Nas adaptações do romance para a 

mídia, teremos a comprovação de que Isaura mantém-se sujeita às regras 

mercadológicas da  Indústria Cultural. Para manter-se viva, ela se transforma: 

idealizada e perfeita no Romantismo; relegada e maldita no Modernismo; resgatada e 

aceita pelo público com a ajuda da Televisão no final do século XX. Nos 

desdobramentos do mito de Isaura, constata-se a construção da auto-imagem do 

brasileiro: ideologicamente branco. Um mestiço que não se reconhece como tal.    
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Summary 

 
 
 
 

This essay aims to review the many secrets that lie behind of the 

representations of a mixed blood slave named Isaura, born in Brazil under the 

Romanticism influence. The character created by Bernardo Guimarães during the 

second half of the Nineteenth Century exposes many contradictions that can be 

explained by the Post-modernism theories. Like the feuilleton-roman, a hybrid genre 

born from the fusion of the written press and the Literature, Isaura is a victim of prejudice 

of not being accepted because of her background. This dissertation follows the footsteps 

of this slave from the popular romance A Escrava Isaura (1875) to the television soap-

opera Escrava Isaura (Slave Isaura, 1976) to revel the many faces of our Culture and its 

transformations. In the Literature, there werethe influence of Greco-roman myths, of  

Eighteenth Century English novel, and nineteenth century American Romance 

influences. In the adaptation to the Media of Bernardo Guimarães’ romance, we will 

prove that Isaura is kept subject to the rules of the Cultural Industry. To keep herself 

alive she has to transform herself: idealized and perfect during Romanticism; banished 

and dammed during Modernism; rescued and accepted by the public with the help of 

Television at the end of the twentieth Century. The many facets of Isaura’s myth 

demonstrate the construction of the Brazilian people’s self-image: ideologically white, 

people of mixed race who do not see themselves as they really are.    
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Introdução 
 

À primeira vista, os originais de A Escrava Isaura parecem os de uma obra 

menor. Em meio a tantos clássicos da Língua Portuguesa em grossos volumes, a obra 

escrita pelo mineiro Bernardo Guimarães e lançada pela casa Garnier em 1875 passa 

despercebida, quando não é propositalmente ignorada por quem se interessa pela 

chamada “Alta Literatura”. Para o desenvolvimento desta pesquisa, o romance em 

questão guarda não apenas características do folhetim. Através dele, podemos 

destacar a importância de obras populares tanto do ponto de vista literário e social 

como em seus desdobramentos nas representações midiáticas. Com A Escrava Isaura, 

é possível demonstrar o diálogo da literatura com os meios de comunicação – e as 

fronteiras que os separam – tão diluídas quanto do real e do imaginário. A esse 

respeito, vamos discutir a possibilidade de casamento entre as duas vertentes culturais 

em jogo – a Literatura e a Televisão – que expõem virtualidades orais e espetaculares 

capazes de trazer a audiência a um consenso cultural, apesar das inevitáveis tensões 

ideológicas e estéticas.  

Nesse sentido, A Escrava Isaura apresenta uma trajetória bastante 

esclarecedora. Traz em si a marca de uma obra popular e sentimentalista, quando 

escrita por Bernardo Guimarães. Na sua transposição para a TV, por Gilberto Braga, 

manteve essas características do original e aliou-se à propaganda, sem a qual o 

veículo, a TV comercial, não sobreviveria. Ao longo de mais de um século, A Escrava 

Isaura incorporou um conjunto de sistemas do qual fazem parte luz, cores, sombras, 

música... A obra original, que tem pouco mais de cento e cinqüenta páginas,  ganhou 

uma adaptação para a TV de mais de três mil páginas. Se a literatura tem deixado de 

ser a força motriz do processo cultural para incorporar o ritmo e a urgência da era 

eletrônica, na epopéia visual que se desenvolve a partir dos escritos de Bernardo 

Guimarães, a literatura corre o risco de tornar-se um epifenômeno da comunicação?  

Nesta dissertação, faremos, portanto, um levantamento das 

transformações pelas quais passou a Literatura, desde a sua união com o jornalismo 

impresso (na forma dos folhetins) até o seu estabelecimento na TV na forma da 

telenovela. Com isso, poderemos confirmar o crescente poder deste tipo de narrativa 
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seriada que hoje influencia toda a grade de programação da TV. Nesse percurso em 

que se destaca a intertextualidade entre algumas obras, identificaremos como se dá 

continuidade aos personagens, muitos deles velhos e perenes topos da literatura 

popular, e à trama. 

A estória da escrava branca sempre exerceu um estranho fascínio para o 

grande público. Tanto que, hoje, é impossível determinar ao certo quantas reedições da 

obra já foram lançadas. A última, pela editora Martin Claret, trouxe à luz o texto integral 

num volume de bolso que compõe a Coleção Obra-Prima de Cada Autor (2001).  
Os desdobramentos do mito da escrava Isaura transformaram-na num 

referencial importante quando se discutem conceitos como os da Identidade Cultural e 

da Miscigenação. O propósito deste trabalho, portanto, é acompanhar como as 

representações de Isaura se modificam (ou se mantêm) em três períodos: em 1875, 

quando o livro de Bernardo Guimarães é lançado; em 1925, no ensaio sobre a poética 

modernista escrito por Mário de Andrade A Escrava que Não é Isaura e, finalmente, na 

forma da telenovela escrita por Gilberto Braga Escrava Isaura, lançada em 1976, pela 

Rede Globo de Televisão. Em cada um desses momentos a personagem surgirá em 

meio a uma realidade nacional diferente com as obras inseridas em um momento 

histórico distinto. 

Em pouco mais de cem anos, Isaura  foi além das fronteiras do original em 

outras ocasiões. Ela chega ao cinema em duas adaptações da obra literária, dois filmes 

em preto e branco: num filme mudo de 1929, dirigido por Antônio Marques Costa, e ao 

cinema falado em 1949, na película dirigida por Eurípedes Ramos. Na música, é 

lembrada no título de uma valsa brasileira composta para fagote por Francisco Mignone 

“A Escrava que não era Isaura” (1981), homenagem do maestro ao escritor Mario de 

Andrade.  

A Escrava Isaura abre-nos um vasto campo de pesquisa: na busca por  

semelhanças da protagonista com outras personagens da literatura universal 

encontramos por fim as distinções que fazem dela um mito; nas leituras possíveis 

através de sua adaptação para a TV nos deparamos com o estilo folhetinesco que 

cativa, há mais de cem anos, o público brasileiro.  
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A personagem criada por Bernardo Guimarães não é apenas um exemplo 

de pureza. Ela é talvez o nosso mais claro exemplo de uma “alpinista racial” e, neste 

sentido, personifica a questão da mestiçagem no Brasil, um tema ainda não resolvido 

no nosso imaginário. O processo intermidiático permite que seja observada também, 

por diversos ângulos, o tratamento que o elemento mestiço recebe na nossa cultura. 

Mulato, moreno, pardo, mestiço, semi-branco, trigueiro... Não é fácil 

identificar a imagem desse brasileiro que atende por tantos nomes. Tampouco a auto-

imagem de um sujeito que não se reconhece, sob o risco de sentir-se exilado também 

da mídia.  Esse capítulo procura demonstrar como se constrói a identidade de um povo 

que, cada vez mais mestiço, se esforça para transformar em cinzas seu passado negro. 

É o reflexo de um cidadão invisível, que costura na pele a ideologia do dominador 

buscando um caminho para o branqueamento. Uma via-crúcis que lembra a de Isaura 

ao chegar ao Recife, guardando em segredo a sua origem.  

A imagem do negro na sociedade brasileira do século XIX, forjada pelos 

brancos de origem portuguesa e por brasileiros que defendiam a escravidão, recebeu 

os retoques e pinceladas racistas no século XIX. No Brasil, o mundo das letras não 

estava mais próximo da senzala: muitos negros por terem sido criados por senhores 

portugueses adquiriram a jeito de falar da casa grande. Como observa Luis Felipe 

Alencastro, Fabrício, um dos personagens criados por Joaquim Manoel de Macedo para 

A Moreninha (1844), refere-se assim a um escravo: “O maldito crioulo era um clássico a 

falar português”. O despeito para com o negro se desenvolvia numa época em que o 

Brasil ainda adotava o bilingüismo. Pronunciar expressões derivadas do banto ou 

quimbundo era visto como deformações do idioma oficial. Aos poucos os regionalismos 

foram extintos. 

A imagem do escravo brasileiro no século XIX pode incluir calças, paletó e 

até relógio de algibeira, mas o cativo quase sempre vai aparecer descalço. O bem vestir 

de um escravo estava ligado às pretensões dos seus senhores de mostrar poder para o 

resto da sociedade. Os sapatos eram um bem reservado aos homens livres. Numa 

época em que a imundície favorecia o aparecimento das epidemias, os negros eram as 

maiores vítimas da cólera e da febre amarela.  
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Na segunda metade do século XIX o racismo começava também a 

mostrar sua face mais perversa. As teses científicas desenvolvidas naquele período, 

como a frenologia, serviam para “comprovar” as limitações intelectuais dos 

descendentes dos africanos. Os recém-nascidos filhos de escravos eram privados de 

leite, produto caro no Brasil Imperial. O leite materno das escravas era comercializado 

pelo seu senhor em anúncios de jornal. A situação só começa a mudar quando se 

propaga a idéia de que as qualidades culturais da mãe poderiam ser transmitidas 

através do leite. E a índole de um afro-descendente não era considerada como das 

melhores. Apesar de ser um clássico do naturalismo – ou até por isso – o romance O 

Bom Crioulo (1895), do cearense Adolfo Caminha, apresenta Amaro, o protagonista, 

um escravo fugido que é forte, trabalhador e tranqüilo. Mas basta se embebedar para 

ficar louco, incontrolável. O álcool libertava o ser selvagem que havia dentro dele. 

Do seu lado, o branco sorria a toa, ignorante da própria sorte. A literatura 

nos deixou pistas preciosas. Dona Violanta, personagem de A Moreninha (1844) de 

Joaquim Manoel de Macedo, era uma mulher rica, dona de imóveis e cheia de jóias, 

mas quando sorria deixava aparecer seus últimos dois dentes. Como muitos brancos do 

Brasil Imperial, se empanturrava de doces e rapadura, ganhando quilos e cáries. Só a 

partir de 1850 é que os brasileiros começam a ouvir falar de dentaduras e chapas. 

Diante deste espelho deformador está um povo mestiço: peruca de 

cabelos lisos, importada da Europa para esconder os cabelos pixains. Na algibeira, ele 

traz um frasco da “Água dos Amantes”, que promete embranquecer, fazendo 

desaparecer a cor trigueira em cinco anos. Sentado, espera se submeter a mais nova 

tecnologia do mercado produtor de imagens: a fotografia. O que será captado e exibido 

depois é, na verdade, mais um retrato irreal do brasileiro, visto que muitos fotógrafos 

são especializados em “embranquecer” pessoas mulatas. Na pose, ele mantém a 

expressão sóbria, mas o suor frio está na testa. É o medo de ser confundido com um 

escravo fujão. É uma época em que os negros libertos e os mulatos tentam se fazer 

passar, ou pelo menos se comportar, como pessoas brancas e bem apessoadas. Ao 

nosso mestiço resta o dinheiro para a fotografia, os outros poucos réis foram gastos 

num par de sapatos, já que os pés descalços são indicativos de posição social. A 

agonia do mestiço brasileiro não termina no momento da explosão da pólvora, que será 
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mais tarde substituída pelo flash. A iluminação a gás, que em 1860 já está nas casas e 

nas ruas mais movimentadas dos centros urbanos, pode revelar os traços africanos que 

a maquiagem não consegue esconder. 

O escravo branco,  que oficialmente não existia, era uma realidade que o 

governo e os escravocratas tentavam esconder. Com o crescimento do tráfico interno 

causado pela crise do açúcar e as exportações de café (1850), o deslocamento dos 

escravos nordestinos para o sudeste levou para a corte muitos cativos “brancos”, filhos 

e netos de escravas mulatas. Além disso, a escravidão por dívida também era comum, 

embora o censo de 1872 também indicasse uma manobra ideológica. De acordo com 

os organizadores do censo, no Brasil havia entre os escravos 69% de negros e 31% de 

pardos, mas nenhuma referência aos escravos brancos. A visibilidade desses cativos 

se dá na crônica jornalística, em incidentes como o publicado pelo Jornal do 

Commércio, em 1858, sob o título “Escravo Branco”. O artigo se refere a um homem 

branco, de olhos azuis, que pede na praça do comércio que lhe ajudem a comprar a 

alforria. De acordo com o artigo, a história do homem era verdadeira e os passantes, 

sensibilizados, arrecadam 1600 contos de réis para alforriar o tal escravo branco 

(ALENCASTRO, 1997). Como se vê, o sistema escravista do Brasil era diferente do 

romano ou grego por uma razão simples: o cativeiro se legalizava pela discriminação 

racial. O escravo tinha que ser negro ou mulato. Exceto uma: As tintas pretas da prensa 

se misturariam às páginas brancas de susto para mostrar que havia no Brasil uma 

escrava que o censo havia ignorado, talvez porque ela usasse tamanquinhos de 

marroquim. O seu nome era Isaura.  

Esta pesquisa insere-se nos estudos da Semiótica, no espaço de 

interseção com os estudos comparados, aqui situados entre as diferentes áreas de 

conhecimento, inclusive Música e Televisão. A intenção é fazer um cruzamento de 

textos diferentes – de artisticidades variadas - como também discernir aquilo que cada 

um traz ao outro. A pesquisa nos levará a combinar história e análise sincrônica. 

Vamos, por isso, estabelecer as características do país nos períodos distintos: 1875, 

quando no lançamento da obra original; e 1976, quando podemos observar as 

transformações pelas quais o romance passou na medida em que mudou de veículo. 

Para concretizar essa proposta, serão apontados quatro capítulos significativos da obra 
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na TV. A escolha recaiu sobre essa forma de expressão para saber em que sentido a 

Televisão comprova o mito ou produz outros.   

O primeiro capítulo dessa pesquisa, Isaura no Espelho: Reflexões 
Teóricas, vai servir para explicitarmos algumas questões acerca de Identidade, Mídia, 

Literatura e Mestiçagem.  No capítulo 2, Mídia e Literatura: Vidas Cruzadas, 

confirmam-se os reflexos do estilo folhetinesco no nosso modo de produção cultural. A 

influência do melodrama neste gênero e os seus desdobramentos, no Rádio e na 

Televisão, complementam o capítulo, que faz ainda um paralelo entre o imaginário 

norte-americano e o brasileiro, representado por mídias distintas. Lá, pelo cinema; no 

Brasil, com a Televisão.    
No capítulo 3, O Autor e a Escrava Ideal, será desenvolvido um perfil de 

Bernardo Guimarães baseando-se na sua cronologia, no esboço biográfico e crítico de 

Basílio Magalhães e na produção poética do próprio Bernardo, reunida num único 

volume por Alphonsus de Guimarães Filho em Poesias Completas de Bernardo 

Guimarães (1959). No tópico A Escrava Isaura e a Liberdade Vigiada, o porque da 

problemática do negro ter sido representada por uma escrava jovem, bela e de 

aparência branca. Para completar, a obra sob o ponto de vista de vários críticos 

literários, tais como Massaud Moisés, Manuel Cavalcanti Proença, Renato Cordeiro 

Gomes e Maria Nazareth Soares Fonseca.    

O que faz da personagem-título da obra de Bernardo Guimarães um mito 

da nossa literatura e quais os arquétipos que nela são personificados serão os assuntos 

tratados no capítulo 4, Ave Isaura: o Mito da Escrava Branca. Aqui a proposta é 

buscar referências à figura da mulher mestiça e da escrava branca desde o romance 

grego, no período Alexandrino (séc. III ao I a.C) até chegar em A Cabana do Pai 

Tomás, de  Harriet Beecher Stowe, fazendo com este último um estudo comparativo, 

visto que o romance da norte-americana exerce certa influência sobre A Escrava Isaura.  

Além disso, destacaremos os mitos a que se refere Bernardo Guimarães no decurso da 

obra, tendo como fonte neste capítulo autores como Gilbert Durand, Salvatore 

D’Onofrio e Pierre Brunel.  Faz-se necessária também uma rápida incursão pelo 

Modernismo, representada pelo ensaio A Escrava que Não é Isaura, de Mário de 

Andrade, para compreender a diferença entre essas duas cativas da nossa literatura.  
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No tópico Telemítica: A Escrava Isaura Diante da Vênus Platinada, será vista a 

relação do mito com a mídia, no que concerne a importância da televisão na criação e 

consolidação do mito e em particular ao papel da Rede Globo de Televisão no tocante 

às adaptações feitas por Gilberto Braga na obra de Bernardo Guimarães. A 

interferência de Isaura também se dá no meio musical. Na música erudita com a valsa 

brasileira “A Escrava que não era Isaura”, de Francisco Mignone; e na TV, a adaptação 

do poema de Jorge Amado, Retirantes, por Dorival Caymmi – utilizado na abertura da 

novela e em várias cenas para pontear a condição e a origem de Isaura. Para a análise 

das obras, foram de fundamental importância as observações feitas na forma de 

entrevista, pelo maestro Sérgio Barza, professor de História da Música e Estruturação 

(Harmonia e Morfologia), regente da Orquestra de Câmara de Pernambuco e da 

Sinfônica do Conservatório Pernambucano de Música.  

Em A Escrava Isaura, a protagonista é uma mestiça, filha de uma escrava 

mulata com um português. No entanto, ela fala francês com fluência, toca piano, canta 

como uma musa e tenta se passar por branca para conseguir a liberdade, mudando 

inclusive de identidade. Seguindo a trajetória de Isaura/Elvira pode-se aplicar várias 

abordagens sobre a questão da Identidade e estudos da Semiótica. A imagem e a auto-

imagem do mestiço serão tratados, portanto, no capítulo 5, A Escrava Isaura entre 
Sobrados e Mocambos, em que vamos recorrer a obra de Gilberto Freyre num misto 

de ficção e realidade na tentativa de (re)criar o Recife na época do Segundo Império, 

para onde foge a personagem Isaura na obra de Bernardo Guimarães. Aqui, 

reuniremos observações de Freyre, pesquisas feitas no Museu da Cidade do Recife e 

na Fundação Joaquim Nabuco e em periódicos como o Diário de Pernambuco e o 

Jornal do Commercio para demonstrar o cenário político e social na época do Segundo 

Reinado e assim discutir a mestiçagem e construção do nosso imaginário.  

Por fim, este trabalho reúne no Recorte Semiótico, gravuras, fotos e 

pinturas da época, assim como as partituras musicais completas das obras “Retirantes” 

e “A Escrava que não era Isaura”, da dupla Jorge Amado e Dorival Caymmi e Francisco 

Mignone, respectivamente. 

Partimos da reflexão de que “não somos um povo exclusivamente branco, 

e não devemos admitir essa maldição da cor; pelo contrário, devemos tudo fazer para 
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esquecê-la” (NABUCO apud: MOTA, 1998: 105). A proposta do líder abolicionista 

Joaquim Nabuco tem sido seguida à risca, mas às avessas. O nosso trabalho é uma 

nova tentativa de trazer à luz aspectos da nossa brasilidade mestiça: branca de alma 

negra. Uma definição pode sugerir uma identidade clichê. Não é essa a nossa proposta. 

Embora Isaura seja uma afro-descendente de pele branca, entendemos a mestiçagem 

como um desdobramento social e histórico natural do nosso país. A nossa identidade é 

polissêmica, identifica-nos com o momento. Somos dotados de uma série de 

identidades que se entremesclam.  

Na busca pela solução do dilema secular representado através do aspecto 

mestiço do nosso povo, deparamo-nos não só com a problemática da identidade, mas 

também do multiculturalismo e da tolerância. O debate contra as afirmações 

hegemônicas do branco ocidental não ignora a tentativa de preservar o múltiplo. Esse 

direito de ser diferente, de forma contratual, estabelece a tolerância – o que muitas 

vezes pode significar indiferença, desinteresse ou relativismo.   

Reconhecendo-nos mestiços temos a senha que nos dá acesso à 

subjetividade libertária. Somos impuros, no melhor sentido: feitos de bricolagens e 

embebidos do passado. Autênticas obras de arte ambulantes. Olhos fixos no 

caleidoscópio eletrônico que nos dá visibilidade dinâmica do coletivo também 

heterogêneo e com o qual podemos nos identificar. Feita assim, a sociabilidade, passo 

seguinte, vai extrapolar os limites da democracia multicultural que alguns países 

experimentam, e que no Brasil ensaia os primeiros passos, sempre no ritmo da 

globalização. 

Ciente de tudo isso, Isaura não estaria mais condenada a um viver num 

gueto. Não precisaria apelar para o sistema de cotas para chegar a universidade nem 

se disfarçar de Elvira para ser aceita pela sociedade. Ser mestiço é que o nos faz 

semelhante ao outro. É o caminho mais curto para a libertação.  

 

 

 

 

 

 17



1. Isaura no Espelho: Reflexões Teóricas 

 

Como se forma a identidade cultural? Por que a elite tende a desprezar 

formas populares de expressão e obras que caem no gosto das camadas menos 

privilegiadas da sociedade? Até que ponto o imaginário é moldado pelos meios de 

comunicação e por quem detém o poder da informação? Quando será dado ao 

“subordinado” o direito da fala e ao “diferente” o espaço no latifúndio literário? Numa 

obra como A Escrava Isaura é possível aplicar as teorias da pós-modernidade, discutir 

a construção da identidade – no nosso caso do elemento mestiço - e as implicações 

que resultam da adaptação de uma obra literária para a televisão. Uma trama que se 

desenvolve a despeito das críticas e sob o olhar atento de quem espera avidamente o 

próximo capítulo.  

Nesta pesquisa vamos-nos confrontar com vários outros fatores que 

interferem no processo da comunicação quando o diálogo com o “leitor” se dá no 

folhetim eletrônico. Tendo a arte literária como matriz demonstraremos a relação única 

do gênero folhetinesco com o público, principalmente no Brasil. Essa conquista pode-se 

refletir no pastiche e na fragilidade de um mosaico de ideologia que edifica o sonho de 

muitos teóricos e estudantes. Neste trabalho merece destaque a observação de Steven 

Connor: “as instituições literárias têm um impacto muito menos direto sobre a escrita 

contemporânea, simplesmente porque não têm os mesmos meios econômicos para 

impor restrições a quem não se enquadrar, e porque não existem canais de 

comunicação entre departamentos de literatura e editoras”. (1993:87) 

A problemática que nos interessa não é a que enxerga tão somente a 

“alta” cultura num texto de Machado de Assis ou Eça de Queiroz, e critica a Televisão 

por causa de suas produções. Fábio Lucas (2001), em Literatura e Comunicação na 

Era da Eletrônica, evoca Clean Brook, autor de Literature and Knowledge, que afirma: 

“o inimigo mais mortal da literatura, naturalmente é a pseudoliteratura, inclusive as 

obras inspiradas naquelas três musas bastardas: propaganda, sentimentalismo e 

pornografia”. A afirmação soa como um estigma para muitos folhetins eletrônicos, assim 

como faz lembrar nitidamente a relação da TV com aquelas três “vagabundas”. O fato, 
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como veremos a seguir, é que essa união fez surgir um vasto campo de pesquisa para 

as teorias pós-modernas.  

Para alguns autores, no entanto, muitas tendências tidas como pós-

modernas são na verdade uma intensificação seletiva de certas características do 

próprio modernismo. Ihab Hassan (1971) acredita que a vontade de desestruturação, 

considerada uma das características do pós-modernismo, já está presente em obras do 

Marquês de Sade, e é também uma qualidade consistente no modernismo. Apesar de 

Hassan considerar a inexistência de uma ruptura absoluta entre os dois movimentos, 

ele acaba por estabelecer no posfácio do seu O Desmembramento de Orfeu termos 

que colocam o modernismo e o pós-modernismo como forças opostas: onde havia 

romantismo, ele vê o dadaísmo; o propósito dá lugar a espontaneidade; a totalização no 

modernismo é mais notória que a desconstrução, destaque do pós-modernismo; a 

metáfora estaria mais presente no primeiro, e a metonímia no segundo. Seguindo essas 

pistas, percebe-se que TV é uma vitrine para o pós-modernismo – um mundo de 

imagens (dadaísta), onde o acaso (espontaneidade) pode render alguns pontos a mais 

de audiência e causar uma mudança na grade de programação (desconstrução). Um 

espaço onde a velocidade do fluxo de informação não deixa lugar para a poesia 

(metáfora). E como seria o sujeito que se coloca em frente à telinha? 

Fundador do Centro de Estudos Culturais da Universidade de 

Birmingham, Stuart Hall (1992) desenvolveu três concepções de identidade em A 

Identidade Cultural na Pós Modernidade. O primeiro sujeito seria o do Iluminismo, 

período em que o indivíduo se mostra centrado, dotado da capacidade de 

discernimento e ação. O “eu”, individualista, é a identidade. A identidade “dele”, pois o 

sujeito do Iluminismo é descrito como masculino.  A segunda noção, a do sujeito 

Sociológico, baseia-se num reflexo da crescente complexidade do mundo moderno. Ele 

seria formado na relação como o meio social, e junto com ele ponderariam os valores, 

sentidos e símbolos – a cultura – do seu mundo. Essa interatividade seria a 

responsável pelo diálogo contínuo entre os mundos culturais “exteriores” e as 

identidades que esses mundos oferecem. Dessa forma o sujeito estaria também 

fazendo parte de um todo, ou seja: atrelado à estrutura, reciprocamente unificado e 

predizível. 
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O sujeito pós-moderno advém justamente de uma fragmentação, pois 

costurou em si identidades contraditórias ou não-resolvidas. As mudanças estruturais e 

institucionais das identidades que compunham as paisagens culturais não mais 

asseguram a conformidade subjetiva.  

O processo de identificação tornou-se assim variável, provisório e 

problemático e é dele que emerge o sujeito pós-moderno. Esse camaleão vai assumir 

diferentes identidades na medida em elas são deslocadas. Hall vai além ao afirmar que 

a identidade unificada que construímos não passa de uma confortadora “narrativa do 

eu”. Segundo ele, a multiplicação de sistemas de significações e representações 

culturais faz com que possamos nos identificar, mesmo que temporariamente, com 

várias identidades possíveis. Stuart Hall trabalha a hipótese de que as identidades 

culturais modernas estão sendo descentradas, ou seja, deslocadas ou fragmentadas. 

Tanto que, acredita, as formulações que faz podem ser consideradas provisórias e 

abertas à contestação.  Essa “descentração” do sujeito ganha força com a observação 

do crítico cultural Kobena Mercer (1990), quando ele diz que “a identidade somente se 

torna uma questão que está em crise, quando algo que supõe como fixo, coerente e 

estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza”. Teóricos como ele 

acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso, visto que as 

mudanças culturais estão fragmentando o gênero, a sexualidade, a etnia, a raça e a 

nacionalidade – valores que no passado tinham fornecido sólidas localizações como 

indivíduos sociais. 

Diante dos olhos desse sujeito, como sugere Eco, a obra artística assume 

a função de “Obra Aberta”, no sentido de permitir leituras variadas e interpretações 

diferentes. No sistema criado pelos meios de comunicação, por exemplo, o ruído é um 

obstáculo (e num telejornal, a metáfora poderia ser encarada como tal) . Mas, mesmo 

na transmissão ao vivo de um espetáculo televisivo, lá estão o princípio da casualidade 

e a idéia de obra inacabada ou em movimento. O trânsito do artista entre sistemas 

diversos é um dos caminhos que devem ser compreendidos por aqueles que 

conseguem relacionar-se com o modo de produção industrial da cultura.  

O rompimento das fronteiras culturais é comum quando a informação e a 

produção artística dependem dos meios de comunicação de massa.  E mesmo quando 
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analisamos uma obra literária, não se pode deixar de perceber que a maioria dos 

autores contemporâneos não consegue se manter alheia às influências do cinema ou à 

velocidade da narrativa televisiva. O caminho da homogeneização dos costumes, uma 

via cada vez mais larga em que o artista se vê obrigado a seguir o trânsito e a ordem 

capitalista, levou a cultura de massa ao banco dos réus, no debate iniciado por Umberto 

Eco em Apocalípticos e Integrados. A diferenciação entre essas duas categorias, 

segundo Eco, se dá não só na maneira como eles encaram a crescente influência da 

mídia no modo de produção artístico-literária, mas também em como os operadores 

culturais enfrentam um sistema de condicionamentos dessa indústria sem o qual torna-

se difícil a comunicação com os semelhantes. 

Os “apocalípticos” alertam o tempo todo para o perigo que a cultura de 

massa, e de modo especial a mídia, representa para a literatura. Umberto Eco (1979) 

relembra as observações do norte-americano Dwight Macdonald, que nos anos trinta 

estabeleceu uma distinção entre a cultura de massa (masscult) e uma cultura pequeno-

burguesa (midcult). A primeira, num certo sentido, inofensiva e desprezível, seria 

composta por quadrinhos, filmes de segunda categoria e música para adolescentes, 

entre outras sub-produções. A midcult, ao contrário, faz uso dos suportes da obra 

convencional para criar uma paródia no seu pior sentido, reduzindo-a até que se 

transformasse num objeto de consumo.  De um modo simplista, os primeiros 

“apocalípticos” acreditavam que qualquer obra que caísse nas graças do grande público 

não seria digna de reconhecimento. Desde então, várias críticas pairam sobre o 

pensamento “apocalíptico”, que acusa o consumidor/homem-massa de conseguir 

reduzir todo produto artístico. Por fim, Karl Markus Michel reconhece que o produto 

dessa indústria vai exercer tamanho fascínio que, não raro, o que pode ser considerado  

de baixa qualidade também tem o poder de estimular o intelecto e a emotividade. 

Segundo Eco pode-se discordar do pensamento “apocalíptico”, mas é 

importante desenvolver uma posição dialética em relação a esse debate. Mesmo quem 

se diz “integrado” ao novo modo de produção cultural não pode negar que os mass 

media criam uma homogeneização dos costumes e do pensamento, destruindo as 

características de cada grupo étnico ou, absorvendo-as, transforma as suas 

singularidades de acordo com uma cultura “superior”. Por causa das regras da oferta e 
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da procura, só é oferecido ao público o que ele deseja ou, no máximo, aquilo o que a 

força da publicidade e do consumo impele-o a consumir – os mass media são feitos 

para o entretenimento e o lazer, não carecem de um esforço para o entendimento, 

exigindo do receptor apenas uma atenção superficial. Por outro lado, os apocalípticos 

precisam lembrar que embora o cidadão comum se veja desmoralizado em certos 

programas televisivos, ele tem agora um espaço que antes, quando apenas os 

intelectuais tinham o direito aos bens culturais, nem poderia sonhar.  

A tônica da pós-modernidade está na fugacidade com que esse processo 

acontece. E em nenhum outro campo ela se realiza tão completamente quanto na TV. A 

velocidade está presente no discurso ligeiro e editado, no espaço que é limitado pelo 

número de anunciantes e na preocupação com a linguagem oral quando se sabe que o 

telespectador não pode ficar disperso antes da próxima atração. A identidade desse 

sujeito se molda sem reflexão. Pierre Bourdieu (1996) observa que a televisão faz o 

indivíduo viver na urgência, sem tempo para pensar e num espaço onde o lugar comum 

é o único cenário. E faz uma importante ressalva quando se refere ao jornalismo, um 

companheiro inseparável da literatura quando o assunto é o folhetim: “A televisão é um 

instrumento de comunicação muito pouco autônomo, sobre o qual pesa uma série de 

restrições que se devem às relações sociais entre os jornalistas, relações de 

concorrência encarniçada, implacável, até o absurdo, que são também relações de 

conivência, de cumplicidade objetiva, baseadas nos interesses comuns ligados à sua 

posição no campo de produção simbólica e no fato de que têm, em comum, estruturas 

cognitivas, categorias de percepção e de apreciação ligadas à sua origem social, à sua 

formação (ou à sua não formação)” (BOURDIEU, 1997:51).  O filósofo e sociólogo 

francês que também estudou o “campo literário”, como ele denominou o microcosmo de 

escritores, críticos e editores, combate à exclusão social e as convenções do mundo 

intelectual. Bourdieu acredita que a Televisão produz uma espécie de fast-food cultural, 

alimento intelectual de baixo teor cultural destinado às massas menos cultas. Ao levar 

adiante a proposta dessa nomenclatura, Bourdieu diz que estão reservados aos fast-

thinkers – profissionais que conseguem se adaptar aos conflitos e a dinâmica do 

veículo - os papéis de destaque no enredo que se desenvolve a partir daí. 
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Pois não bastasse o folhetim, objeto do nosso estudo, ser desprezado por 

boa parte dos acadêmicos e dos intelectuais que fazem a Literatura, o é também por 

quem divide espaço com ele na página do jornal ou na grade de programação das 

televisões comerciais. Aos jornalistas interessa a “realidade” da notícia, embora nem 

sempre eles percebam que os fatos divulgados nos meios de comunicação não passem 

de “realidades construídas”. Neste caso, veremos que a convivência por vezes forçada 

entre o folhetim e o jornalismo fez com que certas características de um passassem 

para o outro. Se por um lado, o jornalismo foi forçado aos poucos a criar dramas diários 

e desenvolver um estilo espetacular – e nesse sentido um tanto ficcional – ao folhetim 

coube a responsabilidade de tratar temas “sérios”, que se aproximassem da realidade e 

do dia a dia dos leitores. Ambos dividem a responsabilidade de manter o público atento 

e de superar a concorrência – isso se reflete diretamente no acompanhamento que se 

passou a fazer nos índices de audiência, hoje principal fator de referência entre os 

anunciantes.  

Na mídia, o dominado, sem saber que constitui muitas vezes uma maioria, 

fala pouco. E baixo. O Cineasta Joel Zito Araújo (2000), chama a atenção para o fato de 

Escrava Isaura, lançada na TV cem anos depois do romance, de Bernardo Guimarães, 

pouco refletir a cultura e a resistência negra à escravidão, acabando por fazer uma 

espécie de releitura do regime escravocrata a partir do olhar de quem está na casa 

grande. Araújo chama a atenção para o fato da a escrava negra de maior sucesso da 

nossa TV (e da nossa ficção) ser tratada, pelos autores, como branca.  

Mas será que é preciso ser branco, ou se passar por um, para se fazer 

ouvir? No tema em questão a televisão brasileira representou durante muito tempo uma 

força contrária a criação de uma identidade brasileira. Benedict Anderson (1983) 

argumenta que a identidade nacional é uma comunidade imaginada e neste trabalho 

veremos que o retrato da nossa nação está na estória dessa mulher mestiça, que tenta 

se passar por branca trocando de identidade – pois só assim consegue a liberdade, a 

ascensão social e o amor. Tentativa malograda quando o desfecho da trama é adiado. 

A verdade é que é o herói branco e rico que vem resgatá-la da senzala.  

No artigo Estética de Massa e Tecnologia das Imagens, Um Estudo de 

Sociologia da Televisão, o pesquisador Cláudio Cardoso de Paiva, afirma que “um olhar 
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mais cuidadoso sobre a ficção brasileira revela que as telenovelas consistem num vetor 

privilegiado para a observação da cultura do país, porque através delas nos 

aproximamos do “homem imaginário brasileiro”, dos símbolos que organizam a vida em 

sociedade”  (Engenho Revista de Cultura) . 

A matriz desse processo, em que a obra elitista se rende a forma de 

consumo capitalista se dá com o folhetim. Essa narrativa adaptada ao gosto do leitor 

“médio” vai aumentar a tiragem dos jornais, que por sua vez, vão promover a literatura. 

Cultura e mercadoria nunca mais seriam as mesmas... 

A proposta de Eco, de abrir uma discussão ampla sobre os meios de 

comunicação de massa e a produção dos bens culturais, e até mesmo uma revolução 

no discurso, tornando o persuasivo cada vez mais próximo do poético, não descarta a 

contribuição dos teóricos da escola de Frankfurt, que nos apresenta um ponto de 

partida útil, embora por demais pessimista e conservador. Walter Benjamim foi a 

primeira voz dissonante ao alertar para o fato de que a indústria cultural também 

poderia ter um potencial emancipador para um público que confunde o real com o 

imaginário e tem suas emoções manipuladas pela indústria do entretenimento e pela 

sociedade do espetáculo.  

A Escrava Isaura e os seus desdobramentos midiáticos vão resultar num 

casamento de interesses (jornalismo e literatura) como o de Jasão com a filha de 

Creonte; numa  uma história de preconceito como O Direito de Nascer, já que muitos 

vêem na telenovela uma filha ilegítima da “alta cultura”; em fugas espetaculares em 

busca da liberdade criativa e do lucro (jornal/rádio/cinema/televisão) e da crise de 

identidade da Literatura – qual o seu papel nesse enredo que mistura amor, ciúme e 

desprezo? Que paralelos podemos estabelecer entre a evolução do gênero folhetinesco 

e a estória da bela escrava chamada Isaura?    

No Brasil, o papel da telenovela se confunde com a definição da própria 

cultura que a gerou. De acordo com Edgar Morin: “ela constitui um corpo de símbolos, 

mitos e imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de 

projeções e de identificações específicas”; e prossegue: “ela se acrescenta à cultura 

nacional, à cultura humanista, à cultura religiosa, e entra em concorrência com estas 

culturas” – Morin se refere à cultura de massa. O primeiro volume de Cultura de Massas 
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no Século XX, dedicado à neurose, escrito no início dos anos 60 e já na nona edição, 

se mostra atualíssimo. Um dos capítulos se refere ao romance popular. Morin acredita 

que o imaginário vai-se modificar no século XIX justamente no folhetim de imprensa. É 

ele, o folhetim, que vai conseguir fazer como que a corrente burguesa e a popular 

sigam de mãos dadas. As aventuras rocambolescas tão ao gosto das camadas 

consideradas menos cultas vão influenciar autores com Balzac e Victor Hugo. O gênero 

que surge a partir daí é híbrido, e o público que se forma também, dividido entre a 

leitura das notícias do jornal e a curiosidade pelo desenrolar de tramas popularescos.  

As histórias, em que a vida cotidiana de gente do povo se mistura à dos burgueses 

ricos e de nobres, são envoltas em mistérios e desfechos surpreendentes. Funde-se o 

real e o onírico, exercício do imaginário que não se apresenta pela primeira vez, visto 

que a tragédia grega traz em si essa característica, mas sem dúvida ganhou forma e 

impulso com o advento do mass media. 

Morin observa que as produções guardam traços de suas matrizes. 

Enquanto a tendência burguesa mantém o olhar sobre os conflitos de sentimentos, 

psicologismos e triângulos amorosos, a corrente popular – agora adaptada ao quadro 

urbano - continua fiel à tradição do teatro grego e elizabetano, onde os temas 

melodramáticos prevalecem.  A cultura industrial nascente na primeira metade do 

século XX incorpora, inicialmente, a corrente popular às produções cinematográficas. O 

público que se instala nas salas de projeção é o mesmo que consumia os romances 

folhetins baratos do século XX. O sincretismo entre as tendências acontece a partir da 

década de 30. Molda-se então a cultura de massa na sua característica original, agora 

amplamente inserida no quadro da civilização técnica. 

Essa trajetória da cultura de massa é a mesma dos movimentos culturais 

das sociedades ocidentais: a corrente popular é a propulsora e domina o cenário num 

primeiro momento, enquanto que a burguesa se desenvolve em seguida. Edgar Morin 

chama a atenção para dois novos fenômenos que agora despontam: a intensificação e 

a extensão que esse processo assume com o advento do audiovisual, com o cinema e 

a televisão. A vida aparece em movimento real, não está mais estática como nas 

páginas de um livro ou jornal.  A cultura impressa se transforma e é reintegrada pela 

civilização técnica que emerge, agora sujeita a industrialização generalizada. Dessa 
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metamorfose surge uma cultura onipresente. E contraditória. A festa é substituída pelo 

lazer, o homem vira “audiência” de um espetáculo em que sua presença é, ao mesmo 

tempo, uma passividade física. 

O conceito de dominação pode ser traçado a partir daí. Dentro desse 

processo que se desenvolve com o advento dos meios e comunicação de massa, todas 

as características de uma sociedade e da identidade do sujeito vão sendo retocadas. 

Neste sentido Gayatri Spivak alerta para uma armadilha imediata: o fato de que para o 

pensamento ser aceito é preciso ser o desdobramento de uma lógica recorrente nos 

países mais desenvolvidos. O fato de a protagonista do romance de Guimarães ser 

“branca”, culta, católica, exímia pianista, bela e, mesmo escrava, resignada, ajudou o 

autor a conseguir sucesso e aprovação do público. 

Para a nossa pesquisa, a denominação “mestiçagem” é a que atende de 

forma mais coerente às propostas desenvolvidas. No século XIX, a formulação inicial 

sobre o nosso povo se fundamentava nas três raças (branca, indígena e negra) e o 

conceito de nacionalidade se confundia com o de cruzamento entre espécies. Essa 

generalização emergiu por volta de 1870 (cinco anos antes do lançamento do livro de 

Bernardo Guimarães) e difundia um ponto de vista “positivista, darwinista e com uma 

forte influência de inspiração racista, então vigente na Europa” (ABDALA JÚNIOR,  

2001:208). Se, nesse período, a mestiçagem é interpretada pelo crítico Sílvio Romero 

como uma força ideológica capaz de contribuir para a unidade nacional, ele também a 

vê como um canal para a instabilidade moral na população (ABDALA JÚNIOR, 2001). 

Casa Grande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre, muda esse paradigma. Embora o 

sociólogo demonstre que a democracia racial tenha-se favorecido do espírito libertino 

do colonizador português - e o crescimento da população mestiça o confirme -  Freyre 

não perde de vista a estratificação social, tema que ele aborda com lucidez ainda maior 

em Sobrados e Mucambos (1936).  

A mestiçagem, sob a ótica de Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro (1995) e 

O Brasil com Problema (1995), não tem a conotação “biológica” de Romero nem 

“democrática” de Freyre. Para isso, ele desenvolve conceitos como os de cunhadismo e 

de ninguendade para explicar a formação do nosso povo. Esse segundo termo chama a 

atenção por fazer do brasileiro, a síntese do pós-moderno: “Desindianizando o índio, 
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desafricanizando o europeu e fundindo suas lembranças culturais que nos fizemos” 

(1995:13). Não parece necessário, portanto, falar em hibridismo ou transculturação para 

definir a nossa pluralidade no contexto do pós-moderno. A “Nova Roma” de que nos 

fala Darcy se ergue sob a égide do multifacetado, com a confluência de povos 

africanos, europeus e indígenas que se misturam em terras brasileiras infinitamente. 

A Escrava Isaura reúne na protagonista a figura de uma jovem mulher de 

ascendência negra - uma mestiça – um grupo étnico com o qual a maioria dos 

brasileiros não se identifica, conforme mostra o censo 2000 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Na verdade, os relatórios do censo do IBGE nunca mostraram a 

realidade quando o quesito é a etnia. Mesmo quando o recenseador parou de definir a 

cor do recenseado, a partir de 1980, os entrevistados não deram fim às distorções. 

Segundo o Censo de 1991, a população brasileira era formada de 51,75% de brancos, 

42,6% de pardos, 5,01% de pretos, 0,43% de amarelos e 0,20% de indígenas. Pelo 

critério adotado pelo IBGE, "Cor ou Raça" é a "característica declarada pelas pessoas 

de acordo com as seguintes opções: branca, preta, amarela, parda ou indígena".  É 

visível que o País não tem apenas 5% de negros e tampouco o excessivo número de 

52% de brancos. A faixa da população que não se declara branca, preta, amarela ou 

índia é especificada como "mulata", "mestiça", "cabocla", "mameluca", "cafuza", 

“roxinha”, “carnaúba”, etc. A briga ideológica travada pelos grupos de conscientização 

da raça negra na mídia fez aumentar o número de pessoas que se assumiram como 

negras no censo de 2000 em 1,2%, passando dos 5 % em 1991 para 6,2% em 2000. 

Surpreendentemente o número de pessoas brancas também cresceu, de 51,75%, em 

1991, para 53,8% no ano de 2000. Já o número de pessoas pardas diminuiu, de 42,6% 

para 39,1%. O resultado do censo pode indicar uma série de possibilidades e não 

apenas o fato festejado pelas organizações da consciência negra de que uma parcela 

da população passou a assumir a própria cor. A diminuição de “pardos” também pode 

sugerir a diminuição de casamentos inter-raciais, as relações fechadas entre pessoas 

brancas ou mesmo a “invisibilidade” do mestiço na nossa sociedade. É como se o 

tempo pudesse transformar em cinzas o nosso passado negro e índio. Sobre esse 

processo de “embranquecimento”, as observações de pesquisadores como Luiz Felipe 
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de Alencastro, João José Reis, Ana Maria Mauad e Maria Luiza Reanaux acerca do 

Brasil no período do Império servem como preciosas referências ao nosso estudo. 

No artigo Nem Branco Nem Preto, Sérgio Buarque de Gusmão (2002) 

alerta: “a associação entre a demografia e o movimento negro reforça a militância que 

tenta empreender lutas sociais a partir da cor da pele de agentes politicamente 

corretos. Classificar todo pardo como negro faz parte do equívoco multiculturalista do 

movimento. É um artifício, num país racista, para valorizar a causa negra”. E levando 

adiante um pensamento já apontado por Darcy Ribeiro “mestiço é que é bom”, Sérgio 

Buarque de Gusmão prossegue: “a mestiçagem é a arma mais eficaz contra o racismo, 

e o caminho mais curto para a democracia racial a ser perseguida ao longo dos séculos 

por qualquer sociedade democrática. Em contrapartida, o movimento negro e os 

demógrafos do IBGE costuram um retrocesso bipolar de “raças", como fazem os 

americanos” (Periódico Contra-Corrente).  O professor Mário Maestri aponta a 

pequenez desse radicalismo racial: "Trata-se essencialmente de tornar mais negro o 

capitalismo brasileiro”.  

Há, portanto, um entendimento de que a pobreza une a todos, brancos e 

negros. Por outro lado, não se pode  negar que entre a população mais pobre, a maior 

parte é de negros. E que ser branco, numa sociedade racista, é vantajoso na hora de 

pleitear uma vaga no mercado de trabalho. Não há contra o cidadão de pele clara uma 

coisa chamada estigma. 

Poderíamos enumerar várias tele-produções que certamente dariam 

espaço para tantas polêmicas quando as que prometem advir do estudo do romance de 

Bernardo Guimarães. Talvez, como pensam os “apocalípticos”, a televisão não passe 

de uma usina de mitos sem pedegree, mas compreender o fenômeno pode servir para 

apontar os vícios estéticos e ideológicos que fazem – ou daqueles que fazem da TV - 

ainda que mais próximo da interatividade e da era digital, um veículo limitado.  

O folhetim eletrônico ainda acena. Na sua bagagem, carrega a resposta 

para muitas questões. Quem define a Academia como um porto seguro acredita que o 

lenço branco manchado de carmim, que se vê ao longe, representa uma ruptura 

definitiva com a alta cultura. Outros vêem no gesto um convite. Quando a TV fala 
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sozinha na sala, é também a voz do povo que se faz ouvir. É o mesmo canto triste que 

ecoa na senzala. Ouçamos o que ele tem a nos dizer... 
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2. Vidas Cruzadas: Literatura e Mídia 

 

Começa agora um baile repleto de signos em que a Literatura vai dar a 

honra da contra-dança aos veículos de comunicação de massa. A música tem o ritmo 

alucinante que transforma a leveza da bailarina em superficialidade e a multiplicidade 

de gêneros em pastiche. O Folhetim, que mais tarde dará origem à telenovela, nasce já 

inebriado pelos aplausos de uma platéia que só enxerga o mundo irreal criado pela 

indústria do entretenimento. Abrir os olhos dessa audiência pode revelar que por trás de 

um casamento de interesses existe, de fato, uma história de amor tão interessante 

quanto dos nobres textos da chamada alta literatura. 

Como afirma Borelli (1996), falar de gêneros audiovisuais é dialogar com a 

literatura. Por isso, na telenovela, pode-se encontrar seculares tradições culturais. A 

primeira é o melodrama, termo introduzido por Jean-Jacques Rousseau para referir-se 

a um tipo de produção do teatro musical em que a tônica está nos dramas sentimentais 

e individuais, rico em momentos de conflito e sentimentos profundos (dor, ira, prazer, 

amor) e no qual texto e música gozam da mesma importância (ENRIQUEZ, 1990). A 

estética do melodrama busca atingir, através do seu conteúdo sentimental, moralizante 

e otimista, todos os sentidos ao mesmo tempo (PRADO, 1972). 

Apesar das temáticas arquetípicas, e por isso previsíveis, em que 

mocinhos e vilões, pobres e ricos e justos e injustos se enfrentam em situações de 

amor, ódio, mistérios e desprezo, o melodrama sempre contou com a simpatia popular. 

O leitor do melodrama sente-se “cúmplice” do autor, pois ele, o público, sabe de toda a 

trama e vive a angústia de não poder resolver os conflitos dos personagens. Resta 

esperar que a verdade “liberte” os personagens.  

Num caminho de ruptura e descontinuidade, a telenovela encontra 

também parentesco com o folhetim, uma história parcelada, cheia de suspense que traz 

temas recorrentes como orfandade, falsas identidades, troca de gêmeos, testamentos 

extraviados e amores impossíveis. A difusão do folhetim, na França, se deu numa 

época em que as classes menos abastadas se alfabetizavam (principalmente na 3a 

República, a partir de 1870). O reinado de Napoleão III deu grande importância ao 

ensino público. Já por volta de 1852 começaram a surgir as primeiras escolas para 
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moças e bibliotecas populares e escolares, a exemplo do modelo inglês. Na imprensa, 

as letras de músicas, charadas e crônicas curtas, eram o anúncio do que estaria por vir: 

os faits divers, as crônicas mundanas e mais tarde o romance de feuilleton. Para a 

estória seriada estava reservado o rodapé da página. Nele, no folhetim, o leitor 

encontrava uma linguagem grandiloqüente, uma atmosfera mágica e muito 

sentimentalismo. Os autores evitavam a discussão de temas “difíceis”, destinados a um 

público mais “culto”. Mas eles também não perdiam de vista os acontecimentos 

cotidianos.  Criou-se, então, um tipo de literatura que tem certas afinidades com o 

cordel, na busca pela ressurreição do mito heróico, do triunfo do bem sobre o mal e na 

presença do companheiro heróico. Com essa combinação de ingredientes o folhetim 

caiu no gosto popular.  

Assim, os Meios de Comunicação de Massa e a Literatura pareciam ter 

nascidos um para o outro. E, como personagens tragicamente unidos pelo destino, 

cresceram juntos. Se a produção de livros que no ano de 1850 era de 7.658 títulos, ela 

chega a dobrar em 1889. O mesmo fenômeno pode ser observado nos jornais da 

época. Em 1836, todos os jornais parisienses juntos faziam uma tiragem de 70.00 

cópias. Dez anos depois esse número aumentou para 200.000 exemplares e em 1889, 

só o Petit Parisien passou a imprimir 775.000 páginas (MEYER, 1982). E o sucesso do 

gênero criado por Emile de Girardin, o folhetim, atraiu a atenção de escritores como 

Balzac, Alexandre Dumas, Victor Hugo e Eugene Sue.  

Marginal por excelência, o folhetim não foi reconhecido inicialmente pelos 

diretores de jornais como um produto de forte apelo comercial. Tampouco pela elite 

cultural como uma produção literária a ser valorizada.  Por se tratar da primeira 

manifestação de ficção destinada às massas urbanas, ou talvez só por isso, o folhetim 

passou a ser discriminado. Sobre o assunto, vale apresentar pontos de vista distintos. 

O primeiro diz respeito ao processo de mercantilização das formas culturais. 

Desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheimer ele advém da “indústria cultural”, 

expressão que tenta traduzir a lógica da dominação e da racionalidade instrumental 

para dentro dos processos culturais. Os dois teóricos da Escola de Frankfurt crêem que 

as indústrias do entretenimento padronizam e racionalizam as formas culturais, 

impedindo o pensamento crítico e autônomo. De acordo com eles, a indústria cultural 
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“não trata de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das massas (...) mas 

de produtos adaptados ao consumo das massas, que em grande maioria determina 

esse consumo” (ADORNO e HORKHEIMER apud: COHN, 1987:287) Como 

conseqüência, seria instrumento útil para manutenção do Poder. O folhetim, portanto, 

traria o rótulo dessa fábrica, a da indústria cultural, pois apesar de divertir 

definitivamente não ajudaria o receptor a desenvolver seu potencial crítico. As tramas 

novelescas, os folhetins, também são previsíveis e se satisfazem em mostrar um 

cotidiano adoçado artificialmente. Essa indústria cultural acabaria por fazer parte de 

uma engrenagem responsável pela manutenção do status quo.  

Apesar de coerente, o raciocínio de ambos ignora que ao se criar uma 

obra feita para satisfazer uma demanda do imaginário coletivo, ela acaba por adquirir a 

qualidade de ser accessível a todos, capaz de socializar o conhecimento e os bens 

culturais, como observou Walter Benjamin (1987). Edgar Morin, por sua vez, vê no 

pensamento de Adorno e Hokheimer, o mesmo que Umberto Eco: o resultado de uma 

formação aristocrática, que lamenta a decadência de uma cultura que se considera 

superior. Morin parte para o contra-ataque ao provar que através do cinema é possível 

criar verdadeiras obras de arte sem desprezar os meios tecnológicos e as mazelas do 

mercado. Eco, por sua vez, alerta que é preciso aceitar a pluralidade de experiências 

estéticas e as muitas possibilidades ao se lidar com a cultura. Em outras palavras: o 

pensamento crítico não se encontra confinado numa confraria de intelectuais. 

O folhetim cresceu assim. Cheio de complexos. E singularidades. O 

folhetim francês e suas traduções, por exemplo, não obtiveram no Brasil uma conotação 

popular. Na sociedade brasileira daquele período, patriarcal e escravocrata, a 

linguagem escrita era um bem que pertencia a elite – assim como hoje, em proporções 

mais desiguais. As primeiras traduções antes de serem estigmatizadas por se tratar de 

folhetim, eram vistas como elementos da cultura francesa. Mais: o espaço aberto por 

essas obras na imprensa acabou por revelar, mais tarde, vários autores brasileiros. 

Tanto que Olavo Bilac chegou a afirmar que “o jornal brasileiro é um grande bem. É 

mesmo o único meio do escritor brasileiro se fazer ler”. Daquele período até o final do 

século vinte, as notícias migraram do jornal impresso para o rádio, passaram a contar 

com o reforço da fotografia, ganharam um outro tipo de tratamento no cinema e 
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finalmente aportaram na televisão. A literatura de folhetim seguiu seus passos. A 

mudança não se deu apenas no mundo das letras. O teórico da comunicação Marshall 

MacLuhan acredita que as sociedades têm sido modeladas mais pela natureza dos 

veículos que os homens utilizam para se comunicar do que pelo conteúdo das 

mensagens. Assim, os meios de comunicação, como o jornal, o rádio, o cinema, a TV e 

os computadores, nos períodos em que passaram a ser largamente utilizados, teriam 

reformulado a civilização. 

Pode parecer difícil desatar os nós desse fio novelesco. A cada 

movimento que se faz, a cada novo meio de comunicação criado, surge um novo 

enigma a ser desvendado. Desde aqueles dias em que o faits divers e os folhetins 

proliferavam no jornalismo impresso, foi inevitável uma certa “troca de experiências”. A 

linguagem literária tornou-se mais rápida, prática e coloquial. Com a ficção, o jornalismo 

passou a sentir a necessidade de produzir, no campo da narrativa, emoções diárias. No 

Brasil, o folhetim chegou cedo, quase concomitante com as produções francesas, e seu 

declínio já é evidente em 1885. Ele deixou de ser moda quando não era sequer popular 

de fato.  

A historia que começou nas páginas do impresso passou pelo rádio. Foi 

quando os personagens ganham voz e os folhetins, outros patrocinadores. O veículo 

dispensa para o público a necessidade da leitura. A tradição oral ganhou roupa nova e 

fez ressurgir o tribalismo pré-alfabetizado, comunidade onde ouvir é acreditar 

(MACLUHAN, 1964). A primeira história seriada aparece na rádio WGN nos Estados 

Unidos no segundo semestre de 1930, em Chicago: Painted Dreams.  O enredo 

apresenta uma família pobre sobrevivendo com sacrifício. A personagem Moynihan, 

interpretada pela própria autora Irna Phillips, tinha como maior preocupação sua 

ambiciosa filha caçula, Irene (RIXA, 2000).  Mas é com o Today´s Children que se dá 

início a uma época de sucessos de um estilo que os americanos passam a chamar de 

soap-operas (afinal, os maiores patrocinadores dos folhetins eram os sabonetes e 

outros produtos de limpeza).  

A diferença entre a soap-opera e o folhetim está na estrutura, como 

observa Mattelart (1989). A história passa a contar com vários núcleos, cada um com 

um elenco mais ou menos fixo. A estrutura empresarial vai ser mais bem delineada, 
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com destaque para a estratégia de mercado. Os capítulos duram de 15 a 20 minutos.O 

público do folhetim radiofônico será, essencialmente, a dona de casa. No Brasil, a 

radionovela desembarca em 1941, quando são lançadas A Predestinada na Rádio São 

Paulo e Em Busca da Felicidade, na Rádio Nacional. A segunda é um sucesso do 

cubano Leandro Blanco que já havia se tornado uma obra de grande receptividade na 

Argentina. As primeiras produções vão ajudar a implantar um padrão latino-americano 

no gênero: estilo folhetinesco, com estórias lacrimosas e melodramáticas, direcionadas 

principalmente às donas de casa. Os autores brasileiros iriam se impor aos poucos. O 

acervo da Rádio nacional comprova que, entre as décadas de 40 e 50, só a emissora 

carioca iria transmitir 828 novelas brasileiras. Os moldes impostos às radionovelas 

acabaram por criar obstáculos para o desenvolvimento do gênero, por outro lado fez 

surgir uma fonte de referência inesgotável e um celeiro de novos autores que depois 

passariam para a TV. Basta lembrar os nomes de Ivani Ribeiro, Janete Clair, Cassiano 

Gabus Mendes e Dias Gomes. Aliás, essa história de estilo importado e busca por uma 

linguagem brasileira também iria se repetir na teledramaturgia. 

O surgimento da Televisão no Brasil apresenta algumas contradições que 

merecem destaque em nossa pesquisa. A TV Tupy-Difusora entrou no ar no canal 3 de 

São Paulo em 18 de setembro de 1950. A última nação escravista do mundo ocidental 

foi a primeira da América do Sul a ganhar um canal de TV. Desde o início, o esquema 

hollywoodiano presente na configuração do star-system norte-americano passa a ser 

aqui reproduzido. Mas outros paralelos que reforçam as linhas de dominação do 

imaginário podem ser traçados, a partir do estabelecimento da telenovela como matriz 

cultural. 

A primeira telenovela brasileira foi Sua vida me Pertence, escrita por 

Walter Foster, sucesso de rádio reeditado na telinha, a partir de 21 de dezembro de 

1951 (com os mesmos quinze minutos por capítulo). No formato diário a telenovela 

estrearia em julho de 1963, com 2-5499 Ocupado, de Dulce Santucci, baseada em 

original de Alberto Migre. O ano de maior projeção do gênero foi o mesmo do Golpe 

Militar de 31 de março. O grande sucesso do gênero acontece em 1964, O Direito de 

Nascer, de Félix Caignet, adaptada para a televisão por Talma de Oliveira e Teixeira 

Filho. A festa de encerramento da novela aconteceu em 13 de agosto de 1965 no 
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Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com cenas de histerismo da platéia que se 

repetiriam no dia seguinte com cenas ainda mais calorosas no Maracanãzinho, no Rio 

de Janeiro (FERNANDES, 1987). A atriz Guy Loup, que chegou a desmaiar de emoção 

na festa, ficou famosa a ponto de adotar por algum tempo o nome da personagem 

Isabel Cristina na carreira artística. 

O Direito de Nascer se passa em Cuba. Helena, uma bela mulher branca, 

é mãe solteira numa sociedade moralista e não consegue criar o filho porque o avô da 

criança, o poderoso Dom Rafael, não aceita o pequeno bastardo. Albertinho Limonta, 

ainda menino, é levado para longe pela empregada da casa, a negra Dolores, que 

consegue, com muito amor e sacrifício, fazer dele um médico. Mamãe Dolores será a 

primeira negra subserviente da teledramaturgia, um tipo de personagem que se 

enquadra no clássico Toms, Coons, Mulattoes, Mammies and Bucks – An  Interpretative 

History Of Blacks in American Films (New York: Continuun Publishing, 1994), no qual 

Donald Bogle demonstra que os negros aparecem como subservientes (toms), como os 

mulatos de fim trágico (mullatoes), na pele das negras gordas e de instintos maternais 

(mammies), outras vezes como os negros agressivos e sensuais (bucks) ou  naqueles 

engraçados que servem para divertir os brancos (coons). Essa classificação, como já 

observou Marco Frenette (2002), se ajusta perfeitamente ao nosso meio audiovisual.  

Com poucas exceções, os personagens negros não têm o destaque que merecem nas 

tramas, sendo possível muitas vezes enquadrá-los em um dos estereótipos acima 

citados.1

No ano de 1968 é a vez de um anti-herói mudar o formato adotado até 

então pelas emissoras. Assim, quando o vendedor de calçados Beto Rockfeller (Luiz 

Gustavo) finge-se passar por milionário e namora duas mulheres ao mesmo tempo, as 

pessoas em casa passam a se identificar com aquele personagem que parece retirado 

do nosso dia a dia. Não são mais personagens como príncipes, condes e sheiks de 

caráter firme, prontos a enfrentar qualquer perigo para conquistar a mocinha que o 

público quer ver. Com Beto Rockfeller , escrita por Bráulio Pedroso e levada ao ar pela 

Tupi, mudam-se também os diálogos, que passam a ser mais coloquiais; o final de cada 

                                                 
1 Para uma leitura mais pormenorizada sobre o assunto ver “A Negação do Brasil”, de Joel Zito Araújo, sobre o 
papel do negro na telenovela brasileira no período de 1963 a 1997, em que ele cita através de exemplos e entrevistas 
como se tenta incluir uma falsa imagem do brasileiro no nosso imaginário (São Paulo: editora Senac, 2000) 
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capítulo fica livre do “gancho” para o dia seguinte, e as marcações de cena que 

“engessavam” o trabalho do ator são muitas vezes substituídas por improvisos. Atenta 

às transformações no gênero, a Rede Globo entra na briga pela audiência. No lugar de 

A Cabana do Pai Tomás entra Pigmalião 70, com o mesmo Sérgio Cardoso encarnando 

um simplório feirante. O cenário de A Ponte dos Suspiros passa a ser a Bahia de Verão 

Vermelho, e os revolucionários espanhóis da folhetinesca Rosa Rebelde têm que correr 

para não serem atropelados pelas corridas de automóveis que virão a fazer parte da 

trama de Véu de Noiva. A popularidade da Telenovela atinge o ponto alto no mesmo 

momento em que o Brasil vive sob o regime militar, então com o temível AI-5, a partir do 

dia 13 de dezembro de 1968. Sem espaço para expressão no teatro e no cinema por 

causa da censura, muitos atores migram para a televisão. Os contornos que a 

telenovela recebe correspondem ao formato imposto pelos censores: ”As estórias 

atendiam às demandas do regime, com temas apolíticos, voltados para os conflitos 

íntimos, com muito espaço para a emoção” (REZENDE, 2000:169). 

No início dos anos 70, cerca de uma década antes da Europa, a televisão 

brasileira já era difundida em rede nacional, por satélite; um grande investimento do 

governo militar que via no veículo um meio de “integração nacional”. As redes de 

televisão foram distribuídas de uma maneira arbitrária, dando início ao monopólio das 

telecomunicações, e mais particularmente, dos audiovisuais no Brasil, como uma 

“repetição das relações entre senhores e escravos, tão características do Brasil 

tradicional” (JABOR, 1995). Essa ordem escravista no imaginário vai criar outras 

tensões, como aconteceu na vida real. 

Entender o processo midiático, portanto, supõe uma análise das 

condições socio-políticas e econômicas do seu desenvolvimento. Por outro lado, não se 

pode compreender a mídia ignorando as formas de interação simbólica existentes entre 

a produção audiovisual e a sua recepção: “A crítica ortodoxa não pode traduzir com 

fidedignidade as paixões populares pela televisão. O veículo conseguiu criar uma 

espécie de  “comunidade virtual”. (PAIVA, 2002). 

Num contexto nacional de cultura de massa as telenovelas brasileiras 

reproduzem um sistema simbólico similar às produções hollywoodianas e até do star 

system: “as telenovelas brasileiras parecem responder, nesse momento, por um 
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processo semelhante àquele detectado por Morin, na consolidação do modelo 

hollywoodiano: a existência de uma articulação de laços cada vez mais sólidos entre a 

corrente realista, o happy-end e o herói simpático” (BORELLI,2000).  As características 

e similaridades entre as duas indústrias são reforçadas a partir dos anos 70. Nos temas, 

surge o western em Irmãos Coragem (1970) e Jerônimo o Herói do Sertão (1972). A 

“Namoradinha da América”, Mary Pickford, vai ganhar na telinha uma correspondente 

nacional: Regina Duarte depois de estrelar Minha Doce Namorada (1971) é rotulada de 

“A Namoradinha do Brasil”. Eva Wilma, a exemplo de Merle Oberon, passa a 

representar o arquétipo do “eterno feminino”2. Por trás de ambos, cinema e televisão, 

simples máquinas de sonhos, existe um poderoso vetor para se observar o imaginário 

homem brasileiro, quase sempre ignorado por preconceito. “Numerosas pesquisas 

sociológicas de envergadura, apoiadas em diferentes teorias e métodos têm analisado 

as telenovelas, de modo aprofundado. Entre estes estudos, há alguns já “clássicos”, 

que são importantes; entretanto, observamos que mantêm a predisposição para 

demonstrar a “fragilidade” deste produto de comunicação”. (PAIVA, 2002). 

A televisão confirma a tese de MacLuhan de que cada meio de 

comunicação tende a absorver o meio antecedente. O veículo conseguiu criar uma 

linguagem própria, que se distingue das artes plásticas, teatro, literatura, rádio e cinema 

ao misturar esses diversos gêneros. Da literatura para o cinema, e deste para a 

televisão, mudam os modos de produção das imagens e as formas de recepção. O 

universo das trocas simbólicas sofreu importantes modificações. Na passagem das 

imagens literárias às imagens em movimento, do cinema e da televisão, as aparições 

de novos fenômenos representam desafios para a interpretação da cultura. As novas 

mídias fazem parte de uma modalidade cultural híbrida em que convivem gêneros 

discursivos distintos, num mesmo espaço e ao mesmo tempo. Jornalismo, publicidade, 

ficção, programas de entrevistas e entretenimento compõem o novo espaço público, e 

fazem surgir um novo cenário no meio ambiente audiovisual. 

                                                 
2 Marle Oberon foi protagonista da 1º versão de O Morro dos Ventos Uivantes (Wuthering Heights / 1939). Sobre a 
semelhança entre o trabalho das duas atrizes há  referências tanto  no “Diário da Noite” (28/03/57, São Paulo: 1º 
edição)  quanto no estudo pormenorizado de Artur da Távola em O Ator:  “Eva Wilma em telecena parece estar 
sempre proclamando a sagacidade, inteligência e penetração do eterno feminino, numa sociedade dominada por 
homens. Exibe (...) o arsenal de artimanhas através do qual a mulher encontra meios não-frontais de contornar o 
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Se uma obra literária pode ser uma tentativa de evocar outras obras, é um 

estímulo pensar na intertextualidade. Para nos reportarmos a obra literária que será 

analisada, A Escrava Isaura, buscaremos suas origens mais remotas, desde as pistas 

que podem nos ser dadas pela biografia do autor até as referências mitológicas de 

alguns personagens que se encontram no original. A proposta é encontrar em Isaura 

características da nossa brasilidade, identificadas no caldeirão cultural que ganha 

outros ingredientes com o mass media.  Por isso, voltemos um pouco no tempo... Aos 

“primeiros dias do reinado do Sr. D. Pedro Segundo...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
efeito esmagador do machismo, acentuando as virtudes da sutileza, percuciência e capacidade de operar no amor de 
maneira diferenciada” (TÁVOLA, 1984: 250) 
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3. O Autor e a Escrava Ideal 
 

Até 1850, o Brasil é o último país independente que pratica o tráfico 

negreiro. A Inglaterra, país de tradição imperialista, defende o fim da pirataria e com o 

uso de canhoneiras repreende o comércio de escravos. A interferência da Inglaterra 

num assunto que os brasileiros julgavam um problema interno virou uma discussão 

sobre soberania, nativismo e segurança nacional. A frágil monarquia oscilava entre as 

pressões do governo inglês e o poder econômico dos setores da nossa economia que 

dependiam da mão-de-obra escrava. Joaquim Nabuco alertava que (os ingleses) “(...) 

espoliando-nos de direitos essenciais da nossa soberania, foram humanitários; que 

insultando-nos em nossa dignidade estiveram nos limites da sua; que sujeitando os 

nossos criminosos a suprimir o tráfico, não foram violentos, e que não foram covardes”.  

A escravidão dos negros africanos para os propósitos coloniais europeus 

obedecia a razões complexas. Para se chegar à preciosa mão de obra os traficantes 

não se limitavam a caça dos africanos, que fugiam em direção a Calabar, Beni e Costa 

do Ouro. Os europeus armaram os africanos com armas sofisticadas e insuflaram 

guerras entre as tribos rivais para que, assim, as derrotadas fossem apreendidas e 

vendidas.  

Entre os anos de 1798 e 1847 foram “exportados” da África para a 

América 1.463.106 escravos. Desse total, 331.050 negros morreram na viagem, a 

maioria por asfixia nos porões dos navios. Os sobreviventes que habitaram o Brasil no 

primeiro império somavam no Rio de Janeiro a maior concentração urbana de escravos 

desde o império romano: 110 mil escravos para 206 mil habitantes. Oficialmente, um 

em cada três habitantes da corte, no ano de 1849, havia nascido na África. Nenhum 

escravo branco existia oficialmente.  

Nesse período foram poucas as obras literárias em defesa da abolição. No 

século XIX existia, como se mantém até hoje em menor grau, uma visão do negro sob a 

estética branca dominante. Entre os estereótipos criados está o do “escravo nobre” que 

vence pela força do seu branqueamento mesmo que isso lhe custe sofrimento e 

humilhações. A sua nobreza está identificada com a submissão, traço de personalidade 

que agradou aos leitores que acompanharam o drama da escrava Isaura. 
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Para denunciar a escravidão, Bernardo Guimarães utilizou-se de uma 

personagem mais próxima da casa grande que da senzala: uma jovem de dezessete 

anos, virtuosa e aparentemente branca. Se a intenção era revelar os maus-tratos a que 

ainda eram submetidos os negros na segunda metade do século XIX no Brasil, o autor 

poderia ter criado um romance de tese, mas preferiu escrever uma estória açucarada e 

com um toque de aventura. Sabendo lidar com um bem simbólico, Bernardo Guimarães 

fez concessões a um público sedento por estórias de amor e de conteúdos 

moralizantes. Ele acabou recompensado com o reconhecimento dos leitores, embora 

tenha sido criticado por alguns pelo seu conservadorismo. Isaura, por sua vez, 

manteve-se resignada, sempre pronta para servir os seus leitores. A beleza, a nobreza 

de caráter e a fé eram as armas da cativa contra a injustiça e a devassidão 

representadas pelo seu algoz.  

Na obra de Guimarães, a vitória do Bem sobre o Mal é sempre adiada. Até 

o clímax, o autor manipula os sentimentos do público levando-o a enfrentar, junto com 

Isaura, muitas peripécias.  A escrava “branca” e católica que desperta a voluptuosidade 

dos homens consegue “enfeitiçar” qualquer um. A mágica do autor está em reunir a arte 

ao consumismo burguês. Quem não gostaria de levá-la para casa? 

 

3.1 - Bernardo Guimarães: Um Senhor Abolicionista 
  

No Manifesto Romântico (1840), de Gonçalves Dias, está um marco 

fundador do Romantismo. No Brasil a literatura folhetinesca começa a lançar autores 

nacionais em 1843, com O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, considerado por 

muitos o nosso primeiro romancista. Com A Moreninha, obra lançada em 1844, o 

estudante de medicina Joaquim Manuel de Macedo conquista as primeiras críticas 

favoráveis, apesar do estilo por vezes demasiadamente formal e açucarado. Em 

reação, Manoel Antônio de Almeida lança a primeiro romance nacional onde se faz uso 

da ironia, para criticar a sociedade carioca e o império: Memórias de um Sargento de 

Milícias. A corrente nacionalista por sua vez ganha forma com O Guarani (1857), de 

José da Alencar; Inocência (1872), do Visconde de Taunay e O Cabeleira (1876), de 

Franklin Távora. O Romantismo no Brasil pode parecer muito bem delineado e 
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caracterizado, mas a verdade é que entre os críticos não existe um acordo entre os 

grupos e subgrupos que caracterizam o movimento. Por isso, qualquer tentativa de 

classificação não deve ser vista como conclusiva.  

O Romantismo que se fortalece no país coincide com movimentos de 

transformação na cena política brasileira, desde a proclamação da Independência 

(1822). A partir daí o eixo das atividades culturais se fixa entre o Rio de Janeiro – para 

onde havia se transferido a família real (1808) – e o estado de São Paulo, quando se 

desenvolve o surto do café e onde se instala em 1827 a Faculdade de Direito do Largo 

de São Francisco. A faculdade de São Paulo é fundada junto com a de Olinda e vai-se 

transformar num dos focos do inconformismo intelectual da época. Nela crescem 

revistas e associações. E nos quatro decênios em que o Romantismo imperou (1836 a 

1881) o jornalismo assume grande importância: “na efemeridade dos jornais, os 

românticos divisavam a reprodução de seu ideal de existência, centrado no ‘eu’ e na 

paixão pela aventura. (…) tudo quanto caracterizava o homem romântico encontrava no 

dia a dia irreversível e onívoro do jornal sua morada perfeita” (MOISÉS, 1885: vol. 2, 

22). Como a profissão de jornalista não era regulamentada, escritores colaboravam com 

a imprensa diária e semanal. Neste cenário, o folhetim ganha destaque na vida privada, 

instituindo na cena familiar a presença de mulheres nas leituras diárias, nos serões das 

províncias e na corte. 

Usando como referência uma divisão adotada por Otto Maria Carpeaux 

(1955), podemos identificar a produção em prosa de Bernardo Guimarães como um 

exemplo da primeira fase do Romantismo, com seu caráter nacional e popular, ao lado 

de obras de José de Alencar, mas com um toque do Romantismo liberal que encontrou 

em Castro Alves seu expoente máximo. Na definição de Afrânio Coutinho, Bernardo 

revela fortes características do Romantismo que se desenvolve entre os anos de 1840 

e 1850. De fato, em A Escrava Isaura a descrição da natureza, uma das características 

mais presentes no período, é feita com detalhes já na abertura da obra, quando a 

personagem se encontra em Campos de Goytacazes. Também podemos admitir que a 

“idealização do selvagem” corresponde à figura pouco verossímil da escrava criada por 

Bernardo. No entanto nota-se que a produção poética do autor situa-o entre os que  

formam o terceiro período (1850 a 1860), ainda segundo a cronologia de Coutinho. 
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Nela, destacam-se obras como O Elixir dos Pajé ou A Origem do Mestruo. Sobre o 

primeiro, Artur Azevedo diz-nos que “é raro o mineiro que não o saiba de cor. Há na 

província espalhadas um sem-número de cópias desse elixir inútil e brejeiro”: 

  
“(...) Um pajé sem-tesão, um nigromante 
das matas de Goiás, 
sentindo-se incapaz 
de bem cumprir a lei do matrimônio, 
foi ter com o demônio 
a lhe pedir conselho 
para dar-lhe vigor ao aparelho 
que já de encarquilhado, 
de velho e cansado, 
quase se lhe sumia entre o pentelho. 
À meia-noite, à luz da lua nova, 
co’os manitós falava em uma cova,  
compôs esta triaga 
de plantas cabalísticas colhidas 
por suas próprias mãos às escondidas (...)”. 

 

A poesia acima foi publicada no mesmo ano que A Escrava Isaura, 

segundo Basílio de Magalhães. Além do poema, o volume traria A Origem do Mêstruo, 

onde Bernardo faz uso de sua figura mítica mais presente em A Escrava Isaura, a 

deusa Vênus, que aparece para compor uma “fábula inédita de Ovídio, achada nas 

escavações de Pompéia e vertida em latim vulgar por Simão de Nuntua”:  

 
“Estava Vênus gentil junto da fonte 
fazendo o seu pentelho, 
com todo o jeito, para que não ferisse  
das cricas o aparelho. 
Tinha que dar o cu naquela noite 
ao grande pai Anquises,  
o qual, com ela, se não mente a fama,  
passou dias felizes. (...)”  

 

Mesmo sem se referir à Orgia dos Duendes, onde Bernardo Guimarães 

consegue fundir indianismo e mitologia, percebe-se que a poesia byroniana tem forte 

influência na produção do autor. Por outro lado, Bernardo não deixou de participar da 

consolidação da ficção sertanista/regionalista, reconhecida por Afrânio Coutinho como 

característica dos românticos da terceira fase. Por fim, podemos apontar a relação do 

jornalismo na temática de algumas de suas obras, como veremos adiante. Publicada 
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em 1875, A Escrava Isaura, apesar de ser um Romance popular, identifica-se pela 

temática com a produção literária da última fase, posterior a 1860, a do Romantismo 

Liberal e Social, que teve em Castro Alves seu grande expoente.  

O byronismo e o ultra-romantismo predominam na poesia entre os anos 

de 1853 e 1870, principalmente na literatura que se desenvolve em São Paulo. O poeta 

inglês Lord Byron forjou em sua imagem uma mistura diabólica de Don Juan e Fausto, 

que representava o “mal do século”: melancolia, tédio de viver, narcisismo, desprezo da 

sociedade, sentimento de superioridade em relação ao meio social, posição contrária 

aos preconceitos morais e o desejo e reivindicação por uma liberdade ilimitada. O estilo 

deixaria marcas na vida social e na produção artística de toda uma geração de 

românticos.  

A partir de 1869 o cunho erótico e até o satanismo, presentes na obra de 

Guimarães, vão dar lugar ao nacionalismo literário, um projeto que procurava a 

identidade do país na observação de lugares, tipos, fatos e costumes (Cândido, 1964). 

O autor cede à expectativa desse projeto nacionalista, e inscreve-se nos padrões do 

lirismo declamatório ou sentimental. Encaixado nesse paradigma, para o crítico 

Massaud Moisés, Bernardo Guimarães foi um poeta menos inflamado que os seus 

companheiros de geração, o que o aproxima do neoclassicismo arcádico e faz dele um 

precursor da poesia parnasiana.  

Esse é também o período em que o Brasil vive o fervor da campanha 

abolicionista. Neste cenário, o advogado mineiro Bernardo Guimarães, autor dos livros 

de poesias Cantos da Solidão (1852), Inspirações da Tarde (1854), Evocações (1865) e 

A Baía de Botafogo (1865), e dos romances O Ermitão de Muquém (1869), O 

Seminarista e O Garimpeiro (ambos em 1872), além de coletâneas de contos, como 

Lendas e Romances e Histórias e Tradições de Minas Gerais (1871 e 1872 

respectivamente) lança o livro mais popular do período pela casa Garnier: A Escrava 

Isaura (1875).  

Um comprometimento com o social e uma estreita preocupação com os 

fatos de repercussão daquele período, parecem ter influenciado a produção do 
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romancista. Por isso a “Questão Religiosa”3, em 1871, que viria a ser um dos 

acontecimentos a precipitar a Proclamação da República, pode ter sido força propulsora 

para o lançamento, no ano seguinte, de O Seminarista, um libelo contra o clero e o 

celibato. Também em 1872, quando a Garnier publica O Garimpeiro, cuja ação 

transcorre na região de Diamantina, em Minas Gerais, temos a referência da 

descoberta do diamante “Estrela do Sul”, um dos maiores já encontrados no Brasil.  

Filho do poeta João Joaquim da Silva Guimarães e de Constança Beatriz 

de Oliveira Guimarães, Bernardo nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 15 de 

agosto de 1825. Aos quatro anos de idade mudou-se com os pais para Uberaba, onde 

deu início aos estudos. Depois, por ordem do pai, seguiu para um seminário em Campo 

Belo, também em Minas. Bernardo, no entanto, só viria a concluir o curso de 

Humanidades em Ouro Preto. 

A segunda metade do século dezenove é um período de turbulência 

política. No ano de 1842 trava-se uma disputa entre o poder central, representante do 

Império, e a autonomia do poder municipal. As autoridades locais, escolhidas pelos 

proprietários e pessoas influentes da sociedade, são acusadas de arbitrariedades e 

perseguições. Os prefeitos de comarca, por sua vez, nomeados pela Coroa, têm a 

missão de instaurar a ordem imperial. Nas cidades mineiras de Campanha e Caxambu, 

sociedades secretas são organizadas para lutar contra o poder centralista, 

declaradamente pró-português, do partido conservador. No confronto que se 

desenvolve, os negros vão desempenhar papéis importantes: quando presentes no 

âmago da vida privada, os escravos domésticos servem de espiões para os prefeitos 

nomeados pela Coroa; se fugidos, são convocados pelas tropas governistas para 

enfrentar os proprietários insurgentes. Aos dezoito anos, Bernardo Guimarães luta do 

lado das tropas governistas. Outras revoluções acontecem nesse período, tais como a 

dos Emboabas (1708), em Ouro Preto, e a Praieira (1848), em Pernambuco, mas será a 

Liberal de 1842 que vai subverter de forma mais acintosa a ordem privada escravista. 

Bernardo matricula-se na Faculdade de Direito de São Paulo em 1847, 

onde se torna amigo íntimo dos escritores Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa. Com 

                                                 
3 O padre Almeida Martins teve as ordens suspensas pelo bispo da capital do império porque se recusou a deixar a 
maçonaria.  Em 1871, dois bispos, um de Pernambuco, Dom Vital e o outro do Pará, D. Macedo Costa, foram presos 
e obrigados a trabalhos forçados. Eles seriam soltos em 1875. 
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outros estudantes, funda a “Sociedade Epicuréia”. Numa cidade que contava com 

pouco mais de quinze mil habitantes, os membros da tal sociedade, de inspiração 

maçônica, chamavam-se uns aos outros pelos nomes dos personagens criados por 

Lord Byron e tinham, como objetivo principal, colocar em prática as fantasias do poeta 

inglês. Bernardo vai encarnar “o próprio dilema romântico, no qual a luta entre 

imanência e transcendência termina sempre de forma apocalíptica” (Massaud Moisés, 

o.p). Sobre o período, Bernardo diria que “uma vez estivemos encerrados quinze dias 

em companhia de perdidas, cometendo, ao clarão do candeeiro (...) toda a sorte de 

desvarios que se pode conceber” (NOGUEIRA, 1907).  

No período dos estudos em São Paulo, Bernardo tem a companhia de um 

escravo, Ambrósio, presente do pai. Num tempo em que os acadêmicos se agrupavam 

em repúblicas, os alunos oriundos de famílias de pouco recursos tinham nos escravos 

de ganho uma fonte de renda, que ajudava a custear os estudos.  Ambrósio não tinha 

força física para empregar-se em chácaras ou cortar lenha, mas hábil quitandeiro, 

ganhava algum dinheiro vendendo biscoito de farinha de milho no Largo da Igreja da 

Misericórdia e depois nas escadarias da igreja do Carmo. Por fim, na rua das Sete 

Casas, Bernardo abriu uma vendola de guloseimas e ambos repartiam os lucros. À 

memória de Ambrósio, morto em 1853, talvez tenham sido escritos os versos 

comoventes de À Sepultura de Um Escravo. 

 
 “Também do Escravo a humilde sepultura 
Um gemido merece de saudade:  
Uma lágrima só corra sobre ela 
 De compaixão ao menos... 
Filho da África, enfim livre dos ferros 
Tu dormes sossegado eterno sono 
Debaixo dessa terra que regaste 
 De prantos e suores (...)” 
(Cantos da Solidão,1865) 
 

Nesta poesia, que aparece em Cantos da Solidão, pode-se notar a 

semelhança com o verso inicial de A Cruz da Estrada de Castro Alves: “É de um 

escravo humilde sepultura”. A poesia de poeta baiano é publicada em 22 de junho de 

1865.  
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O abolicionista começa a se delinear a partir do bacharel em Direito, título 

que obtém em 1852, mesmo ano em que publica seu primeiro livro, o Cantos da 

Solidão. Os anseios pela liberdade e a luta contra as injustiças sociais que norteiam os 

românticos vão acabar por causar alguns problemas para Guimarães. Em 1859, ele 

desenvolve atividades de jornalista e crítico literário no jornal Atualidade. No ano 

seguinte, encena-se em Ouro Preto o drama de sua autoria A Voz do Pajé. Ao retornar 

a Goiás, onde já havia trabalhado como juiz municipal e de órfãos, em Catalão, ele é 

empossado no cargo em 1861. Ao assumir interinamente o juizado de Direito, Bernardo 

Guimarães convoca, antes do tempo legal, uma sessão de júri. Apiedado com a 

situação dos onze réus, resolve absolvê-los de uma só vez, o que lhe acaba rendendo 

um processo pelo prefeito da província. A confusão deu em nada e graças a 

substituição do prefeito ligado ao partido conservador, Bernardo Guimarães pode 

continuar exercendo a função até o final de 1863.  

Em 1867, Bernardo casa-se em Ouro Preto e se dedica ao ensino de 

Retórica, Poética, Latim e Francês. Bernardo Guimarães morreu em 10 de março de 

1884, deixando um conjunto numeroso de obras poéticas e várias de ficção, definindo 

um estilo que se destaca pela imaginação plástica, fundado na observação e na 

memória. Como narrador a oralidade e a busca pelo coloquialismo são marcantes. Um 

contador de estória, como ele próprio afirma na introdução de O Ermitão de Muquém, 

seu romance de estréia: “quem não gostará, ao descair de uma noite pura e silenciosa, 

em um aprazível e tranqüilo pouso em meio das solidões, recostado preguiçosamente 

numa rede, a fumar um bom cigarro depois de ter saboreado uma xícara de café, quem 

não gostará de escutar a narração de uma lenda popular?” 

  

3.2 – A Escrava Isaura e a Liberdade Vigiada: 
 

A obra, objeto do nosso estudo, vai seguir o curso do romantismo, com os 

arquétipos que acertam o imaginário do leitor. Na eterna luta dos bons contra os maus, 

os personagens não guardam espaço para viver conflitos interiores. As virtudes e os 

defeitos não se misturam e quanto mais qualidades o personagem possui, mais belo ele 

será. Assim, as linhas do perfil de Isaura “são tão puras e suaves que fascinam os 
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olhos, enlevam a mente e paralisam toda análise” (pág.19) Os contornos de Leôncio, o 

vilão, são traduzidos pela sua personalidade abjeta. O herói, Álvaro, dono de uma 

fortuna de cerca de dois mil contos, se apresenta “esbelto, bem-feito e belo, mais pela 

nobre e simpática expressão da fisionomia do que pelos traços físicos” (pág. 75).  E o 

infame Martinho, que denuncia Isaura /Elvira no Recife, indica um certo cientificismo do 

autor. Bernardo Guimarães mostra-se influenciado pela idéia do criminoso nato, uma 

hipótese muito em moda na época, propagada pelas frenologia e fisiognomia4:  

 
“Este nada tem de esplenético nem de byroniano; pelo contrário o seu todo respira o mais chato 
e ignóbil prosaísmo. Mostra ser mais velho que seus comparsas, uma boa dezena de anos. 
Tem cabeça grande, cara larga, e feições grosseiras. A testa é desmesuradamente ampla, e 
estofada de enormes protuberâncias, o que, na opinião de Lavater, é indício de espírito lerdo e 
acanhado, a roçar na estupidez. O todo de fisionomia tosca e quase grotesca revela instintos 
ignóbeis, muito egoísmo e baixeza de caráter. O que porém mais o caracteriza é certo espírito 
de cobiça, e de sórdida ganância, que lhe transpira em todas as palavras, em todos os atos, e 
principalmente no fundo dos seus olhos pardos e pequeninos, onde reluz constantemente um 
raio de velhacaria” (pág. 92) 

 
Para atingir o ideal da libertação Isaura tem que enfrentar uma aventura 

perigosa e nesse sentido a obra faz uso da tríade mocinha / herói / vilão. Mas o que 

seria uma história banal se transformou no maior sucesso literário da época e até hoje é 

difícil de fixar o número de edições do romance, já que o público, de geração em 

geração, vem esgotando as tiragens. 

A história de Isaura começa numa fazenda em Campos de Goytacazes, 

no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro. Filha de uma escrava mulata que era assediada 

pelo comendador, dono da propriedade, Isaura nasce “branca”, ou seja, sem nenhuma 

característica que denuncie a sua origem. Órfã de mãe, que não resiste aos mal-tratos 

do comendador, a menina escrava é afastada de Miguel, seu pai, um português 

bondoso que deixa a fazenda para trabalhar como feitor na vizinhança. A mulher do 

comendador, triste pelas “pela angústia e dissabores, que tragava em conseqüência 

dos torpes desmandos do seu devasso marido” (pág. 26) vê em Isaura um presente do 

céu e jura sobre o túmulo da infeliz mulata, mãe de Isaura, criar a menina com se fosse 

uma filha. Isaura aprende a cozer, bordar e, mais tarde, ganha educação esmerada, 

                                                 
4 Hipótese estudada na Europa a partir do século XVIII que relacionava o caráter e as funções intelectuais do homem 
a partir da formação do crânio, presupondo que alma está no cérebro. Já o pastor suíço Johann Caspar Lavater 
desenvolveu a fisiognomia (1775), arte e ciência de julgar a personalidade de alguém se baseando na aparência.  
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com aulas de francês, canto e piano. Apesar da condição de escrava, que muito a 

aflige, ela vive em relativa tranqüilidade até a volta do único filho legítimo de sua 

protetora. O rapaz, de nome Leôncio, é um devasso que tem “dissipado não pequena 

porção da fortuna paterna na satisfação de todos os seus vícios e loucas fantasias” 

(pág. 23). O mais previsível sucede: ele apaixona-se por Isaura e tenta insistentemente 

contra a “virtude” da moça. Com a morte da sua protetora e percebendo que a esposa 

de Leôncio pouco poderia contra seu algoz, Isaura é persuadida a fugir para o Recife 

pelo seu pai, Miguel. No Recife, Isaura, passa a se chamar Elvira e com sua candura, 

desperta o amor no nobre Álvaro, um abolicionista que desconhece a origem da moça. 

Desmascarada num baile promovido pela sociedade local, Isaura acaba sendo 

recapturada e, em troca de sua liberdade, aceita em ser levada ao altar para casar-se 

com o limítrofe Belchior, jardineiro da fazenda de Leôncio. Salva antes do “sim” pelo 

seu amado, que havia comprado dos credores todos os bens de Leôncio inclusive os 

escravos, Isaura finalmente atira-se nos braços, ou melhor, aos pés de Álvaro. Leôncio, 

humilhado, tira a própria vida. 

A despeito do sucesso, A Escrava Isaura foi criticada muito tempo pela 

ausência de profundidade psicológica dos seus personagens. O livro apresenta uma 

grande contradição. Afinal, para falar a favor da abolição o autor fez uso de uma 

personagem descrita como branca e cujos traços em nada denunciavam “a abjeção do 

escravo”: “És formosa, e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias 

uma só gota de sangue africano” (pág. 20). Antonio Candido responde a essa questão 

de forma direta: além de ser o modelo de beleza da época, a cor de Isaura serve para 

facilitar a ação de Álvaro, compreensivelmente apaixonado e disposto a casar-se com 

ela, como o fez. Com muito sentimentalismo Bernardo conquistou a simpatia das 

mulheres que encontravam na literatura folhetinesca um atalho para o imaginário. 

Segundo Maria Nazareth Soares Fonseca, o leitor brasileiro do século XIX só aceitou 

Isaura porque ela era branca e educada. Nazareth lembra também que foi através 

dessa personagem quase inverossímil que Bernardo Guimarães pode atacar o sistema 

escravocrata. 

Nossa escrava tem valor no mercado crítico-literário. A Escrava Isaura é, 

“numa literatura não muito abundante em manifestações abolicionistas”, como observa 
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M. Cavalcanti Proença, “é uma obra de muita importância”. E continua: “Se 

desempenhou com eficiência o que dele pretendia o escritor, não há estudo a respeito, 

nem se conhecem dados que orientem o pesquisador; mas certo é que o livro 

transcendeu o seu engajamento contemporâneo e ainda hoje sobrevive, pelas 

características populares que nele se acumulam. Érico Veríssimo considerava A 

Escrava Isaura como “a única contribuição em prosa à causa da abolição”. O escritor 

esqueceu de citar o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, lançado em 18595.  

Na voz dos personagens de Guimarães está a ideologia de um 

revolucionário. Álvaro repete o quanto é “vã e ridícula toda a distinção que provém do 

nascimento e da riqueza”. Isaura por sua vez, ensina moral ao odioso Leôncio ao 

lembrar-lhe que poderia ter o seu corpo, nunca o seu coração: “o coração é livre; 

ninguém pode escravizá-lo, nem mesmo o próprio dono” (pág.65), diz com humildade. 

Marília Conforto destaca o papel da obra na descrição das condições do trabalho 

escravo, no diálogo de duas personagens na tecelagem: “também, dizer a verdade, não 

sei o que será melhor, observou a outra escrava, se estar na roça trabalhando na 

enxada, ou aqui pregada na roda, desde o amanhecer até as nove, dez da noite. Quer-

me parecer que lá, ao menos, a gente fica mais à vontade” (pág. 50).  

Na obra escrita, o título, “A Escrava Isaura” mantém uma tradição do 

século XIX, que distingue a condição do agente: o leitor imediatamente sabe que a 

personagem central não passa de uma serviçal. A importância dada pelo autor ao nome 

próprio do agente, que se revela logo no título, se explica de várias maneiras. Quando o 

título assim se apresenta deixa claro que a ação vai-se desenvolver em torno desse 

herói. Durante muito tempo, como observa Anne-Marie Thiesse, o fato de um título 

trazer uma referência direta a uma heroína implicaria na idéia de que o livro seria, por 

definição, “mais fácil de ler”.  

É compreensível a confusão: como já vimos, o incremento do romance 

popular é resultado de um movimento iniciado pelo folhetim, e se dá principalmente 

entre as mulheres. A atmosfera das estórias românticas traz um clima de 

                                                 
5 Considerada a primeira narrativa brasileira de autoria feminina, Úrsula é uma obra pioneira contra a 
escravidão, e um libelo contra o sistema patriarcal. A autora maranhense cometeu outra ousadia para a 
época ao decidir contrariar o final feliz. Depois de ser disputada pelo mocinho e o vilão, a protagonista 
acaba morrendo. (Teixeira, 2002) 
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sentimentalismo exacerbado, embora aliada, muitas vezes, na obra de Guimarães, a 

uma certa misoginia. Bernardo idealiza a escrava, mas critica sutilmente a sua sinhá 

Malvina ao afirmar que ela tem “esse ar pretensioso, que acompanha toda moça bonita 

e rica, ainda mesmo quando está sozinha” (pág. 20). Quando Isaura, disfarçada de 

Elvira, chega ao baile no Recife, causa um resfriamento entre as mais belas e 

espirituosas damas do salão:  

 
“Todavia não é menos certo que do belo sexo, sem distinção de classes, ao menos a metade é 
ludíbrio dessas invejas, ciúmes e rivalidades mesquinhas.” (pág. 92) 

 

Ou depois, quando Isaura é desmascarada pelo pérfido Martinho, o autor 

demonstra mais uma vez a face mais mesquinha das mulheres: 

 
“Entretanto em muitas delas o cruel desapontamento por que acabam de passar, não deixava 
de ser mesclado de um certo contentamento íntimo, mormente naquelas que se sentiam 
enfadadas pelas deferências e homenagens de certos cavalheiros, tomados de entusiasmo, 
haviam francamente rendido à gentil desconhecida. Estavam humilhadas, mas também 
vingadas. Quanto às que tinham esperanças ou pretensões ao amor de Álvaro – e não eram 
poucas, - essas exultaram de júbilo ao saberem do caso, e o nobre mancebo tornou-se alvo de 
mil desapiedados apodos e pilhérias” (pág. 103) 
 
“- Decerto vai forrá-la e casar-se com ela. Aquilo é um maluco capaz de todas as asneiras. 
 - E que mau! Terá ao mesmo tempo mulher e uma boa cozinheira.” (pág. 103) 

 
Para os homens, o tratamento dispensado à Isaura e Álvaro é diferente: 

 
 “Entre os mancebos a impressão era bem diferente. Poucos, bem poucos, deixavam de tomar 
vivo interesse e compaixão pela sorte da infeliz e formosa escrava” (cap. 14) 

 

É como se a maioria dos homens estivessem reservados à lisura, à 

lucidez, à solidariedade e os bons sentimentos. Isaura, é verdade, reúne todas as 

qualidades possíveis, mas bem poucas personagens femininas merecem do autor um 

tratamento lisonjeiro.  

Por outro lado, Bernardo Guimarães escrevia para uma sociedade que 

ainda não estava preparada para saber com detalhes o sofrimento dos negros. Assim 

ele preferiu não correr o risco de despertar a ira dos leitores conservadores. Com muito 

sentimentalismo, conquistou a simpatia das mulheres, que encontravam na literatura 

folhetinesca um atalho para o imaginário. A Escrava Isaura carrega em si 
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características do romance-folhetim francês da terceira fase (1871-1914). A descrição 

de Marlyse Meyer sobre o perfil do herói daquele período parece se referir diretamente 

aos personagens de Isaura: “uma vítima que respeita as convenções sociais até no 

mais extremo sofrimento. O grande vilão transforma-se num reles sedutor, amante e 

criminoso barato (...) sendo que, ao final, a sedução, o adultério e as falsas acusações 

recebem o justo castigo, as autoridades reconhecem a inocência redimida, reabilitada 

e... submissa após as duras provas” (1996:218). Foi através da paixão que a quase 

inverossímil Isaura desperta em Álvaro que Bernardo Guimarães pode atacar o sistema 

escravocrata: 

 
“A escravatura em si mesma já é uma indignidade, uma úlcera hedionda na face da nação, que 
a tolera e protege” (cap. 15). 

 

O primeiro aspecto que justifica o título “A Escrava Isaura” é a 

identificação com seu público leitor. Além do nome próprio, feminino, o título supõe uma 

leitura mais próxima do mundo das mulheres – logo elas, personagens principais da 

imprensa no século XIX. A origem do nome “Isaura” reafirma a função: “igual ao outro”  

Isaura, a personagem central da obra, não desaponta as leitoras. Ela é 

escrava, sim, mas “branca”, simples, talentosa, bem educada e cheia de qualidades – 

como muitas de suas leitoras gostariam de ser. O autor já assumia uma importante 

missão: falar da escravidão naquele período era delicado. Bernardo Guimarães decide 

então mostrar as desventuras de uma jovem que luta para preservar a virgindade diante 

das investidas do seu senhor. A empatia que a personagem desperta no público leitor é 

imediata. Num certo sentido, é o protótipo da personagem que cumpre as exigências da 

moral dominante daquele período. O título não revela todos as nuances da 

personagem, nem o que ela vai padecer nos vinte e dois capítulos da obra, mas 

imediatamente sugere uma outra função, a “aperitiva”, segundo a qual ele anuncia o 

conteúdo sem o revelar totalmente. Afinal, se perguntariam os leitores daquela época – 

e mesmo nos dias de hoje – “o que essa escrava tem de especial que merece virar 

título de um livro?” A agonia da nossa heroína pode ser ilustrada quando Malvina, a 

esposa de Leôncio, deixa a fazenda. O vilão fica à espera do melhor momento para 

atacar a escrava:  
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“Sabedora da miseranda sorte de sua mãe, não encontrava em sua imaginação abalada outro 
remédio a tão cruel situação senão resignar-se e preparar-se para o mais atroz dos martírios. 
Um cruel desalento, um pavor mortal apoderou-se de seu espírito, e a infeliz, pálida, desfeita, e 
como que alucinada, ora vagava à toa pelos campos, ora escondida nas mais espessas moitas 
do pomar, ou nos mais sombrios recantos das alcovas, passava horas e horas entre sustos e 
angústias, como a tímida lebre, que vê pairando no céu a asa sinistra do gavião de garras 
sangrentas” (capítulo 8).  

 

Isaura voltaria ao imaginário do Brasil cinqüenta anos depois do 

lançamento da obra literária. A escrava criada por Bernardo Guimarães se tornou um 

referencial para um dos idealizadores do Movimento Modernista. Depois de escrever Há 

uma Gota de Sangue em Cada Poema (1917) e Paulicéia Desvairada (1922), o paulista 

Mário de Andrade lança o ensaio sobre a poética modernista intitulado A Escrava que 

Não é Isaura, escrito entre os meses de abril e maio de 1922 e publicado três anos 

depois.  

É a partir da escrava que havia sido criada pelo romântico Guimarães que 

Mário de Andrade desenvolve o projeto de teorizar sobre a estética do movimento do 

qual foi um dos mentores.  Embora o nome Isaura seja citado apenas no título, nota-se 

que Mário se serve da personagem para começar a delinear a sua própria imagem de 

Poesia. O ensaio inicia-se com uma parábola na qual o primeiro homem consegue criar, 

tirando um pedaço da própria língua, uma mulher – “humana, cósmica e bela” - para 

depois deixá-la nua no monte Ararat6. Adorada por gente de toda a parte e adornada 

com jóias, chapéus, sapatos, espartilhos, roupas e muitos presentes que lhe cobriam 

por inteiro, a mulher é finalmente resgatada por Arthur Rimboud em 1854: “E o menino 

descobriu a mulher nua, angustiada, ignara, falando por sons musicais, desconhecendo 

as novas línguas, selvagem, áspera, livre, ingênua, sincera” (ANDRADE, 1925:202).  

A Isaura de Bernardo Guimarães estava vestida de acordo com a moral 

vigente na segunda metade do século XIX. A escrava de Mário, se não veio para 

escandalizar, ao menos causa estranheza à “sociedade educadíssima, vestida e 

policiada” do Brasil dos anos vinte do século seguinte. A beleza da escrava idealizada 

pelo romântico, ao contrário, era um reflexo dos sentimentos mais íntimos, descritos à 

exaustão pelo incansável Bernardo. Na escrava Isaura a bondade estava associada ao 

seu encanto. Em contra-partida, diz-nos Mário de Andrade em certo ponto quando se 
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refere à sua escrava: “As leis do Belo eterno artístico ainda não se descobriram. E a 

meu ver a beleza não deve ser um fim. A BELEZA É UMA CONSEQUÊNCIA” (1925: 

206). 

Ideologicamente, como já vimos, Bernardo Guimarães tenta agradar os 

seus leitores a fim de conquistar um público mais numeroso à sua causa maior, a 

abolição. Deixa de escrever um romance de tese para criar um romance popular. Sobre 

a relação do artista com o leitor Mário de Andrade expõe a grande diferença: “É o leitor 

que se deve elevar à sensibilidade do poeta não é o poeta que se deve baixar à 

sensibilidade do leitor”. (1925: 209). Por fim, Mário confessa grande diferença entre ele 

e os românticos: “a capacidade de amar dos poetas modernistas enfraqueceu 

singularmente” (1925: 213). 

Sobre o artigo A Escrava que não é Isaura Mário de  

Andrade diria dois anos depois dele concluído que ”já não representa a Minha Verdade 

inteira da cabeça aos pés", o que demonstra que o autor acreditava ser muito mais fácil 

criar um conceito de arte poética do que compô-la. E é assim que, no “postfacio”, ele 

descreve a sua verdade, a sua musa, a Poesia:  

 
“As linhas matrizes se conservam. O nariz continua arrebitado. Mesmo olhar vibrátil, cor 
morena... Mas afinal, os cabelos vão rareando, a boca firma-se em linhas menos infantis e 
suponhamos que a Minha Verdade tenha perdido um dente no boxe? Natural. Lutado ela tem 
bastante. Pois são essas as mudanças: menos cabelos e dentes, mais músculos e certamente 
maior serenidade”.  (pág. 297) 

 

O ensaio de Mário de Andrade encerra muitas questões sobre a poética 

modernista. As relações entre as duas escravas, a dele e a de Bernardo Guimarães, 

poderiam ser discutidas sob vários aspectos e sugerem um estudo pormenorizado. Aqui 

podemos ver as diferentes propostas sobre a criação literária entre autores de períodos 

diferentes. No Modernismo falou-se de Poesia excluindo a escrava de Bernardo 

Guimarães. A ausência de Isaura reafirma o mito; e como veremos adiante, a música o 

fortalece. 

 

4. Ave Isaura: o Mito da Escrava Branca  
                                                                                                                                                              
6 No capítulo seguinte, Isaura: O Mito da Escrava Branca, veremos como essa imagem nos remete à  
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Os conceitos de dois pesquisadores serão úteis neste capítulo. O primeiro 

do jornalista Artur da Távola em Comunicação e Mito: “Mito é a forma comunicativa de 

conservar e de significar um valor através de um símbolo ou meta-símbolo, que 

expressa, amplia, antecipa, fixa, esclarece, oculta ou exalta o valor significado. É, 

portanto, e representa, uma verdade profunda da mente” (1986:11). O outro do 

sociólogo francês Edgar Morin, que encontrou nas estrelas do cinema o que ele 

considera a relação mais completa de consumo do imaginário: “Antes dos deuses, 

antes das estrelas, o universo mítico, a tela, estava povoado de espectros ou fantasmas 

portadores do estigma do duplo. Progressivamente, algumas dessas presenças tomam 

corpo e substância, são magnificadas, expandem-se em deuses e deusas. E assim, 

como determinados deuses do panteão da Antiguidade se metamorfoseavam, em 

deuses heróis da salvação, as estrelas-deusas humanizavam-se, tornando-se novos 

mediadores entre o mundo cotidiano dos sonhos e a vida cotidiana” (1990:139). 

A mitologia e os meios de comunicação de massa usam de histórias e 

narrativas para expressar os conteúdos que os mitos personificam. Como observa 

Edgar Morin o mito sobrevive na mídia. É o que comprova o lançamento e o sucesso da 

Escrava Isaura na forma de telenovela, em 1976. 

Neste cenário é impossível ignorar a questão da globalização. No pós-

modernismo ela é uma importante força de propulsão. Se o mito conseguia ser 

transmitido apenas através da tradição oral e de inscrições rupestres, e depois através 

da literatura, desde que as fronteiras nacionais passaram a ficar mais diluídas e o 

trânsito de mercadorias e informações tornaram--se cada vez mais livres, cabe 

perguntar como se coloca a questão da Indústria Cultural. Alguns teóricos já alertam 

que a “Aldeia Global”, projeto de mundo idealizado por Marshall MacLuhan, na verdade 

se traduz muito mais como “ocidentalização” do mundo contemporâneo. Como 

podemos observar através da Isaura “literária”, essa ocidentalização é anterior às 

teorias pós-modernas: Isaura não tem as características físicas nem culturais de seus 

ancestrais negros. Na personagem de Guimarães são reforçados os caracteres do 

branco europeu. Na televisão, cem anos depois, os valores do branco ainda são os que 

                                                                                                                                                              
figura de Andrômeda e a relação da Isaura literária com esse mito 
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prevalecem em Isaura. E são esses valores que são devolvidos e divulgados pelo 

mundo afora pela telenovela – inclusive para Cuba, país de maioria negra, onde foi 

exibida com grande sucesso. 

Na tríade de personagens Leôncio / Isaura / Álvaro, não se vê apenas a 

reprodução de topos da literatura romanesca (vilão / mocinha / herói). Quando nos 

referimos exclusivamente à genealogia dos personagens, Nietzsche em Origem da 

Tragédia dá importantes pistas sobre os pensamentos dionisíacos e apolíneos. Leôncio 

reúne o poder, a luxúria e a loucura de Dionísio. A beleza e os valores morais que 

encantam estão mais próximos dos ideais apolíneos, no romance representados por 

Álvaro.  

Outras referências míticas são encontradas no romance As Aventuras de 

Quereas e Calíroe, de Caritão de Afrodisias, escrito no século I d.C. Nesse romance, a 

beleza divina, atributo que chega a ser um lugar comum nos romances gregos, chama 

a atenção para uma personagem em especial: Calíroe. Dionísio não acredita que a 

jovem possa ser tão bela e escrava ao mesmo tempo: “É impossível que seja tão bonito 

um corpo que não nasceu livre”, diz. Em A Escrava Isaura, Leôncio faz dele as palavras 

de Dionísio: 

 
- (...) Profanação!... Eu repeliria, como quem repele um insulto, todo aquele que ousasse vir 

oferecer-me dinheiro pela tua liberdade. Livre és tu, porque Deus não podia formar um ente tão 

perfeito para vota-lo à escravidão (pág. 64).   

 

Caritão iguala a beleza de Calíroe à de Vênus. O mesmo artifício é 

utilizado por Bernardo Guimarães para se referir a Isaura: 
 

“(...) se erguia a cantora como uma Vênus nascendo da espuma do mar, ou como um anjo 
surgindo entre brumas vaporosas” (pág. 19) 
 
“Juno e Palas não ficaram tão despeitadas, quando o formoso Paris conferiu a Vênus o prêmio 
da formosura” (pág. 77) 
 

Bernardo Guimarães também faz outras referências míticas ao longo da 

obra para se referir à personagem por ele criada: sereia (págs.19, 80, 81, 142), anjo 
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(pág. 19), ninfa (pág. 70), fada (págs 73 e 80), Terpsícore (pág 69), Calíope ( pág. 81), 

Dâmocles (pág.105) e Níobe (pág.141) 

Sem dúvida é Isaura a personagem que apresenta as mais fortes 

referências míticas: a escravidão “branca” que ela personifica também encontra espaço 

em Os Relatos Etíopes, de Heliodoro de Émeso: trata-se da estória de uma rainha 

negra que dá a luz a uma filha branca, Clariclea. Com medo de ser acusada de 

adultério, ela entrega a menina a um pastor. Mais tarde, Clariclea e Teágene, o seu 

amado, são capturados e feitos escravos. Depois de ser o amor de ambos colocados 

em prova, eles conseguem chegar a um final feliz. A raiz mítica de Isaura pode ser 

ainda mais antiga, afinal “Clariclea é a encarnação de uma imagem que representa 

Andrômeda, fundadora de sua linhagem, contemplada por sua mãe quando concebia 

Clariclea: O mito de Adrômeda7 determina neste contexto, as peripécias e andanças por 

que passa a heroína, e o relato se apresenta como um desenvolvimento analítico e 

hiperbólico produzido, tal como sua heroína, por um quadro”. (BRUNEL, 1988:488) 

Quando se trata da genealogia do romance, há quem aposte no retorno de 

um mito: o da virgem inexpugnável.  Aqui, a heroína romântica remonta a literatura 

medieval e norteia toda a narrativa dessa obra de Bernardo Guimarães. Ao descrever 

Isaura como bela e pura, ele mostra também a constante luta a que ela se vê obrigada 

a travar contra a luxúria do seu senhor. É o mesmo fardo da protagonista de Pamela, 

ou a Virtude Recompensada (1741), do tipógrafo inglês Samuel Richardson, que narra 

o sofrimento de Pamela Andrews, uma filha de camponeses que é criada por uma 

nobre senhora. Com a morte da protetora, ela acaba entregue aos cuidados do seu 

filho, o conde de Belfast. Disposta a defender a sua honra contra as investidas do 

conde, Pamela luta contra as ameaças do poderoso até que sucumbe em lágrimas. 

Arrependido, ele acaba por pedir sua mão em casamento. Outro que está presente em 

boa parte da literatura romântica, e naquela de cordel, é o companheiro heróico. Na 

“Escrava...” ele marca presença como o Dr. Geraldo, fiel conselheiro de Álvaro, nosso 

herói.  

                                                 
7 Filha de Cassiopéia,  cuja presunção de avaliar a beleza e da filha como superiores as das divinas Nereidas,  acaba 
condenando Andrômeda a ser devorada por um monstro marinho enviado por Posseidon. A imagem da bela virgem 
amarrada com resignação ao penhasco, pronta para cumprir o seu destino trágico, revela o estágio do mito onde a 
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Outras narrativas e personagens recorrentes abrem as portas da 

intertextualiadade. Já virou lugar comum, por exemplo, associar o romance A Escrava 

Isaura com A Cabana do Pai Tomás (Uncle’s Tom Cabin, 1851), da norte-americana 

Harriet Beecher Stowe. O crítico Alfredo Bosi aponta uma forte referência: a fuga da 

personagem Elisa, de “A Cabana...” através das geleiras de Ohio, rumo ao Canadá. A 

nossa Isaura foge para o norte, de Campos, no Rio de Janeiro, para o Recife. 

No caso de Elisa, a escrava, que é negra, foge depois de descobrir que o 

seu proprietário, Arthur Shelby, se vê obrigado a vender o filho dela, o pequeno Harry, a 

fim de saldar algumas dívidas. No negócio com o traficante de escravos, o bondoso Sr. 

Shelby também tem que entregar o Pai Tomás, o “Uncle Tom” que empresta o título ao 

original. O Tom, aliás, é um dos cinco estereótipos criados pelos brancos ocidentais 

para se referir aos negros – a exemplo da “Mammie” personificada pela Mamãe Dolores 

da telenovela O Direito de Nascer, conforme vimos no capítulo anterior. Harriet Beecher 

Stowe apresenta-nos alguns exemplos de personagens que se enquadram naquela 

nomenclatura criada por Donald Boogle na sua interpretação sobre a história dos 

negros no cinema americano. No romance “A Cabana...”, como comprova o diálogo 

travado entre o Sr. Shelby e o traficante de escravos Haley diante da desenvoltura do 

pequeno Jim Crouw, um coon – um negro criado para divertir os brancos: 

 
O garoto modulou então uma dessas grotescas canções de negros, com voz muito clara, 
acompanhando o canto com meneios das mãos, dos pés e de todo o corpo. 
- Bravo! – aplaudiu o amo, atirando-lhe um cacho de uvas. –Agora, Jim, ande como o velho tio 
Cudjoe quando está com reumatismo. 
Instantaneamente ele contorceu os membros, curvou as costas, e, apanhando a bengala do 
amo, saiu a manquitolar pela sala, franzindo o rosto numa expressão de sofrimento e cuspindo 
de um lado para o outro como fazem os velhos. 
  Os dois cavalheiros romperam às gargalhadas.  (pág. 8)  

 

A obra de Harriet Beecher Stowe se propõe a ser um libelo a favor da 

liberdade e contra a escravatura, mas apresenta as personagens negras de uma forma 

geral resignadas com as circunstâncias em que vivem e prontas a melhor servir aos 

senhores. Um exemplo disso é a personagem Sam, que sonha em ocupar o lugar de 

Tomás depois que o preto velho é vendido. Ele não tem escrúpulos quando pensa em 

                                                                                                                                                              
beleza resulta em martírio, o destino é a punição e a vitória inclui o casamento (happy-end). Perseu, será o herói 
intrépido que salva Andrômeda das garras do monstro. 
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recapturar Elisa (pág.26), ou em abrir mão do intuito ao descobrir que a Sra. Shelby 

quer vê-la livre. Exemplo ainda mais ilustrativo é o da obra de Beecher Stowe ter um 

grande número de personagens negros, e uma variedade de situações que ilustram 

bem a questão da escravatura no sul dos Estados Unidos (são 15 personagens brancos 

citados e um número duas vezes maior de negros), o que ajuda a revelar as 

peculiaridades do sistema escravocrata norte-americano: o comportamento nas 

senzalas; as diferenças entre o norte, a favor da libertação, e o sul escravocrata; os 

negros de uma mesma família que são separados de acordo com as necessidades dos 

brancos, e os maus-tratos a que os escravos eram submetidos pelo amo, capataz e 

comerciante. A obra é ousada quando mostra personagens brancos declaradamente 

racistas e outros,  que embora não sejam vilões, demonstram profundo desprezo pelos 

negros, como faz a srta. Ofélia, tia da doce Evangelina: “Sempre tive grande 

repugnância pelos negros” (pág. 115). Ou o tratamento que o jovem Henrique, sobrinho 

de Augustinho St. Clare e primo de Evangelina, dispensa ao seu pajem, Dodô: 
 

- Que significa isso, Dodô? Você não limpou o animal esta manhã? 
- Limpei, sim, senhor. E não sei onde ele se encheu de terra dessa maneira. 
 - Cale a boca, patife! – bradou Henrique, levantando o chicote – como se atreve a abrir o bico? 
E sem dar tempo do rapaz explicar-se, chicoteou-lhe o rosto; depois agarrou-o pelo braço, 
jogou-o no chão e bateu-lhe até cansar-se, dizendo: 
- Isto é para você aprender a não responder quando eu lhe falar seu cachorro - agora vá e 
limpe o cavalo com cuidado... (pág. 104) 

 

Em A Escrava Isaura o Henrique que aparece também é branco e livre. 

Mas o cunhado de Leôncio, apesar de uns ligeiros senões “tinha bom coração e 

bastante dignidade e nobreza de alma” (pág. 29). Outros dois personagens homônimos 

estão na Cabana do Pai Tomás e em A Escrava Isaura. São eles André e Rosa. Em “A 

Cabana...” André é escravo do Sr. Shelby, primeiro senhor de Tomás, e acaba 

colaborando na fuga de Elisa. Na obra de Bernardo Guimarães, André também é 

escravo e, como a maioria dos personagens do sexo masculino, apaixona-se por 

Isaura. Ele anda sempre engravatado, enluvado, calçado, engomado, perfumado e com 

as algibeiras sempre a tinir – uma descrição que muito se aproxima de Adolfo, escravo 

de Sr. Shelby, “um mulato, com ares de distinção, elegantíssimo, enfarpelado num terno 

de última moda e que agitava, graciosamente, um lenço perfumado de cambraia (...)” 

(pág. 57).  
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O eldorado de Isaura não é o Canadá para onde foge Elisa, mas o Recife 

e depois, os Estados Unidos.  M. Cavalcanti Proença observa que Isaura traz consigo 

um sinal, no seio – em forma de asa de borboleta – e outro, preto, no rosto, que 

remetem a D. Zinevra, da novela de Bocacio, e ao Ulisses, de Homero, que carrega 

uma cicatriz na perna – sinais que revelam a origem do personagem. Eis aqui mais uma 

das características do herói mítico: Teseu e Ciro também acabam por ser reconhecidos 

pelos “sinais” que carregam.  

Uma importante imagem mítica aparece nos capítulos VII e IX: “(...) via-se 

postada uma fila de fiandeiras. Eram de vinte a trinta negras, crioulas e mulatas, com 

suas tenras crias ao colo ou pelo chão a brincarem ao redor delas” (pág. 49). 

Inicialmente criadas em três pela tradição natural de referir-se ao inverno, verão e 

primavera, as únicas estações distinguidas pelos antigos, às fiandeiras cabem a função 

de tecer os destinos dos homens. A dimensão simbólica faz delas unidas ao tempo, ao 

ritmo das horas de trabalho que ao fim de um deixará a roca vazia e a túnica pronta.  

Guimarães põe Isaura entre três dezenas de escravas e seus filhos, que lá 

estão dispostos em círculo. Três personagens são nomeadas: além de Isaura, Tia 

Joaquina e Rosa. É aqui, neste salão tosco onde se fia e tece a lã e algodão, que 

Bernardo Guimarães vai permitir ao leitor chegar mais perto do que representava o 

trabalho escravo – um trabalho digno de Sísifo: 

 
-(...). Quer-me parecer que lá ao menos a gente fica mais à vontade. 
- À vontade?!... que esperança! – exclamou uma terceira – antes aqui, mil vezes! Aqui ao 
menos a gente sempre está livre do maldito feitor. 
- Qual minha gente! ponderou a velha crioula, - tudo é cativeiro. Quem teve a desgraça de 
nascer cativo de um mau senhor, dê por aqui, dê por acolá, há de penar sempre. Cativeiro é 
má sina, não foi Deus que botou no mundo semelhante coisa, não; foi invenção do diabo.(...)  

(pág. 50) 
 

Outra personagem mítica feminina estritamente ligada à roda de fiar é 

Penélope, que tece durante o dia e desfaz o seu trabalho à noite, sempre a espera de 

Ulisses. Penélope exercita a paciência com humildade e resignação, como faz Isaura 

ao ser enviada para trabalhar com as outras escravas, apesar de sua condição 

“diferenciada”: “(...) Não obstante também toda essa modéstia e humildade transluziam-
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lhe, mesmo a despeito dela, no olhar, na linguagem, nas maneiras, certa dignidade e 

orgulho nativo, proveniente talvez da consciência de sua superioridade” (pág. 52).   

A roda de fiar foi durante muitos séculos o principal objeto de trabalho das 

mulheres, e por isso, é visto como objeto iniciático em várias culturas. Na Grécia, a 

Deusa Atena tem uma roca em sinal das atividades manuais que são desenvolvidas na 

cidade grega. Entre os gauleses, a recém-casada recebia uma roca com linho de 

presente com a qual ela deveria fiar por alguns instantes. Se para as mais moças era 

um presente popular, entre os mortos era um dos únicos objetos enterrado junto com as 

senhoras de alta linhagem (BRUNEL,1988:373). Em A Escrava Isaura, o tear é o ponto 

de partida para os sofrimentos. É partir do salão de fiar que a mestiça passa a exercer 

de fato a condição de escrava. Depois de refutar as tentativas de Leôncio, que 

incluíram “as mais esplêndidas promessas, e os mais solenes protestos”, Isaura é 

mandada pelo senhor para trabalhar entre as fiandeiras e “dali teria que ser levada para 

a roça, da roça para o tronco, do tronco para o pelourinho, e deste certamente para o 

túmulo, se teimasse em sua resistência às ordens de seu senhor” (pág. 62). Isaura faz a 

escolha: prefere fugir e enfrentar o destino.  

 

Telemítica: Isaura diante da Vênus Platinada 
 

O crítico Fábio Lucas (2001:16) lamenta que “na sociedade do espetáculo, 

aquecida pelos meios de comunicação de massa, o livro deixou de ser a fonte do saber: 

reduziu-se à ligeireza de uma notícia. No máximo poderá desfrutar do brilho de um 

momento, com a velocidade de uma estrela cadente”. Mas foi um mito literário, o da 

Escrava Isaura, que lançou pela Televisão uma atriz até então desconhecida para o 

estrelato.  

Segundo Mircea Eliade, o homem moderno ocidental fez da leitura e do 

espetáculo as principais vias de evasão do tempo real. Em comum, eles teriam um 

tempo-concentrado, de grande intensidade, resíduo do tempo mágico religioso. Mas 

nessa transição, alguns aspectos mitológicos desapareceram, outros foram resgatados 

ou transmutados. Foi a festa sagrada, o rito, que deu lugar ao espetáculo. Para Edgar 

Morin, a literatura é um fenômeno mediúnico, que está no meio do caminho entre o 
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divertimento e a magia. Nela, a troca entre o real e a ficção é a mesma que entre o 

homem e o além. Segundo Morin existe uma analogia entre a criação da ficção de 

massa e a evocação mediúnica, já que os processos mentais são os mesmos. O autor 

se projeta em seus heróis, como um espírito que habita em seus personagens, e 

inversamente, escreve sob a influência dos espíritos (personagens) que invocou. 

Na televisão o mito se revela claramente: é um espaço onde acontece 

uma ruptura com o presente – uma saída do tempo. Seja no noticiário ou na telenovela 

ou mesmo num programa de auditório, somos integrados a outro ritmo, outra história. 

Ao participante da festa sagrada, chamamos de público. A presença humana na 

televisão é ao mesmo tempo uma ausência humana. A presença física é também, uma 

passividade física. Desenvolve-se então uma espécie de dupla consciência. O universo 

imaginário passa a ter vida, mas o espectador sabe que se trata de um programa de 

televisão. Neste caso, a participação coletiva quebra a unidade estrutural mítica, já que 

todos (autores, atores, público) não participam da festa, do rito, da cerimônia, ao 

mesmo tempo. A mitologia se desenvolve de forma híbrida, com cada produto criando 

sua própria estrutura mítica. A telenovela, por exemplo, além de ter a estrutura mítica 

de espaço-tempo, oferece também uma enorme gama de temas retratados direta ou 

indiretamente onde o mito está manifesto. As personagens conservam um certo tipo de 

estrutura modelar ou exemplar: formas de pensamento, gestos de compreensão 

universal, e inúmeras atitudes, que seguem um esquema preestabelecido ou 

generalizado – a maneira específica dessas representações sociais chamamos de 

arquétipos. 

Para muitos, essa reflexão tem caráter reducionista, deixaria muitas 

questões em aberto e simplificaria o debate. A teoria de Karl Gustav Jung não pode ser 

comprovada, mas desperta a atenção dos que trabalham com os meios de 

comunicação de massa. Para ele, o mito não pode consistir de símbolos 

conscientemente inventados visto que os primitivos contadores de história não se 

preocupavam em saber de onde vinham as suas fantasias: “homens do passado (...) 

viviam os seus símbolos e eram inconscientemente estimulados pelo seu significado”. 

Assim, as imagens mitológicas não se originariam de percepções, memórias ou 
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experiências conscientes, mas se referiam ao que Jung chamou de inconsciente 

coletivo. 

Para Jung, o nosso corpo é um museu de órgãos. Na nossa mente estaria 

presente uma longa evolução histórica, com uma organização análoga. O inconsciente 

coletivo não seria construído, no entanto, por elementos esquecidos, reprimidos ou 

suprimidos, pois jamais estiveram no campo da consciência – “são formas de 

pensamento, gestos de compreensão universal e inúmeras atitudes que seguem um 

esquema estabelecido muito antes do homem ter desenvolvido uma consciência 

reflexiva”. Nenhum homem nasce totalmente novo, mas repete os estágios de 

desenvolvimento alcançados pela espécie. Ele traz, em si, não só o passado, mas 

pensamentos novos e idéias criadoras. Esse material do imaginário é denominado de 

arquétipo – uma espécie de potencialidade psíquica, capaz de coordenar o 

desenvolvimento da consciência através de modelos primordiais e universais. Cacilda 

Cuba Santos em Individuação Junguiana (1976), acredita que essa noção faz com que  

possamos entender “porque lendas dos mais diferentes países, às vezes de épocas tão 

diferentes, encerram uma visão, um significado que é comum a todas elas, sendo 

substancialmente a mesma coisa”.   

A telenovela, objeto do nosso estudo, é o que melhor reflete o poder do 

imaginário na vida cotidiana na América latina. A aceitação popular faz com que ela 

seja mantenedora da ordem, muito embora, ao mesmo tempo, ela consiga alterar certos 

comportamentos, hábitos e valores de toda uma sociedade (MATTELART, 1989). Na 

telenovela, mais que em qualquer outra produção cultural da indústria de 

entretenimento, ficção e realidade se entrecruzam tão constantemente que embora ela 

atue no campo do imaginário, é sem dúvida um importante instrumento na construção 

da realidade social. A ficção diária televisiva, herdeira da tradição literária folhetinesca, 

criou sua própria linguagem, com características próprias, temas e tramas. 

Antes de confirmar o sucesso alcançado pela telenovela no Brasil é 

preciso fazer algumas observações sobre o sentido mítico da Televisão no Brasil. A TV 

pode ser o espelho de água no qual Narciso se vê e, apaixonado pela própria imagem, 

se deixa morrer: “ser é ser percebido na televisão, isto é, definitivamente, ser percebido 

pelos jornalistas, ser, como se diz, bem visto pelos jornalistas (o que implica muitos 
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compromissos e comprometimentos). Foi assim que a tela da televisão se tornou hoje 

uma espécie de espelho de Narciso, um lugar de exibição narcísica” (BOURDIEU, 

1997:16). O veículo não abre espaço para o debate e, nesse sentido, o telespectador 

desempenha papel semelhante ao da ninfa Eco: venera a imagem que vê, mas o 

discurso que ouve, e repete, é permeado por uma cooperação ideológica.  

As referências míticas se sucedem: a Televisão é o oráculo implacável, 

para o qual o público, iletrado ou não, recorre ou por ele é surpreendido em qualquer 

situação cotidiana (e eis que a imagem e o discurso na telinha são legitimados como 

verdade). A TV também é a Medusa diante da qual ficam as pessoas petrificadas. Esse 

monstro, ligado no cômodo vizinho, cujo som nos atrai como o canto de uma Sereia, é 

por fim a Esfinge: coloca-se diante da vítima impotente e vocifera: “Decifra-me ou te 

devoro”. O efeito nocivo do poder do veículo foi vislumbrado por Alceu de Amoroso 

Lima nos anos 70: “O homem desencadeou a Tevê. Está começando a ser por ela 

devorado. É a esfinge do século. A TV em dose maciça escraviza” – Isaura que nos 

diga... 

No imaginário de uma sociedade pré-alfabetizada, onde a leitura não é 

hábito, assistir às telenovelas é consumar o aspecto ritualístico de evocar os deuses. O 

ritmo diário das pessoas está intimamente ligado à grade de programação da TV, 

sacralizada nos horários fixos das telenovelas desde a década de setenta. Assim, todos 

os dias, as pessoas jantam no horário da novela das seis; fazem a digestão assistindo 

às comédias leves que passam na novela das sete e só vão para a cama depois da 

novela das oito. O telejornal é estrategicamente fincado entre dois folhetins eletrônicos 

para não perder a audiência – para isso, a exemplo do que acontece com a novela das 

oito, ganha um formato mais geral, destinado às massas de todas as idades e classes 

sociais (BORELLI, 2001:127). A rotina das pessoas, então, passa ser programada de 

acordo com a estratégia criada pelas redes de TV, especificamente pela Rede Globo, 

que detém um certo monopólio da audiência e ajudou a criar o hábito nacional de 

manter o público diante da telinha.  

A dependência psíquica em relação à telenovela se explica em parte pelo 

o que Freud identifica como “romance familiar coletivo” – as fantasias criadas pelo 

indivíduo para modificar imaginariamente as relações familiares e evadir-se dos 
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problemas delas decorrentes (SODRÉ, 1996:153). Cria-se uma conexão entre 

personagem e pessoa, alimentada em parte pelas publicações que exploram a vida 

privada do artista, eleito de acordo com as relações de sua vida particular com a do 

personagem que vivencia. O autor e o ator possibilitam ao espectador a fantasia de ser, 

ele próprio, o protagonista. Assim, as pessoas transitam entre o real e virtual. 

Experimentam os sofrimentos e perigos do herói sem colocar em risco a própria 

idoneidade física. No caso da telenovela, cuja duração permite um entrelaçamento 

maior com a rotina diária, é permitido ao público “dialogar” com suas dúvidas. Neste 

jogo lúdico com a ficção o público satisfaz os desejos reprimidos através dos 

personagens.  

O jogo com o receptor não tem regras muito claras. A velocidade da trama 

imposta pelo veículo e pela necessidade do público de sentir novas emoções não 

permite a reflexão sobre muitos temas. O telespectador tende a incorporar a ideologia 

do personagem se quiser se manter conectado com essa realidade virtual. “No caso 

específico do público feminino, a heroína pode favorecer a identificação, na ilusão da 

complementariedade, no ato em que ela impõe o poder do feminino sobre o masculino. 

A sensação é de que os personagens das telenovelas são criaturas reais, que lutam e 

alcançam o que a grande maioria gostaria de ser ou alcançar. Noticiários, jornais e 

revistas de grande circulação noticiam os episódios das telenovelas em manchetes: os 

personagens ganham vida real” (RESENDE, 2001:172). 

A Isaura literária, criada por Bernardo Guimarães, foge em direção ao 

Norte, para o Recife, de onde espera seguir com o pai para os Estados Unidos. A sua 

similar televisiva foge com o pai para Barbacena, interior de Minas Gerais, levando 

consigo dois outros escravos: André e Santa. Isaura deixou as páginas do livro, ganhou 

corpo e voz com a atriz Lucélia Santos. O romance A Escrava Isaura empreendeu uma 

fuga tão espetacular quanto a que trouxe a Isaura-personagem ao Recife. A escrava 

conseguiu sua alforria das páginas impressas pela Editora Garnier e ganhou o cinema. 

A primeira versão foi a de 1929, no filme mudo dirigido por Antônio Marques Costa 

Filho. Vinte anos depois, no dia 30 de dezembro, às dez horas, no cine Odeon, no Rio 

de Janeiro, lá estava a escrava fujona em outra avant-première, a primeira refilmagem 

do cinema nacional. O filme em preto e branco dirigido por Eurípedes Ramos trazia no 
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papel-título Fada Santoro e, como Álvaro, Cyl Farney. A sessão era para quem 

comprovasse com documento de identidade se chamar Isaura. No dia e local indicado, 

duas mil mulheres fizeram um pequeno alvoroço na Cinelândia. Nenhuma delas, é 

claro, se chamava Elvira. Infelizmente nenhum material relacionado às duas produções 

sobreviveu ao incêndio do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde várias 

matrizes foram perdidas. Por isso, é difícil identificar, por exemplo, a atriz que 

interpretou Isaura na primeira versão, visto que a filmografia de cada uma das seis 

atrizes que consta na ficha técnica se restringe àquela produção. Sabe-se porém  que a 

trilha musical foi composta por Marcelo Guaicurus.   

O grande momento do romance foi a sua adaptação para a TV. Em 1976, 

portanto, um século depois do lançamento em livro, a escrava Isaura ressurgia com 

força total. O encarregado pela adaptação foi o carioca Gilberto Tumscitz Braga, que já 

havia trabalhado com os textos de Machado de Assis (Helena) e José de Alencar 

(Senhora). Nascido na capital do Rio de Janeiro, Braga abandonou a idéia de ser 

diplomata ao voltar de Paris no início da década de 70. De volta ao Brasil, chegou a 

exercer por um curto período a mesma profissão de Bernardo Guimarães: professor de 

francês.  Trabalhou na imprensa como crítico de cinema e teatro, estreando na TV em 

1974, quando dividiu a autoria da novela Corrida do Ouro com Lauro César Muniz. 

Gilberto Braga se diz um admirador das obras de Machado de Assis, que não lhe 

parecem novelescas. Por isso, deixa transparecer a satisfação em adaptar um clássico 

da literatura como O Primo Basílio, de Eça de Queirós, na qual ele tentou ser totalmente 

fiel ao livro, mesmo reconhecendo que todos os personagens eram “medíocres”, frágeis 

e verossímeis. Características contrárias às das personagens folhetinescas, sempre 

com vocação para herói ou mocinha.  Em O Primo Basílio a fala dos atores, muitas 

vezes, era retirada da obra original tal como Eça a escreveu e o português castiço foi 

preservado ao máximo. A adaptação foi bastante elogiada pela crítica, mas não um 

grande sucesso de público (FILHO, 2001:162).   

Sobre o original de Bernardo Guimarães, Gilberto Braga revela, meio a 

contragosto: “A Escrava Isaura está longe de ser um romance que eu admire muito. 

Nem é especialmente bem escrito, (mas) como base para uma telenovela é perfeito e 

me ajudou muito a ter o sucesso que tivemos”.  
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Com Escrava Isaura, a problemática dos negros voltou a ser 

representada, com sucesso, por uma escrava de aparência branca. Isso confirma que 

nos meios de comunicação de massa os atores brancos sejam vistos como, 

ideologicamente, “além da etnicidade”.  Robert Stam e Ella Shohat (1995) em 

Estereótipo, Realismo e Representação Racial fazem um paralelo entre economia e a 

política racial da indústria cultural. Nele destaca-se a denúncia contra a propagação da 

idéia racista de que para um filme ser economicamente viável é preciso ter uma estrela 

universal, quer dizer, “branca”. Isso explica, em parte, o fato de que, na televisão 

brasileira, os negros e índios tenham sido representados, muitas vezes, por atores 

brancos8. 

No caso específico de Escrava Isaura, o nome de Lucélia Santos para o 

papel principal da novela chegou a ser vetado por um dos diretores da Globo, Walter 

Avancini, que preferia uma atriz com mais experiência. O próprio Gilberto Braga 

confessa que inicialmente esperava uma outra atriz no papel: “Antes de mais nada eu 

gostaria de ter uma atriz mais morena, na época não conseguimos. Felizmente a 

Lucélia era extraordinária, mas tipo físico ela não tinha. No texto eu não creio que 

mudasse coisas importantes porque fiquei satisfeito com o resultado” (BRAGA003). 

Meio que sem querer, Gilberto Braga foi fiel ao original. Autor da adaptação de “O Primo 

Basílio” (1988) ao lado de Leonor Basséres, ele acredita que “a adaptação fiel é um 

exercício de humildade”. Tentei imaginar como o Eça contaria aquela história na TV. 

Sobre a adaptação de A Escrava Isaura, Braga reconhece que adotou outra postura: 

“Tomei muitas liberdades, a novela teve cem capítulos, dos quais inventei uns noventa. 

O bom é que muitos foram estimulados a ler o romance”.  

Escrava Isaura, pegou emprestado o drama da escrava “branca” para 

transformá-lo no maior fenômeno da televisão brasileira cem anos depois do 

lançamento do livro, entre os dias 11 de outubro de 1976 a 5 de fevereiro de 1977. A 

primeira modificação que se dá na obra de Braga está justamente no título. O que 

                                                 
8 – Em 1969 o ator Sérgio Cardoso pinta-se de preto para viver o papel principal em A Cabana do 

Pai Tomás; o exemplo faz lembrar o episódio envolvendo o ator norte-americano Al Johnson no primeiro 
filme sonoro do cinema, O Cantor de Jazz (1929), quando ele usa da mesma estratégia para viver um 
artista negro. Em 1979 é a vez de Carlos Alberto Riccelli viver o índio Aritana também na TV Tupi.  
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aconteceu com o artigo que precede a condição do agente? Em tempos em que a 

leitura da obra assume a dinâmica do hipertexto, na televisão a linguagem busca uma 

forma simples, direta e sem rebuscamento – o oposto do estilo romântico. A telenovela 

mantém a leitura num nível acessível, e esse novo título revela, antes de tudo, uma 

certa herança dos títulos utilizados nas chamadas do rádio, que são “mancheteados” – 

o que não vem a ser exatamente uma surpresa, visto que desde as produções 

impressas quanto na Televisão, o folhetim sempre teve as notícias como companheiras. 

Na televisão, o texto é escrito para ser falado. E o receptor deve 

apreender a informação imediatamente. Embora o caminho do colóquio não exclua o 

artigo – visto que ninguém fala em estilo telegráfico, a sonoridade das palavras também 

é de grande importância. Com a utilização de “Escrava Isaura”, sem o “a”, como título 

da telenovela, assistimos também a um fenômeno denominado elisão: a das vogais “a”, 

do final da palavra “escrava” com a semivogal “i”, do nome “Isaura” faz com que a 

primeira desapareça na fala, o que obriga a pronúncia do título num só impulso de voz 

(escravisaura). Isso resulta numa maior facilidade de comunicação. Com a elisão a 

emissão vocal se torna mais melodiosa, e a junção que dela advém faz com que as 

palavras formem um todo, sem que isso cause prejuízo da fluência ou da mensagem 

original. Cria-se também uma adoração involuntária do telespectador nas sílabas finais: 

(escr) Ave-Isaura.  

 O título também pode assumir um papel emblemático para reforçar o que 

disse Daniel Filho, outro diretor de telenovelas da Rede Globo: “(Mas) cabe ao autor 

escrever uma obra nova, porque a maneira de narrar é outra. Contamos a mesma 

história numa nova mídia. Nas novelas, o original servirá apenas como base para o 

desenvolvimento posterior da trama” (2001: 157).  

Outros elementos facilitadores para rápida absorção dos novos “leitores” 

são o uso do som e da imagem. Na abertura da Escrava Isaura, com os créditos, usou-

se como pano de fundo, oito quadros e desenhos, em movimento, de Jean-Baptiste 

Debret9, que mostram no Brasil do tempo do império e o trabalho do escravo.  

                                                 
9 Pintor do gênero histórico e membro da missão francesa que chega ao Brasil em 1816 para introduzir o ensino das 
artes plásticas no país. Até o ano de 1831 ele produziria mais de 150 obras, reunidas em três volumes denominados 
“Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil”,  nos quais retrata a paisagem rural e urbana do Brasil no séc. XIX e, 
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A adaptação de A Escrava Isaura resultou numa telenovela com cem 

capítulos e cerca de três mil páginas de script, quando a obra original tem apenas vinte 

e dois capítulos. No livro de Bernardo pode-se identificar pelo nome dezessete 

personagens. Para manter a atenção do público, Gilberto Braga criou dois outros 

núcleos de brancos e vinte e um novos personagens. Na opinião de Joel Zito Araújo 

(2000), a ausência de um outro núcleo de negros demonstra a fidelidade do 

autor/adaptador ao preconceito racial do autor do século XIX. Alguns personagens 

criados por Guimarães trocaram de nome. Outros, sem relevância, ganharam destaque 

na trama na sua adaptação televisiva. O quadro abaixo mostra só algumas alterações 

entre os personagens do livro e da TV:  

 
Bernardo Guimarães   Gilberto Braga 

Isaura / Elvira                    Isaura/Elvira (Lucélia Santos) 

Miguel                               Miguel/Anselmo (Átila Iório) 

Malvina                             Malvina Fontoura (Norma Blum) 

Leôncio G. Fonseca         Leôncio Correia de Almeida (Rubens de Falco) 

Henrique                           Henrique Fontoura (Mário Cardoso) 

André                                André (Haroldo de Oliveira) 

Tia Joaquina                     Januária (Zeni Pereira) 

Rosa                                 Rosa (Lea Garcia) 

Álvaro                               Álvaro Santana de Souza (Edwin Luisi) 

Martinho                           João Baptista Martinho (André Valli) 

Dr. Geraldo                       Dr. Geraldo (Ari Coslov)  

Belchior                             “Seu” Beltrão (Carlos Durval)  

Sinhá Ester                       Éster Almeida (Beatriz Lyra)  

Comendador                     Comendador Horácio Correia de Almeida (Gilberto Martinho)

Feitor                                 Francisco (Isaac Bardavid) 

 

                                                                                                                                                              
principalmente no segundo volume, o martírio da escravidão, cenas pitorescas das ruas da corte e o trabalho dos 
escravos de ganho no Rio de Janeiro. 
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Um dos novos núcleos dramáticos criados por Braga é o de Tobias Paes 

Vidal (Roberto Pirillo), dono de uma grande fazenda vizinha e que se apaixona por 

Isaura num passeio pelo campo. Junto a ele estão a mãe, Dona Alba e a irmã dele, 

Taís.  A irmã de Tobias vai-se apaixonar por Henrique Fontoura, irmão de Malvina.  No 

romance, Miguel, pai de Isaura e antigo feitor da família do comendador, é acolhido 

entre os lavradores vizinhos à fazenda de Leôncio.  Na telenovela é na fazenda de 

Tobias que o pai de Isaura vai trabalhar como feitor e conseguir os dez contos de réis 

necessários para comprar a escrava. Diante na negativa de Leôncio, será com esse 

que ele empreenderá a fuga com Isaura, levando consigo os escravos André (que no 

original permanece na fazenda de Leôncio) e Santa, que sequer existia na obra de 

Guimarães.  

“Malvina, a formosa filha de um riquíssimo comerciante da corte, amigo do 

comendador, já estava destinada a Leôncio por comum acordo e aquiescência dos pais 

de ambos”. Na telenovela, o pai de Malvina é identificado como o conselheiro Fontoura 

(Dary Reis) um velho amigo do comendador Almeida. O pai de Malvina acredita que o 

casamento pode aproximar as famílias, enquanto que o pai de Leôncio trama o 

casamento do filho de olho na riqueza que ele pode trazer.  

Na trama da escrava Isaura literária, o feitor que aparece no capítulo VII 

não é identificado. Mas serve ao propósito do autor para descrever aquele odioso ofício:  

“O feitor é o ente mais detestado entre os escravos; um carrasco não carrega com tantos ódios. 
É abominado mais do que o senhor cruel, que o muniu do azorrague desapiedado para açoitá-
los e acabrunhá-los de trabalhos. É assim que o paciente se esquece do juiz que lavrou a 
sentença para revoltar-se contra o algoz que a executa” (pág. 53) 

Na telenovela, o feitor passa a ser chamado de Francisco (Isaac 

Bardavid), um aliado de Leôncio na perseguição aos escravos e cúmplice de todas as 

suas maldades. Nesse sentido, um personagem que mais se aproxima dele é um tal 

Jorge, que no romance aparece no capítulo XXI. Um “parasita” que vivia de suas 

amizades com “fazendeiros das margens do Paraíba desde São João da Barra até São 

Fidélis”, na descrição de Bernardo, e que em relação a Leôncio: 

“Entretinha-o a contar-lhe anedotas divertidas e escandalosas, aplaudindo-lhe os desvarios e 
extravagâncias, e lisonjeava-lhe as ruins paixões, enquanto Leôncio, que o acreditava 
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realmente um amigo, fazia dele o seu confidente, e comunicava-lhe os mais íntimos 
pensamentos, os planos de perversidade, e os mais secretos negócios de família” (pág. 144)  

Deve-se salientar que pelo menos um personagem negro ganha outra 

conotação na novela de Braga. Na obra de Bernardo Guimarães, o pajem de Leôncio, o 

escravo André, se descreve assim:  

“Ando sempre engravatado, enluvado, calçado, engomado, perfumado, e o que mais é, - 
acrescentou batendo com a mão na algibeira, com as algibeiras sempre a tinir”’(pag. 55)  

O André escrito por Guimarães refere-se à própria aos outros escravos de 

forma racista. Ele, também um dos apaixonados por Isaura, tenta assim iniciar um 

romance:  

- (..) dói-me deveras dentro do coração ver aqui misturada com esta corja de negras beiçudas e 
catinguentas uma rapariga como tu, que só merece pisar em tapetes e deitar em colchões de 
damasco. (pág. 55) 

Recriado por Gilberto Braga, André aparece pela primeira vez num 

mercado de escravos. Ao chegar à fazenda do comendador Almeida revolta-se diante 

do trabalho exaustivo na lavoura e dos maus-tratos a que os escravos são submetidos. 

Vai para o tronco depois de uma tentativa de fuga mal-sucedida e acaba se 

transformando num aliado de Álvaro contra Leôncio.  

Outra personagem do original que aparece diferente na visão de Braga é 

Rosa. Em vez da mulata quase branca cujos “cabelos negros e anelados podiam estar 

na cabeça mais branca fidalga do além-mar” (pág. 49). Na TV, Rosa é interpretada pela 

atriz Léa Garcia, para quem “Rosa era uma personagem que tinha consciência da 

problemática que envolvia sua condição de escrava, por isso era perversa. (...) Ela 

morreu envenenada, sabendo que haviam trocado os copos, que estava perdida, mas 

segurou firme. Antes a morte ao horror da chibata (...) Se ela fosse militante ou 

consciente, saberia por que cobrava da escrava branca” (ALMADA, 1995:73).  

O clássico O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, pode ter inspirado 

Bernardo Guimarães a criar o seu Belchior, jardineiro da fazenda de Leôncio:  
“monstrengo afetando formas humanas, um homúnculo em tudo mal construído, de cabeça 
enorme, tronco raquítico, pernas curtas e arqueadas para fora, cabeludo como um urso, e feio 
como um mono (...) bem reparado todavia o rosto não era muito irregular, nem repugnante, e 
exprimia muita cordura, submissão e bonomia” ( pág. 37). 
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Em Gilberto Braga, Belchior vira “seu” Beltrão. Não mais um jovem 

adolescente como na obra de Guimarães, mas um homem deficiente que aparenta uns 

cinqüenta anos de idade, interpretado pelo ator Carlos Durval. Na relação entre ele e 

Isaura, podemos notar uma diferença no comportamento da heroína. No livro, ela o 

trata com certo desprezo e impaciência: “este ao menos é de todos o mais suportável; 

os outros me amofinam e atormentam: este às vezes me faz rir” (pág 38). Condenada a 

casar-se com ele por Leôncio, a Isaura idealizada por Guimarães parece finalmente, no 

capítulo 20, se comportar como uma pessoal real:  

“(...) tenho dotes incomparáveis do corpo e do espírito; e tudo isso para que, meu Deus!?... 
para ser dado de mimo a um mísero idiota!... pode-se dar mais cruel e pungente escárnio?!... 

E uma risada convulsiva e sinistra desprendeu-lhe dos lábios descorados de Isaura, e 
reboou pelo lúgubre aposento, como o estrídulo ulular do mocho entre os sepulcros”  

(págs. 137-138) 

No livro, depois de ser salva do casamento por Álvaro, Isaura sequer 

lança um olhar de desdém para o jardineiro. Na telenovela, após reencontrar o seu 

amado, Isaura lembra-se de procurar por seu Beltrão para dizer-lhe: “eu quero que o 

senhor saiba que se eu não fosse me casar com Álvaro tenho certeza que o senhor 

seria um excelente marido” 

Na lista dos novos personagens criados por Gilberto Braga aparecem Taís 

Vidal, José, Sr. Mattoso, Aninha, Lúcia Andrade, Alba Vidal, Carmen, Dr. Alceu, Rita, 

Capitão Andrade, Eneida, Juliana (Mãe de Isaura), Leonor, Jayme, Lucíola, Palhares e 

Madeleine Besançon. 

Os versos escritos por Bernardo Guimarães, os primeiros pronunciados 

pela personagem Isaura, vem acompanhados do arpejo de um piano, e a voz 

melodiosa tinha um “tom velado e melancólico” que “parecia gemido sufocado de uma 

alma solitária e sofredora” (pág. 18): 
 
“Desd’o berço respirando 
os ares da escravidão 
como semente lançada 
em terra de maldição, 
a vida passo chorando 
a minha triste condição. 
 
Os meus braços estão presos,  
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A ninguém posso abraçar, 
Nem meus lábios, nem meus olhos 
Não podem de amor falar; 
Deu-me Deus um coração  
Somente para penar. 
 
Ao ar triste das Campinas 
Seu perfume exala a flor; 
Canta a aura em liberdade 
Do bosque o alado cantor; 
Só para a pobre cativa  
não há canções, nem amor. 
 
Cala-te pobre cativa; 
Teus queixumes crimes são; 
É uma afronta esse canto 
Que exprime tua aflição 
A vida não te pertence, 
Nem é teu, teu coração.”  

 

Na adaptação para a TV, dirigida por Herval Rossano e Milton Gonçalves, 

eles são substituídos pelos versos da canção Retirantes, parceria de Dorival Caymmi e 

Jorge Amado, interpretada na voz grave e profunda do primeiro. A música passa a fazer 

parte da abertura da novela e sua melodia será interpretada ao piano por Isaura em 

inúmeras ocasiões: 

 
“Vida de negro é difícil, 
 É difícil como o quê,  
 
 (...) Eu quero morrer de noite,  
Na tocaia me matar,  
Eu quero morrer de açoite  
Se tu, negra me deixar, 
 
Vida de negro é difícil 
É difícil como o quê... 
 
(...) meu amor eu vou m’embora 
nesta vou morrer 
o dia vou mais ver 
nunca mais eu vou te ver 
 
Vida de negro é difícil 
É difícil como o quê”.  

 

Carlos Alberto Vecchi define A Escrava Isaura como um uma ópera em 

três tempos: o primeiro, o período em que a ação se passa na fazenda em Campos; o 

segundo, quando Isaura se vê obrigada a fugir e assume a uma identidade falsa; e a 
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terceira, de volta a fazenda, quando seu feitor decide fazer com que ela se case com o 

jardineiro Belchior.  

Analisar uma peça musical é descrever a organização de um discurso 

que, como na fala, tem motivos, células (algo entre a sílaba e palavra), frases, períodos 

e partes. A organização final está na forma que evoluiu da dependência dos poemas a 

serem cantados (como no madrigal italiano) e depois evoluindo até a forma sonata, que 

resume o discurso e a retórica do iluminismo. A partitura revela como deve ser feita a 

“leitura”. As linhas que unem as notas musicais caracterizam as frases. “Há uma 

maneira objetiva em música de se definir frase: é que se pode tocar ou cantar num 

único fôlego”, observa o maestro Sérgio Barza. As vírgulas representam uma respiração 

obrigatória. 

Um outro estudo diacrônico se faz possível quando a Escrava Isaura de 

Gilberto Braga e A Escrava que não é Isaura de Mário de Andrade se colocam diante 

uma da outra. O encontro entre elas se dá na sala, não na cafua. Uma está ao fagote, 

na forma de uma valsa brasileira da qual um trecho da partitura é apresentado; a 

Escrava Isaura está na TV, presente na canção de Dorival Caymmi. A obra de Andrade, 

também ele um grande especialista em Música, inspirou o maestro Francisco Mignone 

a escrever em 1981 A Escrava que não era Isaura, valsa sem quadratura oferecida à 

memória de do autor modernista: 
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A valsa é originária da dutschertanz (dança alemã) e se estrutura no século 

XVIII. A consagração do estilo acontece no século seguinte, através das obras da 

família Strauss (Johann e Joseph) e de Joseph Lanner. O caráter festivo da valsa 

justifica a sua popularidade nos bailes das cortes e em salões vienenses. “Como todos 

os gêneros, porém, a valsa também se adapta à forma canção (A B A C A) e é nessa 

forma que se encontra a valsa brasileira. Esta é geralmente lenta, em tom menor e com 

caráter saudoso”, afirma o maestro Sérgio Barza. Numa análise minuciosa sobre a obra 

de Mignone, Barza observa que a peça é um (A B A), ou seja, uma forma ternária em 

que o “A” representa a tonalidade de dó#menor e “B” a ré bemol maior (uma tonalidade 

enarmônica que tem a mesma altura da nota dó#). O maestro lembra que “na Teoria 

dos Afetos10 e na tradição e senso comum dos séculos XVIII, XIX e XX, o modo menor 

caracteriza-se pela tristeza ou melancolia, enquanto que a força, o júbilo, a alegria e a 

certeza são características do modo maior”. Assim sendo, temos na canção um 

movimento TRISTE / ALEGRE / TRISTE. 

Nas músicas feitas na virada do século XIX para o XX, a maior parte das 

peças eram em formato canção (A B A C A), mas muitas eram no (A B A). A coda, 

movimento conclusivo da peça, começa em dó#maior, mas logo volta a dó#menor. Para 

o francês Noel Devos, que interpretou o conjunto de 16 valsas para fagote de Francisco 

Mignone “A Escrava que não era Isaura e a 6a Valsa Brasileira, (eram) as duas mais 

bem estruturadas de todas as peças. Porém, enquanto a 6a seria ricamente 

orquestrada, a valsa lenta, que tem como subtítulo Valsa sem Quadratura, guarda até o 

fim a pureza da valsa seresteira. Iniciando com um desenho ornamental na voz 

profunda e nobre do fagote para culminar mais tarde com outro desenho no extremo 

agudo da voz suplicante do instrumento, (...) é soberba dentro de sua grandiosidade 

exigindo do intérprete o seu mais belo sopro (1983)”. 

À primeira vista, a partitura da canção Retirantes, de Dorival Caymmi, é 

bem mais simples. O maestro Sérgio Barza observa a existência de dois acordes, de Iº 

(fá menor) e IVº graus (sib. menor): “o esquema repetitivo remete às chamadas work 

songs, canções de trabalho, famosas, por exemplo, nos EUA, na colheita do algodão, 

                                                 
10 Desenvolvida no Barroco e na Renascença, a Teoria dos Afetos diz  que a música é capaz de representar emoções 
humanas.  
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mas aplicáveis a  qualquer nação e trabalho braçal”. O Iº é associado ao repouso e o 

IVº ao movimento. Assim temos na canção REPOUSO / MOVIMENTO / REPOUSO.  

Associando a letra da música, no Iº (Vida de negro / Eu quero morrer / 

Meu amor eu vou mimbora / O dia eu não vou mais ver), temos a representação não só 

do “repouso”, como também a conformação e a certeza do fardo.  O IVº, além do 

movimento (É difícil... / Na tocaia me matar / Se tu negra me deixar / Nesta terra / 

Nunca mais eu vou te ver) representa a tensão. Para o maestro Barza “mesmo quando 

ele diz meu amor eu vou mimbora não é uma saída para algum lugar, mas um morrer”.  

A relação entre o IVº e o Iº graus é anterior ao tonalismo11. Remete a um tempo 

em que as escalas eram modais e plagais, que se relacionam entre si, com as mesmas notas, os 

mesmos graus de destaque, mas outra configuração de tons e semitons. Plagal vem de plaga, 

lugar. Como se o artista se reportasse a outro lugar, que não o seu “eu”, o outro, e logo voltasse a 

si. (Barza, 2003) Essa relação está no AMÉM, como se nos reportássemos aos céus e depois 

voltássemos a esse mundo. Não seria essa mais uma adoração à personagem? 

 
Já no primeiro capítulo da obra literária, Isaura depois de interpretar a 

canção é flagrada por Malvina, então já casada com Leôncio. Com a sinhá, ela trava o 

seguinte diálogo: 

 
“ – Isaura!... disse ela pousando de leve a delicada mãozinha sobre o ombro da cantora. 
- Ah, é a senhora?! – respondeu Isaura voltando-se sobressaltada. – Não sabia que estava aí 
me escutando. 
- Pois que tem isso?... continua a cantar;... tens a voz tão  bonita!... mas antes eu quisera que 
cantasses outra coisa; por que você gosta tanto dessa cantiga tão triste, que aprendeu não sei 
onde?... 
- Gosto dela porque  acho-a bonita e porque...ah! não devo falar... 
- Fala, Isaura. Já não te disse que nada me deves esconder, e nada recear de mim?... 

                                                 
11 Sistema criado a partir de 1600 e se baseia na premissa de que a música é escrita no “reino” de uma escala de sete 
notas escolhidas entre as 12 existentes na escala cromática. Dentre essas 7 duas são as mais importantes: a tônica (Iº) 
e a dominante (Vº), que também representam na linguagem musical a estabilidade (Iº) e a instabilidade (Vº). 
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- Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não conheci, coitada!... mas se a senhora não 
gosta dessa cantiga, não a cantarei mais. 

 

Além disso, o autor da adaptação para a TV, Gilberto Braga, semeou 

novos personagens por toda a trama. A protetora de Isaura passou a ser chamada de 

dona Ester pelos outros e de madrinha por Isaura. No início da trama, Isaura toca piano 

por insistência de sua madrinha para Malvina, até então uma pretendente à mão de 

Leôncio. A situação, embora não conste na obra original, serve de propósito para que o 

drama de Isaura, e dos escravos, comece a ser delineado. Após tocar a canção de 

Dorival Caymi e Jorge Amado ao piano, segue-se o diálogo na sala da casa-grande: 

 
Malvina – Parece que tem a música dentro de si. Meus parabéns Isaura. 
Isaura – Obrigada. 
Malvina – Só uma coisa me intriga dona Éster. 
D. Ester – E o que é? 
Malvina – Conforme já lhe disse sou grande apreciadora de música, mas não me lembro de ter 
ouvido canção alguma do gênero que acabamos de escutar. Não consigo liga-la à obra de 
nenhum dos compositores que conheço. 
D. Éster – Mas Isaura é capaz de interpretar Liszt, Chopin... obras dos compositores mais 
conhecidos. 
Malvina – Eu não duvido. Apenas me intriga essa canção. Ë tão bela, tão forte... quem é o 
autor? 
D. Éster – Vamos Isaura, não ouviu a pergunta de Malvina? 
Isaura – Eu não sei. 
Malvina – Mas há de ter tirado de algum lugar a partitura. 
Isaura – Toco-a de ouvido 
Malvina – É muito curioso. É estranho que uma moça tão jovem, tão bela, tão delicada, tenha 
guardado no ouvido uma canção tão triste... pungente mesmo. Parece um lamento, um lamento 
de alguém que sofre, que sofre muito. 
D. Éster – Malvina tem razão. A canção é muito bonita, mas demasiado melancólica. Gostas 
dela, pois já a vi interpretando-a muitas vezes. Vamos, quem é o autor da canção, Isaura? 
Malvina – Não me lembra nada que eu já estivesse ouvido. 
D. Éster – não terás inventado a melodia? 
Isaura – Decerto que não. É alguma coisa que me acompanha sem dúvida desde a minha 
infância.  Começou há tanto tempo que nem ao menos posso me lembrar quando a ouvi pela 
primeira vez. Deverá está ligada às minhas origens. A minha condição. 
Malvina – A sua condição? 

 

Na telenovela nossa heroína ganhou um namorado que não existia no 

original. Uma paixão que ajudaria Braga a esticar a trama até atingir o 26º capítulo. 

Tobias, o rapaz garboso vivido pelo ator Roberto Pirilo, iria acabar morrendo num 

incêndio criminoso depois de uma briga com Leôncio, que na adaptação deixa de 

pertencer à família Gomes Fonseca para se transformar em Leôncio Correia de 

Almeida. Sem saber, o filho do comendador Almeida acabaria matando a própria 
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esposa, Malvina, que havia ido até o barraco em que Tobias se encontrava preso na 

tentativa de salvá-lo. Isaura ao fugir com o pai leva dois escravos: André e Santa. A 

segunda, que não existia na obra de Guimarães, acabou facilitando a fuga de Isaura e 

escapando junto com ela. O roteiro da fuga de Isaura também muda. Em vez do Recife, 

eles vão parar em Barbacena, interior de Minas Gerais. Mas seria fácil reconhecer 

Isaura em qualquer uma das cidades. Ela continua a trazer no corpo a marca que a 

denuncia: “acima do seio direito um sinal de queimadura, mui semelhante a uma asa de 

borboleta” cujo decote generoso, usado na versão televisiva, não conseguia esconder. 

Alguns personagens, como a escrava Rosa, ganham destaque na trama televisiva e, 

junto com Leôncio, Francisco (o capataz) e Martinho, acaba se transformando na 

grande vilã da adaptação. No último capítulo, Braga leva à telinha um dos momentos 

antológicos do folhetim eletrônico: o envenenamento de Rosa.  

Com inveja da felicidade da mestiça, que vai se casar com Álvaro, em 

meio à festa Rosa trama a morte de Isaura. Na cozinha, prepara uma bandeja com dois 

copos de ponche. Desconfiada, tira do seio um vidrinho. Chega à sala ainda trêmula, 

mas logo reassume o ar altivo e caminha resoluta em direção ao casal de heróis. Dirige-

se a Isaura: 
- Queria falar com você. 
- Pois não, Rosa. 
- Queria lhe agradecer pelo o que fez e pelo o que está fazendo o seu futuro marido. Tudo isso 
me faz sentir envergonhada pelo o que fiz no passado. Pelas maldades que reconheço fiz a 
você. 
- Não se preocupe Rosa. Numa situação com esta não haveria espaço para o ódio em meu 
coração. 
- Quer dizer então que me perdoa?! 
- Claro Rosa. Do fundo de minha alma. 
- Então beba comigo. Eu quero que fique selada assim a nossa amizade daqui por diante. 

 
Isaura parece condenada a morrer pelas mãos da escrava Rosa. Logo no 

último capítulo, depois de tanto sofrimento e injustiças. Mas eis que surge Dona 

Carmen, segunda esposa do comendador Almeida, que a essa altura da trama,já 

aparece regenerado. E é Carmen, que sequer existe na obra original de Bernardo 

Guimarães, quem coloca outras duas taças de ponche, idênticas às que Rosa havia 

preparado, sobre a bandeja. 

 
- Mas quem é que vai brindar aí sem mim? Ah, onde está a bebidinha eu estou também. Espera 

um pouquinho... um, dois, três, quatro... deixa (tomando a bandeja de Rosa) um, dois, três quatro... ‘Pera 
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um pouco... Ah, eu também quero brindar. (Entregando as taças uma a uma) Um... dois... outro para 
você... e outro para Carminha... À saúde dos noivos! 

 
  Ainda se ouve Rosa balbuciar o brinde. A câmera mostra um a um, em 

close, os quatro personagens que participam da cena. A imagem de cada um deles é 

congelada depois do primeiro gole. De repente, Carmem, Rosa, Isaura e Álvaro são 

deixados de lado e pode-se ver outro grupo de convidados. Ouve-se então, um grito. 

Vemos de pé Isaura, Alvaro e Carmen, que desvia o olhar horrorizado. Rosa é vítima do 

próprio veneno12.  

Apesar das modificações na trama os elementos que compõem a obra 

literária não desapareceram. O mais importante deles, a questão da escravatura, foi 

abordado na TV num momento difícil. A novela enfrentou problemas com a censura 

antes mesmo da estréia, como conta Gilberto Braga: “Fui chamado a Brasília para 

conversar porque eles (os censores) achavam a novela perigosa. Então, na reunião, 

ficou mais ou menos estabelecido que eu poderia escrever Escrava Isaura, mas que 

não poderia falar de escravo. Uma censora me disse que a escravatura tinha sido uma 

mancha negra na história do Brasil, e que não deveria ser lembrada – aliás, segundo 

ela, o ideal seria arrancar essa página dos livros didáticos; imagine então falar isso na 

novela das seis... Um censor falou que a novela podia despertar sentimentos racistas 

na netinha dele, porque ela via os brancos batendo nos escravos na televisão e podia 

querer bater nas coleguinhas pretas dela. (...) De qualquer maneira eu prometi que ia 

falar o mínimo possível em escravo e falei o mínimo possível em escravo em Escrava 

Isaura”.  

Não foi bem assim. No livro Isaura foge com o pai quando percebe a 

intenção de Leôncio de levá-la para o tronco. Na novela ela passa dias no castigo e, 

não fosse pela coragem de Januária (cujos traços psicológicos lembram a tia Joaquina 

do original) teria se alimentando a pão e água. No capítulo final, tanto Isaura quanto 

Álvaro fazem um discurso engajado remetendo aos dias atuais, quando “os negros vão 

continuar durante muito tempo enfrentando o desemprego e o preconceito”. O herói de 

                                                 
12 Muitos autores acreditam que houve um erro de continuidade na telenovela e que foi Isaura / Lucélia 
Santos e não Rosa / Léa Garcia quem acabou bebendo o ponche envenenado (RIXA, 2000). À primeira 
vista a afirmação parece verdadeira, mas como a edição da cena não é feita sem cortes, o telespectador 
pode preencher essa lacuna deixada pelo autor e pelo diretor, da maneira mais conveniente. A fórmula é 
a mesma sugerida por Wolfgan Iser, teórico da comunicação.  
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Bernardo Guimarães, que nas páginas do livro “pode ser considerado quase um 

socialista” não perde a característica. Eis o que escreve Gilberto Braga no centésimo 

capítulo da telenovela: 

 
- Depois da Abolição os escravos não têm uma boa situação. Eles não encontram emprego. 
- eu sei. O mundo ainda tem que caminhar muito para chegar a um estado mais equilibrado. 
Mas eu tenho esperança de que o futuro trará esse equilíbrio. Talvez nós não vejamos isso. 
Talvez nem os nossos filhos e nem os filhos dos nossos filhos, Mas um dia chegará em que o 
mundo não será mais testemunha de preconceitos e injustiças tão revoltantes. 
- Acha mesmo que esse dia chegará? 
- Eu não sei. Mas eu espero. E acho principalmente que se gente como nós dois não acreditar 
que pelo menos possa existir a possibilidade desse dia chegar, lutar por isso, por um mundo em 
que todos possam ser irmãos, a vida se tornaria uma experiência muito mais triste e muito mais 
dolorosa do que já é. 

  

O crítico Carlos Alberto Vecchi lembra que no século XIX, o escritor se 

reconhece capaz de atuar junto à sociedade como um formador de opiniões. Mas ele 

continua preso às amarras da classe dominante ao incorporar as obras conteúdos, 

mitos e expectativas dos leitores. No século XX, o principal produto da nossa indústria 

cultural, a telenovela, nunca esteve tão atrelado ao mercado consumidor e, no caso da 

Escrava Isaura, sujeita à censura. Vale salientar que no ano anterior à Escrava Isaura, 

a novela Roque Santeiro, de Dias Gomes, não pode ir ao ar e no lugar dela, foi 

reprisada a lacrimejante Selva de Pedra, de Janete Clair, na qual não havia espaço 

para se discutir religião, misticismo popular e política, ainda mais no terreno consagrado 

aos deuses do Olimpo tupiniquim. 

Foi também na década de 70 que o advogado, jornalista e escritor mineiro 

Otto Lara Resende cunhou pela primeira vez a expressão “Vênus Platinada”. Entre os 

anos de 1974 e 1984 ele trabalhou para as organizações Globo, onde escrevia os 

discursos do presidente da empresa, Roberto Marinho. Consta que Otto se referia 

assim ao prédio da emissora, mas a expressão passou a ser usada de forma pejorativa 

por jornalistas e por pessoas que criaram desafetos na empresa. Para os Teóricos da 

Comunicação e da Cultura de Massa é difícil resistir à idéia de estabelecer uma relação 

entre a Isaura, de Lucélia Santos, e Psiquê, personagem mítica que desperta a ira de 

Vênus/Afrodite. Uma citação que poderia ir além do capítulo V de A Escrava Isaura, 

quando Leôncio flagra o jardineiro Belchior, ajoelhado, com uma flor em punho, 

rendendo homenagens à Isaura (pág. 40). Na vida real, o desentendimento entre 
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Lucélia Santos e a Globo fez com que atriz ficasse afastada do vídeo por mais de dez 

anos, tendo que se dedicar ao cinema e ao teatro, trabalhando também como diretora e 

produtora.  

A escrava mais famosa da nossa dramaturgia ganhou o mundo. Isaura é a 

personagem da literatura brasileira mais reprisada da telenovela, em pelo menos três 

ocasiões, a última em 1990, e se transformou no principal produto de exportação da 

nossa indústria cultural, sendo reprisada em mais de sessenta países. 
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5. Elvira: A Escrava Isaura entre Sobrados e Mucambos 
 

Uma diferença marcante entre a obra literária e a adaptação para a TV 

está no fato de Isaura e Miguel, terem fugido para Barbacena, interior de Minas Gerais, 

e não para o Recife, como nos originais de Bernardo Guimaraes. Gilberto Braga não se 

recorda o motivo da mudança: “talvez porque o diretor Herval Rossano achou que seria 

mais fácil recriar a Barbacena do que o Recife daquela época”, avalia. E prossegue 

dizendo que “Escrava Isaura foi realizada com recursos limitados, mas foi um trabalho 

feito com muito carinho e que resultou num grande sucesso” (2002). No romance, 

Bernardo conduz o leitor ao Recife numa atmosfera de sonho: 
 

“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”  

(pág. 69) 
 

Isaura foge do Rio de Janeiro durante a madrugada em companhia do pai 

num navio negreiro, do qual era capitão um português que já conhecido de Miguel. 

Como o barco à vela deveria seguir para a costa da África, o capitão desembarca os 

dois na no Recife.   

Dos vinte capítulos de A Escrava Isaura, oito deles se passam no Recife. 

A descrição que Bernardo Guimarães faz da cidade e sua população pode ser 

confrontada com as pesquisas elaboradas pelo sociólogo Gilberto Freyre para a 

elaboração de Sobrados e Mucambos (1936). Na obra do pernambucano Freyre faz-se 

um estudo pormenorizado do período em que o romance de Guimarães se situa – a 

segunda metade do século XIX. A Recife Idealizada por Bernardo, como veremos, não 

é toda beleza.  

Nessa cidade a escrava Isaura vai viver sua grande aventura. Disfarçada 

sob a identidade de Elvira, uma jovem gaúcha de origem modesta, ela tem a chance de 

experimentar a sensação de ser livre e de se apaixonar. “Elvira”, cujo nome em latim 

significa “Albina, loira, branca”, vai morar com o pai num pequeno sítio no Bairro de 

Santo Antônio.  
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Na época a capital de Pernambuco era uma terra marcada por lutas, como 

a Revolução de 1817, a Confederação do Equador (1824) e a Revolução Praieira em 

1848. Mas apesar de uma certa autonomia em relação ao poder central, a cena política 

era marcada por uma forte dicotomia entre os valores da tradicional sociedade 

pernambucana, dividida entre os ideais liberais – que afinal tinham pautado a 

independência do Brasil – e a força do conservadorismo, representada principalmente 

pela defesa da escravidão. Tínhamos então, um campo fértil para a polêmica e a 

exaltação. Junto com a matéria, a cidade crescia e se modernizava. 

Entre os anos de 1837 e 1844, o Recife sofreu uma notória influência 

francesa não só nos ideais, mas na presença de técnicos e trabalhadores estrangeiros 

trazidos aqui pelo então presidente da província, o conservador Francisco do Rego 

Barros, que viria a ser o conde da Boa Vista. Um alfaiate francês  chamado Chometon 

confeccionava as mais belas peças para homens e mulheres. Expressões da língua 

francesa passaram a ser usadas pela elite.  

 Isaura ao desembarcar encontra uma cidade com casas numeradas, 

sendo que nas ruas do centro as casas comerciais têm nomes franceses. A Rua Nova 

começava a se transformar no pólo da moda do Recife. A luz pública a gás já não é 

uma novidade para a população e os prédios são padronizados dentro dos princípios 

europeus. Embora fosse obrigada a viver reclusa para não levantar suspeitas, Elvira  

deve ter chegado a ver de perto o Teatro de Santa Isabel e o Palácio do Campo das 

Princesas, localizados no mesmo Bairro de Santo Antônio, antiga ilha de Antônio Vaz, 

onde o holandês Maurício de Nassau um dia tentara erguer a sua Mauricéia. 

Recife tem, na época, cerca de cinqüenta mil habitantes e um serviço de 

transporte coletivo considerado um dos melhores do país. Em 1867, a Brazilian Street 

Railway Ltda. inaugura a estrada de ferro que ligava o Recife aos povoados da Várzea, 

Dois Irmãos e Boa Viagem. Fora isso, os bondes de tração animal ajudavam a encurtar 

as distâncias entre os bairros.    

A vida social está centrada em quatro bairros: Recife, Santo Antônio, São 

José e Boa Vista, este último  um bairro repleto de grandes residências onde devia 

morar Álvaro. Mas mesmo na rica residência do futuro pretendente de Elvira deveria 

haver sérios problemas de saneamento e abastecimento de água. Por todos os cantos 
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viam-se os “tigres”, escravos que carregavam baldes com dejetos humanos para serem 

jogados no mar e no rio.  As condições de higiene da cidade eram precárias e muitas 

epidemias, como as de cólera, sarampo, varíola e difteria aconteceram no período, 

superlotando os Hospitais Português e Pedro II.  Por isso a água potável era um bem 

precioso. Alguns poucos negociantes vendiam, a preços algumas vezes exorbitantes, a 

água retirada do açude da Prata. Os mais ricos enviavam os escravos para que 

trouxessem a água em canoas. Era preciso treino para conhecer o caminho fluvial. E é 

justamente por não conhecer bem os segredos dos canoeiros do Recife que o pequeno 

bote, guiado por Miguel, fica preso num banco de areia. Álvaro consegue resgatar  

Elvira e o pai dela depois de tomar um escaler na praia. 

O jovem pernambucano, órfão aos vinte e cinco anos de idade, é único 

herdeiro de uma distinta e opulenta família, o que o faz ser dono de uma fortuna de dois 

mil contos de réis. Senhor de trinta escravos, Álvaro, logo que os pais morrem, decide 

emancipar os cativos, “organizando em suas fazendas uma espécie de colônia, cuja 

direção confiou a um probo e zeloso administrador”(pág. 76). Mas a reforma agrária do 

pernambucano tinha o lado pragmático: 

 
“A fazenda lhes era dada para cultivar, a título de arrendamento, e eles sujeitando-se a uma 
disciplina comum, não só preservavam-se de entregar-se  a à ociosidade, ao vício e ao crime, 
tinham segura a subsistência e podiam adquirir algum pecúlio, como também poderiam 
indenizar Álvaro do sacrifício que fizera com a sua emancipação”. (pág. 76) 
  

Dois meses depois de empreendida a fuga de Campos, Isaura já se 

mostra descuidada ao perigo a que está exposta. E embora a contragosto, aceita o 

convite que lhe faz Álvaro para ir a um baile promovido pela sociedade local. O prédio, 

palco de festas e saraus, está esplendidamente iluminado. Os convidados, aos pares, 

dançam no salão, que se comunica por uma porta larga a uma saleta onde há mesas 

de jogos, e bufetes guarnecidos com licoreiras, de garrafas de cerveja e champanha. É 

neste ambiente de sedas e perfumes que são descritos os tipos que compõem a 

sociedade pernambucana.   

  
“-Você não saberá dizer-nos, D. Adelaide, quem é aquela moça, que ainda há pouco entrou na 
sala pelo braço do senhor Álvaro? 
-Não, D. Laura; é a primeira vez que a vejo, parece-me que não é desta terra. 
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- Decerto; que ar espantado tem ela!... parece uma matuta, que nunca pisou num salão de 
baile; não acha D. Rosalina? 
- Sem dúvida!... e você não reparou na toillete dela?... meu Deus!... que pobreza! A minha 
mucama tem melhor gosto para se trajar. Aqui a D. Emília é que talvez saiba quem ela é. 
- Eu? Por quê? É a primeira vez que a vejo, mas o senhor Álvaro já me tinha dado notícias dela, 
dizendo que era um assombro de beleza. Não vejo nada disso; é bonita, mas não tanto que 
assombre”. (pág. 74)  

 

Para Isaura, a fartura do sobrado contrastava com a pobreza a que estava 

acostumada desde o tempo em que deixara Campos dos Goytacazes. A alimentação 

patriarcal, na casa grande ou nos sobrados, era bem mais farta que a da pobreza livre. 

Nos mucambos, palhoças, casas térreas e sobradinhos, de aluguel, a dieta era de 

bacalhau, carne seca, farinha e as batatas menos deterioradas comprados nas 

quitandas e vendas. Alimento caro por serem importados e devido a monocultura 

agrícola, do açúcar em Pernambuco e na Bahia, e do café, no Rio de Janeiro e em São 

Paulo (FREYRE, 1990).   

D. Eulália, D. Rosalina, D. Emília, D. Laura... Os bailes promovidos nos 

sobrados do Recife eram povoados por essas mulheres “belas e espirituosas”, de 

“meigos olhares e angélicos sorrisos”. Ricamente vestidas pelo alfaiate francês que 

chegara na administração do ex-presidente da província Rego Barros. Bernardo 

Guimarães não resiste e faz uma confidência : 
 

“Peço perdão às belas, de minha rude franqueza; a vaidade é, com raras exceções, 
companheira inseparável da beleza e onde se acha a vaidade, a vaidade é, com bem raras 
exceções, companheira inseparável da beleza e onde se acha a vaidade, a inveja, que sempre 
a acompanha mais ou menos de perto, não se faz esperar por muito tempo”. (pág. 76) 

 

Os amigos de Álvaro, entre eles muitos estudantes da Faculdade de 

Direito de Olinda, 

 
“vivem a apregoar em prosa e verso que na aurora da vida já têm o coração mirrado pelo sopro 
do cepticismo, ou calcinado pelo fogo das paixões, ou enregelado pela saciedade, desses 
misantropos enfim, cheios de esplim, que se acham sempre no meio de todos os bailes e 
reuniões de toda espécie, alardeando o seu afastamento e desdém pelos prazeres da 
sociedade e frivolidades da vida” (pág. 92).  

 

Outros, sentam à mesa para jogar baralho, duas ou três corridas de 

lansquenê. A frivolidade dos freqüentadores do salão demonstra o quão fútil é a nata da 

sociedade local. Dona Rosalinda repara com deboche as roupas de Elvira dizendo que 

 84



sua mucama tem “melhor gosto em se trajar” (pág. 74). Um dos amigos de Álvaro 

desconfia que talvez o encontro casual entre Elvira e Álvaro não tenha sido um acidente 

mas, por parte de Elvira, “um apuro de romantismo, um delicado rasgo de coquetterie” 

(pág. 71).  

Elvira não é a única mulher que sofre com o escárnio dos presentes: “uma 

e outra deviam ser naquela noite o alvo de mil olhares desdenhosos, de mil sorrisos 

zombeteiros e acerados epigramas” (pág. 77). Isso porque, criada como uma dama, 

Isaura / Elvira é capaz de tocar piano como poucas moças ricas da corte - piano esse 

que deve ter sido fabricado no Recife, onde havia duas pequenas fábricas. 

Comprovado o talento de Elvira ao instrumento, sem querer ela acaba por humilhar 

qualquer mulher que ainda tivesse a pretensão de casar-se com Álvaro.  

O censo de 1840 demonstrou que, na corte, 59% da população são de 

negros – Isaura, portanto, fazia parte de uma minoria. No Recife, porém, Elvira era 

integrante de uma parcela bem significativa da população. Um dos aspectos que tomou 

conta do lugar, desde a época das capitanias, foi o da mestiçagem. Já na época da 

colonização as cartas jesuíticas denunciavam o comportamento promíscuo dos 

portugueses. "A luxúria dos indivíduos, soltos sem família, no meio da indiada nua, 

vinha servir a poderosas razões de Estado no sentido de rápido povoamento mestiço 

da nova terra", escreveu Gilberto Freyre (1933) em Casa-grande & Senzala. O 

pitoresco Caramuru (1475-1557) e a índia tupinambá Paraguaçu fundaram duradouras 

linhagens caboclas, como os Muniz e os Garcia D´Avila. 

Em 15 de novembro de 1593, Manuel Álvares, criado da esposa do 

donatário Duarte Coelho Pereira, diz ao inquisidor que o mameluco bastardo Manuel 

d’Oliveira é filho ilegítimo de Jorge de Albuquerque (filho do donatário) e uma índia 

mestiça (MELLO, 1987). Dentre os descendentes de Jerônimo de Albuquerque, 

cunhado do primeiro donatário e conhecido como “Adão Pernambucano”, estão aqueles 

que originaram algumas das mais tradicionais famílias de Pernambuco, como 

Cavalcanti Albuquerque, Fragoso de Albuquerque, Albuquerque Maranhão, Siqueira 

Cavalcanti e Pessoa de Albuquerque. No baile onde estava Elvira, muitos cavalheiros e 

Mademoiselles eram, embora a cor não os denunciasse, mestiços. 
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Mas o conceito de branquidade em razão do cargo logo foi ganhando 

espaço. Esse “alpinista racial” é representado pelo mestiço escuro que procura obter 

cargos públicos e só consegue ser considerado “branco” depois de nomeado.  O que 

era denominado antes de “acidente da cor” também podia ser “corrigido” se os papéis 

do indivíduo o definissem como branco “embora o seu todo demonstre plenamente o 

contrário” (KOSTER, 1978). Pela mesma via, ser considerado branco passou a ser um 

meio de conseguir uma nomeação para as ordens religiosas ou para a magistratura. 

Pode-se notar o assombro com que a sociedade pernambucana se vê 

diante de uma mulher de origem humilde e tão bem educada. Não é difícil para 

Martinho desconfiar que Elvira era a escrava fujona que aparece no anúncio do Jornal 

do Commercio 

 
“cor clara e tez delicada como de qualquer branca; olhos pretos e grandes; cabelos da mesma 
cor, compridos e ligeiramente ondeados; boca pequena rosada e bem feita; dentes alvos e bem 
dispostos; nariz saliente e bem talhado; cintura delgada, talhe esbelto e estatura regular; tem na 
face um pequeno sinal preto. E acima do seio direito um sinal de queimadura, mui semelhante a 
uma asa de borboleta. Traja-se com gosto e elegância, canta e toca piano com perfeição. Como 
teve excelente educação e tem uma boa figura, pode passar em qualquer parte por uma 
senhora livre e de sociedade. Fugiu em companhia de um português, por nome Miguel, que se 
diz seu pai. Ë natural que tenham mudado de nome. (...) ”. (pág. 95)  

 

A fuga de escravos, sobretudo de mulatos, como chama a atenção 

Gilberto Freyre, dos engenhos para a cidade, tinha como propósito fazer-se passar por 

livre. “As mulatas e as negras mais jeitosas se amigavam com os portugueses e 

italianos recém-chegados da Europa aos quais convinham mulheres de cor capazes de 

ajudá-los com os lucros de suas atividades (...) E algumas, sempre fiéis a esses 

primeiros amantes, acabaram esposas de negociantes ricos e até senhores 

comendadores: senhores de sobrado” (1996: 179). Seria essa a intenção de Miguel, pai 

de Elvira? Fazê-la se casar com um homem mais rico?   

Os jornais da época reservavam uma secção para anunciar a fuga de 

escravos e pagamento de recompensas a quem os denunciasse. A imagem do mestiço 

delineada nos primeiros anos do reinado de dom Pedro II está estampada em jornais 

como o Diário de Pernambuco. Em anúncios que informam a fuga de escravos. O 

mestiço aparece como um cativo mais valorizado, caso de um escravo de nome 

Leandro. Sob o título “Boa Recompensa” um tal José Matheus Ferreira oferece dinheiro 
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a quem o trouxer a loja do seu proprietário, situada na rua da Cadeia. De acordo com o 

anúncio, o cativo tem: 

 
“Idade 20 anos, pouco mais ou menos, baixo, rosto e cabeça redonda, sardas no rosto, pouca 
barba e ruiva, quando anda arqueia um pouco os braços, falla bem e sabe ler, é natural de Icó, 
onde tem família” (pág. 07, Diário de Pernambuco, 08/10/1860) 

 

Alguns aforismos para se referir aos mestiços passaram a ser utilizados e 

podem ser vistos em exemplares como o do dia 3 de outubro de 1860. Nele aparece o 

anúncio oferecendo 100$ de gratificação a quem encontrar um escravo de nome Pedro, 

fugido deste o dia 27 de agosto daquele ano, que  
 

“representa ter 32 annos de idade, com os signaes seguintes: de cor simi-branca, alto, secco, 
cabellos corridos, cabeça redonda e chata atraz, pouca  barba, e fala muito apressado, quando 
anda inclina o corpo para frente, levou roupa de algodão branco e azul de riscadinho, chapéo 
de baêta preta e do Chile”. 

 

No dia vinte e seis de setembro, um outro rapaz, “semi-braco” fugiu do 

engenho Caeté. No dia dois de outubro, um anúncio na página quatro procurava por 

Manoel, de 16 anos de idade, como outros, “secco de corpo, cabellos bem pretos e 

especado”. Uma recompensa de cem mil réis era alardeada quando na fuga de 

escravo. A gratificação foi oferecida a quem recuperasse o escravo Augusto, fugido do 

engenho Serra, freguesia de Vitória de Santo Antão, cujos sinais eram  

 
“pardo claro, de idade 26 annos, com princípio de barba, secco de corpo, rosto descarnado, 
nariz chato, olhos amarellos, cabellos ruivados, dentes limados, beiços finos e fisionomia 
agradável, bastante ladino, sabe ler e escrever.” (pág. 7, Diário de Pernambuco, 03/11/1860) 

 

Isaura veio parar no Recife escondida num navio negreiro. Mas o barco a 

vapor também facilitou a fuga de escravos reais, como prova o anúncio “escravo fugido 

do Rio de Janeiro no vapor “Milford Haven”. O escravo, segundo a notícia, empreendeu 

uma fuga espetacular no dia 26 de outubro de 1860, vindo possivelmente parar no 

Recife. No plano de fuga traçado por Miguel, a paquete13, não sem motivo deve levá-lo, 

e a Isaura, aos Estados Unidos. Isso se deve não só ao sonho de liberdade para a 
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cativa Isaura, mas também pela fama do “eldorado” americano, traduzido pela febre do 

ouro que acontecia na Califórnia e as notícias que corriam no Rio de Janeiro sobre as 

oportunidades naquele país.  

Poucos dias depois da denúncia de Martinho no Baile, onde a própria 

cativa revelou sua condição, Isaura é levada de volta por Leôncio até a fazenda em 

Campos. Mas desde que descobriu o amor em Álvaro, Isaura não é mais a mesma: 

  
“Vendo-se o objeto de amor de um jovem de espírito elevado, e dotado de tão nobres e 
brilhantes qualidades como Álvaro, ainda mais se confirmou na idéia que de si mesma fazia” 
(pág. 89) 
 
“ (...) Eu sou linda, dizem; (...) sou uma escrava que faz muita moça formosa morder-se de 
inveja”(pág. 137) 
 
 

Se a “generosidade” do país deu a Isaura a escravidão por pátria, a 

estadia dela no Recife, de alguma forma, ajudou-a a recuperar o amor-próprio. Isaura 

pôde, enfim, retirar a máscara de Elvira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
13 Navio a vapor que levava vinte e oito dias na viagem entre Liverpool e o Rio de Janeiro. A pontualidade e a 
regularidade com que o transporte funcionava mexeu com o imaginário da população do Império e mesmo na 
República, quando a palavra “paquete” passou a ser sinônimo de menstruação.(ALLENCASTRO, 1999) 
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Conclusão 
Na pós-modernidade o conceito de cultura tem assumido contornos 

específicos. As idéias propostas pelos teóricos do Instituto de Pesquisas Sociais da 

Escola de Frankfurt, da extensão da lógica de produção capitalista ao domínio da 

cultura, ainda resultam numa forte discussão no campo dos Estudos Culturais. E é essa 

polêmica que envolve idéias como a da cultura da mídia (Douglas Kellner), que se 

oporia à cultura da escrita (Giovanni Sartori), chegando ao da emancipação cultural 

através dos meios de comunicação (Dominique Wolton, entre outros). Se os 

especialistas não podem continuar presos a estruturas que tentam evitar o curso 

inevitável dos acontecimentos, devem ficar atentos aos efeitos que o bombardeio de 

imagens, em detrimento da escrita, causam nos indivíduos, principalmente num país de 

iletrados. A perda da capacidade de abstração simbólica é apenas um deles. 

Na buscam pela integração com as novas formas de produção cultural, 

nem sempre é preciso optar pelo caminho pedregoso dos “apocalípticos” ou 

simplesmente o atalho dos “integrados”. Como se trata de uma indústria cultural, área 

de livre comércio de informação e bens artísticos, onde a lei da procura e da oferta fala 

mais alto, o grande desafio é vencer a relação paternalista já estabelecida com o 

público, persuadido a consumir indiscriminadamente, e encontrar dentro desses meios 

de comunicação espaço de difusão dos valores culturais.  

A cultura de massa não tomou o lugar da outra, a “cultura superior”, que 

continua existindo mais notadamente entre os integrantes das classes mais abastadas. 

Os mass media trouxe, no entanto, a possibilidade de romper a hierarquia cultural das 

castas ao usar o seu poder de homogeneizar os gostos. Os “integrados” têm a seu 

favor outro argumento: quando os “apocalípticos” reclamam do bombardeio de 

informações a que está submetido o cidadão comum, esquece que as massas 

submetidas a essa influência se tornam mais sensíveis e participantes. Não admitir que 

o acúmulo de informação possa ser o início de uma noção mais apurada de qualidade é 

desacreditar no potencial humano.  Quanto à crítica de que os meios de comunicação 

de massa são conservadores, vale salientar que se eles trazem inquietação e 

mudanças estilísticas aos meios de produção anteriores, então, de alguma forma, eles 

propiciam o seu desenvolvimento. 
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A intervenção crítica, realizada pelos homens de cultura, deve vir isenta de 

preconceito. E a relação paternalista passa a ser dialética, com a presença tanto de 

produtores cultos quanto da massa. A interpretação recíproca das necessidades pode 

resultar numa forma de cultura mais rica e equilibrada. Encontrar uma alternativa para 

vencer a problemática da audiência dentro de uma empresa de comunicação que 

cresceu dentro de uma lógica capitalista talvez seja o maior desafio.  

É preciso também compreender a dialética entre vanguarda e cultura de 

massa. O desafio é superar aos poucos o discurso persuasivo, recorrente na 

publicidade, nos filmes de forte apelo comercial, no discurso político. Nele não há 

espaço para a mensagem poética, por exemplo, e muito menos para o questionamento, 

a provocação. Esse é mais um obstáculo: o receptor precisa saber quando está sendo 

persuadido a ser repetidor de uma ordem vigente.  O discurso aberto, de quem se situa 

na vanguarda, não tenta definir uma realidade sem ambigüidades, onde não exista 

espaço para a dúvida. Ausente o discurso persuasivo, é preciso encontrar tempo para a 

reflexão, e o resultado é muitas vezes uma percepção diferenciada e singular do objeto, 

que pode inclusive variar de pessoa para pessoa. O discurso aberto apela à 

individualidade e carrega consigo uma carga de responsabilidade. O passo decisivo, 

então, é conquistar espaço para o discurso aberto, de vanguarda, poético, dentro de um 

modo de produção onde prevalece o persuasivo. Matéria de difícil assimilação, pois a 

máxima repetida incessantemente por quem faz Televisão (“uma imagem vale mil 

palavras”), faz sentido.  Nota-se a partir daí exibições de imagens ultravelozes, cortes 

em fusão na tentativa de se criar poesia sem palavras, um áudio que aproxima a 

narrativa do videoclipe. Aliada à linguagem está uma diversidade desarmônica que 

sintetiza e reflete a incoerência da nossa sociedade. Uma linguagem que tende a fugir 

de qualquer norma, padrão ou censura. Sem tempo para a reflexão, persiste a dúvida 

no sujeito pós-moderno.  

No campo da ficção do século XX, no qual se inscreve a adaptação para a 

Televisão do romance A Escrava Isaura lançada pela Rede Globo no horário das 18:00 

horas, o pós-modernismo vai criar um entrelaçamento carnavalesco de estilos e vozes 

que rompe a hierarquia dos gêneros literários (MACHALE, 1982). O pós-modernismo, 

portanto, também possibilita ao estudo literário exercitar a sua capacidade de 
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assimilação e adaptação ao seu próprio interesse. O mercado da livre cultura fez da 

televisão um caleidoscópio, uma espécie de espelho perverso que revela os traços 

menos fotogênicos da sociedade. Ela mostra o lado sublime onde só se via o grotesco, 

e vice-versa. Paul Virilio (1994) aponta só uma das muitas semelhanças entre os modos 

de produção da TV e o da pós-modernidade – “uma lógica que privilegia o acidental, a 

surpresa em detrimento da substância durável da mensagem”, afirma. 

Através de arquétipos e mitos, a telenovela traça o padrão de continuidade 

e através deles também se mostra capaz de relações de ruptura. Manifestação pós-

moderna por excelência, pode transitar tanto no campo da midcult quanto da masscult. 

Nela o dominado participa tanto da trama quanto da audiência – embora toda uma 

população de marginalizados continue, em parte, alijada do processo (meninos de rua, 

mendigos, presidiários, flanelinhas, etc). O mundo da teledramaturgia é tão 

fragmentado quanto o sujeito que se divide entre os horários da programação para 

conseguir participar de uma história inspirada nos quadrinhos (Uga-Uga), quanto da 

adaptação de um clássico da literatura (Os Maias). A posição de Virgínia Woolf, de que 

a literatura inglesa do século passado devia tudo à aristocracia e à burguesia, e nada 

às classes operárias, hoje soaria anacrônica. Com os meios de comunicação de massa 

o consumo de bens culturais se democratizou – a despeito de muitos artistas e 

consumidores de suas obras continuarem a se sentir como personagens cultas, únicas 

capazes de desenvolver um juízo crítico da sociedade. 

Não se trata da decadência de uma cultura superior: nem a arte mais 

pura, mais elevada, consegue escapar do estigma de mercadoria – afinal nem sempre 

a figura do mecenas é imbuída de desinteresse. Como demonstrou Edgar Morin com 

suas reflexões acerca do cinema, a divisão do trabalho e a mediação tecnológica são 

compatíveis com a criação artística. 

Se a criação, reprodução e difusão dos bens simbólicos podem causar 

impacto nas condutas e atividades coletivas e individuais, conforme tentam nos provar 

Edgar Morin e Pierre Bourdieu, este é um jogo que demanda sansões, possibilidades e 

recompensas. A sua perpetuação também necessita de um certo grau de risco e 

indeterminação onde o sujeito acaba virando personagem de um roteiro hollywoodiano, 
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como A Vida de Truman14, onde o reality show emprega satélites, meios de transmissão 

a cabo, televisão e indústria de propaganda. Nos Estados Unidos, país criador desse 

tipo de programa e desse modelo de produção cultural, as atividades destinadas ao 

grande público já foram quase que totalmente colocadas sob controle de uma economia 

transnacional corporativa. 

Prevalece na indústria cultural a exigência de uma obra cumpridora o ciclo 

do capital, embora alguns produtos possam ser promovidos como diferenciais, dentro 

de um mercado em que a concorrência não permite o fracasso. Neste caso, marketing 

vira cultura. A partir da tecnologia surge um novo tipo de letra e de escrita. A Literatura 

passa por uma prova de fogo. Muniz Sodré (1996) cita Bruce Sterling, especialista em 

redes cibernéticas internacionais. Na opinião dele “quem quiser sobreviver 

politicamente vai ter que ter a capacidade de pôr seu assunto na cara do público, e 

convencer as pessoas a tentar entender o que está acontecendo”.  E aí a academia 

deve abandonar a tática das trincheiras e enfrentar o fogo cruzado. 

Ainda está para surgir um espaço tão profícuo para esse debate e essa 

revolução quanto o destinado diariamente à ficção televisiva.  A Escrava Isaura é a 

descrição da história do dominado. Nos meio de comunicação de massa, esse “outro” 

pode assumir muitos papéis - o aborígine  lembrado em alguns documentários de TV, a 

dona de casa que não conhece os direitos da mulher, a criança do sinal da esquina – 

embora ele pareça ter fixado residência em países pobres ou em desenvolvimento. As 

minorias étnicas, os negros, os homossexuais, a mulher, o imigrante também se fazem 

presentes no Brasil sob o estigma de “dominados”. Embora considerada branca, a 

condição de Isaura não lhe permite freqüentar um baile: “Essa educação que me 

deram, e essa beleza, que tanto me gabam, de que me servem?... São trastes de luxo 

colocados na senzala do africano” (pág. 20). Mesmo que Bernardo Guimarães e 

Gilberto Braga não tenham tido a intenção de discutir esse mérito, ambos escreveram 

uma estória de discriminação contra uma mulher pobre e mestiça. 

                                                 
2 Truman’s Show, filme dirigido por Peter Weir e estrelado por Jim Carrey que mostra até onde a Televisão 
pode ir na busca pela audiência ao transmitir um programa em que a vida de Truman Burbank desde o 
nascimento até sua fase adulta é transmitida diariamente via satélite para todo o país sem que o próprio 
Truman saiba que sua vida é uma ficção minuciosamente planejada pelo criador do tal show.   
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Com a adaptação para a TV, Isaura mais uma vez rompeu as amarras do 

preconceito contra o folhetim, para revelar, embora ainda sem essa pretensão, a face 

de um Brasil mestiço, de um povo que mais de um século depois do original de 

Bernardo Guimarães ser lançado, continua a não reconhecer o negro, o índio, o 

subalterno e o oprimido que tem em si. Isaura é uma personagem que merece ser 

olhada mais de perto. Hoje, para encontrá-la, não basta seguir a descrição de um  

anúncio avulso, como o que chegou ao Recife junto com o Jornal do Commercio. É 

natural que tenha mudado de nome, identifica-se agora com as personagens das 

telenovelas. Isaura é cativa da TV. É assim que acaba por reencontrar o passado, 

quando vivia absorta numa fazenda em Campos de Goytacazes, nos primeiros anos do 

reinado do Sr. Dom Pedro II.  

Isaura insiste em se passar por branca. Mas, despida dessa máscara, 

pode-se ver que seu rosto mudou. Ela também mostra um sorriso diferente daquela 

escrava modernista. Isaura nasceu para ser a “outra”. Seus cabelos não estão 

desgrenhados: ela passou por uma escova definitiva. Uma canção que ouviu na rádio 

FM não lhe sai da cabeça. E se é flagrada cantando na hora do trabalho, como 

aconteceu naquele dia em que tocou piano para sinhá Malvina, Isaura se explica, 

falando com um sotaque que não é o dela. Mas ela carrega um sinal que pode 

identificá-la, o da mestiçagem. E é ele que denuncia a agora anti-heroína: uma 

autêntica brasileira.  
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Anexo (Recorte Semiótico) 
 

 
 
1. É numa fazenda como esta, na cidade de Campos, que se inicia a história da 

escrava mais famosa da literatura brasileira. Fazenda de quissaman près de 
Campos. Fotografia litografada de Victor Frond (foto) e Jacottet (lith.) 

 
 

 

 
 
 
 

2. Gravura do porto do Recife a partir do Forte do Picão. Ao fundo, os barcos à vela, 
num dos quais Isaura chegou a cidade por volta do ano de 1860. 
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3. Registro raro de escravos brancos no Império. Observe que atrás também aparece 
uma escrava de ganho. Os homens aqui, bem que podiam estar fazendo o papel de 
“tigres”, levando os dejetos para o mar (Convicts, de 1819, gravura colorida de Henry 
Chamberlain) 
 
 
 
“- Veja comendador, este homem parece bastante forte para sua lavoura”. 
“- É possível... deixe-me ver essa boca; uma boca saudável é sinal de uma boa 
saúde... argh! Está em estado lastimável... Uma boca podre! Estácio deve estar 
mesmo às portas da falência, para deixar suas peças desse jeito!” (Escrava Isaura, 
de Gilberto Braga) 
 

 
 
 
4.Boutique da la Rue Val-Longo (1834-1839), é uma das oito litografias de Jean 
Baptiste Debret que compõem a abertura de Escrava Isaura 
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5. O convívio de mucamas e sinhás facilitou o aprendizado do idioma português para os 
escravos e seus descendentes (Une dame Brésilienne das son intérieur. Lê dinner. De Jean 
Baptiste Debret. Litografia de 1834-1839). Essa intimidade entre escravos e senhores, 
principalmente na corte, levou os brancos a incorporarem palavras do quimbundo, e os 
escravos a adquirirem os hábitos e a religião dos europeus. Em pouco tempo, para o branco 
alfabetizado, o negro e o mulato culto passaram a representar uma ameaça.  
 
“Eis o proveito que se tira de dar educação a tais criaturas”, brada Leôncio a Isaura (pág. 66) 
 
Velho amador, inverno em flor (litografia)  

 
6. Cena corriqueira de assédio sexual do senhor com a mucama (litografia). Estereótipos sobre 
o negro – A mulata como objeto de desejo, de Henrique Fleiuss; Revista Ilustrada, 1865 
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7. O Arco de Santo Antônio, a exemplo de outros que existiam no Recife, servia de 
capela e palco de festas e procissões. Por ser o menor dos arcos que existiam na 
cidade, as celebrações não aconteciam no seu interior. Os Arcos representavam as 
portas para o Recife. O de Santo Antônio foi demolido em 1917. Elvira/Isaura  
certamente passou por este a caminho do baile onde seria desmascarada.  

 
 

 
      
 
8. “A tez é como o marfim, (...) alva que não deslumbra, embaçada por uma nuança delicada, 

que não saberíeis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa desmaiada. (...) Os cabelos soltos e fortemente 
ondulados se despenham caracolando pelos ombros em espessos luzidos e rolos. (...) Um vestido de 
chita ordinária azul clara desenhava-lhe perfeitamente com encantadora simplicidade o porte esbelto e a 
cintura delicada. (...) Uma pequena cruz de azeviche presa ao pescoço por uma fita constituía o seu 
único ornamento” (A Escrava Isaura, pág. 19). Não se pode ignorar a similaridade entre a Isaura de 
Bernardo Guimarães e a escrava reconstruída pela TV na figura de Lucélia Santos.  
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