
 

  



sobre o autor 
 

Bernardo Guimarães (Bernardo 

Joaquim da Silva Guimarães), magistrado, 

jornalista, professor, romancista e poeta, 

nasceu em Ouro Preto, MG, em 15 de 

agosto de 1825, e faleceu na mesma cidade, 

em 10 de março de 1884. É o patrono da 

Cadeira n. 5 da Academia Brasileira de 

Letras, por escolha de Raimundo Correia. 

Era filho de Joaquim da Silva 

Guimarães e Constança Beatriz de Oliveira. Dos quatro aos 16 anos viveu 

em Uberaba e Campo Belo, impregnando-se das paisagens que mais tarde 

descreveria em seus romances e em alguns poemas. 

 Bernardo Guimarães teve como algumas de suas obras: Escrava 

Isaura, O Seminarista, O Garimpeiro, Índio Afonso e Cantos da Solidão  

 

  



contexto 
 

O livro foi lançado em 1875, quando muitos intelectuais 

questionavam a escravidão como algo cruel e desnecessário. Bernardo 

Guimarães decidiu abordar o tema de forma romântica e sentimental, 

ganhando grande popularidade com seu livro, principalmente entre as 

mulheres que se compadeciam do 

sofrimento da personagem Isaura. 8 

anos após o lançamento de “A Escrava 

Isaura” a escravidão foi definitivamente 

abolida.  

 

 

 

Sobre o romance 
 

Famoso pelas suas bem-sucedidas adaptações para a televisão, em 

1976/77, pela TV Globo, e, em 2004/05, pela TV Record, o romance "A 

Escrava Isaura", escrito por Bernardo Guimarães (1825-1884), tem uma 

heroína que consegue ampla empatia do público: uma escrava branca, 

educada, perseguida por um vilão terrível, seu proprietário Leôncio 

A história 
 

 Isaura e uma escrava, que tem sua pele branca, diferente das 

demais escravas que tinham a pele escura, ela foi criada como filha na 

família a qual servia, e sua senhora havia prometido a ela que, após sua 

morte, a libertaria. 

  Infelizmente para Isaura, sua sinhá, tinha um filho muito maldoso (o 

antagonista da história), um homem sem caráter, que traia a própria 

esposa (malvina) e sonhara com Isaura.  



Leôncio já traia malvina com rosa, sua amante na 

trama, mostrando ser um sem vergonha, Leôncio 

pediu ao seu pai uma fortuna, para afararias a 

moca, para que ela continuasse na casa, e ficasse 

em suas mãos. Ainda bem, que Isaura tinha um 

ótimo pai, Miguel, um homem trabalhador e era 

escravo, que foi atrás de trabalhos e bicos, para 

salvar Isaura pagando sua liberdade, após 

conseguir o dinheiro com muito suor o 

personagem vilão Leôncio finge luto pela morte do 

pai e encontra meios de descumprir a promessa que o mesmo havia feito.  

Malvina muito decepcionada com Leôncio decide abandona-lo, pois não 

estava mais aguentando as traições, Leôncio então se sente mais livre 

para encher o saco de Isaura . Porém Leôncio não era o único que estava 

de olhos em Isaura a escrava branca pôr ela ser bonita chamava atenção 

de muitos. Um dos que ela chamou atenção foi do jardineiro Belchior, que 

era loucamente apaixonado por ela, outro que também estava doido por 

ela era Henrique, o irmão de Malvina. O novo senhor de Isaura a manda 

para o cativeiro. 

 Miguel o pai de Isaura queria salvá-la dos abusos, então decide que 

o melhor modo era fugindo para o Nordeste, então os dois partem para 

Recife. Já no Nordeste, eles resolvem trocar de nomes para viverem em 

paz. Um rapaz gentil chamado Álvaro, conhece Isaura, os dois então se 

apaixonam. Lá na nova cidade ela encanta todos que a veem, não só pela 

sua extrema beleza, mas por seu extremo dote de cultura, ela conhecia 

muitas obras artísticas, além de ser muito educada. 

 Álvaro então a leva para um baile, e tudo 

estava maravilhoso até que Martinho, um 

estudante invejoso e ganancioso, denuncia Isaura 

como uma escrava fugitiva, Álvaro tentou 

defendê-la, mas já era tarde. Isaura então é 

levada de volta para o Rio de Janeiro e seu 

senhor Leôncio Leôncio deixa Isaura de castigo 

por 2 meses a mesma ficou presa ao tronco, o pai 

de Isaura foi seu cúmplice pelo fato de ter fugido 

junto e então acabou sendo preso. Com o intuito 



de deixar Isaura liberta, um homem cujo nome é Belchior lhe tinha para 

onde correr sendo assim ela concordou com a proposta. 

 Entretendo Isaura gostava de Alvoro, mas sempre achava que ele 

poderia Estar casado com outra pessoa. Porém quando Isaura se casaria, 

Álvaro chegou com uma grande descoberta que era que Leôncio já estava. 

falido e havia uma oportunidade para comprar Isaura e deixa lá liberta e 

então Álvaro passa. a ficar com o que era de Leôncio também. 
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