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A ESCRAVA ISAURA: UM DISCURSO RACIAL AO REVERSO 

KARTIELLY RODRIGUES PEREIRA, Regina Célia Lima Caleiro 

 

INTRODUÇÃO 

As relações sociais baseavam-se na disciplina do trabalho e, para garantir a obediência dos 

escravos, os senhores usavam muitas vezes o castigo, particularmente o físico. O uso de instrumentos de 

tortura era comum e os escravos sofriam injustiças e humilhações, além de mutilações físicas e problemas 

psicológicos.
1
 O negro das fazendas era tratado mais brutalmente do que o da cidade, onde era mais fácil 

o controle das arbitrariedades, embora a proteção da justiça fosse aos primeiros tempos, muito mais 

teórica do que prática. A situação agravava-se nas regiões distantes subtraídas da lei. No isolamento das 

fazendas, o proprietário exercia, sem controle, um ilimitado poder. [...] As decisões do senhor não são 

suscetíveis de apelo e para todos os atos que pratica depende apenas do tribunal de sua consciência.
2
  

A rotina de trabalho desses escravos era árdua, as condições de vida eram precárias, viviam em 

senzalas com alimentação limitada e aqueles que não aceitassem as condições impostas eram torturados 

ou até mortos. A autora Emília Viotti cita em seu livro “Da Senzala á Colônia” um pequeno trecho do 

Diário de São Paulo, do dia 24 de julho de 1870: 

 

A maioria andava descalça e miseravelmente vestida, as mulheres mal 

cobriam o corpo com uma saia de tecido grosseiro, na cabeça envolta num 

pano, em forma de um turbante. Os homens traziam o dorso nu e uma calça 

de riscado. Apesar das posturas legais proíbem aos negros  

Se apresentarem andrajados ou sujos, e responsabilizarem os senhores, cujos 

escravos fossem encontrados nesse estado, andavam eles muitas vezes com 

as vestes esfarrapadas entrever o corpo. (Diário de São Paulo, 24 de julho de 

1870)
3
. 

 

Além dos historiadores, várias obras literárias também trataram do escravismo no Brasil. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Durante anos alimentamos a ideia de que vivíamos uma verdadeira democracia racial, apesar das 

visíveis desigualdades e limites de oportunidades oferecidas aos negros, mulatos, mestiços e índios. 

Sempre interessou ao homem branco a preservação do mito de que o Brasil é um paraíso racial, como 

forma de absorver as tensões sociais e mascarar os mecanismos de exploração e de subordinação do 

outro, do diferente. 

Desde o século XVI, expressões estereotipadas foram empregadas pelo colonizador europeu 

interessado em segregar esses grupos. A pesar de viver no século do humanismo e das descobertas de 

outros mundos. Esse homem não soube conviver com aquele que era diferente, não soube entender o 

outro, o desconhecido. 
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Com relação aos negros, o tratamento era de inferiores, verdadeiros animais ou objetos, o grupo 

dominante encontrou um pretexto para explorá-los como mão de obra escrava. Eram ridicularizados por 

seus aspectos físicos ou por seus costumes, e sobre pretexto de que possuíam sangue impuro, estavam 

proibidos de exercer cargos públicos, militares e religiosos. Nos tempos das colônias os negros e mulatos 

eram relegados às profissões e atividades intelectuais, os serviços religiosos, os cargos de poder.  

Herdamos do período colonial um mundo repleto de preconceitos, apesar do intenso processo de 

miscigenação. Ao contrário do que se pode imaginar, a miscigenação apenas colaborou para aumentar a 

massa da população escrava. 

A obra de Bernardo Guimarães, “A Escrava Isaura” escrita no ano de 1875, trata de um tema 

recorrente na atualidade, que é a questão do racismo, o discurso étnico relacionado à cor. 

Na obra o autor descreve Isaura como escrava tratada com mimos, regalias e dentro da casa-

grande, sendo considerada pelo seu Senhor, como parte de sua família. O que Isaura tem como diferencial 

em relação a sua condição de escrava das outras mulheres é sua cor, descrita como branca de olhos 

escuros e cabelos negros, o padrão de mulher ideal da época. As negras por sua vez eram tratadas como 

tal e no seu lugar, na senzala.  

As mulheres negras e escravas no Brasil tinham inerentes papeis sociais e sexuais. A escrava empregada 

era vista como „coisa‟ e propriedade dos seus senhores, a sua particularidade advinda do fato de ser 

mulher a tornava-se a ocupar um papel privilegiado na reprodução biológica, enquanto ao despeito das 

péssimas condições vividas, ocorriam a gravidez, a maternidade e a lactação não planejadas e muito 

menos previstas, mas de uma realidade personificada a escrava e suas funções reprodutivas. 

 A palavra mãe, segundo a autora Sonia Maria Giacomini,1988, referia-se apenas as mães brancas 

e seus filhos. Quando a escrava é mãe, ela é a „mãe preta‟, ou seja, a ama de leite da criança branca.
4
 

 Havia uma negação quanto aos escravos enquanto seres humanos, que foi violada, negada, 

ignorada, principalmente nas relações entre mãe escrava, pai escravo e filho escravo. Era o senhor que 

decidia se o negro escravo junto a negra escrava se haveria ou não uma vida familiar. Esta negação 

acontecia também com as escravas amas de leite, onde não aceitavam a maternidade. 

 A incorporação das amas de leite á esfera produtiva da família branca conferiu às escravas 

empregadas nessa função condições muito especificas.
5
 

  Os jornais do século XIX pesquisados trazem, em suas 

secções de anúncios de compra, venda e aluguel de escravas, algumas 

evidencias da negação da maternidade da escrava. A maior parte dos 

anúncios de amas de leite, de forma implícita, ao não se referir à cria, ou 

explicita, excluindo a criança escrava, apontam a sistemática separação entre 

a ama e seu filho, inclusive no período imediatamente após o parto.
6
  

 

 Há também as mães pretas, onde essas mães acabavam sendo mães desses filhos brancos e 

deixavam-se os seus filhos pretos por ordem de suas sinhás.   
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As doutrinas raciais nos discursos da elite intelectual brasileira ajudaram a forjar representações 

sociais  dos negros e mestiços, que influenciaram fortemente os detalhes a respeito da mão-de-obra, 

sobretudo, a partir de 1871. Os negros egressos da escravidão constituíram grande parte das camadas 

baixas da sociedade, identificadas pelos, como propícios aos crimes e ligados à vadiagem. Por outro lado, 

o mito da democracia racial, que veiculada a imagem de um país isento de preconceitos de cor, criou-se 

um ambiente propício para que o racismo fosse reproduzido no país de forma oculta e velada até os dias 

de hoje. 

O racismo do século XIX foi responsável pela constituição de diversas representações que 

identificavam ao branco como inteligentes, inventivo e fisicamente sadio, enquanto os demais indivíduos 

sejam eles negros ou mestiços, tenderam a ser ligada a inferioridade biológica, representantes da 

imoralidade, da barbárie e do atraso. 

 

Esse discurso racial presente nesta obra é só mais um exemplo das diversas obras publicadas 

desde a ascensão da República no Brasil, momento para quais todos os focos estão direcionados ao negro 

e as maneiras que este mesmo Brasil agora não escravo irá lidar com este negro, que agora faz parte desta 

sociedade, enquanto sujeito social. 

O interesse em analisar esta obra de Bernardo Guimarães, está, sobretudo, relacionado ao fato de 

ser está mesma ligada ao contexto da mulher escrava sendo Isaura uma escrava com todas as regalias e 

fisionomia europeizada diferente das outras escravas negras. “Escrava Isaura” é uma obra fictícia, porém, 

com base em acontecimentos de seu tempo e se passa nos primeiros anos do reinado de D. Pedro II, que 

compreende no século XIX. 

 

METODOLOGIA 

Partindo do pressuposto de que a história como conhecimento é sempre uma representação do 

passado e que toda fonte documental para produzir esse conhecimento também o é, procuraremos 

apresentar aqui algumas reflexões acerca das relações estabelecidas entre a história e a literatura e certas 

ponderações teóricas e metodológicas sobre as possibilidades de emprego das fontes literárias na pesquisa 

histórica. 

Como afirma a historiadora Sandra Pesavento Jatahy: 

 

 a literatura permite o acesso à sintonia fina ou ao clima de uma 

época, ao modo pelo qual as pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais 

os valores que guiavam seus passos, quais os preconceitos, medos e sonhos. 

Ela dá a ver sensibilidades, perfis, valores. Ela é fonte privilegiada para a 

leitura do imaginário. [...] Para além das disposições legais ou códigos de 

etiquetas de uma sociedade, é a literatura que fornece os indícios para pensar 

como e por que as pessoas agiam desta e daquela forma
7
.  

 

Recorreremos também a livros e periódicos que dissertem sobre a escravidão e a mulher durante 

este processo. Consideremos as pretensões do autor Bernardo Guimarães no contexto do século XIX e 

extrairemos os principais elementos da obra, bem como os elementos essências que o motivou a escrevê-

la.  
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Em relação ao estudo do discurso racial, a autora Lilia Moritz Schwarcz diz que “os negros, 

escravos africanos se tornaram “classes perigosas” e viraram “objetos de sciencia” pela ciência se definia 

a diferença e a inferioridade”.
8
  

Esta pesquisa é ainda relevante, uma vez que utiliza de uma obra literária, como fonte principal, 

para retratar a importância desta mesma fonte como documento histórico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a sua relevância, será à principal fonte desta pesquisa, por se tratar de um livro 

que foi escrito em um período onde a escravidão estava sendo abolida e o Brasil ainda não tinha aderido a 

este mesmo sistema, sendo assim a posse de escravos é permitida por lei.  

Em suma, esta pesquisa se torna relevante, pois contribuirá para futuros estudos sobre o discurso 

racial nesta obra, bem como contribuirá para maiores estudos referentes à análise histórica via literatura. 
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