


Em relação à narração, Senhora é narrado em terceira pessoa por um narrador 
observador. O romance é rico em detalhes cenográficos e descrições 
psicológicas dos personagens. 

Contexto histórico 

Vale lembrar o contexto histórico brasileiro em que foi publicado o romance: no 
século XIX o público letrado ainda se encontrava em processo de 
consolidação. 

Era relativamente frequente também, na altura da publicação de Senhora, o 
casamento por interesse, no entanto, a protagonista Aurélia condena essa 
prática, sendo movida única e exclusivamente por amor, deixando claro que 
deseja se unir em matrimônio perpétuo com alguém por quem nutrice, de fato, 
afeto. O romance denuncia igualmente a sociedade de aparências. 

Vejamos um trecho da discussão entre Aurélia e Fernando: 

Mas a senhora deve saber que o casamento começou por ser a compra da 
mulher pelo homem; e ainda neste século se usava em Inglaterra, como 
símbolo do divórcio, levar a repudiada ao mercado e vendê-la ao martelo. 

Corrente literária 

Senhora é um romance que pertencente ao Romantismo Brasileiro. 

Os livros produzidos durante este período possuem forte tendência ao 
nacionalismo. José de Alencar se inspirou em Ossian e Chateaubriand e 
adaptou os recursos aprendidos incluindo pinceladas de influência local. 
Alencar investiu igualmente em uma linguagem repleta de musicalidade. Tais 
recursos já haviam sido experimentados antes, O Guarani, romance publicado 
antes de Senhora, que teve grande sucesso de público. 

Personagens 

Aurélia 

Aurélia Camargo é uma adolescente de dezoito anos, de origem humilde, filha 
de uma camareira. Independente e emancipada, a vida de Aurélia muda após o 
recebimento de uma inesperada herança do avô. 

Fernando 

Fernando Seixas é o namorado de Aurélia Camargo durante a juventude. 
Como a moça não possuía meios e bens, o rapaz, que era um alpinista social, 
decide trocá-la por Adelaide Amaral, uma jovem capaz de oferecer um futuro 
abastado. 



Adelaide 

Adelaide Amaral é uma moça milionária que acaba por noivar com Fernando 
Seixas. O rapaz abandona Aurélia para estar com Adelaide por motivos 
financeiros, no entanto rejeita Adelaide e volta para Aurélia quando a moça 
enriquece. 

D. Firmina 

D. Firmina Mascarenhas é uma parente idosa que ficou responsável por 
acompanhar Aurélia Camargo em suas aparições na sociedade. 

Filme Senhora 

O livro foi adaptado para o cinema em 1976 por Geraldo Vietri e tem no elenco 
Elaine Cristina (interpretando a protagonista Aurélia) e Paulo Figueiredo 
(interpretando Fernando Seixas). 

O filme possui uma hora e quarenta e seis minutos de duração e está 
disponível na íntegra: 

Novela Senhora 

A Rede Globo exibiu no horário das 18 horas o clássico de José de Alencar 
adaptado para a televisão. Quem fez a adaptação do romance foi Gilberto 
Braga e os capítulos foram ao ar entre 30 de junho de 1975 e 17 de outubro de 
1975. No total foram oitenta episódios dirigidos por Herval Rossano que 
tiveram como protagonistas Norma Blum (no papel de Aurélia Camargo) e 
Cláudio Marzo (no papel de Fernando Seixas). 


