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Literatura 8º Ano  

Atividade para Sexta-feira (17 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Livro de leitura do Bimestre: “Senhora” – José de Alencar. 

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/wtch?v=x4qbR_GX4ww (Acesso em 16-04-

2020) 

RECADO: 

Queridos alunos 

Vocês devem terminar a leitura do livro “Senhora” de José de Alencar. Já 

começarei a mandar algumas questões para vocês responderem. Vocês podem 

pesquisar na internet ou tirar dúvidas comigo. Leiam o texto e assistam ao vídeo 

que vão ajudá-los na compreensão do livro, e depois tentem responder às 

questões.  

Obrigada 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Leia o texto abaixo, depois responda às questões sobre o livro “Senhora” 

de José de Alencar. 

GÊNERO E MERCADO MATRINOMIAL EM SENHORA DE JOSÉ DE ALENCAR 

https://www.youtube.com/wtch?v=x4qbR_GX4ww


 VALDECI REZENDE BORGES * 

 

 Senhora trata da mercantilização dos indivíduos na sociedade fluminense de 

meados dos oitocentos que se modernizava. Nele, deparamo-nos com diferentes 

imagens femininas e masculinas, na medida em que se trata da mercantilização de um 

homem que se vende no mercado matrimonial pelo preço de um dote e das 

especulações concernentes a tal universo empreendidas por uma mulher. Nessa arena 

de forças, confrontam-se definições e modelos distintos de masculinidades e de 

feminilidades, de relações entre homens e mulheres, histórica e socialmente, 

determinadas com base nas percepções das diferenças entre os sexos. Assim, 

perguntamos: Como o pensamento alencariano apresenta tais formas, por vezes 

contraditórias, de considerar o que é ser homem e mulher? De compreender o que é 

próprio do masculino e do feminino? Ao lidar com tais questões relacionadas com as 

desigualdades sociais entre homens e mulheres, a categoria gênero ocupa um lugar 

específico e importante nos estudos históricos atuais. Ela possui caráter, basicamente, 

relacional e destaca que os perfis de comportamento, entre o feminino e o masculino, 

definem-se em função um do outro, sendo constituídos em determinados contextos 

sociais, culturais e históricos.  

  As relações nesse campo fundamentam-se nas diferenças hierárquicas que 

distinguem os sexos e em formas primárias de exercício de poder, requerendo, ao 

estudá-las, evitar as oposições binárias e naturalizantes, sendo necessário mostrar que 

as referências sexuais são culturalmente produzidas. Na busca de revelar que as 

diferenças sexuais e os papéis sociais são construções culturais, possuindo 

significações históricas e sociais erigidas e designadas de forma relacional por homens 

e mulheres, devemos nos ater aos papéis normativos, aos comportamentos atribuídos 

a cada sexo nos discursos e nas representações edificadas, os quais são vazados por 

significados e jogos poder. As relações entre os sexos não são naturais, mas fatos 

sociais e históricos construídos e remodelados constantemente, e as representações 

tecidas sobre essas são matrizes das práticas culturais. Logo, num viés relacional, 

buscamos focar alguns aspectos das interações de gênero nas representações de 

Alencar em Senhora.(...) 

 O escritor condenava muito do que via a seu redor, ao investir contra o mundo 

urbano da elite e atacar suas práticas e costumes, pois a sociedade transformava-se, 

tornando-se, ainda mais movida pelo dinheiro, preocupada com a ascensão social por 

ele conferido, com a exposição dos seus signos para inserir-se e ser aceito, além da 

afinação com o imaginário da modernidade europeia. Representava esse ponto de vista 

e postura a jovem herdeira, que possuía “indignação por essa turba vil e abjeta” de 

adoradores, que se humilhavam “ante sua riqueza”, trazendo “expressão cheia de 

desdém e certo ar provocador”. Considerava “o ouro um vil metal que rebaixava os 

homens” e “reagia contra essa afronta” de uma sociedade vendida, com heroísmo, 

havendo “virtude na altivez dessa mulher”. No combate a essas práticas materialistas, 

o universo da espiritualidade, da religião e da hagiografia das santas foi invocado. 

Aurélia, associada ao sagrado por meio de seu nome, que remete ao círculo brilhante e 

luminoso que envolve a cabeça dos santos, teve sua imagem ainda aproximada àquela 

de Nossa Senhora da Conceição, que, sobre o globo terrestre, pisa a serpente do mal. 

Meio à “adoração” e ao “culto”, seu comportamento era “um desafio, que lançava ao 

mundo; orgulhosa de esmagá-lo sob a planta, como a um réptil venenoso”. Suas 

“revoltas mais impetuosas [...] eram justamente contra a riqueza que lhe servia de trono, 

e sem a qual nunca por certo, apesar de suas prendas, receberia como rainha 



desdenhosa, a vassalagem que lhe rendiam. ” No “mercado matrimonial”, o casamento, 

um “negócio”, quem possuía riqueza e boa fama podia obter “cotação muito alta” na sua 

bolsa de valores. Na arena da “empresa nupcial”, Aurélia e Seixas, como nas transações 

comerciais, debatiam-se e se confrontavam em situações próprias do mercado, 

indicadas na divisão do livro com “linguagem financeira”: O preço, Quitação, Posse e 

Resgate. Assim, retratava a expansão dos sistemas bancário e financeiro e a difusão 

de suas práticas no meio social fluminense. 

  Em O preço, tratou-se, com sarcasmo, da contratação e das bases contratuais 

do matrimônio de conveniência, do regime de bens e do valor do dote, uma soma 

vultosa, oferecida por Aurélia, dos “recursos da dialética materialista” usados no ajuste 

do casamento com o homem vicioso. Ela conhecia a sociedade fluminense, na qual tais 

“arranjos são muito comuns”, e estava afinada com as práticas europeias, em que o 

contrato de casamento era característico da elite, ao passo que os despossuídos se 

casavam sem este. Sabedora das convenções sociais, que estipulavam que uma jovem 

sem dote tinha todas as possibilidades de permanecer solteira, buscou fugir do estigma 

de solteirona. Julgava que “precisava de um marido, traste indispensável às mulheres 

honestas”, conforme o receituário social, ao contrário, como outras donzelas sem 

posses, “estaria condenada à mesquinha sorte do aleijão social que se chama celibato”. 

Corria na sociedade que “não era fácil que aparecessem pretendentes à mão de uma 

menina pobre e sem proteção”. Como era rica, estabeleceu o dote e, como o rapaz que 

amava “estava no mercado”, o comprou. Seixas, representando um modelo de 

masculinidade condenada, como muitos outros rapazes casadoiros, compelido pelo 

fetichismo dos salões, do consumismo e do luxo da vida elegante, corroía suas 

economias e posses escassas, recebimentos parcos de escritor, jornalista e funcionário 

público, na busca de inserir-se noutra classe social, elevando-se; considerava, ao ver 

“os exemplos” ao redor, que “o casamento era meio tão legítimo” de adquirir a riqueza 

“como a herança e qualquer honesta especulação”. O caça-dotes, embora dissesse que 

“amava sinceramente” a heroína, abandonou-a quando pobre, por não ter bens, para 

casar-se com outra “por seu dote, um mesquinho dote de trinta contos”, até que recebeu 

a “proposta” de esposar noiva de identidade e feições ocultas, em regime de “separação 

de bens”, mas recebendo “a quantia de cem contos de réis de dote”. Na Corte, como na 

Europa, um jovem sem fortuna, mas com diploma e um futuro profissional pela frente, 

poderia desposar moças mais ricas. Seixas, embora não tivesse a carta de bacharel, 

caminhava, além da função de empregado público, para a literatura e o jornalismo, que 

também ofereciam certo prestígio e compensavam o abandono de seus estudos em 

Direito. 

 Aurélia, atenta observadora das práticas sociais, ao apreciar os arranjos de 

casamento que eram “muito comuns no Rio de Janeiro”, os quais se faziam “todos os 

dias”, aprendeu, com as experiências, os procedimentos da política matrimonial e 

estabeleceu os termos do “negócio”. Desejosa de “comprar” sua “felicidade”, pois amava 

Fernando e necessitava da proteção que ele como marido significava, posto que a 

sociedade não admitia moças honradas sozinhas e desacompanhadas, mas 

dependendo de um homem para realizar o arranjo conjugal, considerado um negócio 

entre homens, do qual mulheres não participavam, incumbiu seu tutor e representante 

de fazê-lo, por ser função e papel definidos culturalmente como masculinos. Este, sob 

o domínio absoluto da moça, expressava sua forma de ver o mundo: a vida não era 

senão como “uma quitanda”, em que “desde que nasce um pobre diabo até que o leve 

à breca não faz outra cousa senão comprar e vender”, os “ricos alugam os seus capitais; 

os pobres alugam-se a si, enquanto não se vendem de uma vez, salvo o direito do 

estelionato”. 



 Já em Quitação, efetivado o contrato, “a realização do mercado, que ele havia 

feito de sua pessoa”, e estabelecida a “realidade triste” de “mulher traída” e de “homem 

vendido”, que “se alienara sem conhecer” a quem, em retrospecto, encontra-se a história 

da heroína. História dos tempos de pobreza e de seu enriquecimento, quando passou a 

açular “a fome do ouro nos cavalheiros do lansquenete matrimonial”, até que “concluiu 

o mercado” ao “comprar um marido”. As perspectivas e as estratégias para as moças 

mais humildes de arranjar um protetor e ascender socialmente por meio de um 

“casamento refletido e preparado”, de conveniência, foram, desde cedo, apontadas por 

sua mãe, viúva. Ela insistia em vê-la “à janela todas as tardes”, como faziam as donzelas 

sem posse, por mais que isso fosse para a jovem “um suplício cruel”, expor “sua beleza 

com mira no casamento”. Era costume social vicioso, degradante e execrável a 

exposição feminina ao público, e o conflito interno expunha a tensão entre agir contra a 

natureza, mas em adequação aos hábitos urbanos. (...) Para Aurélia, o abandono pelo 

namorado, não por amor a outra mulher, mas pelo dote daquela, constituía na 

degradação moral do sujeito amado e esse era “seu crime”, assassinava “um coração 

que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio”. 

 Em Posse, feita “a transação”, que transformou Fernando de sujeito protetor em 

objeto vil, de indivíduo esperado como proteção, mas consumado num “marido aviltado” 

e “escravo branco”, ou em seixo, aos olhos da esposa, ao invés da esperada 

consumação do “santo amor conjugal”, viveram separados “por um divórcio moral”. 

Separados pela opinião, da qual o indivíduo era tributário para tornar-se membro 

participante da sociedade, ao ter seu pertencimento recusado, perdida sua honra, 

significando imagem negativa de homem, a alcova do casal, experimentando 

“humilhações”, “escárnios” e “mortificações” presentes na “vingança brutal” e obstinada 

daquela. Vingava pela “desafronta de seu amor ludibriado” contra o homem “que a 

traficava”, ente “depravado e vil”, que, por ela humilhado, permanecia “tranquilo e 

disposto a aceitar a terrível situação”, sujeitando-se, covardemente, à degradação, 

mesmo se sentindo ofendido, ultrajado em sua honra. Para ela, novo ideal feminino, do 

contrário, caso agisse de outra forma, estaria comportando-se como outras “tantas 

mulheres neste mundo”, submissas e resignadas, e isso “seria a profanação deste santo 

amor”. 

 Por fim, em Resgate, após todos “os choques” entre os dois e suas concepções 

de masculinidade e feminilidade, dos direitos e deveres próprios de cada um, ocorreu a 

rescisão do contrato, com o pagamento do valor recebido por Seixas à mulher, e a 

restituição do marido, coisificado e vendido, “à sua natureza generosa”. Assim, 

recuperava sua dignidade e honra, sugerindo que as relações matrimoniais 

dispensavam os contratos que as regiam e que esses eram próprios de outras esferas 

da experiência social. Desfeitas as mediações contratuais e afastadas as intervenções 

estranhas ao domínio dos sentimentos e dos afetos, o marido “regenerado” moralmente 

pelas mãos da esposa, reassumiu sua “liberdade” ao lado daquela, redimida de seu 

“orgulho” pelo amor e destituída do seu pedestal e de sua soberania, apontando a 

retomada do poder masculino.(...) 

https://revistas.pucsp.br/revph/article/view/15016/11210 (Acesso em 16-03-2019) 

 

1. Qual é o tema central do Romance “Senhora” de José de Alencar? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 



2. Explique, com suas palavras, o que é tratado no capítulo “O Preço” 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Quando Aurélia herda uma fortuna e fica rica, com quem ela decide se casar? Por quê? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Correção referente aos exercícios do dia 16-04 
 

Questão 1 

________________________________________________________  

Leia o texto e responda à questão. 

          ... Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; nada menos. Meu 

pai, logo que teve aragem dos onze contos, sobressaltou-se deveras; achou que o caso 

excedia as raias de um capricho juvenil. 

        — Desta vez, disse ele, vais para a Europa; vais cursar uma Universidade, 

provavelmente Coimbra; quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como 

eu fizesse um gesto de espanto: 

          — Gatuno, sim senhor; não é outra cousa um filho que me faz isto... 

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Globo Livros, 1981. Fragmento. 

A frase “Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis” é uma ironia, 

pois dá a entender que a moça era 

A) rica.  

B) nobre.  

C) poderosa.  

D) interesseira. <- Correta 

Resolução:  

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 

palavra ou expressão. 

 

 



Questão 2 

________________________________________________________  

Leia o texto e responda à questão. 

      Nasceu hoje no palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, 

o herdeiro ao trono brasileiro, Pedro de Alcântara João Carlos Salvador Bebiano 

Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Gonzaga, filho de Pedro Alcântara 

Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga 

Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon e sua esposa, Carolina Josefa 

Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena. 

     O futuro imperador é neto, por parte de pai, de João Maria José Francisco Xavier de 

Paula Luís António Domingos Rafael de Bragança – chamado de João VI – e sua esposa, 

Carlota Joaquina Teresa Cayetana de Borbón y Borbón – filha do rei da Espanha, Carlos 

IV. E, por parte de mãe, neto de Francisco I da Áustria – anteriormente chamado 

Francisco I de Habsburgo-Lorena ou Francisco Segundo do Sacro Império – e sua esposa, 

Maria Teresa de Bourbon Duas-Sicílias. 

       É coroa, cetro e capa para deixar qualquer um admirado. 

SOUZA, Flavio de. Antes e depois: um dia decisivo na vida de grandes brasileiros, quando 
pequenos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2015. p. 28. Fragmento. 

Na obra de Flavio de Souza, o trecho em destaque é uma ironia 

A) ao poder dos membros da família real.  

B) ao vestuário dos membros da família real.  

C) aos nomes extensos dos membros da família real. <- Correta 

D) ao número de membros pertencentes à família real.  

Resolução:  

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 

palavra ou expressão. 

 

 

Questão 3 

________________________________________________________  

Leia o texto e responda à questão. 

          Ernesto, jururu, achegou-se a um tio influente na política e afinal cavou o 

empreguinho. 

LOBATO, Monteiro. Cidades mortas. São Paulo: Globo Livros, 2007. Fragmento. 



No trecho do conto de Monteiro Lobato, o substantivo “empreguinho” é uma ironia, 

pois revela 

A) poder.  

B) afetividade.  

C) importância.  

D) insignificância. <- Correta 

Resolução:  

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 

palavra ou expressão. 

  

 

 

Questão 4 

________________________________________________________  

Leia o texto e responda à questão. 

         Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e com 

postura na aula; nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras; com 

a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora 

entrar na sala, com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, 

barba rapada; vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial, e chamar-nos 

depois à lição. E fizeste isto durante vinte e três anos, calado, obscuro, pontual, metido 

numa casinha da Rua do Piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que 

um dia deste o grande mergulho nas trevas. 

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Globo Livros, 1981. Fragmento. 

No fragmento da obra de Machado de Assis, o trecho em destaque é um eufemismo, 

significando que o professor 

A) morreu. <- Correta 

B) dormiu.  

C) se mudou.  

D) mergulhou.  

Resolução:  

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 

palavra ou expressão. 

 

 



Questão 5 

________________________________________________________  

Leia a tirinha a seguir e responda à questão. 

 

 
  

ALEXANDRE BECK 

Ao ouvir a fala do pai no primeiro quadrinho, Armandinho entendeu tratar-se de um 

eufemismo, pois acreditava que a tia 

A) havia morrido. <- Correta 

B) era uma fugitiva.  

C) brigara com o pai.  

D) abandonara a família.  

Resolução:  

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 

palavra ou expressão. 

 

 


