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RESUMO: O Romantismo, movimento artístico, político e filosófico que surgiu nas últimas décadas 

do século XVIII, é a vertente da literatura que não tem suas temáticas centradas no racionalismo ou 

na coletividade, mas, sim, no subjetivismo de um eu. Mediante essa particularidade, é comum que, 

desde tempos passados até a atualidade, haja pesquisas que abordem as minúcias românticas. Sendo 

assim, com base na leitura de Amor de perdição, que teve sua primeira versão escrita em 1861 e 

posteriormente sofre adaptações e reedições, de Camilo Castelo Branco (1825-1890), propõe-se, por 

este trabalho, fazer uma análise acerca das características românticas dessa obra, tendo em vista que 

a história, nela relatada, segue as peculiaridades trazidas por esse movimento literário. Para o 

referencial teórico deste artigo, tomaram-se como base alguns estudos que discorrem sobre o 

ultrarromantismo (ABAURRE, ABAURRE, PONTARA, 2008), pois Castelo Branco é tido como o 

principal representante português do ultrarromantismo; estudos que discorram sobre a literatura 

portuguesa, visando dar ênfase ao Romantismo em Portugal (BARREIROS, 1992); estudos que tratem 

das marcas mais recorrentes do Romantismo (BOSI, 2006; CARPEAUX, 1962; MOISÉS, 1985), para 

que se possa entendê-las e destacá-las na análise da obra; e, por fim, estudos que reflitam sobre como 

se fazer a análise de uma obra literária (MOISÉS, 2008), para que se tenha como dissecar, de forma 

assertiva, o texto trabalhado. Dessa forma, feita a análise da obra, foram encontrados, como já 

esperados, alguns dos principais aspectos trabalhados nas obras românticas, como, por exemplo, o 

amor impossível, a busca por um espírito de liberdade de um eu, a exaltação das origens, a projeção 

de um futuro melhor (sonho utópico), os dilemas morais e sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura portuguesa, Romantismo, Camilo Castelo Branco, Amor de perdição. 

 

                                                           
1 Este trabalho foi elaborado no decorrer da disciplina Literatura de Língua Portuguesa 2 (LLP2) no semestre 

letivo de 2016.1. 
2 Graduando em Letras-Português-Licenciatura pela Faculdade de Letras (Fale) da Universidade Federal de 

Alagoas (Ufal), bolsista no Programa de Educação Tutorial – PET Letras Ufal e monitor voluntário da disciplina 

de Literatura de Língua Portuguesa 2.  
3 Graduando em Letras-Inglês-Licenciatura pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 

bolsista no programa Idioma sem Fronteiras (IsF) do Núcleo de Língua (NucLi) da Ufal e professor voluntário 

do projeto Casas de Cultura no Campus (CCC). Contato: lucianoduartejr@outlook.com  
4 Graduando em Letras-Português-Licenciatura pela Faculdade de Letras (Fale) da Universidade Federal de 

Alagoas (Ufal), professor bolsista do programa Idioma sem Fronteiras (IsF) do Núcleo de Línguas (NucLi) da 

Ufal no Programa de Educação Tutorial – PET Letras Ufal. Atualmente, desenvolve pesquisa na área de 

Linguística Textual, dando ênfase ao processo de escrita e reescrita de textos dissertativo-argumentativos. 

Contato: raulguilhermecandido@gmail.com  
5 Bacharel em Filologia Românica pela Universidade de Luanda (1974), Mestra em Letras e Linguística 

pela Universidade Federal de Alagoas (1997) e Doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba 

(2006). Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).  

mailto:raulguilhermecandido@gmail.com


 
 

2 
 

1. Introdução 

Para início de conversa, é imprescindível que se busque, nesta pesquisa, definir, de 

forma sucinta, o Romantismo. Assim, temos, na citação abaixo, uma definição trazida por 

Carpeaux (1962, p. 1652): 

O romantismo é um movimento literário que, servindo-se de elementos 

historicistas, místicos, sentimentais e revolucionários [...], reagiu contra a 

Revolução e o classicismo revivificado por ela; defendeu-se contra o 

objetivismo racionalista da burguesia, pregando como única fonte de 

inspiração o subjetivismo emocional. 

 A literatura romântica quebra o caráter polido imposto pelo Classicismo, ou seja, o 

Romantismo, assim como suas personagens-heroínas, tem sua visão de mundo laçada com 

indivíduos reais que têm suas mazelas. 

 Camilo Castelo Branco, em seu livro, Amor de perdição (2007) traz um dos temas 

mais debatidos no campo romântico: o amor impossível. Todavia, essa temática central abarca 

algumas variáveis. Dada à risca a história de mártires de amor, outras temáticas vão surgindo 

ao longo do romance, como os conflitos familiares, a honra ferida, posturas éticas de vivência, 

dentre outras.  

 Alguns dos momentos-ápices do livro serão abordados neste artigo que se dividirá nas 

seis seguintes seções: a primeira, intitulada “O romantismo em Portugal”, trará informações 

de como se deu esse movimento nesse país; na segunda, “Um breve relato da vida de Camilo 

Castelo Branco”, será enfatizada uma pequena biografia sobre a vida do autor; na terceira, “O 

resumo da obra”, a história será contada de forma precisa, sem dar muita relevância aos 

motivos associados; na quarta, “O ultrarromantismo de Camilo Castelo Branco”, busca-se 

mostrar como, na obra desse autor, se dá essa adjacente romântica; na quinta, “As 

características de Amor de perdição”, será feita a análise da obra trabalhada; e, para finalizar, 

na sexta e última parte estarão as “considerações finais”.  

 

2. O Romantismo em Portugal 

          De acordo com a interpretação de Karl Mannheim apud Bosi (2006), o Romantismo 

expressa os sentimentos dos descontentes com as novas estruturas: a nobreza, que já caiu, e a 

pequena burguesia que ainda não subiu. Na Europa, o romantismo teve início como um 

movimento de oposição. Eventos históricos como a Revolução Francesa, a Revolução 
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Industrial e a política napoleônica representaram, na passagem do século XVIII para o XIX, 

elementos de inovação contra os quais se insurgiram os artistas dessa estética.  

  

 Inseridos nessa situação, Almeida Garrett (1799-1854) e Alexandre Herculano (1810-

1877), jovens escritores que foram exilados para países como a França e a Inglaterra, têm 

contato com obras pré-românticas de autorias inglesas e alemãs. Então, longe de suas raízes, 

Garrett e Herculano tendem a escrever sobre uma literatura ligada ao caráter nacional 

(BARREIROS, 1992).  

 Em 1825, Garrett publica o poema Camões, dando fixação ao ponto de partida da 

cronologia do Romantismo português, que caminha em pequenos passos até 1837. Desse 

modo, é a partir dessa data que a escola literária começa a crescer no país. 

 O Romantismo português traz dentre as suas principais características a libertação 

estilística, a subjetividade, o sentimentalismo, a idealização das coisas, o nacionalismo, o 

culto ao fantástico e à natureza.  

 Marcado por três gerações, o Romantismo em Portugal se divide da seguinte forma: na 

primeira geração, além dos autores mencionados acima, encontram-se Antônio Feliciano de 

Carvalho e Oliveira Marreca; na segunda, está Camilo Castelo Branco, o autor que é o 

pioneiro do ultrarromantismo e que tem sua obra trabalhada neste artigo; na terceira geração, 

tem-se Júlio Dinis, cuja obra pode ser considerada de transição para o Realismo. 

 Em consequência das problemáticas sociais, as obras românticas portuguesas vêm, 

nesse período difícil, dizer que o herói romântico deseja mostrar aos seus semelhantes “[...] 

um homem em toda a verdade de sua natureza [...]” (ABAURRE, ABAURRE, PONTARA, 

2008, p. 9). De tal maneira, a individualidade do eu passa a ser elevada, pois sua racionalidade 

dá lugar à complexidade emocional. 

 

3. Um breve relato sobre a vida de Camilo Castelo Branco 

          Antes de partirmos para a análise de Amor de perdição, vale a pena resgatar algumas 

informações sobre a biografia do autor, um dos mais importantes nomes para o Romantismo 

em Portugal, e cuja vida atribulada, segundo alguns críticos, inevitavelmente acaba por 

influenciar suas obras. Levando em consideração esse aspecto, parece-nos interessante 

conhecer sua história de vida, para relacioná-la com personagens e tramas de suas obras. 

Idealista, sentimental, sofredor, instável e insatisfeito, cabe, também, ressaltar que o autor 

apresenta um estilo novelesco típico do Romantismo, com narrativas cheias de 
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sentimentalismo e acontecimentos dramáticos. Ademais, os finais trágicos são coerentes com 

as tendências da segunda geração. 

 O autor Camilo Botelho Ferreira Castelo Branco, mais conhecido como Camilo 

Castelo Branco, nasceu no dia 16 de março de 1825 em Portugal, mais precisamente na 

freguesia de Mártires. Concebido por Jacinta Rosa Espírito Santo e Manuel Joaquim Botelho, 

o escritor fica órfão de mãe com apenas dois anos de idade. Passados mais oito, Castelo 

Branco, aos 10, perde seu pai e passa a ser criado, até aos 16, por uma tia e por uma irmã, 

com essa mesma idade. Casa-se , em 1841, com Joaquina Pereira, que morrerá em 1847. 

 Sua primeira filha, Rosa, nasce em 1843. Após o seu nascimento, o escritor ingressa 

na faculdade de Medicina, no entanto, nunca a conclui. Com sua saída do curso de Medicina, 

Castelo Branco tenta, de forma não exitosa, entrar na faculdade de Direito.  

Aos 21 anos, foge com sua prima, Patrícia Emília, para cidade do Porto, para viver 

uma história de amor, mas acaba sendo preso por bigamia. Dada a sua liberdade, Camilo 

Castelo Branco se entrega a algumas outras paixões. Dentre elas estão: Ana Plácido, mulher 

casada com um comerciante, o que causa, de forma temporária, a impossibilidade desse amor; 

e Isabel Cândida Vaz Mourão, freira que acabará conhecendo graças à impossibilidade do 

sentimento que ele tem por Ana Plácido, e com quem tem um caso amoroso. 

 Devido à saudade da mulher de sua vida, Ana Plácido, Camilo Castelo Branco tenta 

suicídio. Ao saber do ocorrido, Ana abandona o marido e passa a viver com Camilo. São 

ambos julgados pelo crime de adultério, mas, são absolvidos e passam a morar em Lisboa. O 

casal tem dois filhos que têm graves problemas de saúde, fato que traz dificuldades 

financeiras  

à família.  

 Graças ao sucesso de suas obras, Camilo Castelo Branco se consagra no campo 

literário, e se torna o primeiro escritor português que vive, exclusivamente, da literatura. 

 No dia primeiro de junho de 1980, suicida-se, com um tiro de pistola, ao ser 

informado, por médicos, que sua sífilis crônica lhe causara uma cegueira irreversível.  

 Algumas das principais obras que o autor produziu foram: Os Pundonores 

Desagravados, Juízo Final e O Sonho do Inferno, poesias, em 1845; Agostinho de Ceuta, 

teatro, Delitos da Mocidade, coletânea diversos gêneros, em 1857, entre outras mais.  

4. Resumo da obra  

  

 O livro Amor de perdição (2007), escrito em terceira pessoa, divide-se em 17 capítulos 

e narra a triste história de amor de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, jovens vizinhos 
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que se apaixonam, mas, não podem ficar juntos, pois pertencem a duas famílias que vivem em 

conflito.  

 Quando os pais de ambos descobrem o amor desses jovens tentam, a todo custo, 

separá-los. Tadeu de Albuquerque, pai de Teresa, faz diversas peripécias para arranjar um 

casamento entre sua filha e Baltasar Coutinho, primo dessa. Enquanto Domingos Botelho, pai 

de Simão, ameaça o filho, dizendo que o mandará para longe de sua família ou até mesmo lhe 

deserdará se esse continuar o caso com a moça.  

 Tomando uma atitude mais severa, Tadeu de Albuquerque manda sua filha para um 

convento, já que ela, por mais de uma vez, recusa-se a casar com seu primo e insiste na paixão 

para com Simão. Simão Botelho, por sua vez, encontra-se em Coimbra, cidade onde estudava.  

 Os apaixonados, mesmo que de longe, dão um jeito de se comunicar através de cartas. 

Numa dessas, Teresa diz a Simão que seu pai tende a lhe levar para um convento mais 

rigoroso. Então, Simão se ocupa da ideia de resgatá-la.  

 Sabendo que no translado de Teresa, além de seu pai e de seu primo, estariam alguns 

criados que auxiliariam a segurança da viagem, Simão recorre a ajuda de João da Cruz, um 

ferrador que se acha na obrigação de zelar por ele, tendo em vista que o pai desse jovem o 

salvou da morte na forca.  

 João da Cruz tem uma filha chamada Mariana, personagem que, no decorrer da obra, 

se apaixona por Simão Botelho e mantem-se fiel a ele, mesmo sabendo que seu amor é de 

outra.  

 Constatada a ida de Teresa ao novo convento, Simão decide, juntamente, com João da 

Cruz, resgatá-la. Na tentativa desastrosa desse resgate, o apaixonado acaba tirando a vida de 

Baltasar Coutinho.  

 Diante dessa fatalidade, Teresa segue viagem para o convento, e Simão vai preso. No 

decorrer de um ano e alguns meses, os amados continuam trocando cartas, mas percebem a 

impossibilidade que desestimulam esse amor.  

 Teresa, que aceita as mazelas que lhe oferecera o destino, entrega-se à morte, pois ela 

lhe causaria alívio das dores que tinha em vida. Em decorrência da morte de sua amada, 

Simão não resiste, adoece e morre logo em seguida. Mariana, apaixonada e fiel a Simão 

Botelho, tira sua própria vida quando Simão Botelho morre.  

 

5. O ultrarromantismo de Camilo Castelo Branco 
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 Considerado como o principal representante do ultrarromantismo português, Castelo 

Branco, no livro Amor de perdição, traz, no enredo e na história dessa obra, o que alguns 

teóricos definem como ultrarromantismo. 

 De acordo com Abaurre, Abaurre e Pontara (2008), as obras ultrarromânticas trazem 

em si um exagero sentimental que as tornam inconfundíveis: as personagens que ganham vida 

nesse tipo de obra lutam pelos valores éticos e morais que lhes convém, como, por exemplo, a 

honestidade, o amor e o direito à liberdade.  

 Ainda conforme as autoras (ABAURRE, ABAURRE, PONTARA, 2008), Amor de 

perdição é um exemplo máximo do exagero sentimental. A obra enaltece o sofrimento 

amoroso que transforma, positivamente ou negativamente, o caráter de algumas personagens.  

 Outra coisa que chama atenção nessa obra ultrarromântica é a função que a natureza 

desempenha: ao sonhar com a projeção de um futuro melhor, o jovem casal vê, mesmo que de 

forma que jamais acontecera, seus sonhos realizados em ambientes onde a natureza é um 

refúgio. Um exemplo disso é o seguinte trecho:  

  

A vida era bela, era, Simão, se a tivéssemos como tu me pintavas nas tuas 

cartas, que li há pouco! Estou vendo a casinha que tu me descrevias defronte 

de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. A tua imaginação passeava 

comigo às margens do Mondego, à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se 

o céu, e a lua abrilhantava a água. (CASTELO BRANCO, 2007, p. 111) 

 

  

 No extrato acima, Teresa, em seu leito de morte, faz a projeção de um sonho que 

jamais será vivido (ao menos em vida) pelos amados. Nele, o ambiente de refúgio é cercado 

por aspectos naturais, pois, seguindo esse aspecto do ultrarromantismo, a fuga à natureza é um 

dos remédios que curam as dores da alma. 

 Para as personagens ultrarromânticas, a morte seria também uma das saídas para as 

dores da vida. Ainda que em vida, a morte é sentida e presente na vida do jovem casal, que, ao 

não ver seu romance vingado, prefere se entregar pouco a pouco ao fim da vida. Isso é 

perceptível na seguinte fração:  

 

Considero-te perdida, Teresa. O sol da manhã pode ser que eu não o veja. 

Tudo, em volta de mim, tem uma cor de morte. Parece que o frio da minha 

sepultura me está passando sangue e os ossos. [...] Só o receio de perder-te 

me mata. O que me resta do passado é a coragem de ir buscar uma morte 

digna de mim e de ti. (CASTELO BRANCO, 2007, p. 62) 
  

 Como se pode observar, todas as palavras citadas refletem um campo semântico de 

morte, tristeza e insatisfação com a realidade. Trazendo, assim, as principais características do 
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movimento ultrarromântico. Configurando-se, portanto, umas das principais obras dessa 

geração.  

 

6. As características românticas de Amor de perdição 

 

          Para Moisés (2008), as descrições das personagens são de importantíssimo tamanho 

para o decorrer de uma obra. Sendo assim, outro viés que poderia ser trabalhado dentro de 

Amor de perdição seria a relativização do amor e como as personagens, através desse 

sentimento, assemelham-se e diferenciam-se dentro de seus descontroles/exageros 

sentimentais, éticos e morais. 

          O primeiro ponto a ser observado devem ser os protagonistas. Sobre Simão, se muito do 

que é relatado em Amor de Perdição for realmente verdade, o herói romântico é, sem dúvidas, 

enriquecido pela imaginação de Camilo Castelo Branco. Ainda jovem, o Simão de Camilo é 

investido de ideais revolucionários, o que demonstra claramente quando se rebela contra a 

mentalidade escravocrata de sua família.  

          Tereza é uma mulher forte, apesar da pouca idade, ela demonstra ser certa de suas 

convicções, lutando contra a vontade de seu pai para defender seu amor por Simão. Depois, 

no convento, a personagem reflete sobre as injustiças sofridas por ela devido aos preconceitos 

da época que estavam por atrapalhar sua felicidade.  

          Por último Mariana, uma mulher mais velha, de vinte e quatro anos, pode-se dizer que é 

a personagem que mais sofre no romance. Com características marcadamente românticas, seu 

amor encontra-se no sublime e não na realização, comprovando isso nos momentos em que 

ela sobrepõe sua felicidade em detrimento da de Simão, que no caso é Tereza, e isso sem 

demonstrar em algum momento ciúme. Seu amor é de pura renúncia, antes Simão estar bem 

do que ela. 

          Dadas as características das personagens, partamos para o enredo. O narrador revela o 

desfecho da história em dois momentos, na fala das personagens Tereza e Mariana, que 

facilmente passariam despercebidas. Tereza, em uma de suas primeiras cartas a Simão diz 

“Não me esqueças tu e acha-me-as no convento, ou no céu, sempre tua de coração, e sempre 

leal (CASTELO BRANCO, 2007, p. 41)”. Mostrando ao leitor que ela já sabia que a morte seria 

o caminho para o amor deles ser realizado, tendo em vista as dificuldades encontradas em 

terra. 

          É comum, e totalmente compreensível, a associação de Amor de perdição com o a 

clássica peça escrita por Shakespeare, Romeu e Julieta. Ao considerarmos que o esqueleto 
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narrativo é o mesmo. Dois jovens de famílias rivais se apaixonam, o amor é apresentado como 

impossível de ser realizado, o pai de Julieta, assim como o de Tereza, tenta casá-la com outra 

pessoa, acabando, depois de tantos conflitos, com a morte dos protagonistas. Morte essa 

ocasionada por um amor exacerbado, que leva os amantes a cometer atitudes irracionais 

          No entanto, apesar das semelhanças na história, o enredo é um pouco diferente. A 

primeira diferença é que são gêneros diferentes, em momentos diferentes. A segunda está no 

tempo da narrativa, visto que Romeu e Julieta se passa em apenas três dias, diferente do amor 

entre Simão e Tereza que foi desenvolvido durante sete anos. Sendo assim, o tempo 

cronológico é minunciosamente explicado. O tempo psicológico também é bem explorado, 

demonstrado nas angústias e sofrimento das personagens. Por último, o espaço, cuja história 

que em Amor de perdição se passa em Portugal, dividido em três cidades: Vizeu, Coimbra e 

Porto. Cada cidade tem uma importância na história, e situa o leitor no século XIX, momento 

da narrativa. 

          A outra morte previamente anunciada foi a de Mariana. “Eu era ainda muito nova 

quando ele estava na enxovia. Teria treze anos; mas estava resolvida a atirar-me ao poço, se 

ele fosse condenado à morte (CASTELO BRANCO, 2007, p. 82)”. Nesta fala, a personagem está 

se referindo a seu pai, porém, o curioso é que foi exatamente isso que aconteceu com ela. Essa 

fala, ao sair de Mariana, é uma revelação do autor sobre sua personalidade. O modo como a 

personagem absorve uma emoção, sentindo-a além do normal. Quando viu Simão morrer, 

Mariana não aguenta a dor de viver sem seu amor, mesmo não tendo sido correspondida. 

Observemos a seguinte passagem do livro: 

 

Nas máximas aflições, nas derradeiras horas do coração e da vida, é grato 

ainda sentir-se amado que já não pode achar no amor diversão das penas, nem 

soldar o último fio que se está partindo. Orgulho ou insaciabilidade do coração 

humano, seja o que for, no amor que nos dão é que graduamos o que valemos 

em nossa consciência. (CASTELO BRANCO, 2007, p. 87) 

 

 

          Essa é uma das divagações do narrador para justificar o amor das personagens. Amor 

impossível, que transforma e mexe com o ser humano mais são. Amor justificado na tragédia. 

O amor da história é tão forte que a emoção se transforma em uma justificada superior a 

razão. O amor é o tema central da narrativa, apresentado de modo desgovernado, ele sobrepõe 

tudo aquilo que vá de encontro a sua realização. 
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          Outra característica da obra é que ela se encaixa perfeitamente no período 

ultrarromântico, que conta com a presença de “mártires do amor”. O sofrimento aparenta ser 

uma das razões de viver. Os protagonistas lutam contra todo o tipo de angústias para poder 

amar, mas no fim esse amor tem como solução a morte. Tudo é possível, e a concepção do 

amor é marcada pela transcendência, como uma espécie de destino fatal do qual não se pode 

fugir, que domina, orienta e define a vida dos personagens. 

          Consoante Alfredo Bosi (2006) e Massaud Moisés (1985), a vasta revolução literária 

proposta/causada pelo Romantismo não cessou até os dias atuais. Diversas são as obras que 

trazem e temática romântica e diversos são as pesquisas que discorrem acerca dessas.  

 A narrativa de Castelo Branco é recheada dos aspectos que são propostos pelo 

Romantismo: exaltação às origens, espírito que padece de liberdade, amor impossível, 

projeção utópica, etc. De tal modo, traz-se, a seguir, as marcas desse movimento que foram 

encontradas no livro Amor de perdição.  

 Para Moisés (1985) as obras românticas unificam natureza e sentimento. A natureza 

romântica é expressiva. A natureza noturna tende a atrair a personagem romântica, pois a 

primeira que é sombria e associada à escuridão/treva atrai a melancolia da segunda. Temos 

como exemplo disso o seguinte recorte:  

 

O campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos eram o seu recreio. 

Nas doces noites de estilo demorava-se por fora até a alva. Aqueles que 

assim o viam admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o 

sequestrava da vida vulgar. A morte é inevitável quando não há abertura por 

onde a esperança entre a luzir na escuridão íntima da noite. (CASTELO 

BRANCO, 2007, p. 15) 

 

 

  

 A moral e a ética dos românticos também são postas à prova em suas histórias. Esses 

defendem as causas que julgam ser nobres e corretas independentemente das consequências. 

Em conformidade com isso, Simão Botelho, em diversas partes do livro, julga justa a morte 

de seu rival, Baltasar Coutinho, para manter intacta a honra de seus sentimentos para com 

Teresa de Albuquerque.  

 Como já mencionado, em diversas partes desse trabalho, a personagem heroica do 

Romantismo sente-se incompreendida pelo mundo, e, buscando a evasão, faz da morte sua 

saída. Vê-se isso aqui, em uma das falas do jovem Simão Botelho: “– Que trevas, meu Deus! 

– exclamava ele, e arrancava as mãos cheias de cabelos. “– Dai-me lágrimas, Senhor! Deixa-
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me chorar, ou matai-me, que esse sentimento é insuportável. ” (CASTELO BRANCO, 2007, 

p. 105).  

 Assemelhando-se com a fala registrada acima, tem-se, segundo Bosi (2006), um herói 

romântico reinventado. Ou seja, a perspectiva de um salvador perfeito e com qualidades é 

quebrada nesse movimento: os protagonistas, Simão e Teresa, são tão propícios às lamúrias 

da vida quanto qualquer outra pessoa.  

  

Considerações finais 

 

 Tendo em vista os aspectos observados a partir da análise feita, é possível constatar 

como os recursos estéticos do Romantismo são nítidos na obra.  Eles vão se entrelaçando para 

que, de forma coesa e coerente, a obra seja fiel à corrente romântica e para que ela tenha lugar 

de prestígio dentro da literatura portuguesa. 

 Conforme o desenvolver do trabalho, percebe-se que o livro nos oferece inúmeras 

temáticas para serem abordadas em trabalhos futuros, como, por exemplo, a formação do eu 

das personagens, o porquê de se considerar a honra familiar mais importante que os 

sentimentos a retórica das falas das personagens etc. 

 Por fim, salienta-se a importância dos estudos no âmbito literário, mais 

especificamente as pesquisas sobre o Romantismo, e propõe-se contemplar essa linha 

pesquisa, que tem grande importância para os estudos no âmbito de Letras e de áreas afins. 

 

Referências 

 

ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. 

Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. 

 

BARREIROS, António José. História da literatura portuguesa: séculos XIX-XX. Braga: 

Editora Pax, 1992. 

 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 43 ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 

 

CARPEAUX, Otto Maria. História da literatura ocidental. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 

1962. 

 

CASTELO BRANCO, Camilo. Amor de perdição. São Paulo: Ciranda Cultural Editora e 

Distribuidora Ltda., 2007. 

 



 
 

11 
 

MOISÉS, Massaud. A análise literária. 17ª reimpr. da 1ª ed. de 1969. São Paulo: Cultrix, 

2008. 

 

______. História da literatura brasileira: romantismo. São Paulo: Cultrix, 1985. 


