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O romântico se aprofunda cada vez mais na sua 

própria alma, com o intuito de revela-la, e por 

mais que confesse esse sentimento avassalador e 

suas tempestades intimas ou fraquezas 

sentimentais, exalam uma atitude de 

superioridade da dignidade e do sofrimento. 

MOISÉS (1960, p. 120)
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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

Este estudo examina a influência da obra Os sofrimentos do jovem Werther de Goethe em 

Amor de Perdição, fazendo uma comparação entre as obras. A obra Os sofrimentos do jovem 

Werther foi o primeiro romance romântico publicado no mundo, sendo assim, é a partir dela 

que vão se desencadear as demais obras românticas como é o caso de Amor de Perdição de 

Camilo Castelo Branco, analisamos o enredo, o gênero epistolar e os elementos da narrativa. 

O resultado que encontramos foi positivo, pois a obra de Camilo foi realmente influenciada 

pela obra de Goethe. 

 

Palavras–chave:  Romantismo, Idealização Amorosa e Gênero Epistolar. 
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ABSTRACT 

 
 

 

 

 

This study examines the influence of the work The Sorrows of Young Werther by Goethe in 

Doomed Love, making a comparison between the works. The book The Sorrows of Young 

Werther was the first romantic novel published in the world, so it is from it that will trigger 

other romantic works such as the Doomed Love case of Camilo Castelo Branco, analyze the 

plot, the genre epistolary and narrative elements. The result we found was positive, as the 

work of Camilo was really influenced by Goethe's work. 
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INTRODUÇÃO 

 

          Esta pesquisa da área de Análise Literária, subárea de Literatura Portuguesa, investigará 

a influência da idealização amorosa nos enredos das obras Os sofrimentos do jovem Werther, 

vivido por Werther e Charlotte, e em Amor de Perdição, vivido por Simão Botelhoi e Teresa 

Albulquerque de Camilo Castelo Branco. Considera-se o gênero epístolar como a estrutura 

constituinte dos dois romances e utilizaremos as críticas de Massaud Moiséis e António 

Candido. 

          A relevância desse tema consiste em investigar a idealização amorosa, o gênero 

epístolar usado pelos autores em suas obras e apresentar a influencia e importancia de Goethe 

na literatura romantica. Sendo relevante um estudo comparativo entre as obras, buscando 

encontrar uma possível influência entre ambas.  

 Escolhemos os dois romances por terem o mesmo estilo literário, escritos no 

Romantismo, tratando-se de romances idealizados, e por serem estruturados pelo gênero 

epistolar, sendo assim muito importantes para esta pesquisa.  

          De modo que os personagens Werther e Charlotte vivem um amor idealizado, porém 

impossível de se consolidar na obra Os sofrimentos do jovem Werther; Simão e Tereza 

também vivem a idealização do amor, passando pelo mesmo sofrimento de Werther e 

Charlotte na obra Amor de Perdição. 

          O gênero epistolar, dentro das obras, tem sua importância porque atua como a 

estrutura que constitui os dois romances, que ocorre por meio de cartas sucessivas ao longo do 

desencadear do enredo. Nesse sentido, o gênero carta aparece agregado ao gênero romance.  

Esse estudo vai contribuir para um aprofundamento no conhecimento da Escola Literária 

Romantismo, pois os romances relatam possuem traços desta estética, como a idealização 

amorosa e ocorrências decorrentes dela. 

          Optamos pelos teóricos Massaud Moiséis e António Candido porque suas obras 

contribuem com o desenvolvimento do nosso recorte. 

Promoveremos um estudo cujo objetivo é encontrar a relação da idealização amorosa na obra 

Os sofrimentos do Jovem Werther comparada à obra Amor de Perdição, por meio de gênero 

epistolar que atua como constituinte dos romances. Estudaremos ainda o gênero epístolar, 

presente nas obras, como mediador deste sentimento idealizado, suas caracteristicas e 

aplicações, pois a epístola atua como um dos elementos construtores da idealização amorosa. 

          Analisaremos os córpus Os sofrimentos do jovem Werther e Amor de Perdição através 

de fichamentos bibliográficos e leitura de textos teóricos. 
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          Para alcançarmos os resultados pretendidos, o trabalho será dividido em três capítulos: 

O primeiro abordará a trajetória do Romantismo no mundo e em Portugal, e utilizaremos as 

teorias de Guinsburg e Massaud Moiséis, no segundo capítulo, faremos as análises  dos livros, 

investigando o Romantismo em Os sofrimentos do jovem Werther e  em Amor de Perdição. 

Para essa análise, utilizaremos as críticas de António Candido e Benedito Nunes. Já o terceiro 

capítulo vai abordar a comparação entre os romances e a conclusão do trabalho. 
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 1 A trajetória do Romantismo. 

1.1 O Romantismo no mundo. 

  

          O Romantismo surgiu na Alemanha por volta do ano de 1800; em seguida, teve grande 

repercussão na Inglaterra e, por volta de 1820, conquistou a França e logo, conquistou todo o 

mundo. Porém, durante as Revoluções de 1848
1
, sofreu um forte declínio na história da 

Literatura. (Guinsburg, 2002). 

          O Romantismo opõe-se ao Classicismo, pois ele vai contra todos os seus preceitos. Pois 

este expõe em suas obras o grande poder de veicular por meio da forma, dos ensinamentos e 

das verdades o aperfeiçoamento do gênero humano e defende todos preceitos em nome dos 

bons costumes e da razão. 

          Por outro lado, o romance qualifica-se como um gênero ficcional, com vários feitos 

heróicos e fantásticos e com muitos episódios de amor e aventura. Este gênero causou 

estranhamento para a sociedade da época, sendo considerado como artes de inferioridade e 

vulgaridade em relação ao Classicismo. 

          Porém, com o passar do tempo, as obras românticas foram ganhando um grande espaço, 

pois as paisagens, os acontecimentos o sentimentalismo envolviam as pessoas e as comoviam.  

          Boa parte dos integrantes daquela época caíam em prantos, ao se depararem com os 

enredos dos romances; o jovem Goethe, por exemplo, expressa sua emoção em prantos sobre 

os romances. A sua obra Os sofrimentos do Jovem Werther deixa transparecer as emoções, 

pois traz características marcantes do sentimentalismo. Essa obra também representa um 

marco para o Romantismo, pois após sua publicação a visão romântica toma outro sentido e 

outra forma. 

          Outro fator que influencia no sucesso do Romantismo é um surto contra a ortodoxia 

protestante ocorrido na Alemanha, de modo a ir contra os preceitos da religião, instigando as 

experiências fervorosas, a exposição da intimidade do indivíduo, desconsiderando os 

sentimentos devotos e beatíficos. Além de coincidir-se com esse movimento contra a 

ortodoxia, o Romantismo busca expor o que tem de mais profundo no sujeito, como o ego, o 

medo e o psicológico, levando o ser humano a deparar-se com muitas dúvidas em relação à 

religiosidade. 

                                                 
1
 
1
 Revolução de 1848: “ Primavera dos Povos”- série de revoluções na Europa Central e Oriental que eclodiram 

em função de regimes governamentais autocráticos e crises econômicas- sociais. Foi um movimento iniciado na 

França com o fim da monarquia sob o governo de Luis Felipe- e início da 2ª República com Napoleão III.  
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         Segundo Guinsburg (2002), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi um dos mais 

importantes desencadeadores do Romantismo, ele foi um marco de inspiração para a escrita 

romântica, pois o seu intenso pessimismo tocava a sociedade e a civilização.  

          Rousseau acreditava que nenhuma das religiões era certa ou errada. Pelo contrário, para 

ele, o homem nasce bom e é corrompido pela cultura
2
, de modo que o ser puro e inocente vai 

se pervertendo em meio ao contexto da social. Para ele, o indivíduo deve seguir a voz da alma 

e da consciência, pois os ensinamentos da civilização não têm validade alguma, ele ressalta 

como exemplo o homem selvagem, primitivo que ainda não foi corrompido pela sociedade. 

          Desse modo, tal concepção vai levar o interesse romântico pelo exotismo e indianismo, 

explorando o estado puro e natural do homem, e se insere em uma busca incessável na 

América e em várias regiões pelo homem bárbaro. 

          Segundo Rousseau, “O que sai das mãos do Criador das coisas é e tudo se perde nas 

mãos do homem”. Nessa concepção, nota-se que o mundo infantil e da mocidade é exaltado. 

Para ele, as crianças representam a pureza, e o que é preciso é afastá-los do mal presente na 

sociedade. Trata-se, então, de não contaminarmos a jovem vida, deixa-la de forma a ser vivida 

de maneira pura e caprichosa. Rousseau, nas suas palavras, indaga: “O capricho do momento 

é que ensina o que eu devo fazer”, para ele não importa a razão e os estereótipos da sociedade, 

mas sim o momento, e suas vontades e intuições. 

          Inspirados por Rousseau, o artista romântico busca uma certa emoção, uma nova versão 

para entender o criador e suas criações artísticas, não se preocupa mais com as habilidades e 

os produtos do homem, como era feito na visão classicista. Agora, o artista busca a 

espontaneidade do homem, sua forma pura, suas inspirações e seus desejos mais ocultos, não 

podendo se intervir na sua verdadeira forma, ignorando os preceitos de perfeição. Resume-se, 

assim, em uma avaliação autêntica e sincera. 

          Nesse movimento, está claro que o artista se perpetua em uma profunda busca dos 

sentimentos mais profundos, conceitos e ideias românticas, deixando clara a mudança radical 

contra os preceitos tradicionais e classicistas, pois o homem romântico não deixa se guiar por 

nenhum modelo. 

 

      As obras são criadas de uma maneira emocionante, contagiante e explosiva, fatores esses 

que vão contra as regras classicistas, porém atingem o público de uma maneira contagiante, 

pois representam a verdade, de uma forma convicta e sincera. 

                                                 
2
 O homem nasce bom, a sociedade o corrompe: ou seja ele acredita que o individuo nasce puro, e inocente, e 

com o passar do tempo a cultura e a socialização acaba interferindo de maneira negativa nas atitudes do 

individuo. 
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          Podemos citar, como exemplo de modelo romântico, o poeta Shakespeare que escrevia 

de uma forma direta, liberta e desobediente aos padrões impostos pela sociedade classicista, 

apresentando, assim, uma dramaturgia única e original. Ele foi um marco não só para a 

Literatura Romântica, mas, também, para a pintura e a música do Romantismo.  

          Desse modo, Shakespeare alavanca uma nova visão estética, de modo que a obra tem 

sua validade como verdadeira e espontânea, uma reação não racional das emoções e dos 

sentimentos do poeta, considerando-se o criador e não o objeto criado. 

          O Romantismo vai privilegiar o sujeito criador e a sua vida, pois sua obra vai 

transparecer suas paixões, sua personalidade, desejos e sua vida pessoal. A obra acaba sendo 

confundida com o autor, movimento contrário ao classicismo. 

          Podemos, assim, perceber alguns fatores fundamentais da criação romântica como 

paixões avassaladoras, a desarmonia, a loucura, a libertação e a satisfação dos desejos mais 

profundos. A maioria das obras é projetada em ambientes escuros e sombrios, uma elevação 

para os desejos mais doentios. A partir desses fatores, o autor Goethe classifica o Romantismo 

como uma encarnação doentia e o Classicismo como a elevação do puro e sadio. 

Considerando esses fatores, os românticos veem a história de uma forma concentrada, ao 

contrário dos racionalistas que buscam elementos comuns, focando tudo na racionalidade e 

em acontecimentos que sejam relevantes. Assim, o homem da Ilustração baseia-se na 

racionalidade e na teoria de que todos os seres humanos são iguais. 

         Já o idealismo romântico valoriza o indivíduo na sua distinção entre os outros, na sua 

forma única. Levando em consideração fatores como o meio social, a sensibilidade e o eu 

interior diferenciado que cada homem possui, ou seja foca-se no individualismo. 

          Segundo Guinsburg (2002), homens como Herder e Hamann, na sua visão pré-

romântica, classificavam todos os homens como bons, porém diferenciados entre si. Essa 

visão, sem dúvida alguma, influenciou de maneira direta a concepção romântica, que procura 

a essência e individualidade dos povos, destacando as suas qualidades e as diferenças 

singularizadas que se tornam indispensáveis no processo existencial humano. 

          Desse modo, o romântico prioriza o indivíduo, distinguindo-o em meio a sociedade e ao 

meio em que ele vive, buscando constantemente a configuração do homem dentro de um 

determinado ambiente. Assim, o característico, o caricato e até mesmo o grotesco marcam a 

expressividade artística do Romantismo, entrando em uma busca de singularidade e 

totalidade, caracterizando-se por resgatar seus elementos de uma maneira intensa e 

configurada. A filosofia romântica, de maneira ampla, resume-se à busca pela singularidade, 
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em que cada ser humano apresenta sua visão social que o modela e ocasiona na sua integração 

da parte em um todo maior. 

          Assim, focamos na diversidade do romântico na forma de expor as coisas, contrapondo-

se à visão do racionalismo e classicismo. Enquanto aquele retira os elementos do contexto 

para focalizá-los, estes fazem o possível para iluminá-los dentro de seu contexto global. A 

essência do Romantismo caracteriza-se pela contradição, pois, por um lado, ele é composto 

pela radicalidade da totalização e integração de uma comunidade, e, por outro, ele opõe se aos 

padrões da sociedade, como a personalidade, o gênio, racionalidade e as estruturas e 

limitações sociais. 

          Segundo Guinsburg (2002) “A crítica romântica, já então, vai além do nível puramente 

político. A insatisfação com a sociedade desenvolve-se desde cedo, em restrição cultural, 

profunda e aguda’’.  

          Então, podemos dizer que os românticos avistam o homem em um sentido mais 

profundo e centrado, ou seja como um ser cindido, fragmentado e dissociado. Como 

decorrência disso, o ser humano passa a se sentir infeliz e desnorteado, de modo a não se 

enquadrar no contexto social. Entre deveres e inclinações, percebemos que o individuo 

propõe-se ao afastamento entre a natureza e o espírito, gerando, assim, sentimentos variados 

como aflição, dor e desespero, que recebem o nome de “mal de siècle”, surgindo daí a busca 

pela inserção da realidade e o anseio feroz da unidade e síntese, que marcam profundamente a 

alma romântica.  

          Assim, se o Romantismo se define pela interação e completude, autores embarcam em 

uma busca por países exóticos e épocas distintas, tentando encontrar, assim, a cultura 

integrada e a sociedade com que sonham. Por exemplo, buscam, na Idade Média, a realização 

total de seus ideais, pois, para eles, essa época estava livre de qualquer fissura, mergulhados 

em uma busca de um mundo primitivo e puro. 

           Segundo Guinsburg (2002), o ambiente mais usado nas obras são os noturnos, pois, nas 

trevas, tudo se une, as formas não são distintas e não se separam ou se distanciam, ao 

contrário da luz do dia. A escuridão conceitua-se com o amor, e a ideia de amor e morte. Essa 

é a grande trindade romântica, Noite, Amor e Morte, conduzindo o espírito do Romantismo 

em sua procura. A partir dessa visão, podemos perceber o distanciamento do romântico em 

relação a esfera primitiva que ele tanto exalta, porém o que acaba prevalecendo é o 

sentimento e a busca pelo paraíso perdido. 

            Segundo Guinsburg (2002), as obras românticas fazem uso de pequenas formas, 

fragmentos, romances, a busca de algo incompreensível na sua totalidade uma manifestação 
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de recordações e pressentimentos. A arte romântica tem o poder de investigar o passado ou o 

futuro, ela é um escapismo radical, que propicia uma viagem ao mundo da imaginação. “Mais 

do que isso, a realidade, para ela, reside no imaginário, ou é inclusive, seu produto, como quer 

Ficht, com sua imaginação criadora.” (Guinsburg (2002). 

          Ou seja, a elaboração da imaginação adquire uma ordem única, não podendo formalizá-

las em obras artísticas, como nas obras clássicas. 

 
O ideário antigo - afirma ainda A.W.Schelegel - era a concórdia e o equilíbrio 

perfeitos de todas as forças; a harmonia natural; os novos porém - nós, os românticos 

-  adquirimos a consciência da fragmentação interna, que torna impossível esse 

ideal. Por isso a poesia espera reconciliar os dois mundos em que os sentimentos 

divididos - o espiritual e o sensível - e com todas as pluralidades que isto implica.  

(GUINSBURG, p. 98, 2002) 

 

 

           Assim, constatamos que, embora os românticos estejam focados na procura da unidade 

e da síntese, ainda possuem uma percepção da cisão que os domina. Em função disso, eles 

empenham-se em atingir a realização sintética, por meio de movimentos polares, contrastes e 

contradições. Buscam uma conclusão, procurando entre elementos antitéticos a busca pela 

aproximação infinita. 

          Nesse contexto, percebemos que os românticos são contraditórios, pois, em um 

momento, se demonstram em total expontantaineidade e alegria, em outro dado, aparecem em 

tristeza profunda e mortal. Essa bipolaridade de sentimentos, por assim dizer, marca um traço 

característico que corresponde a uma configuração típica do Romantismo.  

          A arte romântica desestabiliza com sua paixão e exaltação todos os padrões impostos 

pelo estilo classicista, causando uma nova visão e forma. Compreende- se, então, que a arte 

romântica abusa da fragmentação, fazendo uso de sósias, homens-espelhos, homens máscaras, 

personagens duplicadas e alienadas. O romântico era perseguido pela sua própria sombra, pela 

consciência que o dividia em estranho, social e cultural.  

 

 

 1.2 O Romantismo em Portugal 

 

          Durante a primeira metade do século XIX, passadas as ideias do Arcadismo, surgia o 

Pré - Romantismo; Portugal, influenciados aos acontecimentos dos outros países da Europa, 

desencadeia uma radical transformação cultural e histórica, vinculando-se aos acontecimentos 

relacionados à Revolução Francesa (1789); fatores esses que contribuíram para uma crise no 
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sistema nas monarquias, abrindo espaço para o liberalismo de doutrinas sócio políticas e a 

ascensão da burguesia. 

          Em 1808, a Corte de D. Pedro VI veio para o Brasil, isso contribuiu para ascender um 

súbito sentimento nacionalista, como um barril de pólvora, decorrente da invasão 

napoleônica. Depois das conturbações, são tomadas várias atitudes para livrar Portugal e fazê-

lo se acertar com os outros países da nação europeia. Já em 1817, os franceses foram expulsos 

pelo general Beresford, que também combateu Napoleão em terras portuguesas. 

          Ao passar de três anos do acontecido, inicia-se, no Porto
3
, uma revolução com o mesmo 

propósito, essa, porém sai vitoriosa, ganhando Lisboa e o resto do país. Em 1822, é elaborada 

a nova constituição, e, ao mesmo tempo é proclamada a independência do Brasil. No decorrer 

dos fatos, seguem entre turbulências a Revolução de 1820 e a revolta em Vila Franca de Xira 

(1829). 

          Enquanto isso, D. Miguel e D. Pedro I, disputam o poder, D. Miguel sai vencedor e D. 

Pedro acaba por se refugiar na Ilha de Terceira. Em 1833, o exército de D. Pedro invade 

Portugal; um ano após a invasão, D. Miguel é obrigado a abandonar seu trono e o país. D. 

Pedro I indica sua filha Maria para ocupar o trono, e, até meados de 1847, Portugal fica em 

total desordem; já ao final desse ano, o país passa por um novo período conhecido como da 

Regeneração, movimento considerado o ápice do liberalismo português, sendo considerado 

um movimento político e também social, pois é por meio dela que surgiu a tentativa de 

consolidar as intenções da burguesia alta, com a média e a baixa e também os produtores 

rurais. 

          E é em meio a esse período de instabilidade que surge o Romantismo. Exposto em um 

momento muito crítico para a história de Portugal, ele foi aceito de forma calma, pois a 

Regeneração contribuiu para o afloramento das ideias românticas entre os portugueses. 

          Abordando ainda o Romantismo em Portugal, vamos nos aprofundar no assunto, 

dissertando sobre algumas obras e escritores, como por exemplo, Garrett que foi é exilado na 

Inglaterra, iniciando um grande contato com a obra de Byron e Walter Scott, com o 

Romantismo Inglês, e as obras de Shakespeare. Um ano depois ele está na Havre, local esse 

em que ele escreve o poema “Camões”, mas acaba o interrompendo para se dedicar à “Dona 

Branca”, em 1825 ele acaba publicando o poema, uma escrita inovadora. 

                                                 
3
 Revolução do Porto: A revolução do Porto foi um movimento militar iniciado em agosto de 1820 na cidade do 

Porto, espalhando-se rapidamente para outras regiões do país até chegar a Lisboa, conquistando os mais 

importantes estados sociais portugueses. 
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          Segundo Massaud Moisés (1960) apud Garrett, este se inspira na obra “Os Lusíadas” 

para escrever o poema, o enredo é composto por uma trama dramática, inspirada na vida do 

poeta, quase uma biografia sentimental, em que o épico se torna um romântico perfeito. A 

estrutura do poema é clássica com o, uso de decassílabos brancos. As novidades românticas 

são: a saudade, o sofrimento, o sentimentalismo, a solidão, a melancolia, etc. 

          A partir dessas características o poema passou a ser considerado o introdutor do 

Romantismo em Portugal.  

           O escritor Allan Ramsay (1686-1758) foi um dos primeiros a se rebelar contra a poesia 

clássica, pois ele inspirava-se no sentimento da natureza para escrever. De agora em diante 

surgem vários escritores, escoceses e ingleses, focados na escrita do sentimento e ignorando a 

razão. Entre todos os elementos das origens inglesas escocesas do Romantismo, podemos 

ressaltar a poesia ossiânica. Ela apresentava diversas novidades, como a simplicidade 

vocabular e sintática, a melodia de fácil entendimento e acessível a todos, a exposição do 

primitivo, da natureza, do amor, do sentimento, abrindo caminhos para o Romantismo na 

Inglaterra e no resto da Europa. Nos anos seguintes, surgiram diversos poetas com o mesmo 

intuito de escreverem sobre seus sentimentos, vontades e seus medos como Tomas 

Gay,Robert Burns, Samuel Taylor, Coleridge, Wordsworth, Southey, Byron, Shelley, todos 

contagiados por uma visão romântica da vida e arte. 

          Ainda a influência francesa vai juntar-se à inglesa, com temas explorados pelos 

escoceses e ingleses que acabam surgindo na língua alemã. Em 1767, Lessing (1729-1781), 

com a “Dramaturgia de Hamburgo”, inicia um manifesto contra o teatro clássico francês, e, no 

mesmo ato, eleva Shakespeare; focando os problemas estéticos do idealismo e, faz uma 

ruptura com o passado da cultura alemã. 

          No ano de 1774, Goethe publica a obra “Os sofrimentos do jovem Werther”, marcada 

por símbolos acabados da imaginação, levando o protagonista ao suicídio, o que acabou se 

tornando comum na Europa. Schiller, em 1781, publica Os Salteadores, peça que apresenta o 

gênero na Alemanha. 

          De acordo com Massaud Moisés (1960), a palavra “romântico” originou-se do francês 

“romantique”, ao ser pronunciada por ingleses e alemães ela passou a ser conhecida como 

“romantik”. Alguns literatos franceses expandiram a palavra e a ideia vaga que ela 

demostrava, e, logo depois de conquistar a França, ganhou todo o mundo. 

          O Romantismo é impossível de ser descrito em poucas palavras, pois é absurdamente 

irregular e movediço, composto por ideias contraditórias e contrastantes. Ele supera uma 

revolução literária, buscando facilitar como entender os problemas da vida e do pensamento. 
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O Romantismo engloba a filosofia, uma grande metamorfose de sentimentos, abrangendo a 

arte, a ciência, a religião, a moral, a política, os costumes, a família. 

          Assim, podemos perceber que é impossível sistematizar o Romantismo. Ele inicia um 

ciclo de cultura inovador, pois contribui para a queda do poder das oligarquias, posiciona se a 

favor das monarquias constitucionais e republicas federativas, prezando pelo liberalismo em 

relação à política, a os sentimentos, à moral, aos bons costumes, etc. A burguesia, por sua vez, 

ganha destaque estabelecendo uma nova concepção de valores, marcada pela posse de 

dinheiro. Desse modo, os ideais românticos e burgueses acabam por se fundirem, num mar de 

distanciamento e aproximação desordenadas. O modelo burguês de se viver e pensar ganha a 

sociedade, principalmente os escritores, pois agora ele possui melhores condições de trabalhos 

graças a remuneração recebida pelos burgueses, uma espécie de troca em que os burgueses 

pagam pelos trabalhos dos escritores. 

          A partir dos ideais literários, podemos dizer que o Romantismo se rebela contra os 

neoclássicos, pois os românticos não aceitam regras, normas e modelos, prezam a liberdade 

de expressão, buscam a verdade sentimental. Substituem a ordem por aventuras, buscam o 

caos, a conturbação, uma visão individualista centrada no “eu” interior de cada sujeito. O 

romântico centra-se no “eu”, classificando-se como o centro do universo, com características 

narcisistas, e faz-se um espetáculo em que ele é sempre o protagonista. Tanto que não percebe 

os objetos e sentimentos alheios, a não ser que esteja ligado ao prolongamento do seu próprio 

“eu”. O romântico acaba identificando o mundo real, porém expressa seus sentimentos de 

acordo com suas manifestações interiores.  

          Percebemos que o egocentrismo presente no Romantismo demostra a existência de um 

toque feminino na atitude romântica, notado pelas atitudes características da vaidade feminina 

como o uso do sentimentalismo no lugar do racionalismo e o uso da fantasia. Os românticos 

focam apenas em si próprios, na busca da contemplação interior, de modo a se perder em 

sentimentos vagos, levando-os ao apogeu da contradição, do desequilíbrio e da anarquia; as 

atitudes rebeldes, instáveis, complexas, opostas e adolescentes marcam o Romantismo. 

          Assim, notamos que o romântico se aprofunda cada vez mais na sua própria alma, com 

o intuito de revelá-la, e por mais que confesse esse sentimento avassalador e suas tempestades 

intimas ou fraquezas sentimentais, exalam uma atitude de superioridade da dignidade do 

sofrimento. Essa confissão de intimidades está ligada à descoberta de sensações fragilizadas e 

ao misterioso destino humano. O romântico centra-se num caos interior, e acaba fechando-se 

em total melancolia e tristeza, atingindo uma grande escala de tédio, o “mal do século”; após 

o tedio ele cai em total angústia, levando-o a um imenso desespero.  Para se livrar dessas 
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sensações o romântico tem duas opções: a fuga dos sentimentos optando pelo suicídio, 

caminho esse escolhido por muitos ou a fuga para a natureza, a pátria, terras exóticas, 

históricas. 

          Percebemos que, na obra Os sofrimentos do jovem Wherter, escrita por Goethe, fica 

claro o exemplo citado a cima da fuga do sentimento por meio do suicídio, e foi após essa 

obra que ele passa a ser menos vulgar, tanto na sua forma violenta, nesse caso provoca pelo 

uso do revolver ou direta por meio de outros instrumentos, provocando uma morte lenta. Em 

Portugal, o suicídio teve tanta repercussão e seguidores que os jornais que circulavam durante 

os fins do século XIX realizaram uma campanha com o intuito de impedir que aumentasse 

ainda mais o seu número de suicídios. Já a outra forma de suicídio se deu por meio da vida 

noturna, do uso do álcool para amenizar os dissabores da vida amorosa. Esse ato se concretiza 

de uma forma lenta e degradante, durante o Romantismo poucos passaram dos trinta anos de 

idade.  

           Já a fuga para a Natureza tem a direção de encontrar nela uma confidente passiva e fiel, 

além de um consolo nas horas difíceis. A natureza ganha uma forma individualizada, 

personificada, atuando como um espelho do “eu”. Ela representa os estados da alma, de modo 

a refletir tudo o que o romântico sentia. Já os rios, lagos e montes contemplam para o 

romântico os mistérios, como identificação de seu mundo interior. O universo age como um 

prolongamento do “eu”, representando a solidão, a existência do infinito e a religiosidade 

percebida com o próprio Deus, gerando um sentimento, de confraternização, de comunhão 

universal com a natureza e os seus semelhantes. Por meio deste sentimento, o romântico 

atinge a ampliação de horizontes, sempre projetando seu próprio “eu”. 

          Já a pátria, outro ponto de escapismo buscado pelos românticos, apresenta a angústia 

vivida por eles, pois eles acreditam que estão destinados à uma missão civilizadora para com 

o povo, povo esse amado e respeitado, instaurando-se, assim, a democracia.  

           

Sente-se o arauto das inquietações populares, mago, profeta estigmatizado com a 

marca de gênio; acredita no ideal como guia do homem, e pregando o progresso 

deste, visiona o despontar de uma era de lux, sob o signo da Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. (MASSAUD MOISÉS, p.118, 1960). 

 

 

          Abordaremos agora seus aspectos sociais. Alguns românticos apresentam caráter 

revolucionário e socialista nas suas obras. A ideia de beleza é descontruída e firma-se agora a 

diversidade existente em meio à natureza e à opção pessoal com, por exemplo: o belo com a 
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ideia de feio, de horrível e de trágico, características presentes também no grotesco, na ficção 

gótica. 

          Para os clássicos absolutistas, o bom, o belo e o verdadeiro eram essenciais e 

individuais; enquanto que, para os românticos, não eram aspectos relevantes. Vários 

monumentos antigos, civilizações de povos desaparecidos, cidades esquecidas faziam parte do 

roteiro de escapismo buscado pelos românticos, pois essa melancolia e tristeza presentes 

nesses ambientes faziam com que eles se identificassem às visitas a esses ambientes, feitas 

como peregrinações. A Europa, por exemplo, era um dos lugares mais visitados, pois trazia 

traços do medievalismo, em uma atmosfera poética, onde eles podiam sonhar e viajar nos seus 

pensamentos.  

          Notamos que, com todos esses pontos, o romântico retoma o gosto por viajar, fator esse 

que foi promissor para a literatura durante o Romantismo. Na literatura portuguesa por 

exemplo, temos as Viagens na Minha Terra, de Garret, que nos deixa esse movimento bem 

claro. O exotismo ainda se mantém vivo ao desencadear do século XIX, mesmo quando o 

Romantismo vier a ser ultrapassado pela geração realista. Percebe-se que o romântico 

encontra, nos monumentos antigos, uma quarta via de escape da angústia em que vive; 

percebendo, pela primeira vez, o tempo como uma dimensão psicológica, ele toma percepção 

da História e acaba redescobrindo a Idade Média, quando eleva suas perturbações aos castelos 

e edificações medievais. O romântico estima a Idade Média pois, por meio da imaginação, 

encontra nela tudo o que condena perdido pelo racionalismo. Contudo, os românticos buscam 

uma Idade Média cavaleira e cristã e a reabilitação do cristianismo, ou seja, do cristianismo 

apresentado como objeto puro e virtuoso.  

         Percebemos que, durante a caminhada do Romantismo em Portugal, desenvolveram-se 

as atividades literárias postas em segundo plano, como o jornalismo e as oratórias seguindo 

novos padrões; o romance surge nesse entremeio. O jornalismo foi promissor durante a 

revolução romântica, e até nos dias atuais ele é o órgão preferido para colaborar na formação 

da consciência social, na educação da população apresentando seus direitos e deveres. O 

jornal foi considerado como um instrumento essencial para a distribuição de informações, da 

democratização da cultura e das relações sociais, aprimorando o conhecimento dos burgueses.   

       Falaremos agora dos gêneros que segundo Massaud Moisés (1960), o teatro português 

depois de Gil Vicente sofreu um forte declínio; porém, com o Romantismo, ele se restabelece, 

graças ao esforço de Garret. Fazendo uso de um teatro imaginoso, estimulador e dinâmico, 

Garret encheu os palcos portugueses com um teatro de feição nacional e patriota. Ele 

conquistou vários seguidores, que também produziram peças esplendorosas, em 15 de 
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novembro de 1836, cria-se a “Inspeção Geral dos Teatros e Espetáculos Nacionais e ao 

Conservatório Geral de arte Dramática”, ele também escreveu uma das maiores peças 

portuguesas, o Frei Luís de Souza. Contudo, percebe-se que o teatro romântico em Portugal 

não consegue mudar a visão dramática em relação ao mundo que os românticos possuem, 

outros dramaturgos também colaboraram para a renovação do teatro nacional como: Mendes 

Leal, João de Andrade Corvo, Camilo, entre outros. 

          Percebemos que a poesia também foi cultivada durante a revolução romântica em 

Portugal, os românticos participaram ativamente na sua escalada, desde assuntos menos 

importantes até a participação ativa em outros gêneros, e focaliza na prosa como Camilo e 

Júlio Dinis. A poesia romântica, além de produzir muitos frutos, ainda acaba influenciando a 

poesia realista, e as demais expressões como a prosa de ficção e o teatro, as características da 

poesia eram marcadas pelo uso do individualismo e o eu lírico amoroso centrado num 

universo adolescente e confessional. 

          Com o Romantismo o conto passa a ser cultivado em Portugal, mas foi preciso aguardar 

a estética naturalista e realista para atingir o apogeu de obra de arte, um dos exemplos de 

conto a ser citado é o de Herculano. Com as Lendas Narrativas, o conto traz impulsos 

dramáticos, representados por uma linguagem flexível e plástica, há também contos com 

enredos fantásticos, eróticos e macabros. 

         Segundo Massaud Moisés (1960), o romance no formato de prosa e ficção, surgiu no 

mesmo tempo que o Romantismo, tornando-se a epopéia dos tempos modernos; o romance se 

identificou tanto com os ideais burgueses, que parecem ter sidos feitos um para o outro; o 

romance também é de origem Inglesa como tal. 

            O Romantismo em Portugal só atingiu seu apogeu após a resolução do problema com 

a sucessão de D. João VI, pois até então a sociedade era impedida de se adequar a ele, pois 

estavam centrados nos moldes clássicos e absolutistas. Os românticos que aderiram o 

Romantismo passaram por muitas contradições que ficaram sem soluções por muito tempo, 

Garret, Herculano e Castilho contribuíram cada um do seu modo, para a revolta romântica em 

Portugal.  

           Abordaremos agora o primeiro momento romântico a qual pertencia os autores citados 

a cima, este momento foi marcado pelo medievalismo, historicismo, nacionalismo e algumas 

características neoclássicas, já  segundo momento romântico, em que Camilo Castelo Branco 

desenvolveu sua obra, os anos de 1838 e 1860. Após a separação dos preceitos arcaicos que 

dominavam a sociedade portuguesa, estabelece se o ápice da estética romântica, de modo que 

os novos escritores da época ingressam de corpo e alma na literatura romântica, período esse 
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que possibilita a exposição de sentimentos, vontades e loucuras; os românticos representavam 

o período tal fielmente que ficaram conhecidos como os “ultra-românticos”, 

   

Explica-se: purificam de tal modo as características do Romantismo que faltamente 

caem no exagero e no esparramamento. Discípulos de Castilho, cultivavam com 

veemência não raro declamatória e num tom paroxístico, algumas tendências de 

decálogo romântico: temas medievais, o tédio, a melancolia, os temas soturnos e 

fúnebres, as morbidezas atribuídas a Byron, o desespero, a morte, a efemeridade da 

vida, o luar, a palidez, ânsias de além, temas populares e folclóricos, etc, tudo com 

base num conceito meio místico de poeta e da sua missão social, expresso numa 

linguagem fácil e comunicativa. (MASSAUD MOISÉS, p.143, 1960). 

 

          Segundo Massaud Moisés (1960), os poetas ultra-românticos dividem-se em três 

grupos: dos medievalistas composto por Gonçalves Dias; José Freire de Serpa Pimentel; 

Inácio Pizzarro de Morais Sarmento; já o segundo grupo é formado por João de Lemos de 

Seixas Castelo Branco, Luís Augusto Palmeirim, António Xavier Rodrigues Cordeiro entre 

outros; por fim, temos o grupo do novo trovador liderado por Soares de Passos e composto 

por Alexandre José da Silva Braga, Joaquim Simões da Silva Ferraz e Aires de Gouveia.   

          Podemos ressaltar que os ultra românticos estavam mais ligados à poesia, porém 

também se dedicavam à prosa, o que mudavam entre ambas era o ambiente em que eram 

escritas, a poesia derivava-se se Coimbra e a prosa do Porto. Camilo Castelo Branco, por 

exemplo, apresentava esse período em suas obras, descrevendo aventuras românticas, 

sofrimentos, paixões e morte, deixando transparecer as figuras do ultra- Romantismo 

Português.  

          António Augusto Soares de Passos nasceu em 1826, no Porto; ele aborda em suas obras 

o “mal do século”, tema esse que caracterizava com louvor o ultra- romantismo, abordando os 

fatos vivido por românticos apaixonados, buscando encontrar a plenitude em suas vidas; 

porém, os mesmos acabam não obtendo sucesso e passam a vida nessa busca até chegar à 

morte, suas poesias relatavam o pessimismo e a morbidez. 

          Podemos citar, também, Camilo Castelo Branco, nascido em Lisboa no ano de 1825. 

Ele inicia sua carreia com obras novelísticas, e, em seguida, escreve a obra “Amor de 

Perdição”. Ela é quase uma biografia do escritor. Ele também publicou várias obras no 

decorrer de sua carreira como por exemplo: poesia, teatro, críticas literárias, jornais, folhetins, 

romance, conto, novelas, etc. Durante sua carreira, suas novelas obtiveram muito sucesso e 

atuaram como um marco das obras românticas. 

        Camilo Castelo Branco pertence à Segunda Geração Romântica de Portugal, e sua 

biografia é praticamente uma novela camiliana; filho bastardo, foi criado por padres nas 

serranias de Trás- os-Montes. Durante sua infância, ele estudou muito e, na sua juventude 
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viveu uma fase conturbada, com muitas mulheres, bebidas e noitadas; porém, ele acaba se 

apaixonando por Ana Plácida, uma bela moça. 

                No entanto, Ana acaba casando-se com um brasileiro rico e o abandona, deixando-o 

em tristeza e desilusão, porém, mais tarde Ana acaba fugindo do marido para viver com o 

amante. Nessa época, uma atitude como essa era tida como um escândalo de ação judiciária. 

O casal passa, então, a fugir da justiça por algum tempo; depois disso, acabam se entregando a 

prisão, e, para ocupar seu tempo, Camilo Castelo Branco escreve a obra Amor de perdição. 

Julgados e absolvidos, ambos se casam, e ele passa a viver das letras para sustentar a família. 

Com o passar dos anos, ele fica cego e acaba por suicidar-se. 

          Durante o Romantismo, Camilo escreveu alguns romances- folhetins (Eugénio Sue), 

narrativas históricas (Mistérios de Lisboa), romances de amor trágico (Amor de Perdição), o 

romance- sátira (A queda de um Anjo), o romance de costumes aldeãos (Novelas do Minho) e 

o romance histórico (O Judeu). Ele abordava, em suas obras, temas variados como: os 

conventos, os fidalgos, assaltos, assassinatos, as vilas, as serras e a noite, sendo ele 

tradicionalista em suas obras e não cedendo ao liberalismo. Seus romances românticos 

estavam divididos em várias estâncias, como o amor proibido pelas desigualdades sociais, o 

ódio existente entre famílias rivais e a separação entre os apaixonados causada por mortes ou 

guerras. 

          A linguagem que ele utiliza é direta e nítida, pois deixa bem claro o que quer dizer. Ele 

abusa de adjetivos, substantivos e verbos, também utiliza um tom arcaico em suas obras 

dando assim uma característica de sobrevivência do mundo tradicional. O autor oscila entre o 

lirismo e o sarcasmo, faz uso de caricaturas, do trágico e da sátira. 

  Já a terceira geração do Romantismo, Camilo também está presente nessa geração, ele passa 

do ultra-Romantismo para o Naturalismo que abordava os preceitos da burguesia da segunda 

metade do século XIX. Na terceira geração, vamos perceber um novo momento literário 

marcado pela presença de poetas como João de Deus, Tomás Ribeiro, Bulhão Pato e Xavier 

de Novais. Nas poesias, eram abordadas sátiras contra o governo da época, os romances 

idealizados e os desejos, porém de uma maneira questionadora e satirizada.  

                 Por fim, podemos notar a terceira geração do Romantismo abre portas para uma 

nova geração, agora mais aberta a sanidade e fora do idealismo romântico, dando início agora, 

à época do Realismo e do Naturalismo.  

                 Em seguida analisaremos os aspectos estruturais das obras Os sofrimentos do jovem 

Werther e Amor de Perdição. 

2 Análises dos Romances. 
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O Romantismo em “Werther”. 

 

          O romance Os sofrimentos do jovem Werther é considerado uma das principais obras do 

autor Goethe, um marco para o Romantismo, principalmente pela repercussão que gerou na 

sociedade no final do século XVIII. Werther, o protagonista da obra, passa o decorrer da 

trama a desenvolver experiências em que não obteve muito sucesso, principalmente na vida 

amorosa. Com todos os empecilhos que o impedem de ficar com sua amada, o jovem acaba 

suicidando- se. 

          Primeiramente, podemos perceber que a obra se destaca entre os demais romances 

porque é estruturada pelo gênero epistolar, deixando, assim, a estrutura convencional das 

obras literárias do século XVIII. O desencadear do romance ocorre por meio de escritos de 

Werther, como cartas e fragmentos de anotações enviadas ao seu amigo Wilhelm, sendo por 

meio dessas cartas que nosso protagonista relata os acontecimentos que está vivendo. 

 

Juntei cuidadosamente tudo o que me foi possível recolher a respeito do pobre 

Werther, e aqui vos ofereço, certo de que vos agradeceis. Sei, também, que não 

podereis recusar vossa admiração e amizade ao seu espirito e caráter, vossas 

lágrimas ao seu destino. 

E a ti, homem bom, que sentes as mesmas angústias do desventurado Werther, 

possas tu encontrar alguma consolação em seus sofrimentos! Que este pequeno livro 

te seja um amigo, se a sorte ou atua própria culpa não permitem que encontres mais 

à mão. (GOETHE,, p.11, 2012). 

 

 

          O livro é destinado a seus leitores como um a “amigo”, gerando, assim, uma nova 

interação entre obra e leitor. O uso das cartas marca a veracidade dos acontecimentos, fazendo 

com que os leitores adquiram uma nova visão sobre os romances, encontrando seus desejos 

mais íntimos e tornando-os mais próximos da realidade. As cartas, por sua vez, relatam os 

sentimentos mais íntimos de Werther, possibilitando uma visão mais profunda e subjetiva dos 

acontecimentos. 

           A escolha do gênero epistolar para estruturar o romance não é aleatória, pois é por 

meio das cartas íntimas que o jovem Werther pode relatar episódios que não seriam propícios 

para retratar em uma obra literária de estrutura convencional. Pois são nelas que os 

personagens, como Werther e Charlotte, fazem comentários sobre as mais variadas situações 

sociais e cotidianas. 
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É um anjo! ... Ora, já sei que todos dizem isso de sua amada, não é verdade? 

Todavia, é –me impossível dizer a você o quanto ela é perfeita, e também o porquê 

de ser tão perfeita só isso basta ela tomou conta de todo o meu ser. 

Tanta naturalidade com tão alto senso de justiça! Tanta bondade com tamanha 

firmeza! Uma alma tão serena e tão cheia de vida e energia! (GOETHE,, p.25, 

2012). 

 

          O romance, estruturado por meio das cartas, não abre espaço para questionamentos 

sobre a veracidade dos fatos, pois as epístolas marcam o fato como real, ou seja, demonstram 

para o leitor que os acontecimentos durante a trama foram verdadeiros, como, por exemplo a 

paixão avassaladora que Werther sente por Charllote, o sofrimento por ele passado é o ápice 

da história, o suicídio. As cartas também relatam detalhes importantes e íntimos que na obra 

literária de estrutura tradicional, com um narrador heterodiegético não seriam expostos. 

 

Às vezes não compreendo que possa outro amá-la, que ouse amá-la, quando eu, 

somente eu, a amava, de uma amor tão ardente, tão completo! Quando não conheço 

ninguém, nada sei, não tenho a não ser Lotte! (GOETHE,, p.77, 2012). 

 

          Em Os sofrimentos do jovem Werther, a carta é utilizada como um gênero discursivo, 

pois o protagonista do romance relata os acontecimentos vividos por ele para seu amigo 

Wilhelm. A carta, por sua vez pode marcar tanto o distanciamento como a aproximação entre 

os interlocutores, como podemos perceber na obra, pois Werther deixa sua cidade natal para 

se aventurar no campo, ficando longe de seus familiares e amigos, e em certo momento do 

romance, podemos notar que as cartas também marcam o distanciamento entre Werther e 

Charlotte, sua amada, pois ele a deixa, porque não consegue mais conviver com a amada e seu 

noivo, vivenciando esse triângulo amoroso, como também podemos notar a aproximação dos 

personagens por meio dos relatos residentes nas cartas, pois é desse modo que os personagens 

conseguem manter as relações. 

          O ato de se escrever cartas íntimas e pessoais consiste em construir um lugar para si, 

reservado, trocar e compartilhar experiências e construir relações confidentes e duradoras. 

Podemos perceber que entre Werther e Wilhelm e Werther e sua amada Charllote, produzem-

se escritas confidentes e de sentimentos verdadeiros. A carta consiste em relatar fatos intensos 

e marcantes tanto para quem escreve como para quem as recebem, pois a escrita marca o ato 

de viver, justificar, informar e amar.  

          Notamos que Goethe, ao utilizar as cartas em seu romance, procura evidenciar a paixão, 

o amor a confiança entre os personagens, focaliza todos os preceitos dos românticos. Elas 

aproximam e demostram as realidades vividas e os sentimentos, no romance podemos 
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perceber que o leitor se envolve mas com a história, se emociona, sofre e sente o que os 

personagens relatam, e essa conexão com o romance acontece por intermédio das cartas. 

         As cartas de amor que Werther envia para Charlotte, por exemplo, propiciam uma visão 

diferente dos contextos encontrados nas cartas comuns. As cartas de amor apresentam o eu, 

trabalham com a representação do outro e do sentimento desenvolvido por meio dele: 

 

Tenho vontade de rasgar o peito e estourar o crânio quando vejo que significamos 

tão pouco um para o outro! Ah, o amo, a alegria, as delicias de que não desfruto, não 

me poderá ser dado por outro; e, com o coração transbordando de felicidade, não 

poderei fazer feliz esse outro, se ele permanece frio e sem força diante de mim. 

(GOETHE,, p.83, 2012). 

 

          Notamos que o artifício usado para a aproximação do leitor com a obra são as cartas 

pois elas propiciam relatos e representam o estado emocional de Werther, sendo compostas 

por um conteúdo lírico e subjetivo, os fatos narrados acontecem de acordo com o tempo em 

que as cartas são redigidas. Ao escrever, nosso protagonista coloca seus sentimentos e 

sensações no momento em que elas acontecem, passando ao leitor, de imediato, o que está 

acontecendo. A epístola tem o poder de mesclar o tempo passado, presente e futuro, não 

sendo relevante o afastamento temporal. Na obra, o que notamos é o afastamento geográfico, 

pois fica claro o distanciamento entre Werther e seu amigo Wilhelm, e essa distância entre 

eles é essencial, pois, assim, podemos perceber que o destinátario se torna um confessor a 

quem o missivista tenta prever as reações diante do narrado e que pode, ao mesmo tempo, 

desculpar os possíveis mal entendidos. 

          Segundo Viana (2008), para situar o leitor durante o desenrolar da trama, é preciso de 

um editor fictício, pois é ele quem vai organizar as cartas redigidas pelos personagens, 

garantindo assim a intensidade e veracidade dos fatos que abordam o romance, e é por meio 

dessa organização que Werther passa a ser o narrador. Sendo assim, o romance é relatado pelo 

narrador homodiegético. 

          Desse modo, podemos notar que o romance acontece em duas esferas, primeiro por 

meio das epístolas que relatam de forma direta as emoções dos personagens, e, em um 

segundo momento, pelo editor que é o responsável pela conexão entre uma carta e outra, e, ao 

final do romance, proporciona a organização dos fatos antes do suicídio.   

          Segundo MELLO (2013), o livro pode ser dividido cronologicamente em duas partes. A 

primeira acontece a partir de 4 de maio de 1771, quando o nosso protagonista Werther, cujo 

nome fora escolhido de modo intencional pelo autor, significando “O mais estimado”. Ele sai 

da sua cidade natal para viver no campo, e, ao chegar em um vilarejo chamado Wahlheim, 
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figura que marca o espaço externo da obra, ele fica encantado com a paisagem bucólica e com 

a simplicidade dos moradores. É nesse vilarejo que notamos a descrição do “locus amoenus”, 

fuga da azáfama criada pelo homem. Werther sente-se bem em contato com a natureza, e é 

por meio da descrição dela que podemos perceber seu estado de espírito, pois, quando ele está 

bem, a natureza é descrita de maneira pura, bela, e quando ele está mal, a descrição acontece 

de forma pessimista e melancólica. 

          Segundo Santos (2006), o cenário narrado por Werher não é um espaço físico, natural 

ou citadino, mas, sim, um espaço interior, sentimental, direto da alma do jovem apaixonado. É 

por meio desse espaço que o protagonista da trama consegue classificar os demais 

personagens, com uma visão individualista e centrada no “eu”. São os estados da alma que 

ditam a classificação do mundo ao redor.  

           Podemos notar, também, que a escolha desse nome Werther, marca o exagero e a 

paixão avassaladora que a obra vai abordar, pois “o mais” expressa a grandeza de nosso 

personagem em relação ao mundo em que vive. Em seguida, ele conhece Charlotte, uma 

personagem linda, meiga e delicada, filha do magistrado do príncipe, um personagem 

secundário. Charlotte acaba perdendo sua mãe muito jovem, e é a partir desse momento que 

ela passa a ser responsável pela casa, pelos irmãos e pelo pai, Werther, ao avistá-la, fica 

encantado, se impressiona com as suas opiniões e atitudes. “Não sei se espíritos mágicos 

perambulam por estas paragens, ou se é meu ardente coração que produz esta ilusão celestial 

fazendo de tudo o que me rodeia um paraíso” (GOETHE, p.15,2012). 

          Com a convivência junto a Charlotte, a vida do nosso protagonista muda totalmente, e 

ele passa a viver em plena felicidade. E é nessa etapa que podemos perceber que o lirismo das 

cartas desempenha um papel fundamental para a exaltação dos sentimentos expostos por 

Werther. A relação que se estabelece entre ambos demonstra uma outra forma de 

sociabilidade existente naquele período, as leituras, as conversas sinceras, a música tocada por 

Lotte, os passeios públicos, tudo o que os personagens viviam eram de maneira intensa e 

sincera, formando um mundo distante dos comportamentos impostos pelas cortes europeias.  

           A vida de Werther começa a se modificar a partir do momento em que ele não 

consegue viver todas essa emoções com intensidade, e é na paixão por Lotte que ele vai 

encontrar a mais difícil barreira, pois, á medida que ele vai passando o tempo ao seu lado, sem 

amá-la por completo, ele passa a viver um grande dilema. Com a chegada de Albert, o seu 

noivo, a situação piora. Notamos, então, que a partir desse momento, se desenvolve um 

triangulo amoroso entre os personagens: ela pode ser classificada como o vértice principal do 

triangulo, pois, em certos momentos, se declina para Werther com seu amor avassalador, 
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subjetivo e intrigante, e em outros para Albert prezando as razões, a ordem e os bons 

costumes, e as retas que ligam-se ao vértice (Charlotte), são Werher o mais apaixonado dos 

homens, sonhador e subjetivo e Albert um personagem centrado, consciente e responsável, o 

que deixa nossa personagem confusa em relação aos seus sentimentos. 

          Werther e sua amada Charlotte começam a se distanciar, e o ato de escrever para seu 

amigo Wilhelm passa a ter mais importância para nosso protagonista, pois já que não pode 

concretizar seus desejos em relação a Charlotte, é nas cartas que Werther encontra uma 

maneira de concretizá-los. 

            

Em vão estendo os braços para ela, ao raiar do dia, quando começo a despertar dos 

sonhos penosos; à noite, estirando sobre a minha cama, procuro-a, inultimente, se a 

inocente ilusão de um sonho feliz faz-me acreditar que estou sentado junto dela, na 

campina, cobrindo de beijos a sua mão! Oh, quando, ainda cambaleando de sono eu 

a procuro a meu lado, tateando, e, ao fazê-lo, de repente acordo completamente, e 

então choro desolado, comtemplando amargurado o sombrio futuro que me aguarda. 

(GOETHE,, p.54, 2012). 

 

          Segundo Melo (2013), os sentimentos tomam conta de Werther, e a escrita já não é 

mais suficiente para expor seus sentimentos, tanto de felicidade como de angústia. Desse 

modo, ele se encontra sem saída. Então, o jovem apaixonado decide partir de Wahlheim para 

trabalhar na cidade em um cargo público, e aqui se encerra a primeira parte do livro. 

           Na segunda parte, podemos notar que Werther é um personagem trágico, seu estado 

psicológico está desgastado, durante o período de 20 de outubro de 1771 a 24 de março de 

1772, ele tenta de qualquer forma se enquadrar na sociedade e esquecer Lotte. Werther tenta 

ao máximo se relacionar com outras pessoas, iniciando uma amizade com o Conde C..., 

personagem secundário e plano, com quem ele se identificou, apesar das formalidades, já com 

o embaixador o seu superior.  

         Nosso protagonista, durante essa parte do romance, conhece muitas pessoas, como o 

embaixador e poucas como o Conde C..., o que causa muito desanimo e desilusão no 

personagem. Podemos notar isso na cena em que acontece na casa dele: no meio de uma festa, 

os convidados olham para Werther, arrebitando o nariz e cochichando, ele se sente 

incomodado e afrontado; mesmo assim, tenta se relacionar com outra mulher, a “Senhorita 

B”, porém não obteve muito sucesso, pois ela não falava com franqueza e sim com um ar todo 

embaraçado. (GOETHE, p.64,2012). Chegam até a pedir para Werther que se retire da 

sociedade, o que deixa nosso personagem muito nervoso, e ele se retira do recinto. Durante 

esse período, podemos notar a decepção do personagem, pois ele não se adapta à formalidade 

da cidade, e também podemos perceber a nova descrição do local pelo personagem. “Que 
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pessoas são essas, cuja alma está inteiramente amarradas às formalidades, aplicando, durante 

anos, todos os seus pensamentos e esforços...” (GOETHE, p.65,2012). 

            Com todos os acontecimentos, Werther acaba desistindo do cargo, procurando, assim, 

outras opções para esquecer seu amor impossível. Ele acaba vivendo um tempo como príncipe 

(cujo nome é omitido pelo leitor), porém, logo em seguida, acaba partindo em viagem. O local 

escolhido por Werther foi a cidade natal. Lá ele revive algumas memórias da infância, mas 

também não é suficiente para suprir as saudades de sua amada. E é a partir desse ponto que 

podemos notar o desencadear do ápice do romance o suicídio.  

           Podemos notar que não é somente a dor, o sofrimento de um amor mal sucedido, mas 

também a convivência com uma sociedade aristocrata, inclusive com seu superior. O suicídio 

do nosso protagonista engloba uma série de acontecimentos que foram levadas ao extremo 

pelo jovem, sendo a solução encontrada por não se adequar ao mundo. É como uma forma de 

libertação, a exaltação da paixão em sua forma plena, o máximo, rompendo assim a fronteira 

entre a vida e a morte. A morte do nosso protagonista aqui é tida como a superação de todos 

os seus medos, uma forma de regresso, um método para alcançar o bem estar interior, a 

recuperação da integridade física e moral, pois a vida se torna fragmentada em busca de uma 

paixão, de sobrevivência por meio do outro.   

          Segundo Oliveira (2008) o romance não tem como objetivo retratar a sociedade do 

mundo político, mas, sim, as relações formais entre as famílias, de uma forma natural e 

simples. A própria linguagem do livro nos permite isso. Goethe utiliza a natureza e 

autenticidade em oposição aos preceitos sociais da época, foge às formalidades rigorosas 

impostas pela sociedade, retratando na obra uma vida simples, a explosão de sentimentos, o 

amor incondicional e a morte. 

           Werther, por exemplo, não se enquadra nos padrões sociais. Na cena em que ele 

discute com Albert, noivo de Charlotte, por um motivo banal, ele coloca a arma em sua 

própria cabeça, atitude que deixa Albert desconcertado, pois nosso protagonista age de acordo 

com seus impulsos, não está preocupado com a sociedade em si. O que fica presente nessa 

cena é incapacidade de Albert entender a natureza humana. Podemos notar que as ações de 

Werther, ao longo do romance, não acontecem apenas em espaços dedicados ao seu íntimo, 

mas também no meio civil. O personagem busca expandir suas ações nos meios sociais 

privados, e, ao se relacionar com os outros personagens, ele explora seus sentimentos e age de 

acordo com suas emoções.  

          Podemos perceber que, ao longo da história, Werther não consegue exprimir seu 

potencial interior, porque ele precisa se relacionar com a sociedade e com os valores dela. 
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Tanto na relação com Charlotte como no seu emprego na embaixada, ele tem que seguir 

regras pré-estabelecidas pela sociedade do século XVIII. 

          Werther encontra no amor que sente por Charlotte uma válvula de escape de todos os 

seus problemas, porque só o amor poderia transformar a vida do nosso personagem, mas 

mesmo o amor acaba sendo uma tentativa frustrada de fugir dos seus problemas, pois os 

preceitos impostos pela sociedade e as circunstâncias descritas durante todo o enredo da obra 

deixam isso bem claro.  

          Com todas as desilusões Werther acaba cometendo o suicídio. Para o protagonista, o 

suicídio não era tido como uma atitude de fraqueza, mas sim como o transbordamento do seu 

desejo interior, comparando-o com a loucura e até mesmo com a revolução social. Contudo, 

podemos notar que Os sofrimentos do jovem Werther aponta o amor como fator principal da 

vida do protagonista. Na obra, esse amor é abordado de uma forma única e imensurável, uma 

paixão envolvente, avassaladora e proibida, proibida pela ditadura da sociedade burguesa do 

século XVIII. 

          O desenrolar da trama causou transformações na sociedade de uma forma impactante, 

mudando a formação do pensamento privado e público, formando um novo indivíduo, novos 

sentidos, novos papéis sociais, assim como uma nova visão sobre o amor e as diferentes 

formas de amar. Nesse sentido a própria estrutura do livro interfere na relação entre leitor e 

escritor, já que o uso das epístolas para narrar os acontecimentos envolve o leitor na trama, e 

elas relatam os fatos de uma forma que se quer passar como única. 

            Dessa forma, surge uma nova representação da realidade, em que o real não se limita 

ao observado pelo narrador, mas inclui o que é sentido por ele. 

           A idealização amorosa, a mulher como centro do universo, a busca pelo belo, o amor 

impactante e o suicídio marcam claramente o Romantismo vivido no século XVIII. O 

romance em si tem o papal fundamental para mudar a sociedade portuguesa e por fim, 

fundamentar uma nova visão romântica entre os apaixonados da época. 

          Podemos notar que o nosso protagonista Werther é essencial para constituir a atmosfera 

ficcional dentro da obra, pois ele oscila em seus sentimentos de uma maneira intensa, quando 

ele descreve a natureza e o espaço em que ele se encontra percebe-se que a descrição vai 

ocorrer de acordo com seu estado de espírito; ou seja, se nosso protagonista está bem a 

paisagem é descrita de uma maneira bela, e, se ele estiver mal, a paisagem é descrita de uma 

forma triste. A forma como ele cita o ambiente em que se encontra propicia vida ao espaço, 

trazendo a percepção de que, realmente, a natureza reflete todos os sentimentos e angústias 

enfrentados por ele, formando, assim, um modelo de ficção dramática. 
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.  

A cidade em si não é muito agradável, mas os arredores oferecem belezas naturais 

indescritíveis. Foi o que levou o falecido Conde de M. a construir seu jardim sobre 

uma daquelas colinas que se entrecruzaram de modo variado e encantador, formando 

encostasse vales deliciosos. (GOETHE, p.14, 2012). 

 

         Werther consegue, ao longo da narrativa, envolver o leitor, pois a forma como ele relata 

os acontecimentos em suas cartas, propiciam ao leitor uma porcentagem de participação na 

trama, pois o personagem faz seus relatos de uma forma intensa e verdadeira, desse modo, o 

leitor participa de suas ações e sentimentos, e acaba se identificando com a obra. 

           No decorrer do romance, nosso protagonista passa por várias emoções no desencadear 

dos acontecimentos, e elas interferem de maneira direta no sentido físico e psicológico do 

personagem. O amor avassalador que ele sente por Lotte, a alegria quando está ao seu lado, a 

tristeza por não conseguir concretizar essa paixão, a não aceitação da sociedade do século 

XIX, e, por fim, a válvula de escape de seus problemas, o suicídio; projetando, assim, os 

sentimentos mais profundos do homem da sociedade burguesa da época.   

                 

Estou vivendo dias tão felizes como aqueles que Deus reserva aos seus mais diletos 

filhos. Qualquer que seja a sorte que me espera, não poderei dizer que não gozei as 

alegrias mais puras desta vida. Você conhece o meu WALHEIM. Instalei-me lá, a 

meia hora da casa de Lotte, desfrutando, no mais íntimo de mim mesmo, toda a 

felicidade que é possível ao homem desfrutar. (GOETHE, p.31, 2012). 

 

         Werther representa grande parte dos medos e dos anseios do homem da sociedade 

burguesa do século XIII e XIX, pois ele vai viver de uma maneira intensa e, em busca dos 

sentimentos mais profundos e preza por realizar todos eles, procurando desvendar todos os 

mistérios humanos, e trazendo total transparência para os seus atos. Para Werther, a sociedade 

burguesa, era hipócrita e mal resolvida, pois passavam seus dias a viver de aparências, e 

apenas se aproximavam das pessoas por interesse, não priorizavam os sentimentos e não se 

integravam por inteiro.    

 

A natureza humana prossegui é limitada: ela suporta a alegria, a tristeza, a dor, até 

certo ponto; se o ultrapassar, irá sucumbir. A questão não é saber, pois, se um 

homem é forte ou fraco, mas se é capaz de suportar a medida de sofrimento, moral 

ou físico, não importa, que lhe é imposta. Neste caso, acho tão absurdo dizer que um 

homem é covarde por haver dado cabo da própria vida, como seria absurdo chamar 

de covarde o que está morrendo de uma febre maligna. (GOETHE, p.50, 2012). 

 

          Podemos perceber que para representar a realidade junto ao leitor, o personagem se 

encontra em situações cotidianas, possibilitando, assim, o mais próximo de realidade na obra 
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de arte literária, um dos exemplos são os diálogos entre Werher e Lotte, reproduzindo os fatos 

de uma forma lírica e subjetiva. 

           Ao longo da trama Werther depara-se com várias indagações como, por exemplo: 

moral, quando ele deseja Lotte que já é comprometida com Albert, e tenta convencer a moça a 

desistir do casamento para ficar com ele; político social, pois nosso protagonista não se 

enquadra na sociedade, e não está de acordo com os padrões impostos por ela; valores, pois 

ele preza a vida na sua forma mais intensa, e por fim, ele passa por vários conflitos e chega a 

uma situação limite; o suicídio, que revela os aspectos trágicos, sublimes e grotescos da obra, 

que para Werther, está é a única forma de escape de todos os seus problemas, tantos sociais 

como psicológicos, pois ele não está de acordo com sociedade em que vive, e também não 

consegue seguir a vida sem o amor de Lotte. Desse modo, a única solução que o protagonista 

encontra é dar a fim a sua medíocre vida. 

           Além disso, Werther desenvolve um papel individualista no decorrer da trama, pois a 

sua única preocupação é com o seu bem estar, para ele a vida só tem sentido se for ao lado de 

sua eterna amada. O personagem não está preocupado com o compromisso que Lotte tem com 

o seu noivo, e nem as circunstâncias em que ela se encontra, pois, para ele, o que realmente é 

importante é a sua contemplação e felicidade. 

        Essa representação do individualismo é um traço típico do pensamento romântico. Logo 

quando ele não consegue o que deseja, passa os dias em tédio, angustias e tristezas. Assim, 

nosso personagem passa por vários momentos de tensão durante o romance, não conseguindo 

se libertar, integrando-se a pensamentos negativos e de atitudes extremas, e encontrando-se  

dependente ao seu dilema, conquistar a bela Charlotte. 

     

Em vão estendo os braços para ela, ao raiar do dia, quando começo a despertar dos 

sonhos penosos; à noite, estirando sobre a minha cama, procuro-a, inutilmente, se a 

inocente ilusão de um sonho feliz faz-me acreditar que estou sentado junto dela, na 

campina, cobrindo de beijos a sua mão! Oh, quando, ainda cambaleando de sono eu 

a procuro a meu lado, tateando, e, ao fazê-lo, de repente acordo completamente, e 

então choro desolado, comtemplando amargurado o sombrio futuro que me aguarda.  

(GOETHE, p.54, 2012). 

 

           Podemos notar que Werther acaba representando os significados, valores e a vida da 

sociedade burguesa, sendo um personagem que possibilita a afetividade e expressividade 

entre a obra e o leitor, pois a intensidade com que nosso personagem relata os acontecimentos 

apresenta um parecer em que tudo surge vivamente, como se estivesse acontecendo. A 

verossimilhança com que Werther relata seus dilemas é imprescindível para o romance, pois 

ele consegue criar um sentimento de verdade para a trama; porém, podemos dizer que, temos 
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uma visão fragmentada do personagem e de suas ações, já que nosso protagonista oscila entre 

suas ações e sentimentos pois, ao mesmo tempo em que está feliz e alegre, passa para uma 

tristeza incondicional.  

          Werther tem vários momentos de oscilações, pois, ao mesmo tempo em que está 

centrado em relação a Charlotte e a esse amor impossível, interiormente ele busca uma forma, 

seja ela possível ou impossível, para ficar com a sua amada. É por meio dessas oscilações que 

ele busca entender o mistério da sua própria existência, possibilitando para o leitor o poder de 

compreensão do personagem por meio de seus gestos, suas descrições, suas angústias, suas 

fúrias e a sua brutalidade. Na verdade, o que realmente Werther representa é uma forma 

diferenciada de vida dos demais homens do século XIX, fugindo aos esquemas fixos, trazendo 

uma figura complexa e múltipla, buscando um amor sem limites, livre. 

          No decorrer da obra, podemos notar que Werther é um personagem esférico, pois a sua 

construção no romance é dotada de complexidade, e, a todo momento, ele nos surpreende de 

uma maneira convincente, pois, no início do romance, nosso protagonista aparece como uma 

pessoa calma, tranquila, em busca de uma nova forma para viver; já no decorrer do enredo, 

percebemos que ele vai sofrendo alterações tanto no seu comportamento, como em seu 

temperamento, pois, ao se apaixonar, ele muda completamente e está disposto a tudo para se 

entregar a sua amada. 

          Esse personagem causa, na trama, uma certa imprevisibilidade sobre o que vai 

acontecer no decorrer dos fatos, pois o personagem esférico vive com mais fervor, 

principalmente o amor. Werther reduz a sua vida às atitudes extremas, incalculáveis e 

sentimentais, chegando até a tirar a sua própria vida. O seu suicídio é o ápice do romance, 

pois, a partir do momento em que ele percebe que não terá mais o amor de sua amada, decide 

desistir de tudo, aqui temos um ponto chave do personagem, pois ele foi totalmente 

contraditório a primeira impressão que temos ao iniciar a leitura do romance: 

   

Wilhelm, pela última vez os campos, os bosques e o céu. Adeus, a você também!... 

Querida mãe, perdoa-me! Console-a, Wilhelm! Que Deus abençoe você! Todos os 

meus negócios estão em ordem. Adeus! Nós nos tornaremos a ver, e mais felizes! 

Retribuí mal a sua amizade, Albert, mas você me perdoará. Perturbei a paz do seu 

lar, lancei entre vocês a desconfiança. Adeus! Quero dar um ponto final a tudo isto. 

Oh! Que a minha morte os possa fazer feliz! Albert, Albert, faça feliz o anjo que tem 

a seu lado! E que assim a graça de Deus caia sobre você. (GOETHE, p.116, 2012). 

 

          A morte do nosso protagonista no romance provém das atormentações que ele sofre, 

sendo ela o limite definitivo de seus atos e pensamentos, e a única forma de resolver todos os 

seus problemas; depois dela que é possível elaborar uma interpretação lógica mediante a todos 
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os problemas por ele encontrados, depois desse ponto, podemos dizer que Werther atingiu a 

satisfação de todos os seus desejos. 

          Werther mostra as experiências da burguesia do século XIX de uma forma mais 

manejável e realista. O personagem busca apresentar os medos de uma sociedade escondida e 

faz uma grande revolução para acabar com os paradigmas impostos na época. O personagem 

Werther também pode ser classificado como um personagem construído, pois ele parte da 

representação humana, que serve de ponto de partida para a criação do romance. Sendo o seu 

papel questionar o homem do século XIX, ele é baseado neste homem, porém as suas atitudes 

são contraditórias às deles, e, assim, ele consegue construir nova caracterização para o homem 

burguês, com novos propósitos, novas personalidades e novas atitudes. 

        Nosso protagonista vai abrir espaços para uma nova concepção social, pois à partir de 

suas experiências, a sociedade vai agir de outra forma, prezando os sentimentos e o amor, um 

lugar onde o homem pode viver e comtemplar a plenitude da vida, podendo construir outros 

papéis e destacando-se em meio à sociedade, hipócrita, e sem valores sentimentais.  

           No caso da protagonista Charlote, o seu papel no decorrer da trama é apresentar o 

modelo ideal de mulher da sociedade burguesa do século XIX, já que ela é uma moça meiga, 

bela e gentil, dedicando os seus dias a cuidar da família e a ajudar pessoas enfermas. Charlotte 

representa, com clareza, um padrão definido pela sociedade da época, sendo uma personagem 

submissa, sem coragem para enfrentar os seus desejos. E ela dessa forma, se aproxima de uma 

ideia de feminino comum à época, propõe aos leitores fatos e atitudes que lhes permitem se 

identificar com a obra, impondo a eles os sofrimentos, as alegrias e as angústias. 

           Charlotte passa toda a trama a priorizar os costumes burgueses, prezando os valores da 

família, não sendo uma personagem que enfrenta muitos dilemas, pois o seu maior empecilho 

é a paixão proibida que ela sente por Werther, dado que já é comprometida com Albert, seu 

noivo, e, desse modo, ela não pode desatar o compromisso e se entregar à paixão avassaladora 

que invade seu coração. 

        Charlotte não é uma personagem individualista, como Werther, pois ela fica dividida 

entre os dois pretendentes, porém ela tem a preocupação em decepcionar e abandonar Albert, 

enquanto também se preocupa com o sofrimento de Werther em não concretizar o seu amor. 

Podemos perceber, no decorrer do enredo, que Charlotte vai ficando mais confusa em meio a 

esse triangulo amoroso, representando os dilemas que as moças dessa sociedade enfrentavam, 

pois não podiam viver o amor de uma forma intensa e envolvente, sufocados por deveres 

sociais: 
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Ela vai passar alguns dias na cidade, em casa de uma boa mulher que, segundo os 

médicos, está próxima do fim, e deseja tê-la junto de si nos últimos mementos. Na 

semana passada fui com ela ver o pastor de ST..., pequena aldeia situada na 

montanha, a uma légua daqui. (GOETHE, p.33, 2012). 

 

        No romance, Charlotte representa ao leitor que os acontecimentos vividos são próximos 

da realidade da época, pois a verossimilhança em seus movimentos e atitudes proporcionam 

essa visão, sendo esta essencial para o romance, pois é por meio dela que o dilema do nosso 

protagonista se inicia. Charlotte também apresenta, na obra, algumas oscilações, pois ela fica 

sem saber qual atitude tomar, pois, não sabe se deixa seu noivo para viver a paixão ardente 

com Werther ou se abandona seu amado para cumprir com seu compromisso. 

         Nota-se que Charlotte é uma personagem plana, pois ela é construída em torno de uma 

única ideia, mantendo-se na mesma posição do início até o fim do romance, pois mesmo com 

a paixão avassaladora não abre mão de seu noivo, de forma que ela se mantem com poucas 

variações nos sentimentos, podemos dizer segundo Nunes (2000), que Charlotte é tida como 

uma personagem de costumes, ou seja, ela pode ser compreendida independente da 

dramaticidade da trama, já que é formada por características comuns, que facilita a 

compreensão do leitor. 

          Desse modo, Charlotte tem o papel de representar a mulher do século XIX, sendo 

submissa ao seu marido, não tendo autonomia para tomar as suas próprias decisões e não se 

entregando a seu verdadeiro amor, Werther: 

Passaram assim uma hora juntos. A alma de Lotte se tornava cada vez mais mais 

sombria. Sentia como seria difícil contar ao marido, ainda que ele estivesse com a 

melhor das disposições, aquilo que pensava em seu coração, caindo numa tristeza 

tanto mais penosa quanto mais se esforçava por ocultá-la e engolir as lágrimas. 

(GOETHE, p.115, 2012). 

 

 

           Já o personagem Albert não é um dos protagonista, porém tem sua importância na 

obra, pois ele é o empecilho para que Werther e Charlotte fiquem juntos. Ele é fundamental 

dentro da obra, pois é a peça chave para formar o triângulo amoroso, sendo por sua vez a 

oposição de Werther, pois é um personagem centrado, que preza os costumes burgueses e 

reflete o típico burguês do século XIX. Ele não é um personagem que vive em busca dos 

sentimentos, o que preza é um bom emprego, uma boa posição social e vive de aparências. 

          Ele remete aos personagens das obras tradicionais, que não se aventura e não vive em 

busca de seus sentimentos. Trata-se de um personagem muito centrado, que não vive de 

oscilações, pois sabe ao certo o que deseja; nesse caso, o amor de Charlotte. Na cena em que 

Albert discute com Werther, fica clara a sua posição perante a sociedade: 
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Você e suas quimeras! Disse Albert, você exagera tudo! Desta vez você está 

completamente errado quando compara o suicídio, que é o assunto em foco, com as 

grandes ações, pois não se pode considera-lo senão como uma fraqueza. Sem 

dúvida, é muito mais fácil morrer do que suportar um vida de tormentos. (GOETHE, 

p. 49, 2012). 

 

Podemos classificá-lo como um personagem plano, pois as suas atitudes não mudam 

no decorrer do romance. Ele se mantém na mesma posição do início ao fim da trama; ou seja, 

ele é construído em torno de uma única ideia. Ele também é um personagem de costumes, 

pois representa fielmente todos os traços do burguês, seus traços foram escolhidos e marcados 

de forma que o leitor se identifique com a obra. 

Durante uma estadia de três meses no campo, em casa de uma amigo, com um par 

de pistolas, embora descarregadas, eu dormia tranquilo. Certa ocasião, numa tarde 

chuvosa, como estivesse ocioso, não sei por que me ocorreu que poderíamos ser 

assaltados, podendo ter necessidade das pistolas... Bem, você sabe o que é isso. 

Entreguei-as, então, ao meu criado para limpá-las e carrega-las, e ele, brincando com 

as crianças, quis amedronta-las... e, só Deus sabe como isto foi, a pistola disparou, e 

a vareta que estava dentro do cano foi ferir a mão direita de uma das crianças, 

esmagando-lhe o polegar. Tive de lhe suportar as lamentações e pagar o tratamento, 

que foi muitíssimo caro.  (GOETHE, p. 49, 2012). 

 

           Analisando, agora, o tempo dentro do romance, é fundamental ressaltar as experiências 

individuais, sociais e culturais, externas ou internas dos personagens, já que as mesmas 

interferem na construção do tempo, de uma forma direta ou indireta. 

          “A temporalidade é outro componente sintático-semântico da narrativa, em que se 

salientam as relações passado- presente- futuro e os mecanismos aspectuais incoativo-

durativo-terminativo” (D’ ONOFRIO, 2007 p. 84). 

          Podemos notar que o romance é repleto de situações envolvendo o tempo, por exemplo 

o tempo cronológico do Romance, que segundo D’Onofrio (2007), é o tempo do relógio, que 

é marcado pelas: “horas, minutos, segundos” (p.85), o tempo do calendário, que é marcado 

pelos “anos, meses, dias” (p.85) , acontece por meio da ordem em que os fatos acontecem; ou 

seja, os acontecimentos no romance se passam de uma forma casual, por meio da conexão 

entre os personagens e suas ações. Estas encadeiam-se de maneira lógica; assim, um evento 

antecede o outro, e o seguinte só acontece sendo proveniente da ação anterior. A partir da 

ação e escolha do nosso protagonista em se aventurar em uma cidade desconhecida, vão se 

desencadeando os demais fatos do romance de uma forma linear e sucessiva, seguindo a 

ordem temporal dos fatos, ou seja, são datas utilizadas para situar o leitor durante a leitura do 

romance, que aparecem muito nas cartas que Werther escreve para relatar as suas angústias, 

pois elas são organizadas por datas. 
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           Ele produz uma sequência dos acontecimentos de uma forma contínua, possibilitando 

que Werther relate tantos os acontecimentos atuais que demarcam o presente e o futuro, como 

os acontecimentos passados marcando o passado para Wilhelm e para Lotte;  

 

Preciso ir embora. Obrigado, Wilhelm, por haver tomado por mim uma decisão! Há 

quinze dias já que eu penso em afastar-me dela. Tenho de ir! Ela veio à cidade, 

ainda uma vez em visita a uma amiga. E Albert... eu... tenho de ir embora. 

(GOETHE, p. 57, 2012). 

  

           Na obra, também podemos encontrar o tempo psicológico, que segundo D’Onofrio 

(2007) , é o tempo das memórias, das recordações, das fantasias e das expectativas e que não 

sustenta no tempo linear “ não é um tempo absoluto, mensurável por meio de padrões fixos” ( 

p. 85) formado por situações imprecisas, que tendem a fundir o passado com o presente, 

envolvendo sentimentos e lembranças. Por exemplo, Werther e Charlotte passam todo o 

romance a se lembrarem dos momentos e acontecimentos que passaram juntos. Essa ação de 

relembrar o passado possibilita para eles um aproximação, pois, mesmo estando longe um do 

outro e impedidos de ficarem juntos, conseguem se aproximar por meio dos pensamentos. 

Também temos os pensamentos da infância de Werther, que, para ele, remetem à alegria e 

calmaria em meio as conturbações que ele está vivendo. 

Irmão só a lembrança daquele momento basta para me fazer feliz! O próprio esforço 

feito para exprimir e reviver em mim essas sensações inenarráveis faz com que 

minha alma a si mesma se supere, mas a seguir obriga-me a sentir duplamente o 

horror da minha situação atual. (GOETHE, p. 54, 2012). 

   

          Podemos perceber que o tempo é essencial para a obra, pois situa todos os relatos e 

acontecimentos, e também tem o poder de conectar o imaginário ao real, pois, para que a 

nossa interpretação consiga se situar em relação ao romance, é necessário o uso do tempo 

tanto cronológico quanto psicológico. 

          Em geral, nos romances do século XIX, era predominante o uso temporal cronológico, 

principalmente na obra constituída por epistolas, como é o caso do romance Os sofrimentos 

do Jovem Werther, pois os acontecimentos vividos pelo protagonista da obra possibilita uma 

abertura da narrativa ao tempo vivido; sendo assim, é indispensável o tempo dentro da obra. 

           No que diz respeito ao espaço da obra, ele é fundamental já que, durante toda a 

trajetória de Werther, ele descreve os ambientes e locais em que está. As descrições do espaço 

em que nosso protagonista se encontra são essenciais para fixar, quase fotograficamente, o 

ambiente que ele relata, e é, a partir do espaço que os personagens vão relatando no decorrer 

da história, que conseguimos formar a representação dos ambientes por eles citados. O 
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espaço, também, possui a função de tornar a obra verossímil, pois é por meio dele que o leitor 

pode se localizar. No caso de Werther, ele situa o leitor narrando os locais em que está, como 

as cidades e a natureza. 

 

Outrora, do alto de um rochedo, contemplando os vales férteis, desde o riacho até as 

colinas ao longe, eu via em torno de mim tudo germinando e brotando; quando eu 

olhava essas montanhas cobertas, da base ao cume, de arvores altas e frondosas, e os 

vales sombreados de bosques deliciosos... (GOETHE, p. 53, 2012). 

  

           Desse modo, podemos notar que o uso da geografia literária na obra é usada para situar 

os lugares tanto fictícios como reais, expondo, assim as aventuras dos personagens no 

romance, deixando claro para o leitor a dimensão de seus escritos. Podemos encontrar, 

também, na obra, o uso da ambientação que possibilita ao leitor entender os processos de 

identificação de determinados ambientes, pois o personagem Werther, no decorrer da trama, 

descreve os ambientes em que se encontra de uma forma a marcar a conduta humana e a 

representar seus sentimentos nos espaços em que ele se encontra. Nesse caso, podemos 

encontrar a ambientação reflexa que possibilita para o leitor entender o personagem e suas 

ações sem a necessidade de um narrador, ou seja, demostra de forma explicita a posição dos 

personagens na obra. Essa ambientação possibilita a desenvoltura do romance. Podemos dizer 

ainda que a ambientação dentro do romance acontece de forma obliqua, pois, fica clara a 

harmonia entre o personagem Werther o espaço e as suas ações. 

           Além disso o espaço na obra possibilita o entendimento da palavra. Na obra, estão 

presentes vários tipos de espaço como por exemplo, o espaço geral e amplo, ou seja, externo, 

quando Werther descreve a cidade, as casas e as ruas. 

            

 Fiz a minha peregrinação ao lugar onde nasci com a mesma devoção de um 

peregrino, e vi-me invadido por sentimentos inesperados. Perto da grande tília, a um 

quarto de légua da cidade, na direção de S..., mandei parar o carro, dispensei o 

cocheiro  e segui a pé...  (GOETHE, p. 73, 2012). 

 

              Há também os espaços particulares e restritos, sendo os espaços internos do romance, 

que são descritos à partir de características específicas.            

            

No vestíbulo, seis crianças, de dois a quinze ano, se alvoraçaram em torno de uma 

jovem bem proporcionada, de estatura média, trajando um singelo vestido branco 

adornado de laços cor de rosa nas mangas e no corpete (GOETHE, p. 25, 2012). 

 

 



 

38 

 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set.2016. ISSN 2177-3408 
 

            No romance, percebemos a clareza com que os personagens relacionam as situações 

psicológicas e as descrições espaciais; ou seja, Werther classifica os espaços que está de 

acordo com seu estado psicológico, tanto em momentos de alegria como em momentos de 

tristeza, e o seu estado emocional vai interferir de maneira direta nas descrições. 

          No romance, também, encontramos o espaço privado. Nele, podemos ressaltar o 

sofrimento de Werther, as angústias que ele relata ao longo do romance, o ódio que Albert 

sente por ele, e a posição de Charlotte em meio a esse triângulo amoroso.           

          Já o espaço público, na obra, vai trabalhar com os padrões impostos pela sociedade, 

como o espaço da casa do Conde C..., que está repleto de pessoas interesseiras e falsas. Nele 

também podemos perceber a posição de Albert e Werther em relação à sociedade, pois Albert 

é o modelo definido de um homem burguês, que preza os bons costumes e interesses; já 

Werther é totalmente o oposto, pois a sua busca é viver um amor intenso e verdadeiro, sendo 

que ele não se preocupa com o sociedade e a opinião da mesma. 

           Ao longo da trama percebemos que Werther passa por várias situações de dissimulação 

ambiental, ou seja, o espaço na obra não tem autonomia para entregar as ações dos 

personagens para o leitor, desse modo, a narrativa produz várias surpresas no decorrer do 

romance. O espaço narrativo utilizado no romance tem a função de dividir a narrativa em 

partes de utilidade e inutilidade, e essa divisão é feita pelo leitor, pois para cada tipo de leitor 

temos uma reação e conclusão. 

          O ambiente dentro da obra pode ser dividido entre claro e escuro, nos momentos claros 

podemos apresentar as cenas de felicidades e contemplação do romance, como quando 

Werther conhece Charlotte, as crianças, a cidadezinha, o amor avassalador que ele sente pela 

nossa personagem, todos os momentos de total felicidade e contemplação. Já o ambiente 

escuro vai retratar todos os problemas enfrentados por Werther e os demais personagens, o 

ódio, o amor proibido, o desespero e o ápice do romance o suicídio. Esses sentimentos mais 

perversos vão marcar claramente a escuridão dentro da obra.   

Há uma semana que faz um tempo abominável e isso me encanta, pois, desde que 

aqui cheguei, não houve um único belo dia que alguém não tivesse envenenado ou 

transtornado. Já que chove, neva, gela e o gelo se derrete, digo a mim mesmo que 

não pode estar pior aqui dentro do que lá fora, ou vice e versa. (GOETHE, p. 67, 

2012). 

 

 

 

           No romance, o protagonista utiliza a natureza como um refúgio, sempre que se 

encontra em determinadas situações. Ela representa, para ele, a solução para todos os 

problemas, de forma que, para Werther, ela é tida como uma forma de escapismo. A natureza, 
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dentro do romance, vai representar a primavera, que renova as esperanças de Werther em 

conquistar o seu amor, a abundância de sentimentos que envolvem nosso protagonista; as 

águas que vão representar o amor como fonte da vida; as brisas e árvores vão propiciar um ar 

refrescante para a descrição da narrativa e a proteção de nossos personagens em meio a seus 

problemas. 

           Não podemos nos esquecer do ritmo da narrativa que está presente na obra; podemos 

dividi-lo em duas etapas, a primeira é a fase do desvio da narrativa a mesma se refere aos 

momentos em que nosso personagem está agitado, eufórico, e, depois, a narrativa apresenta 

um ambiente calmo e tranquilo, como as horas em que ele se refugia dos problemas tanto na 

natureza como quando se isola da sociedade. A outra etapa que podemos citar é o suspense da 

narrativa, pois durante todo o romance, temos descrições de ambientes escuros e sombrios que 

nos remetem a um certo suspense na obra. Um dos fatos que podemos citar é a ideia fixa de 

nosso protagonista em tirar a sua própria vida. 

            O espaço utilizado para redigirem as cartas é o espaço fechado, pois elas são 

compostas em lugares reservados, longe de qualquer movimentação. Nesse espaço Werther e 

Charlotte conseguem expor os sentimentos mais profundos e proibidos que sente, pois é nesse 

ambiente que eles se afastam da realidade e da sociedade burguesa do século XIX. 

             Desse modo a conexão entre personagem e ambiente produz, na obra, a ideia de 

humanização dos personagens, Werther torna-se companheiro dos lugares que visita, como se 

ele pertencesse ao ambiente e vice versa, enfim, o espaço está ligado aos sentimentos, ações, 

reações e a tudo o que acontece na obra. 

           Ao que diz respeito ao narrador, uma peça fundamental para o desenvolvimento do 

romance, pois, sem ele não é possível a desenvoltura do discurso na narrativa. Ele tem a 

função de relatar a ação dentro da obra, não sendo necessariamente quem realiza ou sofre a 

ação, mas também quem relata todos os acontecimentos na obra. 

           No romance, segundo Genette (1995), o narrador tem o poder para descrever e analisar 

os personagens, as suas ações, os seus pensamentos e as situações relacionadas à narratividade 

do mesmo. Para que esta ocorra com sucesso dentro do romance é necessário um conjunto de 

três vértices indispensáveis, ou seja, a relação entre o narrador, os seus narratários e a história 

que se conta.  

           A determinação temporal dentro da obra acontece pela posição do narrador, assim, o 

tempo da narração permite que a história seja contada em diversos tempos, como: presente, 

passado e futuro. No romance, podemos notar que o narrador utiliza toda essa variedade 
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temporal, pois ao mesmo tempo em que ele está relatando acontecimentos do presente, retoma 

o passado e pensa em um possível futuro. 

           Porém, o tempo predominante no romance é o tempo ulterior, ou seja, a narrativa 

acontece no passado, pois, a partir do momento em que ele escreve a carta, os fatos já 

aconteceram; mas também está presente a temporalidade intercalada que se mistura entra as 

ações dos personagens, esse tempo é muito utilizado também no romance epistolar. 

           Dentro do romance, podemos notar que a estrutura epistolar possibilita, ao narrador, 

expor seu ponto de vista em relação aos fatos que relata, e, também ele tem a possibilidade de, 

ao mesmo tempo em que é o narrador, ser o herói da trama. Esse é o caso do nosso 

protagonista Werther, pois ao mesmo tempo em que ele relata os seus pensamentos em 

relação a Charlotte e o desejo de acabar com Albert, ele acaba convencendo o leitor de que é 

um herói sofredor, por não ter seu amor correspondido. 

      O romance é repleto de flashbacks pois Werther passa toda a trama a repensar as suas 

ações, o amor por Charlotte, o comprometimento dela com Albert, a solidão em que ele se 

encontra, e esses pensamentos acabam provocando consequências, como a angústia e o 

desespero que o cerca, levando-o a acabar com a sua própria vida. 

  

 Caro Wilhelm, sinto-me como os desgraçados que parecem estar possuídos por um 

espirito maligno. Isso me acontece muitas vezes. Não é medo nem desejo...é uma 

fúria desconhecida, que me sufoca e ameaça dilacerar-me o peito. Sofre, e tento 

fugir de mim, perambulando entre as cenas noturnas e terríveis desta estação inimiga 

dos homens.  (GOETHE, p. 96, 2012). 

      

          Podemos perceber que o romance é narrado por dois narradores, ou seja, na maioria do 

romance quem narra os fatos para o leitor é Werther, personagem principal da trama que narra 

os fatos e ações por que ele mesmo passa. Nesse caso, podemos dizer que o narrador é um 

narrador presente, intradiegético,” Insistamos no fato de que o caráter eventualmente fictício 

da instância primeira não modifica mais essa situação que o caráter eventualmente real” ( 

GENETTE, 1995 p.229), pois a sua existência é apenas no mundo ficcional. Desse modo, 

Werther é um narrador autodiegético, “Haverá, pois, pelo menos, que distinguir no interior do 

tipo homodiegético duas variedades: uma em que o narrador é o herói de sua narrativa... o 

termo, que se impõe, de autodiegético” (GENETTE, 1995 p. 245) ele também atua como 

herói do romance, o uso desse tipo de narrador propicia no romance uma visão mais 

verossímil dos fatos, pois quem relata sua vida, seus medos e angústias é o próprio Werther.    
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Wilhelm o homem sobre o qual lhe falei na minha última carta, aquele feliz 

desventurado, era empregado do pai de Lotte, e o que o enlouqueceu foi a paixão por 

ela, que cultivou primeiro secretamente, declarando-se depois, o que fez com que o 

despedissem. Imagine o meu estado de perturbação quando Albert me contou essa 

história, talvez tão calmamente como você a lerá. (GOETHE, p. 90, 2012). 

 

 

            Também temos algumas participações de um narrador em terceira pessoa que narra os 

fotos pertencentes a outra pessoa, e não a ele mesmo, já aqui podemos citar que o narrador é 

ausente, pois não participa do romance. Ou seja, esse é um narrador heterodiegético, 

“Distinguir-se-ão, pois, dois tipos de narrativas: uma de narrador ausente da história que conta 

, a outra de narrador presente ... Nomeio o primeiro tipo como heterodiegético” (GENETTE, 

1995, p. 2450). Nesse caso ele relata as intenções de Werther durante a trama, ele também 

tem o papel de situar o leitor durante toda a história. 

 Quanto eu desejaria que nos tivessem restado sobre os últimos e tão singulares dias 

do nosso amigo suficientes informações firmadas por seu próprio punho, de forma 

que não me visse obrigada a interromper a série de cartas que ele nos deixou, para 

completa-las com esta narrativa. (GOETHE, p. 92, 2012). 

 

 

           Contudo, podemos dizer que o narrador autodiegético, como é o caso de Werther, 

relata os acontecimentos de acordo com a sua visão sobre a história, deixando, assim, uma 

possível influência sobre os leitores, pois esse tipo de narração tem o poder de persuadir as 

pessoas e relatar os acontecimentos de acordo com o que acha relevante. Desse modo, cabe ao 

leitor fazer uma leitura mais atenciosa para não se deixar influenciar pelo narrador 

personagem.                       

           A obra causou um grande impacto na literatura, Goethe reformulou as barreiras, tanto 

em relação à estrutura dos romances como também em relação ao enredo, pois ele marcou a 

sua obra relatando a realidade do burguês, ou seja, ele fugiu do tradicionalismo de relatar o 

homem como um ser correto dotado de perfeição, mostrando-o homem como ele é, com 

vontades, sentimentos, angustias e imperfeições. Já em relação à estrutura do romance, 

podemos notar que ele inova ao fazer uso das epístolas, pois sua obra foi a primeira a ser 

escrita nessa estrutura, o que realmente ele queria era impactar a sociedade, pois as cartas 

marcavam os fatos como verdadeiros, e elas também proporcionavam autonomia para relatar 

os sentimentos mais profundos e secretos. 

          Desse modo, podemos notar que a obra foi um marco para o Romantismo, e é a partir 

dela que vão se desencadear outros grandes romances, como por exemplo Amor de Perdição, 

de Camilo Castelo Branco. Esse romance foi escrito no século XIX, como podemos perceber 

um século depois de Os sofrimentos do jovem Werther, e a estrutura e o enredo são 
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praticamente idênticos aos da obra de Goethe, pois a história relata a vida de Simão Botelho, 

um jovem rebelde, que se apaixona por Tereza de Albuquerque, e essa paixão é proibida pois 

seus pais são inimigos, desse modo o pai de Tereza promete a mão da moça a seu sobrinho 

Baltazar Coutinho, formando-se, assim, um triângulo amoroso. Como vimos na obra de 

Goethe, a estrutura também é a mesma, pois Simão é obrigado a se separar de Tereza, e o 

recurso utilizado para manterem essa paixão são as cartas. Os jovens apaixonados vão relatar 

seus sentimentos e os acontecimentos por meio das cartas, como já vimos na obra anterior. 

          Amor de Perdição é quase que uma releitura da obra Os sofrimentos do jovem Werther, 

ficando assim clara a importância de Goethe para o Romantismo, pois ambas as obras vão 

representar a vida do homem comum, que ama e demostra seu amor, a intensidade dos 

sentimentos e o lado trágico. Além disso, as estruturas das duas são quase a mesma, fazendo 

uso do gênero epistolar, sendo assim, fica explícita a influência das obras. 

 

 

2.2 O Romantismo em Amor de Perdição. 

          O romance Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, ganhou a população 

portuguesa por volta do século XIX. A obra é considerada como uma das principais novelas 

do Romantismo português. A obra aborda o amor entre Simão Botelho e Teresa de 

Albuquerque, de uma forma avassaladora e profunda, e demostra a transformação do homem 

perante a sociedade em que vive, possibilitando, assim, que ele demonstre seu sentimento de 

uma forma intensa. 

          A obra vai narrar a vida de Simão Botelho nosso protagonista, um personagem redondo, 

um jovem rebelde e desinteressado da vida, é filho do desembargador Domingos Botelho, tem 

um irmão mais velho, Manuel Botelho, com o qual não tem uma relação muito amigável, e 

duas irmãs mais novas, a caçula chama-se Rita e é com essa que ele tem mais afeição. No 

desenrolar do romance, ela tem muita importância, e sua mãe, que também chama-se Rita, por 

sua vez, uma pessoa muito arrogante. O jovem Simão provocava muita confusão durante sua 

juventude e, na maioria das vezes, envergonhava sua família; porém, nosso protagonista vai 

se transformar completamente, quando se apaixona por Teresa de Albuquerque. Nesse 

momento, podemos perceber a intensidade do amor na vida do personagem pois é por meio 

dele que o jovem passa a ver a vida com outros olhos, expressa seu amor e não tem medo de 

demostrar a paixão que lhe aquece o sentido da vida. 

         Teresa é filha de Tadeu de Albuquerque, e esse, por sua vez, é inimigo do pai de Simão. 

Ela é uma personagem meiga, linda e frágil. A inimizade entre as respectivas famílias 
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decorrendo na consagração de um amor proibido, e agora vai se iniciar um grande dilema na 

vida dos personagens.            

O magistrado e sua família eram odiosos ao pai de Teresa, por motivo de litígios, em 

que Domingos Botelho lhe deu sentenças contra. Afora isso, ainda no ano anterior 

dois criados de Tadeu de Albuquerque tinham sido feridos na celebrada pancadaria 

da fonte. E, pois, evidente que o amor de Teresa, declinando-se de si o dever de 

obtemperar e sacrificar-se ao justo azedume de seu pai, era verdadeiro e forte. 

E este amor era singularmente discreto e cauteloso. Viram-se e falaram-se três 

meses, sem darem rebate à vizinhança e nem sequer suspeitas às duas famílias. O 

destino que ambos se prometiam era o mais honesto: ele ia formar-se para poder 

sustentá-la, se não tivesse ouros recursos; ela esperava que seu velho pai falecesse 

para, senhora sua, dar-lhe, com o coração, o seu grande patrimônio. (CASTELO 

BRANCO, p.17, 2008). 

 

 

            Na mais pura inocência do amor, os jovens começam um namoro proibido, de modo 

que mal podiam se observar, Simão resolve voltar para Coimbra para terminar os estudos e, 

assim, garantir seu futuro com sua amada. Apesar da distância, os jovens apaixonados 

mantêm seu amor por meio das cartas, e essas, por sua vez marcam a intensidade do romance 

e oferecem veracidade dos fatos, servindo, assim, como um documento que concretiza essa 

paixão entre os personagens, comprovando os acontecimentos em uma mistura de 

distanciamento e aproximação, ou seja, um romance constituído por meio das epístolas.               

 A ninguém confiava o seu segredo, senão às cartas que enviava a Teresa, longas 

cartas em que folgava o espirito da tarefa da ciência. A apaixonada menina escrevi-

lhe a miúdo, e já dizia que a ameaça do convento fora mero terror de que não tinha 

medo, porque seu pai não podia viver sem ela. (CASTELO BRANCO, p.18, 2008). 

 

         Com o distanciamento dos apaixonados, Teresa e Ritinha, irmã de Simão, tornam-se  

amigas, e, com o decorrer dessa amizade, Teresa acaba confidenciando a amiga o romance 

proibido que estava vivendo, até que um dia Domingos flagra a filha conversando com Teresa 

e a obriga a contar tudo; agora, o romance dos jovens é descoberto. Domingos fica furioso, e 

Tadeu sem pensar duas vezes, acaba prometendo a mão de sua filha para seu sobrinho 

Baltasar Coutinho, pois essa é a única forma que ele encontra para separar o casal apaixonado. 

        Teresa, por sua vez, recusa-se a cumprir a ordem do pai, e, então, ele resolve fazer 

ameaças com a pobre moça, ou ela se casa ou vai para o convento: 

           

Esta mansidão do fidalgo, cujo natural era bravio, tem a sua explicação no projeto de 

casar em breve a filha com seu primo Baltasar Coutinho, de Castro d’Aire, senhor de 

casa, e igualmente nobre da mesma prosápia. Cuidava o velho, presunçoso 

conhecedor de mulheres, que a brandura seria o mais seguro expediente para levar a 

filha ao esquecimento daquele pueril amor a Simão. (CASTELO BRANCO, p.19, 

2008). 
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         Teresa não decide nada, e continua fiel a Simão, ambos continuam a enamorar - se por 

meio das cartas, e é por meio delas também que os apaixonados relatam todos 

acontecimentos, tanto na vida de um quanto na vida do outro. Em meio a todos esses 

acontecimentos, Simão resolve voltar de Coimbra, porém, não volta para a sua casa, ele se 

hospeda na casa de um ferrador, e esse que devia um favor a seu pai, como tentativa de 

pagamento ajuda o pobre moço. João da Cruz, o ferrador, um personagem secundário, passa a 

ser como um servo para Simão, e está disposto a tudo para ajudá-lo a ficar com sua amada. 

Nessa etapa do romance podemos notar a imensidão do amor que Simão sente por Teresa, 

pois ele está decidido á ficar com a bela moça, e nada nem ninguém pode interferir nessa 

união. 

           No entanto, João da Cruz tem uma bela filha, Mariana, uma moça meiga, bela e gentil, 

essa por sua vez, cai de amores por Simão assim que o conhece; mas a bela menina sabe que 

não tem nenhuma chance para com o rapaz, pois seu coração já tem dona: 

           

Foi então Simão Botelho cautelosamente hospedado, e o areeiro abalou no mesmo 

ponto para Viseu, com uma carta destinada a uma mendiga, que morava no mais 

impraticável beco da terra. A mendiga informou-se miudamente da pessoa que 

enviara a carta, e saiu, mandando esperar o caminheiro. Pouco depois voltou ela com 

a resposta, e o areeiro partiu a galope. (CASTELO BRANCO, p.26, 2008). 

 

  Teresa renova suas esperanças, ao saber que seu amado está na cidade, e, por meio de 

uma carta, ela marca um encontro com o rapaz, em meio a sua festa de aniversário. Como 

podemos perceber, nesse ponto, a carta é utilizada como mediadora desse amor, pois é por 

meio dela que é essa paixão se mantém acesa. Simão fica alvoraçado ao receber a carta e logo 

vai ao encontro da amada. O conteúdo das cartas que era enviadas pelos apaixonados era 

extremamente poético, pois era nas cartas que eles demonstravam seus sentimentos, mais 

profundos e proibidos. As cartas também relatavam uma linguagem lírica e subjetiva; porém, 

Baltasar percebe a movimentação de Teresa e fica atento a todos os passos dela; desse modo, 

o encontro não acontece e, os apaixonados marcam novamente para o dia seguinte. Nosso 

protagonista retorna no dia seguinte para encontrar a sua amada, mas Baltazar já previa tal 

encontro e decide armar uma armadilha, com a intenção de pegar o jovem rapaz. Porém, João, 

que é muito esperto, decidiu acompanhar seu amigo para livra-lo do perigo. Durante o 

encontro, acontece um combate, Simão e os companheiros fogem, porém, os comparsas de 

Baltazar o seguem, e, durante um duelo, João mata um dos homens e outro consegue fugir.  

Simão sai com um ferimento no braço; em seguida, eles socorrem Simão que volta a se 

refugiar na casa do ferreiro. Depois do acontecido, Mariana passa seus dias a dedicar-se para 

que Simão se cure logo.  
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Obrigada meu amigo disse Simão, aproveitarei os seus bons serviços quando me for 

necessários. Esta noite hei de ir, como fui a noite passada, a Viseu. Se houver 

novidade, então veremos o que há de fazer. Conto com vos- semecê, e creia que tem 

em mim um amigo. (CASTELO BRANCO, p.32, 2008). 

 

 
           A protagonista nega-se à casar com Baltasar, e seu pai acaba cumprindo com a 

promessa, manda a moça para um convento Teresa, sem saber o que fazer, aceita a ordem do 

pai, porém leva consigo papéis e o tinteiro, pois esse era o único meio de manter seu amor com 

Simão. É com esses apetrechos que ela vai escrever as cartas a seu amado. 

          Chegando ao convento, Teresa tem certeza de que terá uma vida tranquila e repleta de 

paz, porém nossa protagonista se engana completamente, pois se depara com freiras 

fofoqueiras e maldosas.  Porém, Tadeu, o pai de Teresa, resolve mudar a filha de convento, 

pois, no outro, convento ele tinha uma parenta, Teresa escreve uma carta para seu amado 

contando tudo o que está acontecendo, e, que, no dia da transferência de convento, seu pai 

levaria toda a sua família e a de Simão também: 

 

 Enquanto a Teresa, resolveu Albuquerque encerrá-la num convento do Porto e 

escolheu Monchique, onde era prioresa uma sua parenta. Escreveu à prelada para lhe 

preparar aposentos, e ao procurador para negociar as licenças eclesiásticas para a 

entrada. Todavia, receando o velho algum incidente no espaço de tempo que 

medeava até conseguirem as licenças, resolveu não ter consigo Teresa, e solicitou a 

retenção temporária dela num convento de Viseu. (CASTELO BRANCO, p.42, 

2008). 

 

          Simão, ao receber a carta, fica furioso e sai em disparada para o encontro de sua amada. 

Ele sai ao encontro de Teresa escondido e não fala nada nem para João e nem para Mariana. 

Chegando ao seu destino, nosso protagonista depara-se com o seu maior rival, Baltasar, que 

estava lá próximo de Teresa, sua amada. Simão ao avistá-lo, enfurece-se e perde totalmente o 

controle, os dois pretendentes da pobre Teresa começam a brigar, e, em meio a essa briga, 

nosso protagonista perde a cabeça e acaba matando Baltasar. 

         Após cometer o crime, Simão ficou sem reação e sem saber o que fazer, o jovem moço 

era filho de desembargador e facilmente se libertaria da prisão, porém, como era um 

personagem de caráter e princípios, não aceitou as regalias as quais podia convocar. Pelo 

contrário, Simão fez de tudo para ser preso; seu pai, ao saber do acontecido com o filho, nada 

faz para salva-lo, pelo contrário, o despreza de tal forma que resolve até mudar-se para a Vila 

Real. Entretanto, sua mãe oferece-lhe ajuda, mas nosso protagonista recusa-se e declara-se 

sem família. 
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          Simão, agora, só pode contar com João da Cruz e Mariana, que, até então se encontra 

totalmente apaixonada por ele, apresentando indícios de problemas mentais. A moça continua 

apaixona por Simão, e este ainda tem seu coração entregue a Teresa e não corresponde a 

pobre moça. 

          Enquanto isso, Teresa foi transferida de convento, e, agora encontra-se em um lugar 

mais tranquilo. As feiras são bondosas e honestas, e Teresa se sente mais aliviada. Em meio a 

todos esses acontecimentos, Teresa ainda se corresponde com Simão por meio das cartas, 

porém esse contato entre os dois está ficando cada vez mais difícil:  

 

 Teresa Clementina bem a viram transportada da escadaria do templo onde caíra, à 

liteira que a conduziu ao Porto. Recobrando o alento, viu defronte de si uma criada, 

que lhe dizia banais e frias expressões de alívio. Se alguma criada de seu pai lhe era 

amiga, decerto não aquela, acintemente escolhida pelo velho. Nem ao menos a 

confiança para tal expansão em gritos restava à afligida menina! Mas em raio de 

piedade ferira o peito da mulher até àquela hora desafeta a sua ama. (CASTELO 

BRANCO, p.80, 2008). 

 

 

           Em meio a todos os acontecimentos, nosso protagonista acaba sendo condenado à 

forca, e sua amada Teresa, ao ficar sabendo do acontecido, se entrega à total tristeza e acaba 

iniciando uma vida moribunda. O avô de Simão, ao saber de tudo o que está acontecendo, vai 

à procura do pai deste, pedindo para que ele interceda no julgamento de nosso protagonista, 

livrando-o da forca, e, ainda, diz que não passou toda a sua vida a prezar pela ordem e pela 

honra para presenciar tamanho absurdo, e, ainda, ameaça se suicidar. 

           Atendendo então os pedidos de seu pai, Domingos resolve interceder pelo destino cruel 

ao qual seu filho foi destinado. Após a intercessão do pai, Simão é transferido para uma prisão 

próxima ao Porto, local onde ficava o convento de sua amada Teresa. 

          Tadeu, ao ficar sabendo da transferência do amado de sua filha, logo tenta afastá-la de 

lá, pedindo a sua transferência, porém as freiras que eram amigas de Teresa impedem a 

transferência da nossa eterna apaixona. Simão fica confinado na prisão por dois anos e nove 

meses e, nesse tempo, sente muita falta de seu amor. Durante esse período, o seu amigo João é 

morto pelo filho do homem que ele havia assassinado. Depois desse acontecimento, a pobre 

Mariana fica desolada, vende tudo o que tem e passa a viver para Simão, pois ele é a única 

pessoa que lhe restou. 

           Em meio a tudo o que está acontecendo, Simão recebe duas propostas para cumprir a 

sua sentença, a primeira é ficar dez anos preso e a segunda é viver dez anos exilado na Índia. 

Simão acaba optando pela segunda opção, decisão essa que deixa nossa jovem Teresa 

desconsolada, pois a pobre moça queria que o amado ficasse na prisão e esperasse por ela. 
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           Mariana acaba indo com Simão para a Índia, este faz seu embarque como um homem 

livre graças à influência de seu pai. Como nosso protagonista era uma pessoa muito 

carismática, logo contraiu amizade com o capitão do navio, e esse, por sua vez, prometeu-lhe 

ajuda na sua nova vida na Índia, prometendo isso, também, a pobre Mariana. 

           Porém, Simão, ainda no Porto, assiste à morte de sua amada Teresa, que já estava 

muito debilitada e mergulhada em profunda tristeza, e é lá que ele recebe a última carta de sua 

amada. Nosso protagonista acaba adoecendo depois de tudo isso e arde em febre e delírios. 

Mariana fica ao seu lado e cuida dele com total dedicação, mas, infelizmente, Simão não 

resiste e acaba morrendo. Nesse momento, a pobre Mariana beija seu amado pela primeira 

vez, o corpo do nosso protagonista é amarrado a uma pedra e jogado em alto mar, Mariana, ao 

presenciar esta cena, não resiste e atira-se também, entregando – se à morte, pois, sem o seu 

amor, a sua vida não teria mais sentido. As cartas que Simão pedira para serem lançadas junto 

ao seu corpo ficam para trás e o comandante as encontra. 

 

Mariana estava, no entanto, encostada ao flanco da nau, e parecia estupidamente 

encarar aqueles puxões que o marujo dava ao cadáver, para segurar a pedra na 

cintura. Dois homens ergueram o morto ao alto sobre a amurada. Deram-lhe o 

balanço para o arremessarem longe. E, antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir 

na água, todos viram, e ninguém já pode segurar Mariana, que se atira ao mar.  

(CASTELO BRANCO, p.120, 2008). 

 

 

           Podemos notar que o protagonista da trama, Simão Botelho tem um papel fundamental 

para construir a ficção dentro do romance, pois as suas atitudes e descrições propiciam para a 

obra, uma certa dramacidade, ou seja, o personagem passa todos os seus sentimentos de uma 

forma sincera, fazendo com que a obra se torne verossímil. 

           Dentro do romance, podemos notar que Simão é um personagem que muda totalmente 

por causa de uma paixão avassaladora que sente por Teresa. Podemos dizer que essa mudança 

transmite verossimilhança para a obra, pois percebe-se que o personagem é um homem 

comum, com defeitos e vontades, que erra e busca o concerto de seus erros por meio dessa 

paixão. As cartas também tem um papel fundamental dentro da obra, pois é por meio delas 

que o amor entre os personagens é construído, e elas também propiciam ao leitor uma certa 

participação dentro do romance, pois remetem à veracidade e à intensidade dos fatos. 

          No decorrer da obra, nota-se que o personagem passa por várias emoções, que 

interferem de maneira direta em seu estado físico e psicológico, como, por exemplo: a paixão 

avassaladora, as famílias que se odeiam, a posição de Baltasar Coutinho para atrapalhar o 

romance e todos os empecílios para ficar com a sua amada, projetando, assim, podemos dizer 



 

48 

 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set.2016. ISSN 2177-3408 
 

que todas as atitudes e decisões que o personagem toma durante o romance, são tidas como 

uma forma de manifestação contra a sociedade e contra todos os preceitos por ela impostos: 

 

 Os 15 anos de Simão têm aparências de 20. É forte de competição; belo homem 

com feições de usa mãe, e a corpulência dela; mas de todo avesso em gênio. Na 

´plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros. Se dona Rita lhe censura 

a indigna eleição que faz, Simão zomba das geneologias, e mormente do general 

Caldeirão que morreu frito. Isto bastou para ele granjear a malquerença de sua mãe. 

O corregedor via as coisas pelos olhos de sua mulher, e tomou parte no desgosto 

dela e na aversão ao filho.  (CASTELO BRANCO, p.14, 2008). 

 

 

 

           Simão vai representar a oposição dos homens da sociedade burguesa, pois ele é um 

personagem que não se identifica com os preceitos por ela impostos, vivendo de modo 

boêmio, cheio de aventuras e perigos. Suas atitudes são extremas e impensadas, não aceitando 

as ordens de seu pai, e preza por viver de uma forma plena. Podemos notar, ao longo do 

romance, que sua família o renega e que suas atitudes eram mal vistas perante a sociedade. 

Desse modo, podemos dizer que ele é uma pessoa isolada, que, ao buscar sucesso na vida 

romântica, acaba se encontrando em situações que o fazem se sentir atacado e ferido, gerando, 

em sua cabeça, uma série de indagações, dilemas e dúvidas.  

            As cartas que ele escreve para Teresa são compostas por uma linguagem lírica e 

subjetiva. O carinho que sente por Mariana também demonstra a pureza e a inocência do 

amor; assim, ficam claros os medos, as angústias, as vontades e os anseios do personagem. As 

suas atitudes são tidas como individualistas, pois Simão fica dividido entre o amor de Teresa e 

o carinho que sente por Mariana, porém a sua única preocupação é com o seu próprio bem 

estar, e o que ele faz é causar sofrimento para as duas personagens femininas. A representação 

do individualismo é típica nas obras românticas dos séculos XVIII e XIV. 

           O personagem passa por vários dilemas durante a trama, e esses produzem ódio, 

tristeza e desespero, atingindo, assim, situações extremas, como o assassinato de Baltasar, e a 

atitude que Simão toma nesse ponto é a única forma que ele encontra para ficar com a sua 

amada e se livrar de seu concorrente. 

              

Baltasar Coutinho lançou-se de ímpeto a Simão. Chegou a apertar-lhe a garganta nas 

mãos; mas depressa perdeu o vigor dos dedos. Quando as damas chegaram a 

interpor-se entre os dois, Baltasar tinhas o alto do crânio aberto por uma bala, que 

lhe entrara na fronte. Vacilou um segundo, e caiu desamparado aos pés de Teresa.   

(CASTELO BRANCO, p.69, 2008). 
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           Ainda podemos notar que Simão não se enquadra nos preceitos típicos da sociedade 

burguesa, pois é um eterno apaixonado que passa o decorrer de seus dias a envergonhar a 

família e a aprontar traquinagens. Todas as suas ações criam a verossimilhança dentro da 

obra, pois é por meio delas que podemos identificar os desejos comuns dos burgueses de 

então. 

           Simão passa por vários momentos de oscilações no decorrer do romance, pois, ao 

mesmo tempo em que luta por Teresa e por conquistar seu amor, ele também fica dividido em 

relação a Mariana e o que sente por ela. É por meio dessas oscilações que ele busca entender o 

que realmente sente por Teresa. 

           No desenrolar do romance, podemos notar que Simão é um personagem esférico, pois 

a sua formação se dá por meio de ações que nos surpreendem, no início do romance, ele é 

representado como uma pessoa desinteressada da vida que vivia a se meter em confusões, e, 

no correr do romance, suas ações vão se modificando. Ele volta a estudar e torna-se um 

pessoa mais calma. Toda essa mudança se dá quando ele se apaixona por Teresa, e ele 

também muda quando mata o seu rival Baltasar, demonstrando um sentimento de ódio e 

vingança. Outra ação que nos surpreende é quando ele acaba morrendo de tristeza por perder 

Teresa para sempre. 

           Esse tipo de personagem tem a função de tornar a trama imprevisível, pois o leitor 

nunca sabe o que realmente vai acontecer, sendo sempre surpreendido com uma nova ação. O 

personagem esférico também representa os sentimentos de uma forma mais intensa e próxima 

dos valores divulgados pelos escritores românticos apreciados pelo público leitor. A decisão 

em que Simão toma a cumprir a sua pena na Índia é o ápice do romance, pois é depois dessa 

decisão que Teresa morre de um forma trágica e triste, e, em seguida, também temos a morte 

do nosso protagonista. 

           A atitude de Simão vai desencadear o final do romance entre ele e sua amada, pois a 

partir do momento em que ele deixa Teresa e ela acaba morrendo, vão se desencadear mais 

duas mortes: a de Simão, que morre de tristeza, e a de Mariana, que se mata ao ver o corpo de 

seu amado sendo atirado ao mar. 

           Simão vai representar a busca por uma paixão avassaladora e proibida, causando 

grande impacto na sociedade burguesa do século XIX. Também podemos classificá-lo como 

um personagem construído que surge por meio da representação de um certo modelo humano, 

servindo como ponto de partida para a iniciação do romance, pois ele é baseado na 

representação humana, ou seja, ele é inspiração de um modelo humano podemos dizer ainda 
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que Simão é quase um alterego de Camilo Castelo Branco, pois o romance é quase que uma 

biografia do autor. 

 

 
Agora é tempo de dar a sepultura ao nosso venturoso amigo... É ventura morrer 

quando se vem a este mundo como tal estrela. Passe a senhora Mariana ali para 

câmera que vai ser levado daqui o defunto.   (CASTELO BRANCO, p.120, 2008). 

 

 

           No caso da protagonista Teresa, seu papel é representar o modelo de mulher ideal da 

burguesia do século XIX, pois ela é moça meiga e gentil, que não tem voz ativa dentro do 

romance, Teresa representa o padrão feminino definido pela sociedade da época, nossa   

protagonista é uma personagem submissa, que não tem coragem para enfrentar seu pai e viver 

um amor envolvente e avassalador com Simão. 

           Teresa passa todo o romance em constante tristeza e sofrimento, porém não tem a 

atitude de desacatar seu pai para mudar essa situação, seu maior dilema é viver a paixão com 

o seu amado Simão. Ela, por sua vez, ao contrário de Simão não é uma pessoa individualista, 

pois prefere o sofrimento ao ter que contrariar seu pai, ela se dedica a encontrar uma solução 

para ficar com o seu amado, porém sabe que a concretização dessa paixão é impossível. 

          No romance Teresa tem um papel essencial, pois representa ao leitor os acontecimentos 

de uma forma intensa e verossímil, suas atitudes e movimentos estão interligadas a obra, 

propiciando, assim, essa visão. Ainda podemos ressaltar que Teresa é um personagem plana, 

pois a sua construção dentro do romance acontece em torno de uma única ideia, mantendo-se 

na mesma posição do início até o fim, pois mesmo com todos os empecilhos para ficar com o 

seu amado, ela não desiste, e cada dia mais essa paixão só aumenta. Segundo Nunes (2000), 

Teresa é tida como uma personagem de costumes, ou seja, ela pode ser compreendida 

independente da dramaticidade da trama, pois é formada características comuns que facilitam 

a compreensão do leitor. 

           Teresa representa a mulher do século XIX, suas vontades e seus anseios, sendo 

submissa ao pai, e, não tendo autonomia para tomar as suas próprias decisões, se entregando, 

assim, a total tristeza que acaba acarretando a sua morte. A morte da protagonista é o ápice do 

romance, pois é após a sua morte que vão se desencadear as demais mortes, e assim, o 

romance termina. 

Ao anoitecer daquele dia, pediu Teresa os sacramentos, e comungou à grade do 

coro, onde se foi amparada à sua criada. Parte das horas da noite passou-as sentada 

ao pé do santuário de sua tia, que toda a noite orou. Algumas vezes pediu que a 

levassem à janela que se abria para o mar, e não sentia ali a frialdade da viração. 

Conversava serenamente com as freiras, e despedira-se de todas, uma a uma, indo 
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por seu pé às celas das senhoras entrevadas para lhes dar o beijo de despedida. 

(CASTELO BRANCO, p.112, 2008). 

 

            Já a personagem Mariana não é uma dos protagonistas, porém ela também é 

fundamental dentro do romance, ela é a peça chave, usada para formar um triangulo amoroso 

no romance, pois Teresa ama Simão, e esse por sua vez também ama Teresa, até um dado 

momento em que conhece Mariana e acaba ficando confuso em relação aos seus sentimentos. 

          Mariana tem o perfil muito parecido com Teresa, pois ela também é uma boa moça, 

ingênua e submissa ao pai e a Simão, ela passa os seus dias alimentando uma paixão 

avassaladora por Simão, porém essa paixão não é totalmente correspondia por Simão, e em 

decorrer desse amor ela passa a viver em função dele.   

           Ela também vai relembrar a posição da mulher burguesa na sociedade do século XIX, 

com as mesmas ilusões, anseios e medos. A personagem não tem muitas ações na trama, 

podemos classifica-la como uma personagem plana, pois as suas atitudes não vão mudar 

durante o desenrolar do romance, ela se dedica a Simão do começo ao fim da obra; podemos 

dizer também que Mariana é uma personagem de costumes, pois representa fielmente os 

traços da mulher burguesa, fazendo com que o leitor se identifique com a obra. 

          Assim, podemos dizer que a personagem alimenta uma paixão platônica por Simão, e a 

força de seu amor é tão poderosa que quando ela percebe que Simão morreu e foi atirado ao 

mar, ela decide ir com ele, e também se joga me meio a imensidão de águas, pois para ela a 

vida não teria sentido sem seu amado, chegando assim ao fim do romance.            

Viram-na, um momento, bracejar, não para resistir à morte, mas para abraçar-se ao 

cadáver de Simão, que uma onda lhe atirou aos braços. O comandante olhou para o 

sitio donde Mariana se atirara, e viu, enleado no cordame, o avental, e à flor da água, 

um rolo de papéis, que os marujos recolheram na lancha. Eram, como sabem a 

correspondência de Teresa e Simão. (CASTELO BRANCO, p.121, 2008). 

           

           Analisaremos agora, o tempo dentro do romance, “a temporalidade é outro componente 

sintático-semântico da narrativa, em que se salientam as relações passado-presente-futuro e os 

mecanismos aspectuais incoativo-durativo-terminativo” (D’ONOFRIO, 2007, p. 84) para a 

realização da análise é importante ressaltar as experiências individuais, sociais e culturais, 

externas ou internas dos personagens, já que as mesmas interferem na construção do tempo, 

de uma forma direta ou indireta. 

           Podemos perceber que o romance tal como em Werther é repleto de situações que 

envolvem o tempo, por exemplo temos o tempo cronológico, de acordo com D’ Onofrio 

(2007), é o tempo do relógio, que é marcado pelas: “horas, minutos, segundos” (p.85), que é 

formado pela ordem em que os fatos acontecem, ou seja, os acontecimentos se passam de uma 
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forma casual, em uma relação entre os personagens e suas ações. Elas acontecem de uma 

maneira lógica; então um evento antecede o outro, e o próximo só acontece sendo proveniente 

da ação anterior. É a partir da paixão que surge entre Simão e Teresa que vão se 

desencadeando os demais fatos de uma forma linear, seguindo a ordem temporal, composto 

por horas, dias, meses, anos; desse modo, as datas são utilizadas para situar o leitor durante a 

leitura do romance, esse aparece muitos nas cartas que são utilizadas por nossos personagens 

para manterem essa paixão.  

As quatro horas e um quarto, acordou a natureza toda em hinos e aclamações ao 

raiar da alva. Os passarinhos trinavam na cerca do mosteiro melodias interrompidas 

pelo toque solene das ave-marias na torre. O horizonte passara de escarlate a 

alvacento. A púrpura da aurora, como labareda enorme, desfizera-se em partículas 

de luz, que ondeavam no declive das montanhas, e se distendiam nas planícies e nas 

várzeas, como se o anjo do senhor, a voz de Deus, viesse desenrolando aos olhos da 

criatura as maravilhas do repontar dum dia festivo. (CASTELO BRANCO, p.67, 

2008). 

 

          No romance, também podemos encontrar o tempo psicológico, de acordo com 

D’Onofrio (2007) é o tempo das memórias, das recordações, das fantasias e das expectativas e 

que não se sustentam no tempo linear, “não é o tempo absoluto, mensurável por meio de 

padrões fixos” (p.85), formado por situações imprecisas, que acabam a fundir o passado com 

o presente, envolvendo sentimentos e lembranças. Por exemplo Teresa relembra seu amado e 

os poucos momentos em que estiveram juntos. Essa ação de relembrar os acontecimentos 

vividos no passado, possibilita uma certa aproximação entre os personagens. 

Teresa, apesar de sua dor, não pode reprimir uma risada, lembrando-se da vida de 

Deus com os anjos que as esposas do Senhor ali viviam, no dizer da madre prioresa. 

Pouco depois, entrou a prelada com a ceia, e saíram as duas freiras.  (CASTELO 

BRANCO, p.45, 2008). 

 

           Desse modo, podemos perceber que o tempo é essencial para a obra, porque situa os 

acontecimentos e relatos, e também possibilita a conexão entre o imaginário e o real, pois, 

para que nossa imaginação consiga se situar ao romance, é necessário o uso do tempo. 

           Nos romances do século XIX, era predominante o uso temporal cronológico, 

principalmente em obras constituídas por epistolas, como é o caso do romance Amor de 

Perdição, pois a subjetividade usada na obra possibilita a abertura da narrativa ao tempo 

vivido; então, o tempo se torna indispensável para a obra. 

           No que diz respeito ao espaço da obra, ele é fundamental já que, durante quase todo o 

romance os personagens descrevem os ambientes em que estão. Tais descrições são essenciais 

para fixar quase que fotograficamente, o ambiente que eles relatam, e é por meio dos relatos 

dos personagens no decorrer da história que conseguimos formar a representação dos 

ambientes. O espaço também tem a função de tornar a obra verossímil, pois é por meio dele 
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que o leitor pode se localizar. No caso de amor de perdição o leitor é situado por meio dos 

locais em que os personagens estão, como a cidade, o convento, o porto, entre outros. 

Enquanto a Teresa, resolveu Albuquerque encerrà-la num convento do Porto, e 

escolheu Monchique, onde era prioresa uma próxima parenta. Escreveu à prelada 

para lhe preparar aposentos, e ao procurador para negociar as licenças eclesiásticas 

para a entrada. Todavia, receando o velho algum incidente no espaço de tempo que 

medeava até so conseguirem as licenças, resolveu não ter consigo Teresa, e solicitou 

a retenção temporária dela num convento de Viseu.  (CASTELO BRANCO, p.42, 

2008). 

  

         Assim, podemos notar que o uso da geografia literária é usada na obra para situar 

lugares fictícios como reais, expondo as aventuras dos personagens, deixando claro para o 

leitor a dimensão de seus escritos. Na obra também podemos notar a presença da ambientação 

que segundo (DIMAS, 1994 p. 06) “poderá ser prioritário e fundamental no desenvolvimento 

da ação, quando não é determinante” provoca na narrativa a noção de determinado ambiente, 

assim, Teresa, no desenvolver do romance se encontra em alguns ambientes que por meio de 

suas descrições ela consegue passar uma representação de seus sentimentos e da conduta 

humana. Também podemos encontrar na obra a ambientação reflexa que possibilita a 

percepção do personagem sem a necessidade de narrador, ou seja, demostra de forma clara a 

posição dos personagens dentro da obra, essa ambientação é muito importante para a 

desenvoltura do romance. Ainda podemos ressaltar que a ambientação dentro do romance 

acontece de forma obliqua, pois, é perceptível a harmonia entre os personagens, o espaço e as 

suas ações.  

       

Na véspera da sua ida para Coimbra, estava Simão Botelho despedindo-se da 

suspirosa menina, quando subitamente ela foi arrancada da janela. O alucinado moço 

ouviu gemidos daquela voz que, um momento antes, soluçava comovida por 

lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça; contorceu-se no seu quarto 

como o tigre contra as grades inflexíveis da jaula. Tece tentações de se matar, na 

impotência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite passou-as em raivas e 

projetos de vingança. Como amanhecer esfriou-lhe o sangue, e renasceu a esperança 

com os cálculos. (CASTELO BRANCO, p.17, 2008). 

 

           No romance também podemos encontrar os espaços particulares e restritos, sendo os 

espaços internos do romance que são escritos à partir de características especificas.       

           
A lâmpada do oratório lançava um frouxo raio sobre a cadeira em que Teresa pusera 

os seus vestidos. Desceu da cama, ajoelhou ao pé da cadeira, e escreveu a Simão, 

relatando-lhe minuciosamente os sucessos daquele dia. A carta rematava assim... 

(CASTELO BRANCO, p.48, 2008). 

 

          Na obra, percebemos as situações psicológicas e as descrições espaciais as quais os 

personagens se relacionam, ou seja, Teresa descreve os ambientes em que está de acordo com 
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o seu estado psicológico, ora em momentos de alegria, ora em momentos de tristeza, assim, 

seu estado emocional vai interferir de maneira direta nas descrições. 

          No romance, também encontramos o espaço. Nele, podemos ressaltar o sofrimento de 

Teresa, as angústias que ela vai relatando ao longo do romance, como a falta que sente de 

Simão, as brigas com o seu pai e o casamento imposto com Baltasar. 

           Já o espaço público na obra trabalha com os padrões sociais impostos pela sociedade 

do século XIX, como por exemplo a cena em que Simão é condenado, e seu pai tenta intervir 

na situação de seu filho, porém de início não tem sucesso, pois seu filho acaba sendo 

removido para a cadeia do Porto.  

Maior imprudência - replicou o velho - é conservá-la no Porto, onde,a estas horas, 

deve estar o malvado matador de meu sobrinho. Talvez não sabia a prima?... Pois é 

verdade: o patife do corregedor saiu a campo em defesa dele, e conseguiu que o 

tribunal da Relação lhe aceitasse a apelação da sentença, passado o prazo da lei; e, 

não contente com isto, fez que o filho fosse removido para as Cadeias do porto. Eu 

agora trabalho para que a sentença seja confirmada, e espero consegui-lo; mas, 

enquanto o assassino aqui estiver, não quero que minha filha esteja no Porto. 

(CASTELO BRANCO, p.86, 2008). 

 

          Podemos ainda dividir o ambiente da obra em claro e escuro, nos momentos claros 

podemos apresentar as cenas de felicidades e contemplação do romance, que vão ser os 

poucos encontros de Simão e Teresa, a sua ida para Coimbra em busca de melhorias para ficar 

com a sua amada e também temos os momentos em que Mariana está junto a Simão, pois para 

ela eram momentos de paz e alegria. Já o ambiente escuro dentro romance vai relatar os 

empecilhos que Simão e Teresa passam para ficarem juntos, o convento local em que Teresa 

passava os dias em total tristeza e melancolia, a morte de Baltasar provocada por Simão. 

Esses sentimentos perversos vão marcar claramente a escuridão na obra. 

 
Baltasar Coutinho lançou-se de ímpeto a Simão. Chegou a apertar-lhe a garganta nas 

mãos; mas depressa perdeu o vigor dos dedos. Quando as damas chegaram a 

interpor-se entre os dois, Baltasar tinha o alto do crânio aberto por uma bala, que lhe 

entrara na fonte. Vacilou um segundo, e caiu desamparado aos pés de Teresa. 

(CASTELO BRANCO, p.69, 2008). 

 

 

 

         Também podemos notar a presença da natureza durante alguns momentos do romance, 

ela é utilizada como forma de refúgio. Ela representa uma forma de escapismo de todos os 

problemas, essa vai representar a primavera, que renova as esperanças de Teresa em ficar com 

seu amor; as águas que vão representar o amor como fonte de vida; as brisas e árvores que 

vão propiciar um ar refrescante para a descrição da narrativa e a proteção dos personagens em 

meio aos problemas. 
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         Encontramos também o ritmo da narrativa que está presente na obra; podemos dividi-lo 

em duas etapas, a primeira é a fase do desvio da narrativa, essa refere-se aos momentos em 

que Simão está agitado, eufórico, como na cena em que discute com Albert, e acaba o 

agredindo. A outra etapa que podemos citar é o suspense da narrativa, pois temos várias 

descrições de ambientes escuros e sombrios que remetem a um certo suspense na obra. Um 

dos fatos que podemos citar é a morte de Mariana, que se atira ao mar, dando fim a sua vida. 

          Ainda, podemos ressaltar as fases de abertura e alargamento na narrativa, ambas 

caminham juntas, pois a abertura possibilita a antecipação dos acontecimentos, ou seja, o 

ambiente possibilita a antecipação dos acontecimentos, ou seja, o ambiente propõe uma certa 

percepção de alguns fatos que ainda vão acontecer, por exemplo quando Teresa vai se 

entregando a tristeza, podemos imaginar que ela vai acabar morrendo. Já o alargamento nos 

remete a uma lembrança do fato que já aconteceu. Ou seja, os ambientes utilizados nos fazem 

lembrar de alguma situação que os personagens já sofreram ao longo do romance. 

 
Que me importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida a nossa esperança de 

há três anos? Poderias tu com a desesperança a com a vida, Simão? Eu não podia. 

Os instantes do dormir eram os escassos benefícios que Deus me concedia; a morte é 

mais que uma necessidade, é uma misericórdia divina, uma bem aventurança para 

mim. (CASTELO BRANCO, p.117, 2008). 

 

 

          O espaço utilizado para redigirem as cartas é o espaço fechado, pois elas são compostas 

em lugares reservados, longe de movimentação. Nesse espeço Simão e Teresa conseguem 

expressar os sentimentos mais profundos e proibidos que sente, pois é nesse ambiente que eles 

se afastam da representação da realidade e da sociedade burguesa. 

           Assim, a conexão entre personagem e ambiente produz, na obra, a representação de 

humanização dos personagens, Teresa torna-se companheira dos ambientes em que se 

encontra, como se pertencesse ao ambiente e vice versa, enfim, o espaço está ligado aos 

sentimentos, ações, reações e a tudo o que acontece na obra. 

           Ao que diz respeito ao narrador, uma peça fundamental para o desenvolvimento do 

romance, pois, sem ele não é possível a desenvoltura do discurso na narrativa. Ele tem a 

função de relatar os acontecimentos e ações dentro da obra, não sendo necessariamente ele 

quem sofre as ações, porém é ele quem as relata. 

           No romance segundo GENETTE (1995), o narrador tem o poder para descrever e 

analisar os personagens, as, suas ações, os pensamentos e as situações relacionadas à 

narratividade do mesmo. Para que esta ocorra com sucesso dentro do romance é necessário 
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um conjunto de três vértices indispensáveis, ou seja, a relação entre narrador, narratário e a 

história que se conta. 

           Desse modo a determinação temporal dentro da obra acontece por meio do narrador, 

assim, o tempo da narração permite que a história seja contada em diversos tempo, como: 

passado, presente e futuro. Em Amor de Perdição, podemos notar que o narrador utiliza toda a 

variedade temporal, pois ao mesmo tempo em que ele relata acontecimentos do passado, 

aborda o presente e pensa em um possível futuro. 

           Entretanto o tempo que prevalece no romance é o tempo ulterior, ou seja, a narrativa 

acontece no passado, pois, a partir do momento em que os personagens escrevem as cartas, os 

fatos já ocorreram; porém também está a presente a temporalidade intercalada, que se camufla 

com as ações dos personagens.  

           Podemos notar que o uso do gênero epistolar dentro do romance possibilita, ao 

narrador, inserir seu ponto de vista em relação aos fatos que relata, e também tem a 

possibilidade de ao mesmo tempo ser personagem da trama. Esse é o caso do protagonista 

Simão, pois ao mesmo em que ele relata os acontecimentos ele também acaba convencendo o 

leitor de que é um herói sofredor, por não ficar com sua amada. 

           O romance também é composto por várias situações de analepses, pois em vários 

momentos os personagens repensam suas ações e atitudes, como por exemplo o momento em 

que Simão se desespera e acaba tirando a vida de Baltasar, as lembranças de Teresa enquanto 

se recordava de seu amado, as angústias que ela sofria e a profunda tristeza da personagem, 

que acaba gerando a sua morte. 

              

Não receies nada por mim, Simão. Todos estes trabalhos me parecem leves, se os 

comparo aos que tens padecido por amor de mim. A desgraça não abala a minha 

firmeza, nem deve intimidar os teus projetos. São alguns dias de tempestade, e mais 

nada. Qualquer nova resoluções que meu pai tome dir-ta-ei logo, podendo, ou 

quando puder. A falta das minhas notícias deves atribuí-la sempre ao impossível. 

Ama-me assim desgraçada, porque me parece que os desgraçados são os que mais 

precisam de amor e de conforto. Vou ver se posso esquecer-me, dormindo. Como 

isto é triste, meu querido amigo!... Adeus.(CASTELO BRANCO, p.48, 2008). 

            

           Ainda podemos notar que o romance é narrado por dois narradores, ou seja, na maioria 

das vezes quem narra os fatos para o leitor é Simão, personagem principal da trama que narra 

os fatos ao mesmo tempo em que os vive. Assim o narrador é um narrador presente, 

intradiegético, “Insistamos no facto de que o carácter eventualmente fictício da instância 

primeira não modifica mais essa situação que o carácter eventualmente real” (GENETTE, 

1995, p. 228), pois sua existência é apenas no mundo ficcional. Então Simão é um narrador 
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autodiegético, “Haverá, pois, pelo menos, que distinguir no interior do tipo homodiegético 

duas variedades: uma que o narrador é o herói da narrativa... o termo, que se impõe de 

autodiegético” (GENETTE, 1995, p. 244), ele também atua como herói no romance, a escolha 

deste narrador propicia ao romance uma visão mais verossímil dos fatos, pois relata os 

acontecimentos, a angustia e o sofrimento é o próprio Simão.  

- Obrigado meu amigo, aproveitarei os seus bons serviços quando me forem 

necessários. Esta noite hei de ir, como fui a noite passada, a Viseu. Se houver 

novidade, então veremos o que há de fazer. Conto com vos semecê, e creia que tem 

em mim um amigo. (CASTELO BRANCO, p.32, 2008). 

 

           Também temos a presença do narrador em terceira pessoa que narra os acontecimentos 

pertencentes a outra pessoa, e não a ele mesmo, desse caso o narrador é ausente, pois não tem 

participação no romance. Então o narrador é heterodiegético, “Distinguir-se-ão, pois, dois 

tipos de narrativas: uma de narrador ausente da história que conta... nomeio por razões 

evidentes, heterodiegético” (GENETTE, 1995, p. 244), nesse caso ele relata as intenções dos 

personagens durante a trama, ele também auxilia o leitor durante a obra. 

Descera o acadêmico ao pátio, depois de abraçar a mãe e irmãs, e beijar a mão do 

pai, que para esta hora reservara uma admoestação severa, a ponto de asseverar-lhe 

que todo o abandonaria se ele caísse em novas extravagancias. Quando metia o pé 

no estribo, viu a seu lado uma velha mendiga, estendeu-lhe a mão aberta como quem 

pede esmola, e na palma da mão, um pequeno papel. Sobressaltou-se o moço; e, a 

poucos passos distante de sua casa, leu essas linhas... (CASTELO BRANCO, p.17, 

2008). 

 

          Desse modo, podemos dizer que o narrador autodiegético como é o caso de Werther, 

relata os acontecimentos de acordo com o seu ponto de vista sobre a história, causando, assim, 

uma possível influência sobre os leitores, pois esse tipo de narração tem o poder de persuadir 

o leitor, e representar apenas fatos que para ele são relevantes.  

           Amor de Perdição gerou uma nova visão romântica, pois a obra foi uma revolução 

tanto em relação a estrutura do romance, baseando no gênero epistolar, quanto em relação ao 

enredo, que representa uma paixão avassaladora e sem limites, marcando as características do 

Romantismo no século XIX.   

            Em seguida iremos comparar as obras e concluir o nosso trabalho. 

 

 

3 Comparação e Conclusão. 

          Ao analisarmos os dois romances podemos perceber que é relevante a influência da 

obra Os sofrimentos do Jovem Werther em Amor de Perdição, primeiramente porque a obra 

de Goethe foi o primeiro romance romântico publicado no mundo; ela também traz uma 
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estrutura inovadora junto ao enredo, o uso das epistolas, essas vão propiciar à obra mais 

veracidade, o romance também vai desenvolver uma nova forma de representar o ser humano, 

mais subjetiva e menos racional. 

          Tais fatores foram de extrema importância para o desenvolvimento de vários outros 

romances, como é o caso de Amor de Perdição, pois essa obra também vai abordar em seu 

enredo um romance romântico, a representação do homem de uma forma mais subjetiva, 

sendo que a sua construção também se da por meio de epistolas, como é o caso de Werther. 

          Podemos perceber que o enredo de ambas as obras são muito parecidos, pois tanto em 

Os sofrimentos do jovem Werther e Amor de Perdição temos a luta de dois personagens para 

ficarem juntos e concretizarem o seu amor, além disso, em ambas as obras, temos um terceiro 

personagem que sofre por um amor não correspondido, formando-se, assim, um triângulo 

amoroso, e nelas os personagens passam por algum impedimento para a concretização dessa 

paixão. 

           No caso de Werther essa paixão acontece entre ele e Charlotte que se apaixonam 

perdidamente, porém a concretização dessa paixão é impossível porque Charlotte já tem um 

compromisso com outra pessoa, ou seja, ela é noiva de Albert. E este é um terceiro 

personagem que é fundamental para compor o triângulo amoroso, em meio a muitos dilemas 

que os personagens passam, Werther acaba cometendo o suicídio, pois é a única válvula de 

escape que ele encontra para libertar-se da paixão que sente pela personagem, a obra também 

é construída por meio do gênero epistolar, uma inovação para a escrita do século XIX. 

          Já em Amor de Perdição, a paixão acontece entre Teresa e Simão, os jovens são filhos 

de duas famílias que se odeiam, e tal motivo é responsável por impedir os dois de ficarem 

juntos, em meio aos dilemas que os jovens enfrentam, surge Mariana essa também vai se 

apaixonar por Simão, como já vimos na obra anterior também vai surgir um triângulo 

amoroso, ela porém não consegue conquistar Simão. Teresa acaba morrendo de tristeza por 

viver longe de seu amado, Simão também acaba morrendo e Mariana se atira ao mar para 

morrer com seu amado, toda a trama se desenvolve por meio de epistolas como vimos na obra 

anterior. 

          Ambas vão contribuir para desenvolver uma nova visão para a sociedade burguesa, pois 

os enredos abordam o homem na sua forma mais pura e intensa, prezando por viver um amor 

sem barreiras e medos, o uso da carta como constituinte desse amor vai tecer a história de 

uma maneira mais clara e fiel aos fatos. 

          Em relação aos personagens, podemos notar que Werther é um personagem esférico, 

ele vai nos surpreender a todo momento durante o romance, ele também vai representar o 
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papel do homem na sociedade, pois suas atitudes são extremas e impactantes, o que vai gerar 

uma grande polemica na sociedade burguesa. Ele também vai usar as cartas para relatar todos 

os seu medos, anseios e vontades, pois é nelas que ele tem liberdade para se expressar. 

          Já Simão também é um personagem esférico, que vai mudar a todo momento, ele vai 

marcar a oposição a burguesia, pois as suas atitudes eram mal vistas perante a sociedade, ele 

também faz uso das cartas para se comunicar com sua amada, no período em que estão 

distante.  

          Desse modo podemos dizer que Werther vai influenciar na construção de Simão, sendo 

muito parecidos, pois passam pelos mesmos dilemas, enfrentam os preceitos impostos pela 

sociedade burguesa, gerando uma nova representação do ser humano, e também relatam todos 

os seus dilemas nas cartas, uma forma mais clara de marcar os sentimentos. 

          Já a personagem Charlotte é uma personagem plana pois ela não tem muita ação na 

trama, mesmo amando Werther não desfaz o seu compromisso para viver com seu amando. 

Ela vai representar o papel da mulher na sociedade burguesa, uma moça submissa, que passa a 

maior parte do seu tempo a cuidar da família. 

          Teresa também é um personagem plana, como Charlotte, ela também não passa por 

muitas mudanças na trama, ela também vai representar o papel da mulher na sociedade XIX, 

uma personagem sem voz ativa e submissa ao pai. 

          Ambas vão ser de extrema importância para os romances, pois elas vão representar as 

jovens apaixonadas na sociedade burguesa daquela época, vão marcar o papel da mulher na 

sociedade burguesa do século XIX, e a escrita das cartas usadas para construir o romance são 

essenciais primeiro porque dava autonomia para que elas escrevessem seus sentimentos mais 

profundos e segundo porque vai demarcar bem as jovens da época, pois muitas tinham o 

hábito de escrever em diários.  

          Albert também é um personagem plano, pois suas atitudes não vão variar durante o 

desenrolar do romance, ele vai representar o homem burguês, suas atitudes são centradas e 

calculadas. 

          Já Mariana também é uma personagem plana, ela como no caso das demais 

personagens femininas vai representar o papel da mulher na sociedade burguesa XIX, com 

todos os medos e anseios das jovens burguesas. 

          Na trama esses dois personagens vão desenvolver o papel de coadjuvantes no romance, 

pois eles formam o vértice que faltava no triângulo amoroso, seus anseios e medos vão 

representar os sentimentos vividos por toda a sociedade burguesa.    
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Quanto ao tempo dentro das obras, podemos perceber que no romance Os sofrimentos do 

jovem Werther, o tempo que prevalece é o cronológico pois a narrativa se da por meio das 

cartas, essas são demarcadas por dias, meses e anos, mas também há a presença do tempo 

psicológico dentro do romance, pois os personagens passam o desenrolar da narrativa 

recordando acontecimentos passados. 

           Já na obra Amor de Perdição, a estrutura do tempo é a mesma de Werther, pois o que 

prevalece é o tempo cronológico, pois o romance é composto por cartas, porém também 

encontramos a presença do tempo psicológico, pois os personagens passam por várias 

situações de recordações de acontecimentos passados. 

          Em ambas notamos que a utilização do gênero epistolar vai inovar as estruturas dos 

romances, e o uso do tempo na narrativa vai contribuir consideravelmente para uma nova 

construção do modo de pensar do ser humano, pois a partir desse momento eles passam a 

refletir sobre as ações passadas. 

          Quando ao espaço dentro dos romances, podemos notar que na primeira obra ele é 

extremamente fundamental, pois ele é usado para descrever os locais que o protagonista da 

trama se encontra, na obra temos espaço geral e amplo, o espaço particulares e restritos, 

espaço privado e público, Werther vai relatar os espaços de acordo com o seu estado de 

espirito, pois quando ele está bem o espaço é descrito de uma forma boa, e quando está mal o 

espaço é descrito de uma forma ruim. 

          Já na segunda obra ele também é de muita importância, pois é por meio do espaço que 

vamos descobrir onde os personagens se encontram e se situam, nela também encontramos 

vários espaços como geral e amplo, espaço particulares e restritos, espaço privado e público, 

as descrições também vão variar de acordo com o estado de espirito dos personagens como no 

caso do Werther. 

          O espaço vai contribuir dentro dos romances para situar os leitores em relação aos 

personagens, ele também é muito importante em ambas as obras para identificarmos o estado 

de espirito dos personagens. O espaço também vai contribuir para os personagens redigirem 

as cartas, pois é nesses espaços que os personagens ficam mais à vontade para escreverem. 

          Agora falaremos sobre os narradores presentes nas duas obras, o narrador é uma peça 

fundamental para o romance, pois é por meio dele que vamos saber de todos os 

acontecimentos e fatos que a história aborda. No caso de Werther temos a presença de dois 

narradores, o primeiro é ele mesmo, nesse caso a narrativa acontece em primeira pessoa, ou 
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seja, ele é um narrador autodiegético. Já o segundo narrador presente no romance é em 

terceira pessoa, ou seja, um narrador heterodiegético, ele não participa do romance. 

          No caso de Amor de Perdição também temos a presença de dois narradores, o primeiro 

acontece em primeira pessoa como na obra anterior, sendo, assim, um narrador autodiegético. 

Já o segundo narrador é em terceira pessoa, esse não participa da história, sendo um narrador 

heterodiegético. 

          A presença dos narradores são muito importantes dentro dos romances, porque eles tem 

a função de narrar os acontecimentos e situar o leitor durante a leitura da obra, o narrador em 

primeira pessoa conta a história de uma forma mais intensa e verossímil, enquanto o narrador 

em terceira pessoa não participa ativamente da trama, ou seja, ele tem a função de localizar o 

leitor em meio aos acontecimentos. 

           Desse modo podemos concluir que fica evidente a influência da obra Os sofrimentos 

do Jovem Werther em Amor de Perdição, pois as características presentes em Werther, são as 

mesmas presentes em Amor de Perdição, tanto em relação ao enredo, como em relação a 

estrutura das obras. 

           Ambas são estruturadas pelo gênero epistolar, estrutura que inovou os romances do 

século XIX, pois causavam grande impacto na sociedade burguesa, relatando os desejos mais 

profundos e adormecidos, elas também relatam uma paixão impossível entre dois jovens, que 

por motivos distintos são impedidos de ficarem juntos, há também a presença de uma terceira 

pessoal em ambos os romances que sofre por um amor não correspondido e ambas temos um 

desfecho trágico no final. 

            Desse modo, ambas as obras vão propiciar uma nova representação do ser humano, 

após esses romances temos uma nova concepção, sobre a posição do homem na sociedade, 

seu papel em relação aos preceitos impostos pelos padrões sociais, o homem vai ser 

representado de uma forma mais subjetiva e menos racional. 

           Enfim a partir desta comparação podemos notar a importância dessas obras para a 

sociedade da época, suas influências refletem até nos dias atuais, pois é por meio dela que 

podemos entender com a mais clareza o gênero epistolar, os personagens, o enredo e a 

representação do ser humano, como um ser que está disposto a se arriscar e viver as suas 

vontades de uma forma intensa e voraz.  
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