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RESUMO: Publicada em 1862 por Camilo Castelo Branco, a novela Amor de Perdição é o que se pode 

considerar o marco do ultrarromantismo português. Assim como Almeida Garrett, Camilo é tido como 

um dos maiores representantes do Romantismo português e um dos grandes mestres da prosa literária 

do séc. XIX. Na obra em pauta o autor trata do amor impossível, e discute a oposição entre os 

sentimentos individuais e os limites impostos pela sociedade – o que caracteriza o clássico amor 

impossível –, como também confirma para o herói romântico sua triste sina. O narrador-autor na 

introdução da obra deixa claro o fim do herói da história “Amou, perdeu-se e morreu amando”. O 

amor, nas obras deste período, em que o personagem romântico leva suas idealizações ao extremo e 

não mede esforços para alcançar seus objetivos, é visto como sinônimo de sofrimento, para o qual uma 

das possíveis fugas é a morte. Nesse contexto, Amor de Perdição tornou-se um clássico da Literatura 

portuguesa, em cujo enredo se pode perceber a interferência da obra de Shakespeare, o que lhe valeu 

o título de “Romeu e Julieta lusitano”. O título do romance em estudo, portanto, já sugere de antemão 

o tipo de final que tem servido como uma espécie de sinal ao leitor (o amor teve como consequência a 

perdição de todos os envolvidos). O presente artigo propõe inicialmente uma breve introdução sobre a 

biografia do autor para, em seguida, mostrar, através da análise da obra e da caracterização de certos 

personagens, como a narrativa reflete, de certa forma, a vida atribulada de Castelo Branco, fruto, em 

parte, de suas grandes paixões amorosas.  
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Introdução 

A literatura ultrarromântica tem características peculiares marcadas, sobretudo, pelo 

exagero das paixões e dos sentimentos amorosos elevados ao seu mais alto grau.  Camilo 

Castelo Branco expressou de forma clara essas características em sua obra Amor de Perdição 

dentro de um estilo passional e pitoresco.  

Castelo Branco nasceu em Lisboa no dia 16 de março de 1825, foi historiador, tradutor, 

romancista, cronista, dramaturgo e crítico. Ainda jovem Camilo fica órfão. Casa-se muito cedo 

com Joaquina Pereira. Dois anos depois, abandona-a com um filhinho nos braços. Em  Trás-os-

Montes, onde então vivia, conheceu outra mulher, por quem se apaixonou. Por causa desse 

amor, teve de fugir para Lisboa. Anos mais trade, conheceu Patrícia Emília. Depois de tê-la 
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raptado, foi preso no Porto e passou onze dias na cadeia da Relação do Norte. Finalmente, 

depois de muitos amores mal resolvidos, Camilo encontra Ana Plácido, noiva e, pouco depois, 

esposa de um Conselheiro. Pedido de amores, Camilo tenta uma saída romântica para sua 

violenta crise sentimental e refugia-se no seminário, que, entretanto, abandona. Finalmente, 

Ana Plácido decide ligar-se a ele definitivamente. Acusados de adultério, os dois amantes 

andam foragidos um tempo, até que são presos na cadeia da relação, onde Camilo escreveu 

Amor de perdição, Romance de um Homem Rico e parte de Doze Casamentos Felizes.  

             Residindo no Porto, dedica-se ao jornalismo e à literatura. Escreveu mais de duzentos 

e sessenta obras predominantemente românticas.  No entanto, algumas de suas obras já 

apresentavam certos traços realistas devido a certos temas que abordava entre os quais se 

incluíam a sátira e a crítica social, consideradas, por isso, de transição para o Realismo.  

              Em dado momento de sua vida Camilo contraiu sífilis, o que lhe causou grave 

problema nos olhos. Diante da ameaça da cegueira, decidiu pela tão propagada “morte 

romântica” na sua obra, e cometeu suicídio, para fugir da penosa realidade que o aguardava. 

 

Enredo de Amor de Perdição 

O romance Amor de Perdição apresenta um enredo simples e caracteriza-se como uma 

obra de amor trágico em que os apaixonados buscam uma realização amorosa que é impedida 

por obstáculo familiar. O livro narra a história do amor impossível de dois jovens, Teresa e 

Simão, de famílias rivais, Albuquerque e Botelho, fato que impede o seu amor.  

Simão, filho de Domingos Botelho e Rita Preciosa, tinha duas irmãs e um irmão mais 

velho chamado Manuel Botelho. É apresentado na narrativa como problemático, desordeiro, a 

“vergonha da família”.  

A vida do jovem, porém, tem uma reviravolta quando ele conhece Teresa de 

Albuquerque, filha de Tadeu de Albuquerque, rival de sua família. O romance é mantido em 

segredo pelos dois amantes, que não se falam, porque não têm ocasião para isso, e se 

comunicam por cartas, através de uma mendiga.  

Simão volta para Coimbra e se dedica como nunca aos estudos, para ter condições para 

construir um futuro com Teresa. Nesse período Teresa se torna amiga de Ritinha, irmã de 

Simão, as duas trocam segredos e em uma dessas conversas o pai de Teresa escuta a filha dizer 

que ama Simão. Enfurecido quer obrigá-la a casar com seu primo Baltasar, mas Teresa contraria 

a vontade do pai, negando-se a aceitar tal casamento.  



Para pressionar a filha o pai diz que vai mandá-la para o convento; mas isso não faz a 

moça mudar de ideia. Teresa não mede esforços para ficar com Simão, abre mão de sua 

liberdade e prefere ficar no convento a casar com seu primo Baltasar. A citação a seguir revela 

a atitude do pai diante da rebeldia da filha: 

 

Hás de casar! Quero que cases! Quero!... Quando não, amaldiçoada e 

serás para sempre, Teresa! Morrerás num convento! Esta casa irá para 

teu primo! nenhum  infame há de aqui por um pé nas alcatifas de meus 

avós. Se és uma alma vil, não me pertences, não és minha filha, não 

pode herdar apelidos honrosos, que foram pela primeira vez insultados 

pelo pai desse miserável que tu amas! Maldita sejas! Entra nesse quarto, 

e espera que daqui te arranquem  para outro, onde não verás um raio de 

sol. (CASTELO BRANCO,  s/d, p. 37)  

 

 Sabendo da imposição do pai de mandar Teresa para o convento, Simão Botelho decide 

voltar para Viseu, pois sabe que sua amada sofre. No entanto, não volta para a casa de seus pais 

mas sim para a casa de João da Cruz, um ferrador conhecido da família, que se torna um servo 

fiel para Simão e promete ajudar o rapaz no seu romance com Teresa.  

Entretanto, João da Cruz tem uma filha chamada Mariana, que se apaixona 

perdidamente por Simão, o trata com muito carinho e dedicação, apesar de Simão não 

demonstrar nenhum sentimento amoroso pela moça. 

Quando Teresa fica sabendo que Simão está na cidade marca um encontro no dia de seu 

aniversário, sempre por meio de cartas. No dia marcado, porém, a moça é seguida e tem de 

remarcar o encontro para o dia seguinte. Conhecedor do fato, Baltasar arma uma emboscada 

para o seu rival. Simão e seus amigos fogem perseguidos pelos homens do primo de Teresa. 

Nesse confronto Simão é ferido, mas mata um dos perseguidores. Volta para casa de João da 

Cruz, para ser cuidado por Mariana. 

O romance é caracterizado por duas tríades amorosas: Simão, Teresa e Mariana, uma, e 

Simão, Teresa e Baltasar, outra. Sendo que o amor de Simão e Teresa é recíproco enquanto que 

o amor de Mariana para com Simão não é correspondido, o mesmo acontecendo com o de 

Baltasar por Teresa. A diferença é que Simão considera Mariana como irmã e sente muita 

gratidão por ela ter o ajudado, e Teresa não nutre nenhum sentimento de afeto em relação ao 

primo.  

Teresa é mandada pera o convento. Lá, a moça surpreende-se com as atitudes das freiras, 

que, contrariamente ao que ela imaginava, estão longe de ser um bom exemplo de bondade e 

solidariedade cristã. O foco da narrativa aqui incide sobre a hipocrisia das instituições 



religiosas, mostrando que, ao contrário do que pregam, são, algumas delas, um  reduto de mau 

comportamento (a bebida) e de maldade. 

Diante da obstinação da filha em não casar com o noivo escolhido, o pai de Teresa 

resolve mandá-la para outro convento mais distante. Ao ter conhecimento do fato, Simão decide 

raptá-la. Ocorre então um novo confronto com Baltasar Coutinho, que leva um tiro na testa e 

cai morto. Simão entrega-se à polícia, vai preso e dispensa a ajuda da família para sair da cadeia.  

Teresa no novo convento encontra freiras mais bondosas e verdadeiras, mas quando 

sabe que Simão será condenado à forca acaba mergulhando em profunda tristeza.  

Pressionado pelo pai, que ameaça suicidar-se caso ele não atenda o seu pedido, João 

Botelho decide interceder pelo filho. Em vez da forca, são propostas duas penas a Simão: a de 

ficar preso por dez anos ou viver no exílio, dez anos, na Índia. Simão prefere viver dez anos no 

exílio. Mariana, agora órfã, já que o seu pai havia morrido, decide acompanhar Simão no exílio 

e embarca com ele.  

Do porto, prestes a embarcar, Simão consegue ver o convento em que sua amada está. 

Consegue avistá-la à janela; mas a imagem logo desaparece. Toma conhecimento, então, pelo 

capitão do navio, da morte de Teresa. Depois de um tempo de viagem, Simão adoece, passa a 

ter febre e delírios, e morre no décimo dia de viagem. Quando o seu corpo é jogado ao mar 

Mariana se lança da proa, suicidando-se abraçada à mortalha do amado, e tendo à sua volta a 

única coisa que restara daquele amor impossível: as cartas de Simão e Teresa.    

 

As personagens da narrativa  

 

Teresa de Albuquerque 

 

O sentimentalismo foi bastante expressivo nas obras românticas. Camilo Castelo Branco 

com a personagem de Teresa, protagonista feminina, mostra uma moça completamente 

apaixonada, que tem coragem de abrir mão de tudo para viver seu amor com Simão, mesmo 

diante de todas as adversidades e o não consentimento entre as famílias. Em toda trama Teresa 

age por amor, assumindo uma posição de heroína romântica. A moça leva seus sentimentos aos 

extremos, prefere estar em um convento a casar com seu primo só para fazer a vontade do pai.  

Teresa exalta explicitamente o pathos romântico e a nobreza do sentimento amoroso, 

proposta por Oscar Lopes e António José Saraiva, em seu livro História da Literatura 

Portuguesa. Na citação a seguir é possível perceber-se o caráter romântico, melhor, 



ultrarromântico da personagem, seus sentimentos exacerbados, culminando com a palavra 

“desgraçada”/ “desgraçados”, quando se refere aos que sofrem por amor. 

 

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 intimidar os teus projetos. São 

alguns dias de tempestade, e mais nada. Qualquer nova resolução que 

meu pai tome dir-te-ei logo, podendo, ou quando puder. A faltas 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,  s/d, p. 63) 

 

 Podemos afirmar que Teresa age por amor, e morre por amor. No convento, privada de 

sua liberdade, mas livre da “lei do pai”, Teresa não consegue sobreviver. Adoece e morre, como 

verdadeira heroína ultrarromântica.  

Simão Botelho 

O amor de Simão é tão grande que chega a cometer um crime, em nome desse amor, 

matando o primo de Teresa, Baltasar, com o qual Tadeu de Albuquerque queria que sua filha 

casasse.  

Depois da morte de Baltasar, Simão é preso. Seu pai de início não quer ajudá-lo apesar 

de ter um cargo importante. Só resolve fazê-lo quando se vê intimado por seu pai que, numa 

atitude romântica, ameaça suicidar-se. Não fosse isso, ele permitiria a morte do filho por 

enforcamento, numa demonstração também romântica de que a honra estava acima de qualquer 

coisa, mesmo dos laços familiares. 

 No início da narrativa Simão mostra-se rebelde, de temperamento incontrolável e cruel. 

Quando conhece Teresa muda o seu comportamento. Essa mudança comportamental do 

personagem corresponde a uma proposta do autor de enaltecer a corrente literária na qual está 

inserido, mostrando que o amor é capaz de transformar, redimir. Simão tornou-se honesto, 

estudioso e responsável. Seguindo os trâmites das propostas românticas, ele também morre por 

amor: ao saber da morte da sua amada, adoece e morre. 

 

Mariana 

 



Entre as várias personagens que compõem esta narrativa camiliana destaca-se a figura 

de Mariana, que se apaixona perdidamente por Simão quando ele se encontra doente e aos seus 

cuidados em casa de seu pai, o ferrador João da Cruz. Moça humilde, talvez a personagem mais 

romântica da história, Mariana é abnegada, sofrendo em silêncio por um amor que sabe nunca 

poderá ser correspondido. Seu amor é tão sublime que chega a levar para Teresa as cartas 

enviadas por Simão. Numa atitude que corresponde à proposta ultrarromântica da morte como 

única saída, Mariana suicida-se, jogando-se ao mar, abraçando o corpo do amado.  

Tadeu de Albuquerque e João Botelho 

São personagens que impossibilitam a concretização do amor de Simão e Teresa. São 

rivais. Não abrem mão de suas convicções, mesmo que isso lhes custe a morte de seus filhos. 

Acima de tudo colocam a honra e o nome a zelar. 

Baltasar Coutinho 

Primo de Teresa tem um afeto pela moça. Pretendente com quem o pai de Teresa quer 

obrigá-la a casar é arrogante e traiçoeiro. Representa o vilão e rival de Simão Botelho. A ele 

cabe o papel de antagonista na trama. 

João da Cruz   

Grande amigo de Simão e pai de Mariana é o protetor de Simão e chega a tomar atitudes 

de imensa coragem para proteger o jovem. Sua vida é muito simples e vive para cuidar de sua 

filha. Através dessa personagem, o autor faz a apologia do homem simples e honrado de 

Portugal. 

Espaço  

A narrativa se passa em Portugal na cidade de Viseu onde vive a família de Simão e de 

Teresa, e em Coimbra onde o jovem Simão passa um período estudando. Além disso, na cidade 

do Porto, cidade onde Camilo esteve encarcerado, no Tribunal da Relação, onde escreveu a 

obra.  

Narrador  

O narrador da obra Amor de Perdição apresenta-se em terceira pessoa, não participa dos 

acontecimentos, mas conhece todos os fatos passados. A intriga é baseada em fatos reais: Simão 

Botelho existiu na realidade e foi preso, mas por ter ferido um criado de José Cardoso Cerqueira; 

foi julgado, o pai intercedeu por ele, e foi condenado ao degredo na Índia, mas não morreu na 



viagem. Chegou lá em 7/11/1807. Teve um irmão chamado Manuel que desertou e foi 

acobertado pelo pai. Como se pode perceber, os fatos reais foram adulterados na obra. Muitos 

personagens são pura invenção do autor. 

Considerações finais 

Na obra de Camilo Castelo Branco, Simão e Teresa, protagonistas da ação, vivem 

angustiados por não poderem concretizar seu amor em virtude da rivalidade entre as famílias. 

A vida para eles é um problema insolúvel, nunca vão viver plenamente seu amor em vida; a 

única saída é a morte que vem como consequência da separação dos dois. Além disso, percebe-

se que o casal não leva em consideração a razão, chega a se arriscar para poder viver sua paixão. 

Segundo Antonio Candido (s/d), a morte é uma forma de existência mais autêntica que a vida.  

Com base no que foi dito, percebe-se que o romance de Camilo Castelo Branco, Amor 

de Perdição é uma espécie de Romeu e Julieta, o “Romeu e Julieta lusitano”, conforme foi 

apelidado por vários críticos, por tratar de uma história de amor com final trágico, que tem 

como protagonistas, à maneira shakespeariana, dois jovens filhos de famílias rivais. 

Obra considerada ultrarromântica pois os sentimentos dos personagens são levados ao 

extremo. O autor explora a contradição entre o eu, que pretende se guiar pelos sentimentos, e 

os limites que muitas vezes impedem a concretização desses sentimentos em um mundo repleto 

de personagens, voltados para o bem ou para o mal, sem se desviar de seus objetivos. 
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