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RESUMO 
 
O amor é a maior obsessão da contemporaneidade. É o atributo essencial da felicidade dos 
indivíduos. Mas, o amor parece evadir-se do cotidiano, suas promessas não se cumprem, 
postergam-se. Assim, uma imensa máquina de construir e consertar amores entra em ação. 
O amor torna-se mercadoria, é vendido e consumido à la carte. Uma importante expressão 
deste comércio são os romances sentimentais. Tais romances são os paraísos artificiais do 
sentimento amoroso, os templos de consumo dos amores e paixões impossíveis. Mas como 
se configura este amor no qual estes romances se centram? Que tipo de ideologias 
comporta? Este trabalho tem o objetivo de traçar uma cartografia do amor nos romances 
sentimentais contemporâneos, especificamente, em sua estrutura modelar, materializada nas 
Coleções Julia, Sabrina e Bianca, introduzida no Brasil, nos anos 1980, e até hoje 
encontradas, em bancas de revista. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura de massa; romances sentimentais; paixão; amor; 
paraísos artificiais. 
 
 
1. Os Templos de consumo do amor 
 

O amor é, sem dúvidas, a maior obsessão da contemporaneidade. Este não é mais 

percebido como uma das vias possíveis de acesso à felicidade, passou a ser sua qualidade 

essencial. Supõe-se, assim, que seja não só universal, mas, também o refúgio onde resistem 

todos os ideais de transcendência, completude e solidariedade que o desenvolvimento do 

capitalismo destrói. Mas, o amor, em teoria, hoje, ao alcance de todos (heterossexuais, 

homossexuais, transsexuais), aprisionado nos espaços privados, parece evadir-se do 

cotidiano dos indivíduos. A felicidade prometida não se cumpre efetivamente, está sempre 

postergada. Os amores, para alguns, vão-se rapidamente, para outros, nunca se concretizam. 

Realizar-se amorosamente, tornou-se, no tempo em que vivemos, como nos afirma Costa 

(1998), empreitada tão árdua quanto ser santo nas sociedades teológicas, bravo nas 

sociedades guerreiras ou sábio nas sociedades tradicionais. 
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Assim, para atingir tal fim, uma imensa máquina de construir e consertar amores 

está em curso em nossos dias. Ninguém dela escapa, todos gravitam em seu derredor. 

Neurocirurgiões, psicanalistas, cartomantes, publicitários, religiosos, farmacologistas, 

astrólogos, biólogos são os peritos que delineiam o mapa do tesouro. Mas, sem histórias de 

amor, sem narrativas amorosas, sem uma produção ficcional, o amor deixa de ser amor. Na 

era moderna, os grandes ficcionistas são os autênticos produtores do amor. Mas, eles o 

fazem instituindo a retórica da mercadoria. O amor é vendido e consumido, à la carte, nas 

canções populares, nos filmes, nas revistas de entretenimento, nas telenovelas e seriados. 

Mas, dentre estes bens culturais que elegem o amor como mercadoria, é a literatura de 

massa um dos componentes mais poderosos na construção deste imaginário. Esta é, pois, 

uma importante matriz que alimenta esta indústria massiva do amor.  

De seus enredos tematizam-se as canções, nascem os grandes campeões de 

bilheteria, bebem as telenovelas e seriados televisivos. Esta cartografia do amor delineada 

pela literatura de massa se materializa, por excelência, nos romances sentimentais, também 

conhecidos como romances cor de rosa, romances água com açúcar ou romances do 

coração. Elegemos os romances sentimentais como palco maior de representação do amor 

contemporâneo porque, neles, o amor é a força centrífuga, a razão de ser da construção 

narrativa.  Esse termo genérico, que engloba inumeráveis teorizações tão variadas quanto as 

formas de sua expressão, é o terreno privilegiado sobre o qual os romances sentimentais se 

assentam. 

Destarte, os romances sentimentais não detêm o monopólio da gramática amorosa 

na contemporaneidade. Eles se centram no ideário do amor romântico apaixonado que, 

historicamente constituído entre os séculos XVII e XX, encontra no início do século XXI, 

imaginários concorrenciais4. Os discursos de e sobre o amor nos bens culturais massivos, 

em geral, e mesmo na literatura de massa, em particular, possuem expressões 

diferenciadas5, que representam as distintas formas de percepção do sentimento amoroso. 

Entrementes, acreditamos, como Bazco (1984), que a margem de liberdade e inovação na 

                                                 
4 O amor confluente de Giddens (1993) pode ser considerado um desses imaginários concorrenciais. Este não é 
necessariamente monogâmico nem heterossexual. Não percebe o casamento como uma “condição natural” da relação e 
nem garante o “para sempre” como fim último do encontro amoroso. 
5 O discurso sobre o amor diluído nos bens culturais massivos contemporâneos revela várias dimensões diferentes da 
experiência amorosa. Na filmografia, há desde os melodramas dos anos de 1940, tendo Casablanca (1942) como seu 
principal expoente, ao discurso mais plástico (GIDDENS, 1993) da atualidade, com Closer (2004) como umas de suas 
expressões mais contundentes. Isto sem levar em consideração o discurso amoroso expresso por outros bens como os que 
pertencem à fonografia ou à televisão, com sua imensa variação de enredos e contextos.  
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construção desses múltiplos imaginários concorrenciais6 é particularmente restrita ao 

imaginário central que o circunscreve. Em nosso caso particular, é o imaginário do amor 

romântico apaixonado, espelhado com clareza nos romances sentimentais, aquele que ainda 

hoje regula a gramática amorosa contemporânea, instituindo a condição de formação de 

outros imaginários que remetem, em muitas instâncias, a ele próprio. É o que Pêcheau 

(1991) chama de acontecimento discursivo, isto é, o ponto de encontro de uma atualidade e 

de uma memória. 

Um romance sentimental é, antes de tudo, uma obra de ficção cuja temática trata de 

sentimentos e paixões. São histórias de amor que concentram sua atenção na expressão dos 

estados emocionais e nos conflitos internos das personagens muito mais do que sobre as 

ações externas (SAMONÁ, 1980). Este novo gênero, surgido, em sua estrutura atual, na 

Europa, em fins do século XIX, se coloca como um dos carros-chefe da literatura de massa, 

sendo um dos poucos produtos cujo consumo é eminentemente feminino. Estes romances 

podem ser encontrados nas pequenas e grandes livrarias dos centros comerciais, nas bancas 

de revista espalhadas pela cidade e até mesmo na internet, para serem comprados e/ou 

baixados nos sites especializados.   

Tais romances são os paraísos artificiais das mulheres, os templos de consumo dos 

amores e paixões impossíveis. Descolados das contingências do mundo de todos nós, 

impossíveis de serem gestados no cotidiano, os amores de novela só podem ser consumidos 

vicariamente porque incompatíveis com os conflitos inerentes às relações entre os sexos, 

com a ordenação das rotinas diárias, com os obstáculos sócio-políticos-econômicos-

culturais intrínsecos à vida social. Mas, nada disso impede o seu consumo massivo, pelo 

contrário, o alimenta. A sua impossibilidade de concretização, no mundo de todos os dias, é 

o mecanismo que impulsiona a sua imensa procura. O hábito das mulheres lerem 

avidamente romances sentimentais movimenta, hoje, um mercado editorial mundial 

milionário. No caso do Brasil, seu consumo não se dá de maneira diferente7. 

                                                 
6 Os variados exemplos de imaginários concorrenciais sobre o amor, representados pelos mais diversos bens culturais 
massivos, revelam o que Bazco (1984) chama de a construção de poderes concorrenciais. Segundo esse autor, as situações 
conflituais entre poderes concorrenciais simulam a invenção de novas técnicas de combate no domínio do imaginário. A 
multiplicidade de discursos sobre o amor apresenta uma questão central nas lutas ideológicas pela hegemonia: a da 
legitimidade.  E nenhum amor é mais legítimo, ainda hoje, do que o pautado no amor romântico apaixonado, que o diga o 
maior sucesso da indústria cinematográfica de todos os tempos: “Titanic” (1997). 
7 As pesquisas de Andrade e Silva (2011a) sobre o consumo de romances sentimentais indicam que as mulheres brasileiras 
leem obsessivamente estes romances. Elas, ao mesmo tempo em que compram nas redes oficiais de venda os últimos 
lançamentos do mercado, ainda permutam e negociam os romances de “coleções passadas” em bancas de revista ou em 
sebos, bem como estabelecem um circuito de empréstimo no interior da sua própria comunidade de consumo. Algumas 
delas, inclusive, fazem parte de comunidades virtuais nas quais trocam “ideias” sobre os últimos lançamentos do mercado 
assim como sobre os “clássicos” do passado. Mas, o que move este consumo espetacular, é, sem dúvida, o desejo de lerem 
histórias de amor. 
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Mas, os romances sentimentais, não tratam do amor sob qualquer forma. O amor 

não é, como delineia o senso comum, um dom eterno e imutável, mas sim, um discurso 

culturalmente orientado. Da Antiguidade, passando pela prosa medieval e pela retórica 

moderna até chegar à contemporaneidade, o amor adquire significados distintos (LÁZARO, 

1996). Mas como se configura este amor no qual tais romances se centram? Que tipo de 

ideologias comporta? Que modelos de homem e mulher ajuda a construir? Estas são as 

questões chaves que movem nossa reflexão. 

Este trabalho tem, pois, o objetivo de traçar uma cartografia do amor nos romances 

sentimentais, em especial, daqueles vendidos em bancas de revista, a preços muito 

populares. Realizamos tal recorte porque cremos que, apesar da construção de paraísos 

artificiais de produção e consumo do sentimento amoroso ser alocada e reconhecida em 

várias expressões da indústria cultural e da literatura sentimental de massa, em particular, 

nestes romances, o discurso sobre o amor é tão utopicamente elaborado que o seu 

distanciamento das relações interpessoais reais se torna flagrante.  

Em geral, a estrutura desses romances é a mesma, respondendo a características 

básicas que se repetem incessantemente. Trata-se de um texto, aparentemente, sem 

autonomia, regido por modelos retóricos universais (o que explica o admirável sucesso de 

autores estrangeiros mundo afora), com estruturas transparentes, orientado pela abundância 

de diálogos. Nestes romances, estilisticamente, há a valorização de sentenças e frases feitas, 

frequente perda de sentido e coerência, com a repetição de clichês e constante 

descritividade (CALDAS, 2001 e AVERBUCK, 1984). Os seus enunciados são simples, 

lineares, fechados. Assim, os discursos, nos romances sentimentais, trabalham sobre os 

mesmos motivos, reproduzidos, realocados, ou invertidos.   

Nesta perspectiva, a estrutura modelar destes romances se assenta sobre uma atração 

sentimental apaixonada entre um homem e uma mulher, de preferência, ainda jovens, 

desimpedidos ou com rupturas emocionais graves já em curso com seus parceiros. Essa 

paixão só pode se realizar pelo casamento ou seu equivalente, com exclusão de qualquer 

outra solução. Este ideal pressupõe uma individualização marcante. Exclui todo e qualquer 

laço amoroso mesmo efêmero, de qualquer dos apaixonados por uma terceira pessoa. Como 

se trata de dois sujeitos cuidadosamente diferenciados, a estratégia da conquista é 

complicada e demorada. Este é o motivo pelo qual as relações amorosas só podem ter lugar 

depois de um período de purgação, depois da solução de mal entendidos e da superação de 

múltiplos obstáculos. No amor descrito nestes romances, a sexualidade é obrigatória, mas 
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só pelo sentimento amoroso ela pode ser engrandecida. O fascínio deste amor é prometer 

um tipo de felicidade na qual os indivíduos encontrariam a completude, numa perfeita 

adequação física e espiritual ao outro.  

A estrutura ideal descrita acima foi introduzida no Brasil, por volta dos anos 1980, 

com estrondoso sucesso editorial, a partir das Coleções Julia, Sabrina e Bianca, 

denominadas genericamente de Romances do Coração, que, na atualidade, podem ser 

encontradas, em suas segmentações e subdivisões, nas bancas de revista dos grandes 

centros urbanos. O êxito comercial desta Coleção seminal foi tamanho que, até hoje, nos 

recantos de comércio de coleções passadas, está entre as mais procuradas pelas fãs do 

gênero.  Autoras de romances sentimentais que se tornaram, a partir dos anos 1990, best 

sellers ao redor do mundo, como Janet Dailey e Nora Roberts, iniciaram suas carreiras 

publicando em tais coleções. Apesar da qualidade inegável do papel, das capas trabalhadas 

e do complexo sistema de marketing construído ao redor de seus lançamentos, 

inegavelmente, estes best sellers continuam a ter uma estrutura narrativa que se alicerça 

fundamentalmente no formato difundido pelas Coleções Julia, Sabrina e Bianca nos anos 

19808, com pequenas variações. É por esta razão que este trabalha foca na análise do 

discurso amoroso encontrado em sua estrutura. Mas de que estrutura estamos falando?  

 

2. Os romances que falam ao coração 

Nos Romance do Coração, dos anos de 1980, a cena amorosa se dá em cenários 

idílicos de países distantes. Da gelada e ao mesmo tempo florida Inglaterra, passamos para 

os vinhedos franceses, dos vinhedos chegamos até as ruas repletas de obras de arte 

italianas, das ruas históricas, voamos para as ensolaradas ilhas gregas. Nesses cenários 

descritos, de maneira minuciosa, é que a vida cotidiana se desenrola. A adjetivação ocorre 

de maneira abundante. Os ambientes externos são sempre fenomenais, claros e luminosos. 

Os lugares de trabalho são priorizados. Em geral, são grandes empresas, fazendas e 

hospitais.  

                                                 
8 Entrementes, apesar de serem o carro chefe do gênero, as coleções Julia, Sabrina e Bianca não são, obviamente, as 
primeiras a aparecerem no Brasil apesar de, ainda hoje, serem as mais populares. Os romances sentimentais tornam-se um 
hábito cultural entre as elites brasileiras por todo o século XIX. Entretanto, somente nas primeiras décadas do século XX, 
com a criação de editoras nacionais, o produto inicia seu processo de ampliação de público, entrando no universo das 
camadas médias brasileiras. O grande marco dessa trajetória é o lançamento da Coleção Biblioteca das Moças (CUNHA 
1999, ANDRADE e SILVA, 2008, 2010a, 2011b). Com a ditadura militar, estes livros, chegam às bancas de revistas, a 
preços módicos, atingindo agora também às camadas populares (ANDRADE e SILVA, 2010b).  Nos anos de 1980, 
entram em um processo de diversificação de autores e coleções impressionantes, processo este que perdura até a 
contemporaneidade (ANDRADE e SILVA, 2011a).  
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A vila Dolorita tinha sido construída em três níveis. De qualquer ponto se 
avistavam belas paisagens. A casa era antiga e bonita. Encantada, subiu 
alguns degraus em mosaico que davam para o terraço, de onde se viam o 
mar e as montanhas. (WINSPEAR, 1981, p.16). 
 

A descrição das particularidades de caráter dos heróis e das heroínas é 

pormenorizada, as heroínas da década de 1980 são virgens, ainda que tenham namorado 

com outros homens, trocando, nestes interlúdios, carícias “inocentes”9. São lindas sem 

artifícios ainda que não sofisticadas. “Eles estudavam sua pele cor de rosa e suave, os olhos 

brilhantes, aquele narizinho perfeito e os lábios bonitos que sorriam (DAILEY, 1980, p. 

05). No que concerne às profissões liberais, as protagonistas, ainda que atuem na esfera 

pública, são descritas apenas como executoras de carreiras tipicamente femininas como a 

enfermagem, secretariado, vendas e o magistério de ensino fundamental, sempre em papéis 

de subordinação10. Os homens dos anos 1980, nestes romances, exercem, assim, posições 

de comando, são ricos, viris, bonitos e poderosos. São médicos de sucesso ou empresários 

multi-milionários, frequentadores do high-society. Em alguns casos, são arqueólogos, 

fazendeiros ou engenheiros também de renome. 

Gavin Jepson era um homem difícil de ignorar. Alto, o peito largo de 
atleta, mais parecia um galã de cinema do que um executivo. Passava o 
dia inteiro no edifício da empresa, trabalhando em sua própria sala ou 
participando de reuniões da diretoria, e, apesar disso, apresentava um 
bronzeado de quem passava horas ao sol”.(CLAIR, 1981, p. 390). 
 

Ao caráter viril, acrescenta-se a sensualidade representada por uma renomada 

experiência sexual que usam para dar prazer às suas amadas, escravizando-as pelos deleites 

sexuais. As personagens centrais femininas não têm experiência sexual, mas, a desejam 

fervorosamente, confirmando a chegada do verdadeiro amor. Nestes romances, no que 

concerne à representação masculina, o herói tem ampla experiência no campo sexual. 

Geralmente, este é bem mais velho que a mocinha da história, daí a razão de sua ampla 

experiência e de seu papel de professor no exercício da sexualidade.  

Aqueles lábios sensuais procuraram os dela. Quando Randall começou a 
acariciá-la, Laura gemeu baixinho, a paixão ardendo em seu intimo. 
Passou os braços pelo pescoço dele, apertando-o mais contra si, os lábios 

                                                 
9  Obviamente, se a virgindade na atualidade não é mais um preceito moral importante para o encontro amoroso como nos 
anos de 1980, nem no mundo ficcional nem no mundo real, a carga utópica que carrega ainda é um atrativo para as 
saudosistas leitoras do século XXI, que o diga ainda o estrondoso sucesso que estes romances ainda hoje granjeiam nos 
sebos das grandes cidades. 
10 Com uma ingerência cada vez maior do feminino no mundo do trabalho, os romances sentimentais mais 
contemporâneos, mesmo os de banca de revista, englobam estas mudanças, alocando agora suas protagonistas também em 
lugar de destaque na esfera pública, inclusive a profissional, acompanhando, em tese, as mudanças sociais mais 
contundentes no que diz respeito à relação entre os gêneros. 
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ansiosos correspondendo à fome dos lábios de Randall (LAMB, 1982, p. 
111). 
  

Nestas descrições, a mulher revela um desejo sexual semelhante ao do homem. 

Nessa situação, a mulher só se entrega a uma relação sexual, antes ou depois do casamento, 

porque se crê apaixonada e o objeto dessa paixão é para toda a vida.  

Depois fizeram amor e ela conheceu as delícias da sensualidade que 
jamais pensou existirem. Correspondeu com ansiedade e calor e seu 
amante a levou aos pontos mais altos do desejo... Se eu vivesse mil anos 
não seria o suficiente para lhe contar quanto a amo, ele disse. Ele era dela 
e de mais ninguém (WHITTAL, 1982, p.118-119)   
 

O enredo dos romances dos anos 1980 passa por uma questão de identidade 

feminina perdida e restaurada. No início da narrativa, há uma desestruturação da vida 

familiar da heroína por morte, falência, doença grave na família, levando-a ao 

enfrentamento de dificuldades. Neste momento, ela encontra o herói que lhe oferece ajuda. 

A estória é marcada por um desejo sexual recíproco incontrolável, mas, ao acreditar que tal 

desejo não está emoldurado pelo amor, a heroína se afasta emocionalmente do herói até que 

ele se revele apaixonado. Neste momento, segundo Radway (1987), o casal se une e a 

identidade da heroína é restaurada. Mas, agora ela não existe por si só, a heroína só 

reconhece a si própria na relação que estabelece com o marido-amante.  

Ela enterrou as unhas em seus ombros e um rastro de sangue surgiu, 
quando o arranhou no peito. Entretanto Logan parecia não sentir nada, 
apenas o desejo de possuí-la sem seu consentimento, Jeniffer o empurrou, 
o amor misturado com o ódio (DAILEY, 1980, p.111) . 
 
-Eu pensei que você apenas me desejasse. Foi o que disse. -Você é uma 
maluquinha boba! Eu a desejo porque a amo. Porque estou loucamente 
apaixonado por você desde o momento em que a vi (DAILEY, 1980, p. 
116). 
 

A regra do final feliz é inquebrantável. A descoberta do amor entre as personagens 

prepara a leitora para o recorrente final feliz. Enquanto a mulher não encontra o seu par 

ideal, ela é ainda um ser incompleto. Sem o amante, a heroína não se reconhece como um 

ser autônomo e responsável por uma vida equilibrada e feliz. Nos romances dos anos 1980 

bem como nos atuais, vale ressaltar que, por mais bem resolvida que a mulher se encontre 

na área profissional, isso não quer dizer que esteja feliz no campo sentimental, somente o 

homem amado é capaz de complementar sua vida, de torná-la plena.  

O amor, para as heroínas dos Romances do Coração, é o amor à primeira vista. “Eu 

a amo desde a primeira vez que nos encontramos. Já teria lhe dito uma dúzia de vezes se 
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não fosse seus escrúpulos tolos que tem a respeito do meu dinheiro e do meu título 

(NEELS, 1980, p.123). As protagonistas passam boa parte da sua vida se preparando para 

este momento que será vivido em plenitude. Esta preparação é necessária a fim de que ela 

possa identificar a sua chegada, ainda que, nos primeiros momentos da trama, ela possa, 

devido a intrigas ou ao choque da descoberta, não reconhecer no eleito de seu coração a sua 

alma gêmea. O amor, enfim, nos livros do coração dos anos de 1980 é o fim último da vida 

de uma mulher, e sua recompensa é sempre a conquista do paraíso da felicidade a dois. 

Mas, qual representação de amor é destilada nestes romances? Em que se apóia? Como é 

construída historicamente? 

O amor não é algo natural, inerente ao ser, sentido e experimentado da mesma 

maneira por todos em qualquer lugar e período histórico. Muito pelo contrário, a noção de 

amor é sempre construída, datada e, consequentemente, passível de ser mantida, ordenada, e 

alterada. Muitas vezes, como lembra Elias (1987) quando empregamos a palavra amor 

esquecemos que o ideal de amor vigente em uma época, aquele que serve de modelo para as 

relações sociais reais, encarna uma forma de ligação afetiva entre os gêneros orientada por 

normas sociais e pessoais que se materializam na literatura de uma época.  

A literatura, em especial a de massa, tem, ao longo do século XX, expresso 

diferentes noções de amor. Isso significa dizer que o discurso amoroso é plural e dinâmico. 

No entanto, essas diferentes noções têm uma importante matriz inscrustada, em sua etapa 

final de configuração, no século XIX11, a do amor romântico.  Para grande parte da 

burguesia das primeiras décadas do século XIX, a satisfação emocional no seio do 

casamento burguês era um luxo destinado a poucos. Muitas das jovens, que eram 

compelidas a contraírem matrimônio independentemente de seus desejos, sonhavam com 

um amor inexistente na rotina diária e ao qual tinham acesso, por exemplo, através da 

leitura de romances.  

A obra de ficção funcionava como uma alternativa para escapar desta ordem social. 

Isto era possível com estórias de amores previsíveis e melodramas com final feliz. Estas 

obras de ficção, entrementes, geravam polêmicas. Como lembram Abreu et alli (2003), 

                                                 
11 Apesar do amor romântico está historicamente situado no século XIX, não podemos fazer uma vinculação direta entre o 
seu ideário e o sistema de orientação moral vigente, por exemplo, na era vitoriana. Obviamente, não se pode negar, há uma 
gama de valores, oriunda da moral burguesa ascendente, que compõe o seu imaginário. Mas, como nos lembra Chartier 
(1990), não podemos fazer correspondência estrita entre clivagens culturais e hierarquias sociais, relacionando 
simplesmente objetos e formas culturais particulares a grupos sociais específicos ou culturas específicas.  O amor 
romântico foi construído historicamente a partir de uma amalgama de discursos, situado, em vários tempos sociais. 
Entrementes, ele eclode, tal como o delineamos hoje, a partir das transformações sociais em curso no século XIX, que lhes 
dão seu acabamento final. 
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entre seus opositores, as objeções à sua leitura diziam respeito à corrupção dos gostos e da 

moral e à perda de tempo que propiciava. Afirmavam que com essa leitura, não se educava 

o espírito nem se salvavam as almas, pelo contrário, a identificação com seus personagens 

era perigosa, pois, apresentava situações moralmente reprováveis (adultérios, incestos, 

seduções, crimes etc), portanto, potenciais corruptoras da moral e dos bons costumes.  

De qualquer modo, os romances contribuíam para a formação de uma nova ética 

amorosa. Estes retratavam, assim, gramáticas amorosas, expondo tendências de mudança 

que já se encontravam, de algum modo, diluídas e dispersas na sociedade vitoriana. Mas, o 

que leva as mulheres modernas, independentes, livres sexualmente, autônomas, atuantes no 

espaço público, a consumirem avidamente ainda romances sentimentais em larga escala?A 

utopia sexual e amorosa que eles elaboram? 

A noção que predomina nestes romances é a do amor romântico. Mas, a noção de 

amor romântico é uma noção sobre o amor que subsiste em confronto com muitas outras 

versões. Há inúmeros estudos atestando que o amor romântico foi uma variação das 

concepções de amor que foram sendo transformadas ao longo do tempo12. Estas concepções 

e suas mudanças servem de palco para o discurso sobre o amor na literatura sentimental do 

século XX. Este discurso amoroso, inicialmente de cunho romântico, delineado, no século 

XIX, se associa ao amor paixão, crença amorosa que embora formada ainda no século 

XVII, encontra seu apogeu no século XX. 

 

3. Entra em cena o amor romântico apaixonado 
 

O amor romântico só se tornou possível, como conduta amorosa, no interior de 

sociedades industrializadas e anônimas que promoveram o isolamento social da família 

nuclear ao mesmo tempo em que criaram uma considerável margem de escolha de homens 

e mulheres na formação de parcerias conjugais.  Mas, inequivocamente, o amor romântico 

só se cristaliza no imaginário social quando seu ideário se difundiu para milhares de 

mulheres através das novelas sentimentais. Mas, o que é este amor e como se estrutura? 

O amor romântico é representado, tanto no século XIX quanto no século XXI, como 

destino pessoal e fonte de felicidade. Ele conjuga sexo, amor e casamento, propondo um 

amor recíproco e indissolúvel, cuja finalidade última é a felicidade. A satisfação esperada é 

emocional, além de sexual. Mas, se a inclusão da sexualidade na semântica do amor, a 
                                                 
12 As matrizes do amor romântico apaixonado podem ser encontradas na eros grega, na ágape e caritas cristãs, no amor 
cortês renascentista (cavalheiresco e provençal) e no amor trágico moderno (DUBY, 1980, 1991, ELIAS, 1987, LÁZARO, 
1996, VAINFAS, 1986 e COSTA, 1998). 
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necessidade de pensar na sensualidade quando se fala de amor, já estava presente no século 

XVIII, no entanto, foi somente com o amor romântico, que se tornou possível uma 

integração de ambos. Neste sentido, o componente sexual é percebido como essencial para 

o código amoroso. Ao mesmo tempo em que o amor romântico abarca a sexualidade, ele 

também rompe com ela, fazendo o amor sublime predominar sobre o ardor sexual. O 

relacionamento amoroso não se forma entre um casal formado a partir da decisão familiar, 

mas sim, entre dois indivíduos que se escolhem livremente em função de suas 

particularidades e que compartilham amor e desejo sexual. 

Assim, como a proposta de unidade entre amor e sexualidade é fundamental para o 

amor romântico, também são as ideias de reciprocidade e de exclusividade. O amor deve 

ser realizado completamente e simultaneamente com reciprocidade e é a coincidência de 

sentimentos que dá sentido e sustentação ao relacionamento. Este novo modelo de amor 

conjugal foi percebido, principalmente, pelas mulheres, como um grande e satisfatório 

avanço. Numa era em que a satisfação sexual e afetiva não era vista como o mais 

importante nas relações conjugais e sim sua função de procriação, os ideários do amor 

romântico poderiam ser percebidos como uma revolução na conduta amorosa, que passa a 

ter um valor em si mesma. Neste sentido, o amor romântico apresenta um aspecto 

transgressor ao tentar quebrar as normas matrimoniais da era vitoriana. Este é marcado, 

assim, pela ênfase dada ao amor eterno, pela liberdade de escolha, pela unidade entre 

sexualidade e amor no casamento e pela exclusividade e reciprocidade dos parceiros.  

A promessa deste amor era a de acesso a uma felicidade que iria fortalecer o homem 

que se confrontava cotidianamente com as adversidades da vida laboral e pública, e que 

chegava em seu lar, necessitando do amparo, da compreensão e do amor de sua esposa 

(LIPOVETSKY, 2000).  Neste sentido, o amor romântico contribui também para a 

construção imaginária de um espaço privado acolhedor, protetor, que se contrapõe às 

dificuldades e frustrações da vida cotidiana. Não é à toa, pois, que o ideal do amor 

romântico é a força centrífuga da narrativa amorosa contemporânea. Numa sociedade que 

negou todas as promessas revolucionárias que apregoou, na qual os ideários de uma vida 

pública equilibrada se dispersaram, a felicidade só pode ser concebida, no espaço privado, a 

dois.  Neste sentido, a expectativa que se tem do casamento romântico, nestes romances, é a 

de uma ilha de felicidade (LUHMANN, 1991, COSTA, 1998). Mas, se a relação amorosa é 

valorizada quando comparada a outras épocas históricas, sua finalidade última continua a 
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ser o casamento ou seu equivalente, e o seu fundamento a procriação, com uma rígida 

estruturação de papéis para os gêneros.  

Quando a crença do amor romântico é levada para dentro do casamento, o amor 

romântico se apazigua. Nesta crença amorosa, a junção de sexualidade e amor no 

matrimônio tornou-se fundamento da relação e, deste modo, mecanismo de controle das 

vidas privadas, fazendo surgir, assim, uma nova modalidade recorrente nos romances 

sentimentais: o amor romântico domesticado. Trata-se de uma derivação do amor romântico 

ou de um uso que é feito dele, perdendo seu caráter transgressor e inovador. 

Em fins do século XIX até meados do século XX, os papéis masculinos e femininos 

eram bastante claros, demarcados, vigiados e, para a maior parte dos burgueses, cumpridos. 

No entanto, ao crescer a ideologia do amor entre os burgueses, mais especificamente o 

amor romântico domesticado, o valor e o espaço da mulher se ampliaram, mesmo que ainda 

estivessem presos à vida doméstica. A mulher passou a ser valorizada como esposa e mãe. 

Era ela quem reconfortava o marido no casamento, quem prioritariamente cuidava do 

desenvolvimento e educação dos filhos, quem contribuía efetivamente para a organização 

no interior da família e, conseqüentemente, da sociedade. Através destas funções, da 

importância que era dada a ela, a mulher teve acesso a possibilidades de auto- realização e 

reconhecimento impensáveis em outras épocas históricas 

Mas, paradoxalmente, se os romances sentimentais difundem os princípios que 

movem o amor romântico, eles também se alicerçam nos ideários do amor paixão, que com 

este tende a se conflitar. É assim que na estrutura modelar dos romances sentimentais, a 

proposta romântica permite diferenciar duas vertentes para este amor: o amor romântico 

conjugal, que sinaliza a solidez moral do laço conjugal e o apaixonamento romântico, 

marcado por sentimentos passionais.  

O amor-paixão que começou a surgir na França do século XVII sofreu diversas 

transformações, até encontrar o seu apogeu em meados do século XX. Ele se encontra, em 

parte, na origem do amor romântico, o qual tem aspectos que lhe são concernentes, como, 

por exemplo, a reivindicação à liberdade amorosa (LUHMANN,1991) e a idealização do 

ser amado. Entrementes, diferentemente do amor romântico, o amor-paixão se caracteriza 

por ser fortemente erotizado e urgente, ter uma qualidade de encantamento e provocar um 

envolvimento emocional invasivo e intenso com o outro.  

É esta intensidade que irá representar a grande experiência de singularidade do 

indivíduo no interior da sociedade de massa. Quanto mais amamos, mais especiais nos 
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tornamos. É por estas razões que o amor paixão constitui uma das últimas fontes geradoras 

das utopias de transformação e ruptura da ordem cotidiana existentes na 

contemporaneidade. É assim que, para Illouz (1997), os amantes se veem tomados por 

grande energia criativa e transformadora, de modo que quem ama se sente como um 

revolucionário estimulado a transgredir a normalidade, vivendo com a pessoa amada 

experiências que tentam escapar ao registro da ordem estabelecida. A esse respeito Giddens 

(1993) afirma que o amor apaixonado é marcado por uma urgência que o coloca à parte das 

rotinas da vida cotidiana, com a qual, na verdade, ele tende a se conflitar. Desta forma, 

como os romances sentimentais carregam consigo tanto a utopia do amor romântico quanto 

do amor paixão, acabam gerando uma série de contradições internas em seu discurso que, 

aparentemente, são insolúveis.  

 

Considerações finais 

O que explica, cremos, o grande sucesso do amor romântico apaixonado, 

representado enfaticamente nos romances sentimentais em discussão neste trabalho, é a 

valorização da mulher como ser sensível e não mais como mero instrumento de reprodução 

biológica ou mediação de alianças políticas entre famílias. A mulher, que era assim 

percebida e incentivada a ocupar este lugar, se voltou para o amor romântico apaixonado 

com lentes de aumento. As expectativas e os sonhos dos indivíduos do século XX tanto 

quanto dos de hoje se fazem tanto a partir do amor romântico quanto do amor-paixão. O 

que esta, em síntese, em jogo, nestes romances, é a possibilidade de se satisfazer 

amorosamente num mundo onde tal realização, nos moldes em que está posta, parece cada 

vez mais distante da realidade vivida.  

Enaltecendo o amor romântico domesticado como base para o casamento, a 

sociedade burguesa de meados do século XIX legitimou a necessidade e a importância da 

satisfação sentimental e sexual dentro do casamento, começou a abrir o caminho para que a 

mulher pudesse alcançar alguma liberdade em relação às regras que o poder parental lhe 

impunha e reivindicar igualdade perante o homem. Neste sentido, as mulheres de hoje 

supervalorizaram o amor romântico apaixonado porque ele implica um reconhecimento de 

seu direito a exercer certa dominação sobre os homens, porque preconiza comportamentos 

masculinos que levam mais em consideração a sensibilidade, a inteligência e a livre decisão 

das mulheres (LIPOVETSKY, 2000). A relação da mulher com ambas as formas de amor 

torna possível sonhos de intensidades emocionais, auto-valorização e auto-realização, 
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reconhecimento da autonomia feminina e acesso à posse de si. 

Mas, vistas de perto as exigências do ideal romântico apaixonado são tão duras 

quanto a maiorias dos ideais de auto perfeição que o Ocidente criou. Os ideais de bravura, 

coragem, santidade, virgindade espiritual, castidade corpórea também pediam aos seus 

crentes, fieis, discípulos ou praticantes obediência às regras de conduta contraditórias ou 

dificílimas de serem seguidas (COSTA, 1998). Vivemos, hoje, para a realização do amor 

romântico apaixonado as mesmas dificuldades, mas com um agravante: temos a impressão 

de sermos mais livres e autônomas dos que os indivíduos que nos precederam.  

Neste sentido, o amor romântico se tornou sinônimo de tudo o que entendemos por 

felicidade individual: êxtase físico emocional socialmente aceitável, segurança afetiva, 

parceria mútua, solidariedade sem limites, partilha de ideais sentimentais aprovados e 

admirados (como a constituição da família e a educação dos filhos) e satisfação sexual 

acompanhada de solicitude, de ternura, carinho e compreensão. Como ninguém pode 

preencher totalmente tais funções e papeis a não ser mediocremente e durante um pequeno 

período de tempo, as expectativas criadas são sempre frustradas, temos, assim, ou a 

descrença na possibilidade de amar ou um culto cego ao amor romântico apaixonado 

reatualizado a cada novo best seller sentimental lançado no mercado mundial.  

É assim que o grande triunfo da prosa romântica apaixonada é tornar natural e 

simples afirmações que são problemáticas. A concepção do amor encontrada nos romances 

sentimentais como qualquer discurso que pretende construir visões de mundo, elabora 

contra sensos ao mesmo tempo em que desautoriza qualquer crítica às suas premissas. No 

caso do discurso religioso, a punição para os que ousavam colocar em xeque seus princípios 

foi a fogueira, no caso do amor romântico apaixonado, é o pavor da solidão, o estigma do 

fracasso emocional e a exclusão do mundo dos felizes (COSTA, 1998). Assim, se não 

encontramos o amor descrito nos livros do coração a culpa é nossa e não de seus ideais 

quase impossíveis de serem atingidos.  

O amor paixão possui características que tornam impossível a realização de suas 

demandas tais como a impossibilidade de posse do outro, a decepção em fase da idealização 

necessária ao surgimento do amor, a repetição dos padrões de atração iniciais e finalmente e 

mais controverso, a fixação na exclusividade que apregoa (SOUZA, 1999). 

Paradoxalmente, nas práticas amorosas reais, hoje, ninguém aguarda o amor romântico 

apaixonado passivamente. Os indivíduos enquanto não amam loucamente tem numerosas 

relações sexuais e diversos tipos de relações afetivas.  Enquanto isso, evitam as dores do 
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encontro amoroso e procuram prazeres mais fáceis de comprar e instrumentalizar. E um dos 

prazeres mais essenciais está no consumo de livros nos quais o encontro e a vivência do 

amor plenamente realizado são possíveis, ao menos, vicariamente. 

Enfim, não avaliamos, aqui, o amor romântico apaixonado a partir de sensações e 

sentimentos que poderia prover, mas, a partir das crenças que ajuda a criar. Mas, dizer que a 

noção romântica apaixonada é uma importante matriz cultural dos discursos amorosos 

contemporâneos, não quer dizer que toda emoção amorosa esteja destinada a ser engolfada 

por este imaginário e nem que tal concepção não esteja sofrendo transformações. Mas onde 

quer que estas transformações nos levem, o substrato é sempre o mesmo: a experiência 

amorosa nos fornece a principal matriz formadora da identidade social contemporânea: a 

identidade amorosa.  

Neste contexto, é no ideário do amor que encontramos e fazemos nosso lugar no 

mundo, mas, não se trata, aqui, de qualquer amor, mas essencialmente do amor que arrebata 

o corpo e consome a alma. Este ideário, que pode ser encontrado num filme qualquer ou 

numa canção popular, se materializa regia e intensamente nas páginas dos livros que falam 

ao coração. Estes nos ensinam, sempre e mais uma vez, que a crença emocional romântica 

apaixonada pode dar certo, apesar de tantas possibilidades em contrário, nos fornecendo o 

teor e a medida da felicidade nos dias de hoje. 
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