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 Fausto de  Goethe 
Goethe (1749-1832) foi escritor alemão. Autor de "Fausto", poema trágico, obra 

prima da literatura alemã. Foi filósofo e cientista. Fez parte, junto com Schiller, 

Wieland e Herder, do "Classicismo de Weimar"(1786-1805), período do apogeu 

literário na Alemanha 
Fausto (em alemão Faust) é um poema trágico do escritor alemão Johann Wolfgang von 

Goethe, dividido em duas partes. Está redigido como uma peça de teatro com diálogos 

rimados, pensado mais para ser lido que para ser encenado. É considerado uma das 

grandes obras-primas da literatura alemã. 

A criação da obra ocupou toda a vida de Goethe, ainda que não de maneira contínua. A 

primeira versão foi composta em 1775, mas era apenas um esboço conhecido 

como Urfaust (Proto-Fausto). Outro esboço foi feito em 1791, intitulado Faust, ein 

Fragment (Fausto, um fragmento), e também não chegou a ser publicado. 

A versão definitiva só seria escrita e publicada por Goethe no ano de 1808, sob o 

título Faust, eine Tragödie (Fausto, uma tragédia). A problemática humana expressada 

no Fausto foi retomada a partir de 1826, quando ele começou a escrever uma segunda 

parte. Esta foi publicada postumamente sob o título de Faust. Der Tragödie zweiter Teil 

in fünf Akten (Fausto. Segunda parte da tragédia, em cinco atos) em 1832. 

  

 Fausto em seu escritório (pintura de Georg Friedrich Kersting, 1829 

Fonte: (*) - http://www.e-biografias.net/goethe/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fausto_(Goethe) 
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Temos a edição: 

Goethe, Johann Wolfgang . Fausto: recontado por Roberto Mussapi. Tradução 

de Luis Camargo. São Paulo, FTD, 2009 (Versão para Literatura infantojuvenil) 

Do mesmo autor: 

Goethe, Johann Wolfgang. Doutrina das cores. Apresentação,  tradução, e 

notas de Marco Geraude Giannotti. São Paulo, Nova Alexandria, 2013.  

 

(Nota sobre a obra:(***) A doutrina das cores, expõe diversas ideias que 

são consideradas ultrapassadas e até errôneas em muitos casos. 

Entretanto, este livro de Goethe foi de extrema importância como início 

de embasamento filosófico de todas as artes gráficas) 

(***) – Nota retirada da versão em [PDF] da obra Doutrina Das Cores 

claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/.../J.-W.-Goethe-Doutrina... 

Leia mais sobre esta obra em: 

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300707935_ARQUIVO_Doutrina_das_

Cores_de_Goethe_na_Historia_das_Ciencias.pdf 
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