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RESUMO 
O presente trabalho propõe-se a analisar a segunda versão da obra O retrato de Dorian Gray, 
publicada no ano de 1891, do autor irlandês Oscar Wilde, focalizando três personagens 
principais: Dorian Gray, Basil Hallward e lorde Henry Wotton. Com base nas vozes das 
enunciações que compõem os diálogos dos quais participam as referidas personagens, nosso 
objetivo é o de investigar como se dá a construção de suas autoconsciências, de discutir os 
conceitos de arte que essas personagens defendem e a forma como cada uma delas se posiciona 
em relação à Inglaterra vitoriana, espaço e tempo da narrativa: Dorian Gray, como discípulo de 
lorde Henry Wotton na implementação de um novo Hedonismo e como alter ego ou duplo, 
materializado em seu retrato; Basil Hallward, como indivíduo conservador, consoante com os 
valores morais da época em que vive, mas como artista que refrata as artes realistas de seu 
tempo, na busca pela representação estética perfeita que combine as formas clássicas da 
Antiguidade e do Renascimento com a alma do Romantismo; e lorde Henry Wotton, “o eficiente 
mestre da palavra” que enuncia sua visão refratária aos valores morais de seu tempo e de seu 
espaço, por meio da ironia e das máximas, transmitidas pelo recurso dos epigramas. Estes 
também são utilizados por Wilde para se posicionar em relação à miríade de críticas que recebeu 
quando da primeira publicação do romance, em 1890, pois diversos periódicos especializados em 
literatura consideraram o único romance publicado pelo autor como sendo imoral. 
Examinaremos a integralidade do prefácio à versão de 1891, amparados na teoria bakhtiniana, no 
que toca à autoconsciência, bem como nas obras de Walter Pater e de Karl Beckson, para a 
contextualização do Esteticismo e, por fim, nas de Munira Mutran e de Richard Elmann, para 
analisarmos as possíveis relações das personagens com o universo autobiográfico do autor esteta 
e dandy, não com o objetivo de concluirmos que a obra em questão se trate de autobiografia, mas 
sim de uma narrativa composta de personagens que representem o "ser de possibilidades 
múltiplas", conforme expressão de Elmann. Feito isso, orientar-nos-emos a discutir aspectos nas 
cosmovisões das personagens que refletem e refratam os valores de seu tempo e de seu espaço.    
PALAVRAS-CHAVE: Epigramas; Autoconsciência; Gray; Hallward; Wotton.  

 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the second version of Oscar Wilde's The picture of Dorian Gray, 
published in 1891, from the perspective of its three main characters (Dorian Gray, Basil 
Hallward, and lord Henry Wotton).  Based on the voices within the utterances that make up the 
characters' dialogs, our aim is to interpret their self-consciousness, their views on art itself, and 
to what extent they stand in relation to Victorian England, the space and the time of the narrative; 
Dorian Gray, as a disciple of Lord Henry Wotton in the implementation of the ideas of a so-
called new Hedonism, and as a Doppelgänger materialized by his picture; Basil Hallward, as a 
conservative individual, in favor of moral values, yet as an artist refracting the Realism of his 
days, by pursuing the perfect aesthetic representation in a combination of Antiquity and 
Renaissance forms and the Romantic soul, which preceded Realism; and lord Henry Wotton, 'the 
illusionist of words', who makes his point by refracting the views of his time and space by 
resorting to the irony and the maxims of epigrams. The latter are also resorted to by Wilde in the 
whole preface of 1891's version of The picture of Dorian Gray, so as to stand against the myriad 
of critical reviews which considered his only novel as 'immoral'. We will address Mikhail 
Bakhtin's self-consciousness theory, as well as Walter Pater's and Karl Beckson's in regard to the 
Aesthetic movement. Last, but no least, Munira Mutran's and Richard Elmann's writings on 
Wilde's autobiographical works related to his position as an aesthete and a dandy, yet by no 
means do we intend to affirm that The picture of Dorian Gray is mainly an autobiography, but an 
expression "of the self as having multiple possibilities", in Elmann's words. As a conclusion, we 
will aim to identify the characters' cosmovision, in a never-ending process of reflecting and / or 
refracting their time and space values.    
KEY-WORDS:  Epigrams; Voices; Self-consciousness; Gray; Hallward; Wotton;  
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Introdução 
 

[...] a obra artística deve possuir um conteúdo moral. Precisa a arte conter 
algo de tão elevado que subordine tendências e paixões, precisa irradiar 
uma ação moral que encoraje o espírito e a alma na luta contra as 
paixões. Nos últimos tempos, este modo de ver provocou numerosas 
polêmicas. Observou-se, em primeiro lugar, que semelhante fim é 
indigno da arte. Se é preciso, a todo custo, determinar um fim último à 
arte, que este seja tal que baste a si mesmo; só poderia ser, portanto, um 
fim em si. (Georg W. F. Hegel) 
 

Em seu curso de estética intitulado "O belo na arte", ministrado entre os anos de 1820 e 
1829, em Berlim, Hegel, ao discorrer sobre a concepção objetiva da arte, debruça-se sobre sua 
"função moralizadora" (2009, p. 37). Dedica boa parte da análise dessa função, apresentando 
posicionamentos extremos sobre o tema que, à época, primeira metade do século dezenove, 
mostravam-se polêmicos.  

Um dos posicionamentos atribuía ao ato de "vencer paixões" uma capacidade de ruptura 
com estas, que só se faz possível com a absorção de um conteúdo que dê forças à alma e 
promova a sua "elevação". Para esta concepção, "[...] o fim da arte não consiste apenas em 
evocar paixões, mas também em purificá-las" (HEGEL, 2009, p. 37). A purificação, ou catarse, 
só seria possível por meio da "moralização" promovida pela arte, como seu "fim último". 
Segundo esse pensador, cabe à arte, ao representar o homem em união com a natureza, elevá-lo. 
Ao fortalecer sua "vontade moral", a alma se vê preparada para se "opor com eficácia às paixões" 
(HEGEL, 2009, p. 37). A alma, na luta ininterrupta contra as paixões, alicerça-se na irradiação 
da "ação moral" que a encoraja.   

O outro posicionamento começa a se propalar pouco antes do início do século XIX. 
Desponta a concepção de que a arte tem um fim em si mesma, pensamento que se polariza à 
concepção de Hegel, que sai em defesa de sua teoria. Na visão do filósofo,  
 

dizer que a missão da arte é agradar, ser origem de prazer, corresponde a 
determinar um fim naturalmente acidental que não podia ser o da arte. A 
religião, os costumes, a moral constituem já objetos existentes em si, e quanto 
mais a arte contribuir para favorecer as aspirações religiosas e as tendências 
morais, e para suavizar os costumes, tanto mais elevado será o fim atingido 
(HEGEL, 2009, p. 38).  
   



 

Embora Hegel recusasse essa nova concepção de arte, ela ganhou força em países como 
França, Itália e Inglaterra. Conhecida como Esteticismo, advogava essa concepção, de que a arte 
não deveria servir para propósitos morais, mas que deveria ser um fim em si, ao culto da "arte 
pela arte". Em solo inglês, artistas como Walter Pater seriam pioneiros na divulgação dessa 
estética, que passou a representar uma alternativa ao fim educativo e moralizador explícito da 
estética vitoriana. Em prefácio à obra "The Renaissance: studies in art and poetry", redigido em 
1867, e considerado por muitos estudiosos do tema como sendo a base para a criação do 
Esteticismo em solo inglês, Pater (2010, localizações 652-658), ao comparar Dante a Botticelli, 
diz que: 
 

Aquilo que Dante desdenha como indigno de céu e de inferno, Botticelli o 
aceita nesse mundo intermediário, no qual homens não tomam parte em grandes 
conflitos, e não decidem grandes causas, e fazem grandes renúncias. Assim, ele 
estabelece para si os limites nos quais a arte, livre de qualquer ambição moral, 
desempenha seu papel mais sincero e convicto. Seu interesse não recai sobre a 
bondade destemperada dos santos de Angélico, nem sobre o demônio 
destemperado do Inferno de Orcanha; mas, sim, sobre homens e mulheres, em 
sua condição heterogênea e incerta, sempre atraente, envolta por vezes em 
paixão com um caráter de graciosidade e de energia, mas perpetuamente 
entristecida pelas sombras que pairam sobre si das grandes coisas pelas quais se 
reduziram. Sua moralidade é inteiramente compassiva; e é esta compaixão, 
manifestada em sua obra, um tanto mais do que o comum da verdadeira 
natureza da humanidade, que o torna um realista visionário e impetuoso1.   

Dante, com sua Divina comédia, personifica a moralidade em seu juízo pleno: aos céus 
os que tiveram em vida terrena boa conduta. Ao inferno os que viveram antes da era cristã ou 
que viveram em discordância com as leis sagradas, propagadas pelos homens. Há quem 
classifique a obra do autor florentino como o primeiro romance de envergadura, em vez de Dom 
Quixote, de Cervantes. De qualquer forma, pode-se identificar na obra de Dante um juízo moral 
onipresente, como atestam os prefácios à obra, nos quais, durante muitos séculos, "[...] se indica 
                                                           1 Nossa tradução. Na língua de partida: "So just what Dante scorns as unworthy alike of heaven and hell, Botticelli 
accepts, that middle world in which men take no side in great conflicts, and decide no great causes, and make great 
refusals. He thus sets for himself the limits within which art, undisturbed by any moral ambition, does its most 
sincere and surest work. His interest is neither in the untempered goodness of Angelico's saints, nor the untempered 
evil of Orcagna's Inferno; but with men and women, in their mixed and uncertain condition, always attractive, 
clothed sometimes by passion with a character of loveliness and energy, but saddened perpetually by the shadow 
upon them of the great things from which they shrink. His morality is all sympathy; and it is this sympathy, 
conveying into his work somewhat more than is usual of the true complexion of humanity, which makes him, 
visionary as he is, so forcible a realist." 
 



 

sempre aquilo em que consiste a alegoria, quer dizer, o ensino geral que cada canto supõe" 
(HEGEL, 2009, p. 39). 

Pater prenuncia um visionário em Botticelli, o qual, nos séculos XV e XVI, 
representava em suas pinturas uma estética menos atrelada ao juízo moral e mais conectada a 
homens e mulheres compassivos. Identificamos, então, na estética que serve de base para a 
redação dos estudos que alicerçaram o Esteticismo de Pater, uma proposta de ruptura com o 
Realismo do século XIX, de certa recusa de valores que eram considerados indiscutíveis no 
processo criativo pelo tempo e pelo espaço em que essa estética se desenvolveu.       

De volta ao século XIX, profundamente criticadas por essa postura rebelde, obras como 
O retrato de Dorian Gray, acusadas de imorais pela crítica, representavam tal oposição à 
representação explícita do moralismo e, mesmo quando tais obras eram analisadas sob a 
perspectiva de uma moral implícita, a recepção da época não parecia apreciar explicações dessa 
natureza. Dorian Gray, após cometer atos considerados repugnantes sob a perspectiva da 
sociedade em que vive, encontra o arrependimento, o que torna plausível uma leitura sob a ótica 
de uma moral implícita. Hegel (2009, p. 39) propõe a questão 
 

de saber se o ensino moral, considerado como fim supremo da arte, deve estar 
contido implicitamente, sem ser formulado como ensino, ou se deve ser 
enunciado de um modo explícito. O que, em primeiro lugar, nos dizem é que a 
obra de arte tem de compreender, implicitamente, um ensino moral, que este 
ensino, como fim supremo que é da arte, deve encontrar-se nela num estado em 
que não se realce, não se imponha como doutrina, lei, imperativo.     

Todavia, o filósofo critica o julgamento primário da "exigência moral" de obras que 
exponham de maneira nua e crua aquilo que ele considera como imoralidades e pecados, pois o 
arrependimento somente poderia advir da experiência com a transgressão, considerada imoral:  
 

[...] têm sido defendidas e desculpadas as mais imorais representações artísticas 
e obras literárias alegando que, para alcançar a moralidade, é preciso conhecer 
também o mal e o pecado, que, para conhecer o bem, é preciso saber qual o 
contrário do bem, e assim se acreditou poder justificar-se a imoralidade na arte. 
Não impediriam estes argumentos que se tenha dito que as representações de 
Maria Madalena, a bela pecadora, levaram ao pecado mais homens do que 
quantos arrependimentos provocaram; mas pode haver arrependimento sem ter 
havido pecado? A exigência moral tem aqui um caráter demasiado geral, 
demasiado vago (HEGEL, 2009, p. 39-40).   



 

Dessa polêmica, vislumbra-se um panorama dos momentos de transformação artística 
pelos quais passou o século XIX. A moral explícita de um lado, em contraste com a moral 
implícita, ou a ausência dela, de outro. No âmbito da criação artística literária, os dois extremos, 
quanto ao fim das artes, mantiveram-se em rota de colisão durante parte considerável daquele 
século. A recepção da crítica literária posicionava-se de maneira exclamatória contra obras que 
não seguissem os preceitos explícitos da moralidade. Havia uma maioria que defendia o fim 
moral explícito, representado, por exemplo, em obras realistas.  

Já os artistas que consideravam a arte um fim em si não mediram esforços para 
encontrar alternativas de uma concepção artística que em nada se assemelhasse à estética realista 
vigente. A procura por referências na vanguarda científica, isenta de juízos de valor moral, ou 
nos clássicos do passado são práticas características do Esteticismo.  

Sobre os momentos de transição artística vividos à época, Hobsbawm (2001, p. 308), ao 
dedicar um capítulo de sua obra "A era dos impérios: 1875-1914" às "artes transformadas", 
afirma que parte dos artistas e da recepção do público consumidor das artes "se refugiava na 
esfera das obras 'clássicas', cuja excelência era garantida pelo consenso de gerações". É como se, 
na "crise de identidade", denunciada pelo historiador, fosse mais difícil encontrar referências 
estéticas de qualidade no tempo presente.  

Dado o constante cenário incerto e transitivo, o Esteticismo ganhou destaque na Europa 
a partir da França. Em solo britânico, como já mencionado, foi Walter Pater que, juntamente com 
outros escritores, se opunha à necessidade da arte de servir de instrumento de paideia, de 
formação, de "conteúdo moral", de subordinação de "tendências" e de "paixões". O seu mote, da 
art for art's sake, traduzido do francês, l'art pour l'art, apresentou-se como alternativa a uma 
literatura que não se proporia a educar seus leitores e a fazer juízos de valor moral, mas somente 
fazer-se fluir como um fim em si mesma. Atuaria como uma resposta ao Realismo "nu e cru" 
(MUTRAN, 2002) que, empenhado em denunciar as desigualdades sociais e a retratá-las, para 
consequentemente, corrigi-las por meio do juízo moral, deixava de lado preocupações de ordem 
estética que períodos anteriores, como o renascentista, o romântico, e o clássico, debruçavam-se 
incansavelmente, à procura da perfeição na representação do sentimento e das formas. Oposto à 
moralidade e a toda e qualquer forma de representação estética explícitas, o artista do 
Esteticismo 
 



 

está interessado em que aquela oposição se resolva, em que se realize uma 
conciliação entre seus dois termos pela descoberta de um terceiro, de um 
princípio superior que represente a harmoniosa unidade. [...] Ao homem importa 
que esta oposição desapareça, que ela ceda o lugar a uma conciliação, que se 
descubra um ponto de encontro, um princípio mais elevado, mais profundo, 
capaz de alcançar a harmonia entre os dois termos aparentemente inconciliáveis 
(HEGEL, 2009, p. 42). 
 Na esteira da crítica à maneira realista de mimetizar, Walter Pater, em seu ensaio "The 

Renaissance: studies in art and poetry", enxergava o Realismo como inevitável, muito antes do 
século XIX, pois considerava o século XV um século de "duas faces", "[...] em parte por causa 
do Renascimento, em parte pela chegada do assim chamado Realismo, com o seu apelo à 
experiência [...]"2 em si. Crítico contumaz dessa estética, Pater (2013, localizações 748-750) via, 
por exemplo, na escultura realista, "[...] um pressentimento unilateral de mera forma, uma 
armação de material sólido que só pode ser aliviada pelo movimento, algo com sombras pesadas 
e com uma individualidade de expressão que beira à caricatura [...]3".     

No cenário britânico, a busca por uma alternativa artística literária ao Realismo "nu e 
cru" e "caricatural" não se deu somente com seu pioneiro, Pater. Um autor irlandês, erradicado 
na Inglaterra, colega de faculdade de Pater, tornou-se o mais famoso escritor dessa estética até os 
dias atuais e para ele convergirá nossa pesquisa: Oscar Wilde. Famoso por ironizar os costumes 
da sociedade britânica de seu tempo, seu trabalho, composto por poemas, peças, ensaios e por 
um único romance (O retrato de Dorian Gray) têm nas frases com aforismos e de curta extensão, 
talvez, seu destaque maior. Conhecidas dentro do universo acadêmico como epigramas, suas 
frases se fazem presentes quase que na integralidade de suas obras prosadas e dramatúrgicas.  

Wilde, no papel de esteta, despontou como uma alternativa ao convencional da 
sociedade inglesa: ao convencional das regras de conduta, ao da forma de vestir, ao das verdades 
que estariam acima de qualquer questionamento. Representava o poeta simbolista, o dandy, que 
se vestia de forma impecável, colorida, com lírios nas mãos, em contrapartida aos oficiais de 
cavalaria, que simbolizavam formas mais sóbrias e monótonas no vestir (HOBSBAWM, 2001).  
Haveria, então, um público disposto a buscar a beleza das artes na literatura dos estetas, sem que 
essas possuíssem objetivo de reforçar regras de conduta, ou de enaltecer "vigorosos oficiais de 
                                                           2 Tradução nossa. Na língua de partida: "[...] twofold; partly the Renaissance, partly also the coming of what is 
called the 'modern spirit', with its realism, its appeal to experience [...]."  3 Tradução nossa. Na língua de partida: "[...] a one-sided presentment of mere form, that solid material frame which 
only motion can relieve, a thing of heavy shadows, and an individuality of expression pushed to caricature [...]."  



 

cavalaria", como costumava ser a tônica nos épicos e em diversos romances compostos durante 
séculos de literatura até então.  

Os estetas, ao adotarem o mote da arte pela arte, sem fins objetivos, mas como "fim em 
si", se dispuseram, entre outras coisas, a não ter a obrigatoriedade de estabelecer uma finalidade 
específica às suas obras, uma utilidade, em um século em que a produção em larga escala 
esperaria um pragmatismo, uma objetividade, também das artes. Seus artistas, bem como as 
linhas vanguardistas que surgiram naquele século "[...] não reservava[m] um lugar real para a 
máquina, cerne daquele capitalismo que era, parafraseando Walter Benjamin, a época em que a 
tecnologia aprendeu a reproduzir obras de arte" (HOBSBAWM, 2001, p. 324). 

Dessa forma, seja apontando ao futuro, que resultaria no romance conhecido como 
moderno, como no caso das literaturas vanguardistas, seja olhando para os clássicos dos séculos 
anteriores como ideais atemporais de beleza literária, como no exemplo dos estetas e, mais 
precisamente, de Oscar Wilde, o século XIX talvez tenha sido o primeiro a se enxergar em "crise 
de identidade", no epicentro das mudanças ocasionadas em decorrência da nova dinâmica 
industrial em larga escala.     

Em vista do exposto, escolheremos, de Wilde, O retrato de Dorian Gray como objeto 
de análise de nossa tese por mesclar duas das mais marcantes características do século XIX: a 
transformação pela qual passaram as artes e a mudança no modo de vê-las, provocada em parte 
pelos estetas na literatura.  

Há na obra a presença frequente de epigramas, principalmente manifestados no discurso 
da personagem de lorde Henry Wotton, que permeia seus diálogos com ironia, sarcasmo, 
paradoxos, praticamente todo o tempo a criticar a sociedade inglesa e seus costumes, o seu modo 
de ver o mundo, seu país e o século XIX, bem como a concepção moralizadora de pecado que, 
segundo sua perspectiva, inexistia nos séculos anteriores, em que as artes e a maneira de viver a 
vida seriam muito mais direcionadas à representação estética ideal que as de seu período. No que 
se refere à organização, a tese se estrutura com a presente introdução, três capítulos e 
considerações finais, articulados pelo eixo principal, que residirá na análise dos epigramas de O 
retrato de Dorian Gray e das vozes das personagens centrais (lorde Henry Wotton, o pintor Basil 
Hallward, e o jovem Dorian Gray) em seus relatos, as quais nos alicerçarão no esforço de 
interpretar suas autoconsciências. Partiremos de três perspectivas: a do autor Oscar Wilde em seu 
prefácio epigramático à edição de 1891, com o intento de examinar como ele tece considerações 



 

sobre a sociedade e os críticos literários que lhe eram, em sua maioria, hostis; a do aristocrático 
lorde Henry Wotton, com o fito de analisar a forma como lança mão de seus epigramas para 
provocar reflexão sobre as regras de conduta da sociedade inglesa de seu tempo e, em seu 
capítulo final, investigar as vozes e os posicionamentos no relato das três personagens principais 
da narrativa, que são o lorde Henry Wotton, o artista Basil Hallward e o jovem Dorian Gray.  

No capítulo "Fortuna crítica e repostas epigramáticas de Wilde no prefácio da edição de 
1891", apresentaremos uma breve biografia do autor e de suas obras, situaremos em que 
momento da produção literária de Oscar Wilde surge o romance que será analisado, bem como 
discutiremos a posição da fortuna crítica atual, e da contemporânea do autor, acerca das obras 
como um todo e especialmente de O retrato de Dorian Gray. Falaremos da composição da obra, 
dividida entre o prefácio epigramático assinado pelo autor e a narrativa. Nesse capítulo, 
trataremos do prefácio e nos seguintes ocuparemo-nos da narrativa, propriamente dita. 
Analisaremos como o autor se utiliza de epigramas em seu prefácio para defender sua ideologia 
de esteta, perante crítica literária, espaço e tempo contemporâneos. 

No capítulo "As respostas epigramáticas de lorde Henry Wotton à sua 
contemporaneidade", analisaremos os recursos narrativos e a constituição das personagens, por 
meio das argumentações epigramáticas, permeadas de ironias, aforismos, sarcasmos e de 
discursos persuasivos. Objetivamos identificar quais temáticas estão presentes nas 
argumentações de lorde Henry Wotton, em suas enunciações epigramáticas ao artista Basil 
Hallward, a Dorian Gray, e às demais personagens com quem interage, eventualmente, dessa 
forma. Será nesse capítulo, propriamente dito, em que analisaremos epigramas verbalizados pela 
personagem de lorde Henry Wotton, seja para discordar da visão de mundo do pintor Basil 
Hallward, seja para persuadir Dorian Gray a colocar em prática a filosofia de um "novo 
Hedonismo" (PATER, 1919) por ele propagado, seja para desconstruir as visões de mundo que 
seus demais interlocutores exprimem no decorrer da narrativa.  

No capítulo "As vozes do relato e a construção das autoconsciências de Wotton, de 
Hallward e de Gray", analisaremos as vozes e os posicionamentos nos relatos das personagens 
sobre si, sobre o mundo, sobre a relação entre arte e vida, de lorde Henry Wotton, de Basil 
Hallward e de Dorian Gray, a partir das interações de um para com os outros. Propomo-nos a 
comparar as cosmovisões manifestadas pelas personagens em questão e as diferentes 
interpretações decorrentes de tais relações. Seriam as cosmovisões de Wotton, de Gray e de 



 

Hallward consoantes ou dissonantes com seu tempo e com seu espaço? Haveria espaço para 
cosmovisões antagônicas em uma mesma personagem? De que forma as autoconsciências das 
três personagens se moldam no relato? Para isso, escorar-nos-emos na análise que Walter Pater 
faz do "novo Hedonismo" divulgado por O retrato de Dorian Gray, em resenha crítica composta 
no ano de 1891; nas obras de Mutran (2002), sobre O retrato de Dorian Gray como uma "mal 
disfarçada autobiografia" de Wilde; de Elmann (2013), em que vê no ser do autor a 
"representação de infinitas e múltiplas" vozes e, por fim, utilizaremos a teoria bakhtiniana (2010) 
da autoconsciência para a identificarmos nas vozes das três personagens em questão. 

Nossas considerações finais buscarão, sem pretensões de esgotarmos o tema, 
demonstrar em que medida um recurso discursivo, criado na Grécia antiga, pôde ser utilizado 
cerca de mais de vinte séculos depois, para retratar as crises de identidade e as transformações 
vividas no século XIX, com uma visão tão apurada de todo um cenário em constantes mudanças. 
Com grande carga simbólica, com curta extensão, os epigramas do prefácio e da narrativa em 
questão servirão de identificadores de tudo aquilo com o que Wilde, em forma de prefácio, e, 
Wotton, no universo da narrativa, viriam a discordar dos juízos e das posturas do tempo e do 
espaço em que a personagem representou e o esteta viveu e como as autoconsciências das três 
personagens refletem e refratam os posicionamentos da sociedade moralista vitoriana.  
  



 

1. Fortuna crítica e respostas epigramáticas de Wilde em prefácio à edição de 1891 

  
A proposta do presente capítulo é apresentar uma biografia condensada do autor Oscar 

Wilde e de sua produção, contemplar o momento em que está inscrito o romance que será 
analisado em nossa tese (O retrato de Dorian Gray), a partir da discussão da posição da fortuna 
crítica acerca de suas obras como um todo e especialmente do romance em questão, apresentar o 
enredo da narrativa, contextualizar o surgimento do epigrama e como se desenvolveu a partir da 
Grécia antiga e, por fim analisar o prefácio, assinado pelo autor. Vale salientar que nos 
ocuparemos da narrativa, per se, nos capítulos subsequentes. 

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde (1854-1900) estudou na Trinity College, em 
Dublin, Irlanda e, posteriormente na Magdalen College, em Oxford, Inglaterra, onde recebeu o 
prêmio Newdigate pelo poema Ravenna, composto no ano de 1878. Adotou, como escritor, o 
nome Oscar Wilde. Drabble e Stringer (2007, p. 772) acentuam que "seu Esteticismo 
extravagante chamava atenção, muitas vezes de maneira hostil; proclamava-se discípulo de Pater 
e do culto da 'arte pela arte' [...]"4. 

Wilde passou parte do ano de 1882 nos Estados Unidos da América, realizando 
palestras sobre seu primeiro volume de poemas publicados no ano anterior, intitulado Poems. 
Casou-se no ano de 1884 e, em 1888, publicou um volume de histórias de contos de fadas 
chamado The happy prince and other tales, escrito em homenagem a seus filhos. No ano de 
1891, publicou a coletânea de contos Lord Arthur Savile's crime and other stories e The picture 
of Dorian Gray, seu único romance. Ainda no ano de 1891, publicou A house of pomegranates, 
Fairy-stories e The duchess of Padua, esta classificada como uma tragédia composta em versos.  

Nos anos seguintes, obteve o reconhecimento no universo dramatúrgico com as peças 
Lady Windermere's fan (1892), A woman of no importance (1893), An ideal husband e The 
importance of being earnest (1895).  

Wilde também compôs uma peça em francês, Salomé. Foi encenada em Paris no ano de 
1896 e traduzida e publicada em inglês em 1894 por lorde Alfred Douglas, com ilustrações de 

                                                           
4 Tradução nossa. Na língua de partida: "his flamboyant aestheticism attracted attention, much of it hostile; he 
proclaimed himself a disciple of Pater and the cult of 'art for art's sake' [...]." Visando não interromper o ritmo de 
leitura, todas as citações em línguas estrangeiras terão seus trechos traduzidos para a língua portuguesa no corpo do 
texto e seus trechos nas línguas de partida destacados nas notas de rodapé.  



 

Bearsdley. No ano de 1905, a ópera de Richard Strauss, baseada no texto de Wilde, estreou em 
Dresden, "peça [que] desencadeou protestos por causa do erotismo da encenação"5. 

A recusa do marquês de Queensberry – pai de lorde Alfred Douglas – ao envolvimento 
afetivo do filho com Wilde, pode ser considerada o início da derrocada do escritor em sua vida 
pessoal, pois, devido a esse envolvimento, foi sentenciado a dois anos de prisão, em 1895. 
Enquanto esteve na cadeia, escreveu uma obra de caráter autobiográfico intitulada De profundis. 
Findado o período da pena, em 1897, mudou-se para Paris, onde escreveu The ballad of Reading 
gaol no ano de 1898 e veio a falecer dois anos mais tarde, em 1900. Além das obras citadas 
anteriormente, escreveu também os diálogos críticos The decay of lying, The critic as artist e The 
soul of man under socialism (1891), obras que também viriam a ser bastante comentadas pela 
crítica de seu tempo.  

Wilde é identificado por críticos literários como um esteta. O Esteticismo (Aesthetic 
movement), do qual foi parte integrante,  
    

[...] aflorou durante a década de 1880, fortemente influenciado pelos Pré-
Rafaelitas, por Ruskin e por Pater, cuja adoção dos arcaísmos sentimentais, tais 
como os ideais de beleza, foram levados a dimensões extravagantes e 
frequentemente acompanhados de afetações nos discursos e na forma e na 
excentricidade das vestimentas (DRABBLE; STRINGER, 2007, p. 8)6.  

A expressão que pode ser considerada o mote da estética em questão, l'art pour l'art, em 
francês, ou art for art's sake', em inglês, que, traduzido ao português, significa "a arte pela arte", 
explica-se como   
  

uma frase associada à doutrina estética de que a arte é autossuficiente e não 
precisa servir a propósitos morais ou políticos. A frase l'art pour l'art tornou-se 
corrente na França na primeira metade do século XIX, e a formulação de 
Gautier em seu prefácio à obra Mademoiselle de Maupin (1835), que refutava a 
ideia de que a arte poderia ou deveria ser de alguma maneira útil, o que 
despertou a admiração de Pater, um dos líderes do Esteticismo inglês da década 
de 1880. Pater, em sua conclusão da obra The Renaissance (1873) fala do 

                                                           
5 Deustche Welle Online. Calendário Histórico: 1905. "Ópera de Strauss escandaliza na estreia em Dresden." 
Disponível em:  http://www.dw.de/1905-%C3%B3pera-de-strauss-escandaliza-na-estreia-em-dresden/a-348811 , 
Data de acesso: 04/03/2015. 6 Tradução nossa. Na língua de partida: "[...] which blossomed during the 1880's, heavily influenced by the Pre-
Raphaelites, Ruskin and Pater, in which the adoption of sentimental archaism as the ideal of beauty was carried to 
extravagant lengths and often accompanied by affectation of speech and manner and eccentricity of dress."  



 

"desejo do belo, do amor da arte pela arte" (DRABBLE; STRINGER, 2007, p. 
29)7.    

Destacamos Walter Pater, pois, embora Oscar Wilde tenha sido o nome mais famoso da 
estética mencionada, coube àquele o título de difusor do fundamento estético em solo inglês. 
Possuía grande admiração da parte de Wilde, como veremos mais adiante, ao adentrarmos sua 
fortuna crítica. Trocavam eventualmente correspondências e Wilde chegou a ter uma de suas 
obras, O retrato de Dorian Gray, por ele resenhada, quando de um cenário profundamente hostil 
entre crítica literária e ele, explícito nos periódicos ingleses da época. 

Conforme vimos acima, há a busca por um passado que se delineia melhor que o 
presente, por meio de arcaísmos, caracterizada como sentimentalista por Drabble e por Stringer. 
Nas obras de Wilde e em sua vida cotidiana há uma vasta gama de exemplos que corroboram 
nossa afirmação. Abaixo, separamos um excerto do depoimento dado no julgamento que 
culminou com a sua condenação à prisão, pelo envolvimento amoroso com lorde Alfred 
Douglas. À época do julgamento, relações homoafetivas poderiam ser criminalizadas. Ciente 
disto, o pai de Douglas, lorde Queensberry, denunciou Wilde às autoridades, o que o levou a 
julgamento e resultou em sua condenação. Ao ser questionado, pela acusação, sobre o que viria a 
ser "o amor que não ousa dizer seu nome", expressão esta que constaria, segundo a acusação, em 
algumas correspondências escritas por Wilde a Douglas, em meio a assovios e a aplausos, Wilde 
respondeu à promotoria: 
 

O amor que não ousa pronunciar-se, neste século, é o amor de grande afeto 
entre um homem mais velho e um mais jovem, como aquele entre Davi e 
Jônatas, ou como o que Platão utilizou de base para a sua filosofia, ou aquele 
que se encontra nos sonetos de Michelângelo e de Shakespeare. Trata-se da 
afeição profunda, espiritual, tão pura quanto perfeita. Dita e impregna grandes 
obras de arte como as de Shakespeare e de Michelângelo, e aquelas duas cartas 
minhas, tais como estão. É mal compreendido neste século, tão mal 
compreendido, que pode ser descrito como "o amor que não ousa dizer seu 
nome", e por causa dele estou eu onde me encontro agora. É belo, fino, a mais 
nobre forma de afeição. Não há nada de artificial nele. Intelectual, existe 
repetidamente entre um homem mais velho e um mais jovem, quando aquele 
possui o intelecto, e este possui toda a alegria, a esperança e a fascinação. Por 

                                                           7 Tradução nossa. Na língua de partida: "a phrase associated with the aesthetic doctrine that art is self sufficient and 
need serve no moral or political purpose. The phrase l'art pour l'art became current in France in the first half of the 
19th cent., and Gautier's formulation in his preface to Mademoiselle de Maupin (1835), which denied that art could 
or should be in any way useful, was admired by Pater, one of the leading influences on the English Aesthetic 
Movement of the 1880's. Pater in his conclusion to the Renaissance (1873) spoke of the desire of beauty, the love of 
art for art's sake."  



 

isso que o mundo não o compreende, lhe faz zombarias e o põe no pelourinho 
por isso8.   
  As menções feitas por Wilde ao tipo de amor que em sua época não ousaria se 

pronunciar, dizer seu próprio nome, se tornar explícito, são todas de períodos anteriores ao da era 
vitoriana, sua era contemporânea. Exemplos extraídos da Bíblia, da Antiguidade Clássica, do 
Renascimento, assumem o posto de elevação, de uma visão sentimentalista de que as eras 
anteriores gozariam de uma beleza e de uma elevação artísticas muito maiores do que as da era 
em que viveu. Em tempos anteriores seria possível existir o amor desimpedido entre um homem 
mais velho, possuidor do intelecto e um homem mais jovem, dotado de beleza física, como 
lemos nas palavras da personagem Pausânias, em O banquete, do filósofo grego Platão, ao 
destacar a existência até então inaudita de dois tipos de Eros: um celestial, afeito ao amor das 
almas e intelectual, e um pandêmio, vulgar, ligado ao perecível do amor carnal. 
 E essas remissões intertextuais (ECO, 2007) a obras de tempos anteriores ao de sua 
contemporaneidade não constam somente no depoimento, cujo excerto acabamos de ler, mas 
também em sua obra como um todo, seja em seus poemas, seja em suas peças teatrais, seja no 
romance que serve de objeto para a nossa tese (O retrato de Dorian Gray), seja em seus escritos 
de caráter autobiográfico, como em De profundis.  
 Como exemplo remissivo, destacamos o poema Ave Maria plena gratia, do ano de 1881, 
soneto cujas estrofes apresentam remissões à Antiguidade Clássica, mais precisamente à 
mitologia greco-latina, sobre a narrativa da libertação de Dânae por Zeus, de Sêmele quando faz 
Zeus cumprir a promessa de lhe mostrar seu corpo em forma original, até da cristandade 
representada pelo título do poema – em latim – e o local onde supostamente o poema havia sido 
                                                           
8 Tradução nossa. Extraído do documentário “Oscar Wilde himself”, televisionado pela British Broadcast 
Corporation (BBC), em 1995: "'The Love that dare not speak its name' in this century is such a great affection of an 
elder for a younger man as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his 
philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare.  It is that deep, spiritual affection 
that is as pure as it is perfect.  It dictates and pervades great works of art like those of Shakespeare and 
Michelangelo, and those two letters of mine, such as they are.  It is in this century misunderstood, so much 
misunderstood that it may be described as the 'Love that dare not speak its name', and on account of it I am placed 
where I am now.  It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection.  There is nothing unnatural about it.  It 
is intellectual, and it repeatedly exists between an elder and a younger man, when the elder man has intellect, and the 
younger man has all the joy, hope and glamour of life before him.  That it should be so the world does not 
understand.  The world mocks at it and sometimes puts one in the pillory for it."  
 



 

composto, em Florença, berço do Renascimento. Com isso, um soneto, de curta extensão, mais 
precisamente com quatorze versos, pode flutuar por três épocas passadas distintas: pela pagã 
mitológica, pela cristã católica e pela renascentista, todas elas anteriores à do século dezenove. 
 Carter e McRae (1996, p. 150) afirmam que "a temática da aparência / realidade alcança 
o seu ápice” em O retrato de Dorian Gray, pois confronta durante toda a narrativa a realidade da 
personagem protagonista, que via seus atos considerados condenáveis serem encobertos, 
escondidos, postos em segundo plano, graças à sua aparência e à sua perene jovialidade, 
atenuantes das barbaridades cometidas pelo protagonista Dorian Gray, e que faria com que a 
sociedade e as pessoas próximas a ele jamais desconfiassem de que estivesse ele perpetrando 
atos condenáveis. 
 A primeira publicação do romance em exame, no ano de 1890, "causou grande escândalo. 
Seu prefácio, do ano de 1891, cuja versão foi escolhida para nossa análise, contém muitos dos 
paradoxos e afirmações deliberadamente controversos, pelos quais Wilde era famoso" 
(CARTER; MCRAE, 1996, p. 150)9. Subdividida em prefácio e composta por epigramas10, 
assinados pelo próprio autor, sobre o qual nos ocuparemos na parte final deste capítulo, a 
narrativa propriamente dita centra-se em um triângulo composto pelo artista Basil Hallward, que 
pinta O retrato de Dorian Gray e qualifica-o como sua obra-prima; por lorde Henry Wotton, 
sarcástico, capaz de provocar em seus interlocutores reações das mais diversas à ironia vazada 
em seus epigramas, e pelo protagonista Dorian Gray que, a partir do contato estabelecido com 
Wotton, por meio de Hallward, vê sua vida transformar-se por inteiro. Gray, ao suplicar ao 
retrato que envelheça em seu lugar e o mantenha eternamente jovem, percebe que todas as suas 
atrocidades cometidas no desenrolar da narrativa se refletirão somente no retrato, que revelaria a 
alma verdadeira de Gray, enquanto que a sociedade e as pessoas ao seu redor só seriam capazes 
de reconhecê-lo por suas feições angelicais e perenemente joviais.  
 Ao analisarmos seu prefácio, identificaremos um direcionamento do autor à temática da 
crítica literária. Nele, Wilde lança mão apenas de epigramas, nos quais se encontra um contraste 
constante entre crítica, de um lado, e de autor, obra e arte, do outro. Um dos epigramas mais 
                                                           
9 Tradução nossa. Na língua de partida: "caused great scandal. Its preface contains many of the paradoxes and 
deliberately controversial statements for which Wilde was famous." 10 Dependendo da versão traduzida para o português, a disposição dos epigramas pode variar. Contamos dezessete 
epigramas, com base na versão utilizada em língua inglesa (Wilde, O. "The Picture of Dorian Gray", in: The 
Collected Works of Oscar Wilde. Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, 1997, p. I – 154) , na qual cada um 
deles é disposto em um parágrafo diferente. 



 

famosos presentes no referido prefácio e destacados por Carter e por McRae na análise da obra é 
o de que "não existe livro moral ou imoral. Livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é 
tudo"11. Mais adiante, destacaremos a insistência por parte da crítica literária de seu tempo de 
analisar a narrativa pelo aspecto moral. A maioria dos críticos que elencaremos insiste na 
ausência de preocupações de Wilde com esse aspecto, resultando em um protagonista capaz de 
cometer as maiores atrocidades, sem demonstrar o mínimo ressentimento. 
 Os epigramas são um recurso constante nas obras de Wilde. Não somente em O retrato 
de Dorian Gray, mas também em seu legado dramatúrgico, eles permeiam diálogos de muitas de 
suas personagens.  
 Sir Peter Hall, diretor de teatro britânico, vê no recurso dos epigramas um "mascaramento 
de emoções". Diz Hall que: 
 

Uma vez compreendido que as personagens de Wilde não estão em lados 
opostos do palco para competir por meio de epigramas para saber quem é mais 
engraçada, mas que de fato cada personagem inventa um epigrama para 
mascarar um sentimento intenso, para controlar um sentimento intenso, para 
conter um sentimento intenso, só então poderemos manufaturar uma vida 
interior para o ator e a verdade emocional real para o melodrama começará a ser 
revelada12.  
 Se seguirmos o preceito aristotélico13, em sua Poética, de que um dos diferenciais do 

drama é o fato de este ser essencialmente dialogado, ou seja, de não haver narrativa como o há 
em outros gêneros, haveria no teatro de Wilde um espaço mais fecundo para a utilização de 
epigramas nas enunciações de suas personagens. Algo parecido se sucederá em O retrato de 
Dorian Gray, seu único romance, em menor medida, se comparado a seu corpus teatral. No 
prefácio do romance, assinado pelo autor, e nos trechos narrados, a maior quantidade 

                                                           
11 Tomamos a liberdade de apenas citar o epigrama, pois dedicaremos parte do presente capítulo de nossa tese ao 
prefácio da obra, o qual consiste única e tão somente de epigramas. Em sua língua de partida: "there is no such thing 
as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written, that is all. All art is quite useless." 12 “Oscar Wilde himself”, televisionado pela British Broadcast Corporation (BBC), em 1995: "Once you understand 
that Wilde’s characters are not standing on opposite sides of the stage competing in epigrams to see who can be 
funnier, but in fact once  every  character invents an epigram it is to mask an intense feeling, to control an intense 
feeling, to contain an intense feeling, then you can start to manufacture an inner life for the actor, and the real 
emotional truth of the melodrama starts to be revealed."  13 Para o filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), coube ao tragediógrafo Sófocles (496 - 406 a.C.) a introdução de 
dois atores em cena, os quais, por meio de máscaras representariam as personagens e dialogariam, sem a 
necessidade de haver narrativa, como havia nos épicos. 



 

epigramática é verbalizada pela personagem de lorde Henry Wotton, que tenta convencer Dorian 
Gray a viver uma vida orientada a uma espécie de Hedonismo por ele defendido. 

No momento atual, o público geral, não acadêmico, centra-se em boa parte nos  
epigramas de Wilde. Pesquisas via internet retornam com bastante frequência e popularidade 
"frases de Oscar Wilde" ou, em inglês, "Oscar Wilde quotes"14, nas quais lemos listas de 
epigramas selecionados isoladamente, sem necessariamente aludirem às obras em que foram 
contextualizados. 

No campo acadêmico, habitado por dois críticos literários anglófonos em cenários 
distintos, o norte-americano Harold Bloom e o inglês Terry Eagleton possuem opiniões um tanto 
multifacetadas acerca das obras do autor, que propiciam certa abertura a múltiplas análises do 
legado de sua obra. 

Bloom (2003, p. 264) o inclui na lista dos cem autores mais criativos da história da 
literatura e utiliza afirmação do neto do autor, Merlin Holland, o qual "relembra, de modo 
fascinante, que Oscar Wilde, 'confessava que vivia sob constante pavor de não ser mal 
compreendido'". Suas obras não almejariam expor verdades nuas e cruas por meio de palavras 
diretas, de enunciações realistas, mas que tal mascaramento de emoções, destacado por Sir Peter 
Hall, indica que Wilde quisesse estimular seus leitores à reflexão, à incerteza, à dúvida, à 
polêmica, e não lhes expor respostas prontas, mas reflexões para serem construídas nas 
entrelinhas.  

Bloom (2003, p. 264) destaca como de sua preferência a peça A importância de ser 
prudente e "dois ensaios magníficos" – "A alma do homem sob o socialismo" e "A decadência da 
mentira" – e cita palavras do escritor argentino Jorge Luis Borges, de que "o grande Esteta estava 
quase sempre certo". Como catedrático, o crítico norte-americano também desenvolve uma 
espécie de mea culpa ao criticar textos adotados pela academia, sob o preceito de possuírem 
qualidade suficiente para serem analisados no universo estudantil. Sua análise parte de epigrama 
de Wilde, de que toda poesia medíocre é sincera:  
 

A minha profissão suicida, outrora o ensino da literatura ficcional no mundo 
anglófono, ainda estaria viva, se tivesse aprendido a lição de Wilde: "toda 

                                                           14 Para fazermos tal afirmação, digitamos as duas expressões (em português e em inglês) no site de procura Google. 
Para "Oscar Wilde Quotes", houve retorno de 1.500.000 registros. Para "frases de Oscar Wilde", houve retorno de  
45.400 resultados. Faz-se importante reforçar que não utilizamos termo de pesquisa especializada, ou seja, 
"epigramas" ou "epigrams", pois visamos aqui ao público leitor em geral, e não ao acadêmico.  



 

poesia medíocre é sincera". Infelizmente, é tarde demais, e os melhores alunos, 
com toda razão, fogem dos docentes que ainda não morreram, a despeito de 
facções. Precisamos de Wilde, mesmo nesse momento de fracasso; quem mais 
pode nos alegrar, em tempos tão sinistros? (BLOOM, 2003, p. 264) 
 

De fato, Bloom estabelece uma crítica ao momento contemporâneo, início do século 
XXI, e sua recepção da literatura, seja ela a literatura a ser lida nos círculos de best-sellers, seja a 
literatura a ser adotada como de qualidade pelos círculos acadêmicos. Se seguirmos aqui o 
preceito básico de Wilde veiculado por seu neto, ou seja, do "pavor de não ser mal 
compreendido", e da noção do "mascaramento das emoções" apontado por Sir Peter Hall, 
teremos condições de aludir a um conceito de que não se espera que as artes prosada e poética 
devam ser diretas, mas sim, possuir condições de compor um arcabouço estético-verbal que 
retrate a realidade não diretamente manifesta, mas como poderia vir a ser interpretada nas 
entrelinhas; portanto, que fossem capazes de suscitar no leitor múltiplas interpretações e 
verdades inacabadas.  

Ainda na temática da recepção da literatura, Bloom conta um episódio da vida de Wilde 
e de um dos seus epigramas para propor outra reflexão: 
 

Descendo o poço de uma mina, em Leadville, Colorado, durante uma visita aos 
Estados Unidos, Oscar perfurou uma parede e, em seguida, voltou à superfície, 
acompanhando os mineiros e suas namoradas a um cassino: em um canto havia 
um pianista, sentado ao piano, acima do qual se via um cartaz: "favor não 
fuzilar o pianista; ele faz o que pode". Fiquei chocado diante da constatação de 
que a arte medíocre merece a pena de morte. Arte medíocre hoje em dia é 
estudada em universidade, exaltada na mídia e, supostamente, faz bem à nossa 
consciência política. Wilde, exato em suas profecias, um século após a sua 
morte, não tem rival, ao descrever a nossa condição literária: Antigamente, 
livros eram escritos por homens de letras e lidos pelo público. Hoje em dia, 
livros são escritos pelo público e lidos por ninguém (BLOOM, 2003, p. 264 - 
265). 
 Tanto Bloom, quanto Wilde, ambos em épocas distintas, qualificam a arte 

contemporânea como inferior à dos tempos anteriores, com um ar saudosista, o que não deixaria 
de possuir certa semelhança com o que o esteta Wilde advogava em sua literatura, ou seja, uma 
noção de que os tempos presentes carecem de beleza artística, em comparação aos tempos 
passados. Bloom aponta para o despreparo de grande parte dos escritores contemporâneos que 
não alcançam a qualidade dos “homens das letras” do passado.  



 

Bloom destaca os extremos que envolvem o poder criativo do gênio literário, que 
caminha lado a lado com a capacidade de criar e, ao mesmo tempo, de se autodestruir. Afirma 
que 
 

Wilde ilustra os dois principais sentidos da noção de gênio: uma força geradora 
inata, e um outro eu, que busca e encontra a destruição daquilo que é inato. Um 
século mais tarde, quando o homossexualismo já não provoca imolação social, 
Wilde seria obrigado a encontrar algum outro meio de sucumbir, algo além da 
imaginação. Byron encontrou a rebelião grega, Hemingway as diversas 
maneiras de "viver a vida até o último instante", até o suicídio; creio que Wilde 
teria encontrado algum meio mais individualizado (BLOOM, 2003, p. 266). 
        

Reforçamos que a referência à homossexualidade de Wilde como responsável por sua 
"imolação social" se deve ao fato de sua relação com lorde Alfred Douglas tê-lo levado à 
condenação à prisão, em 1895, cinco anos antes de sua morte, em Paris. O gênio de Wilde 
penderia aos extremos em qualquer época, quaisquer que fossem os motivos, segundo Bloom. A 
criação inata e, ao mesmo tempo, a autodestruição indicariam uma vida que não primaria pelo 
equilíbrio, o que seria a tônica nas vidas de muitos gênios da literatura. 

Bloom finaliza seu texto ao citar um trecho do ensaio-diálogo "A decadência da 
mentira", de Wilde, em que a personagem Vivian afirma que "um grande artista jamais enxerga 
as coisas como elas, realmente, são. Se assim não fosse, deixaria de ser artista" (BLOOM, 2003, 
p. 267).  

Esta citação poderia, entre outras análises plausíveis, demonstrar o quanto Wilde se faz 
crítico da maneira que a recepção literária de sua época enxerga a literatura na Inglaterra do 
século XIX, que se contrapõe à liberdade de criação do Romantismo que, naquele país, teria sido 
considerado findado a partir da morte de Sir Walter Scott, em 1832. Podemos aqui, também, 
estabelecer uma correlação com o conceito da sinceridade presente na poesia medíocre, ou seja, 
de se manifestar poeticamente de maneira direta, "enxerga[ndo] as coisas como elas, realmente, 
são", o que deixaria de ser artístico, na concepção de espírito criativo. 

Já para outro crítico literário, o inglês Terry Eagleton (2013, p. 67),   
  

Oscar Wilde, mais um irlandês subversivo que ganhava a vida fisgando os 
britânicos, descreveu a verdade como "o senso de humor mais atual de qualquer 



 

pessoa". Para ele, ser livre verdadeiramente significava ser livre de seu interesse 
pessoal, bem como ser livre para dormir com os filhos da nobreza britânica.15 
 Há aqui referências à vida pessoal de Wilde e de suas relações com os britânicos de seu 

tempo, a era vitoriana. Durante a narrativa de O retrato de Dorian Gray, essa sociedade na qual 
viveu o autor é algumas vezes contraposta às sociedades italiana e francesa, que representariam o 
ideal de beleza artística almejado. Trata-se de uma Inglaterra, ou de uma Grã-Bretanha, de mau 
gosto estético, e supostamente hipócrita quanto aos costumes que condena no campo moral. 
Wilde, na citação de Eagleton, vê a verdade como uma perspectiva, enquanto que a sociedade a 
vê como monológica. Não podemos deixar de destacar que há crítica contundente à vida pessoal 
do autor, em tom de ironia, na citação, ao se referir a seus envolvimentos com homens mais 
jovens da nobreza inglesa, provável alusão aqui a lorde Alfred Douglas.   

Outra referência de Eagleton a Wilde refere-se ao contraste entre a vida rotineira, real, e 
a arte. Segundo Eagleton (2003, p. 83), "conforme afirmava Oscar Wilde, a arte é um lugar onde 
algo pode ser verdadeiro, mas também é o oposto"16. O estudioso faz essa afirmação a partir do 
epigrama que acabamos de ler para analisar o papel do narrador, seja ele "onisciente" ou "não 
confiável", no sentido de que não informaria ao leitor os mínimos detalhes, seja por 
desconhecimento do desfecho da narrativa, seja por opção. Na análise sobre o narrador, valendo-
se de narrativas de Wilde, Eagleton defende a ideia de que a realidade é mais diversificada e 
menos prazerosa que a narrativa literária, pois o narrador pode escolher a quantidade de detalhes, 
de informações, que relatará ao leitor, enquanto que na vida real nem sempre teríamos tais 
opções de escolha, e nem sempre tudo aquilo que se expõe de maneira nua e crua pode ser 
considerado de bom gosto em uma estética literária. 

Partindo, agora, à fortuna crítica de Wilde em seu período contemporâneo, 
selecionaremos alguns trechos de periódicos, de escritores e de intelectuais como um todo, com o 
objetivo de traçarmos um panorama do que as sociedades anglófonas, mais precisamente a 
britânica e a norte-americana do século XIX pensavam do autor e, consequentemente de O 
retrato de Dorian Gray.   

                                                           
15 Tradução nossa. Na língua de partida: "another subversive Irishman who made a career out of baiting the British, 
described truth as ‘one's latest mood’. For him to be truly free meant to be free of a consistent selfhood, as well as 
being free to bed the sons of the English nobility." 16 Tradução nossa. Na língua de partida: "as Oscar Wilde remarked, art is a place where one thing can be true, but 
also its opposite. It is more economical than everyday life."  



 

Segundo o prefácio do editor da obra, B. C. Southam (BECKSON, 2003, localizações 
36-40), "Oscar Wilde: critical heritage", 
 

Ao estudante de literatura, a recepção a um escritor por seus contemporâneos e 
quase-contemporâneos é prova de valor considerável. De um lado, tomamos 
conhecimento de grande parte do estado da crítica como um todo e em 
particular sobre o desenvolvimento das atitudes críticas direcionadas a um 
determinado autor; ao mesmo tempo, por meio de comentários particulares em 
correspondências, em diários ou em anotações nas margens dos livros, 
conseguimos ter uma visão dos gostos e do pensamento literário individual de 
leitores do período. Provas dessa natureza nos ajudam a entender o contexto 
histórico do autor, a natureza de seu público leitor imediato, e sua resposta a 
essas pressões17. 
 No trecho acima, sugere-se a importância de um "estado de crítica" vigente, que 

demonstra como as atitudes críticas em relação a um escritor em especial se desenvolvem. 
Advoga-se a ideia de que estudantes de literatura em geral devem ter acesso à fortuna crítica de 
um determinado autor, de modo que possam identificar quais posições a crítica literária assume 
em relação a ele, e de que forma o leitor enxergaria a obra contemporaneamente. Essas 
condições favorecem a compreensão do contexto histórico vigente. 

Os próximos excertos não representam a visão na íntegra de toda a crítica literária 
anglófona contemporânea a Wilde, mas nos dão subsídios para percebermos quais perspectivas 
se exprimem nos textos publicados, cujo objetivo era o de analisar algumas de suas obras. Com 
isso, subdividiremos os excertos a seguir em duas partes. A primeira delas se refere a periódicos 
da época, em língua inglesa, com um enfoque mais curto e mais geral da obra de Wilde. A 
segunda se refere à recepção de O retrato de Dorian Gray.  

Sobre a coletânea de 1881, intitulada Poems, o Saturday Review faz a seguinte menção 
sobre o talento do escritor: 
 

O autor possui astúcia, fluência assustadora, vocabulário rico e vasto, e nada a 
dizer. O Sr. Wilde leu Messrs. Tennyson, Swinburne, Arnold e Rossetti com 
grande prazer, e lhes retribui ao copiar seus maneirismos de forma muito 
ingênua. Pode-se dizer de maneira simplista que esse livro é um pouco mais do 

                                                           17 Tradução nossa. Na língua de partida: "The reception given to a writer by his contemporaries and near 
contemporaries is evidence of considerable value to the student of literature. On one side we learn a great deal about 
the state of criticism at large and in particular about the development of critical attitudes towards a single writer; at 
the same time, through private comments in letters, journals or marginalia, we gain an insight upon the tastes and 
literary thought of individual readers of the period. Evidence of this kind helps us to understand the writer's 
historical situation, the nature of his immediate reading-public, and his response to these pressures."   



 

que um centésimo de reminiscências destes poetas (PARKER; SON, 1881, p. 
118)18. 
 No excerto destacado, de autoria desconhecida, há uma crítica positiva a Wilde no 

tocante a seu repertório de leitura, manifesto nas diversas remissões intertextuais presentes em 
suas obras. Por ter se tratado de sua primeira publicação, deparamo-nos com críticas ao trabalho 
do autor, que culminariam com a noção de "ingenuidade", que residiria na tendência de copiar o 
estilo dos diversos poetas citados, cópia esta que acabaria se reduzindo a "um centésimo de 
reminiscências" dos autores elencados. Com provável ironia, há a abreviação do pronome de 
tratamento Monsieur, no sentido de se demonstrar a grande importância que a escola francesa 
teria exercido sobre seu repertório literário. 

Oscar Browning (REEVES, 1881, p. 285), por sua vez, no periódico Academy, de 30 de 
julho de 1881, desenvolve uma noção mais enaltecedora do trabalho do escritor e prevê nele o 
surgimento do Esteticismo: 
 

Por diversos motivos, esse volume tem sido muito procurado. O Sr. Wilde tem 
sido correta ou incorretamente definido como o novo representante do 
Esteticismo acadêmico. Ele tem enfrentado a ridicularização e o abuso 
irracionais, e ainda a lisonja mais irracional, adquirida por princípios e 
tendências com muitos dos quais ele possa não nutrir sequer um pouco de 
compaixão19. 
 

Vale ressaltar que essa análise foi escrita por Browning, então professor da 
Universidade de Cambridge, a pedido de Wilde, que a ele justificou que "livros, com grande 
frequência, caem nas mãos dos estúpidos e dos analfabetos, por assim dizer, que estou ansioso 
para ser verdadeiramente criticado. Ser elogiado ou culpado por ignorantes é um insulto" 
(HART-DAVIS, 1962, p. 77)20. Com isso, poderíamos identificar o porquê de Browning 
defender que a ridicularização do autor seria infundada, no sentido de que Wilde se trataria de 
                                                           18 Tradução nossa. Na língua de partida: "The author possesses cleverness, astonishing fluency, a rich and full 
vocabulary, and nothing to say. Mr. Wilde has read Messrs. Tennyson, Swinburne, Arnold, and Rossetti with great 
pleasure, and he has paid them the compliment of copying their mannerisms very naïvely; indeed, it might be fairly 
said that his book is little more than a cento of reminiscences from these poets."  19 Tradução nossa. Na língua de partida: "This volume has for many reasons been looked for with interest. Mr. 
Wilde has rightly or wrongly been marked out as representing the newest development of academical aestheticism. 
He has had to undergo the irrational abuse and ridicule, and the still more irrational flattery, earned by principles and 
tendencies with many of which he can have but little sympathy."  20 Tradução nossa. Na língua de partida: "Books so often fall into stupid and illiterate hands that I am anxious to be 
really criticised: ignorant praise or ignorant blame is so insulting."  



 

um expoente do novo Esteticismo emergente em solo inglês. Verifica-se aqui uma importância 
grande dedicada por Wilde à crítica literária e, por meio dessa articulação com Browning, 
objetivaria o autor a, além de ser criticado por um catedrático de uma das duas universidades 
mais tradicionais inglesas, atrair leituras mais positivas de suas obras do que aquelas que vinha 
recebendo dos periódicos do gênero.  

Esse quadro acerca da crítica do seu tempo evidencia que começa a se tornar público 
um tom de aversão do escritor à crítica literária e vice-versa. Ao tratarmos do prefácio de O 
retrato de Dorian Gray, neste capítulo, poderemos analisar com mais profundidade a posição do 
autor, dez anos mais tarde, quando da publicação da obra, a respeito da crítica literária vigente. 

Após a introdução de Browning (MURRAY, 1881, p. 85) sobre a crítica e seu enfoque 
agressivo em relação àquele autor, o professor de Cambridge conclui com uma recomendação de 
leitura de seus poemas, buscando posicionar os críticos a favor ou contra, mas jamais neutros em 
relação à obra: 
 

[Os poemas] são o resultado de uma mente fresca, vigorosa, dotada de rápida 
percepção das belezas da natureza, com um domínio musical e variado de 
linguagens, com uma sensualidade que irradia simpatia, que agrega mais do que 
perde, pelas vestes de um véu mais espesso. Os críticos podem condenar ou 
elogiar; não podem falar do trabalho do Sr. Wilde com desdém21. 
 Sete anos mais tarde, Walter Pater, amigo de Wilde da época em que frequentavam a 

faculdade, em uma carta, datada de 12 de junho de 1888, fornece-lhe impressões sobre a 
publicação do poema The happy prince: "estou confinado em meus aposentos, com gota, mas 
tenho me consolado com The happy prince, e sinto que seria deselegante não lhe enviar uma 
linha para dizer o quanto ele e seus companheiros são encantadores"22.  

Na carta, Pater destaca trechos dos poemas e suas personagens para salientar a Wilde o 
quanto apreciou sua leitura durante seus momentos de recuperação de problemas de saúde. Esta 
carta gerou em Wilde  (HART-DAVIS, 1962, p. 219) grande contentamento, manifestado ao 
                                                           
21 Tradução nossa. Na língua de partida: "They are the product of a fresh, vigorous mind, dowered with a quick 
perception of the beauties of nature, with a command of varied and musical language, with a sympathetic 
sensuousness which would gain rather than lose by the vesture of a thicker veil. Critics may blame or praise; they 
cannot speak of Mr. Wilde's work with contempt."  22 Tradução nossa. Na língua de partida: "I am confined to my room with gout, but have been consoling myself with 
The Happy Prince, and feel it would be ungrateful not to send a line to tell you how delightful I have found him and 
his companions."  Disponível em http://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/oscar-wilde, Data 
de acesso: 10/05/2016. 



 

editor Alfred Nutt, responsável pela publicação da obra: "o Sr. Pater escreveu-me uma carta 
maravilhosa sobre minha prosa, por isso meu astral está tão elevado"23. 

Além da mais alta recomendação de Pater à leitura da obra The happy prince, o que 
poderia confirmar uma boa aceitação de Wilde junto a editores e ao público leitor, Pater 
divulgava em sua literatura características muito semelhantes às encontradas na obra de Wilde, 
dada a estética literária comum aos dois. Na coletânea Studies in the history of Renaissance, de 
1873, defendeu, em sua conclusão, a necessidade de sermos constantemente curiosos na busca de 
formação de novas opiniões e de novas impressões, bem como no cultivo pelo amor da arte pela 
arte. Contudo, trechos dessa conclusão foram omitidos na segunda edição, pois Pater temia 
interpretações errôneas de alguns jovens que a lessem. Talvez, tamanho zelo explique o porquê 
de Pater mais adiante vir a fazer uma crítica do aspecto amoral presente em O retrato de Dorian 
Gray, a qual leremos posteriormente no presente capítulo. Essa conclusão pode fornecer uma 
analogia exemplificada nos diálogos entre lorde Henry Wotton e Dorian Gray, aqui na posição 
de um jovem aconselhado por um homem mais velho que lhe sugere viver uma vida de 
experimentação. 

Pater viria a expor sua análise no ano de 1891, quando da publicação da segunda edição 
de The picture of Dorian Gray. Sua resenha crítica "A novel by Mr. Oscar Wilde", de novembro 
daquele ano, se dedicou, segundo a edição de sua fortuna crítica, à questão moral: 
 

A crítica de Pater é a mais perceptiva das primeiras críticas de O retrato de 
Dorian Gray quanto à compreensão das intenções de Wilde. Na ocasião, Pater 
pôde manifestar suas preocupações de natureza moral na literatura além das 
observações de natureza estética, algo que muitos críticos contemporâneos de 
Pater interpretaram erroneamente (BECKSON, 2003, localizações 1745-
1747)24. 
 O texto, de longa extensão, com caráter lisonjeiro, mas profundamente dicaz do 

romance, desenvolve-se com uma introdução, que enaltece a vivacidade dos diálogos da obra, 
bem como o constante paradoxo entre felicidade e infortúnios que são tão comuns na vida 
cotidiana.  
                                                           
23 Tradução nossa. Na língua de partida:  "Mr. Pater has written me a wonderful letter about my prose, so I am in 
high spirits."   24 Tradução nossa. Na língua de partida: "Pater's review is the most perceptive of the early reviews of The Picture of 
Dorian Gray in its grasp of Wilde's intentions. The occasion permitted Pater to demonstrate his moral concerns in 
literature in addition to aesthetic considerations—a fact which many contemporary critics of Pater had 
misunderstood." 



 

Pater enfatiza o desgosto do narrador pelo trivial, pelo comum, pelo rotineiro da vida no 
romance. Afirma que "um desgosto total pelo senso comum, correta ou incorretamente 
identificado por ele na burguesia, com nossa classe média – com seus hábitos e gostos – leva-o a 
protestar enfaticamente contra o assim chamado 'Realismo na arte'" (PATER, 1919, p. 127)25, 
crítica esta ao Realismo do século XIX que se contrapõe à forma romântica de enxergar vida e 
arte, por meio de contrastes expressos nos epigramas presentes no prefácio. Enaltece também a 
versatilidade de Wilde ao trabalhar aspectos triviais da vida rotineira, os quais não se 
enquadrariam naquilo que se pode chamar de belo. Seriam eles as pessoas com seus prazeres e 
tristezas, o teatro de segunda categoria, no qual Dorian se apaixona pela atriz Sybil Vane, bem 
como seu irmão rabugento que, após o suicídio da irmã, lhe jura vingança. Esses e demais 
aspectos que não necessariamente se enquadrariam no conceito da beleza artística, são 
"marcados por um pathos familiar, mas real, que prova suficientemente o talento versátil do 
escritor, o qual deveria tornar seus livros populares" (PATER, 1919, p. 128) 26. Pater destaca, por 
meio dessa afirmação, uma capacidade de Wilde de desenvolver narrativas versáteis, cujo pathos 
seria capaz de entreter leitores das mais diversas formações.   

Contudo, logo após tal comentário, a crítica ao estilo de filosofia apregoado por lorde 
Henry Wotton, personagem que exerce grande influência sobre a maneira de agir de Dorian 
Gray, começa a tomar contornos mais definidos, filosofia esta que extrapola quaisquer limites de 
boa conduta perante a sociedade da época. Comenta ele que "sempre brilhante, esse livro, 
contudo, parece apresentar tudo menos uma filosofia familiar de vida para a classe média" 
(PATER, 1919, p. 128)27, pois as teses que Wotton advoga vão contra o que classes mais 
conservadoras de uma sociedade põem em prática. Embora Wotton se utilize com mais 
frequência do termo Hedonismo, em vez de Epicurismo, é com esta filosofia que Pater 
desenvolve sua crítica sobre a postura moral presente na narrativa e, consequentemente, adotada 
por Dorian Gray. 

                                                           25 Tradução nossa. Na língua de partida: "a wholesome dislike of the common-place, rightly or wrongly identified 
by him with the bourgeois, with our middle-class—its habits and tastes—leads him to protest emphatically against 
so-called 'realism' in art."  26 Tradução nossa. Na língua de partida: "marked by a homely but real pathos, sufficiently proving a versatility in 
the writer's talent, which should make his books popular."  27 Tradução nossa. Na língua de partida: "clever always, this book, however, seems to set forth anything but a 
homely philosophy of life for the middle-class."  



 

Sem objetivos de esmiuçar as bases das duas filosofias, destacaremos a seguir, em 
linhas bem gerais, o que viriam a ser Epicurismo e Hedonismo, segundo a Stanford Encyclopedia 
of Philosophy.  Sobre o primeiro,  
 

A moral epicurista trata-se da teoria hedonista mais proeminente da história 
antiga. Enquanto Epicuro defende que o prazer é o único bem intrínseco e o 
sofrimento é aquilo que é intrinsecamente mal para os seres humanos, ele 
também se demonstra cauteloso quanto a suas definições. Ciente dos 
Cirenaicos, que defendem que os prazeres, morais e imorais, são os fins ou o 
objetivo de toda ação, Epicuro apresenta um argumento sustentando de que o 
prazer, compreendido corretamente, coincidirá com a virtude28. 
 Já o segundo  

 
deriva do grego antigo e significa 'prazer'. O Hedonismo psicológico ou 
motivacional defende que somente o prazer ou o sofrimento nos motivam. O 
Hedonismo ético ou avaliativo defende que apenas o prazer tem valor e somente 
o sofrimento é o oposto de valor29.  
 Sob um olhar leigo, denotaríamos uma forte ligação com a importância do prazer, em 

contraposição ao sofrimento, nas duas linhas filosóficas. Na primeira definição, de Epicurismo, 
vemos, inclusive, uma correlação entre essa filosofia e o Hedonismo da Antiguidade Clássica. 
Com isso, poderíamos adotar a premissa de que, ao se referir ao Epicurismo, Pater também se 
refere ao Hedonismo, tão comumente contemplado na narrativa.  

Pater (1919, p. 128) adota a noção difundida da filosofia epicurista na narrativa, a partir 
de Epicuro, como vimos na primeira definição, ao se contrapor à definição dos cirenaicos. 
Afirma que  
 

um verdadeiro Epicurismo objetiva-se ao desenvolvimento pleno, embora 
harmonioso, de todo o organismo humano. Por isso, ao perder o sentido moral, 
por exemplo, a noção de pecado e de retidão, à qual os heróis do Sr. Wilde são 
inclinados a fazê-lo rapidamente e tão integralmente quanto possível, significa 

                                                           28 Tradução nossa. Na língua de partida: "Epicurean moral theory is the most prominent hedonistic theory in the 
ancient world. While Epicurus holds that pleasure is the sole intrinsic good and pain is what is intrinsically bad for 
humans, he is also very careful about defining these two. Aware of the Cyrenaics who hold that pleasures, moral and 
immoral, are the end or goal of all action, Epicurus presents a sustained argument that pleasure, correctly 
understood, will coincide with virtue."  29 Tradução nossa. Na língua de partida: "comes from the ancient Greek for ‘pleasure’. Psychological or 
motivational hedonism claims that only pleasure or pain motivates us. Ethical or evaluative hedonism claims that 
only pleasure has worth or value and only pain or displeasure has disvalue or the opposite of worth."  



 

perder, ou rebaixar, a organização, se tornar menos complexo, passar de um 
grau mais elevado de desenvolvimento para um mais baixo30. 
   Enxerga-se, então, um desequilíbrio entre o que a filosofia epicurista defende, ou seja, 

um desenvolvimento harmonioso do organismo como um todo e a busca desenfreada do herói da 
narrativa pelo prazer das sensações e pela eterna juventude. A perda do "sentido moral", do 
conceito do que venha a ser certo ou errado, para Pater, significa um rebaixamento do herói, um 
nível inferior de desenvolvimento, que põe em um segundo plano toda a complexidade do 
desenvolvimento do organismo humano. 

No que tange ao sentido estético da obra, enaltece com veemência os predicados do 
romance de Wilde. Para ele,  
 

como história, contudo, parcialmente sobrenatural, é de primeira categoria no 
que tange à condução artística; aquelas sutilezas epicuristas só se acrescentam à 
cor decorativa de sua figura central, como as muitas flores exóticas, o cenário 
charmoso e as conversas permanentes, com epigramas, surpreendentes, embora 
tão naturais, como uma atmosfera que envolva tudo aquilo (PATER, 1919, p. 
128-129)31. 
 Podemos, assim, concluir que, embora enfatize inicialmente a utilização equivocada das 

premissas básicas do Epicurismo, Pater as iguala aos demais aspectos da narrativa, a seu 
repertório estético, classificando-as junto a "flores exóticas", "ao cenário charmoso" e "aos 
diálogos repletos de epigramas e de surpresas", como quesitos de um segundo plano que 
compõem a ambientação do enredo.  

A posteriori, Pater dedica-se a analisar os heróis do enredo, sendo eles Basil Hallward 
(pintor), lorde Henry Wotton e o jovem Dorian Gray (membros da alta sociedade londrina). Faz-
se notória a distinção que o estudioso exerce entre os dois primeiros, a partir da noção de que 
Hallward é mais passível de admiração de que Wotton, pois as atitudes cínicas deste perante a 
vida revelam certa proximidade com o autor Oscar Wilde, mas ao mesmo tempo, Pater vê nele 
uma personagem satírica de seu tempo e de seu espaço, não se reduzindo assim à noção de que a 
                                                           
30 Tradução nossa. Na língua de partida: "A true Epicureanism aims at a complete though harmonious development 
of man's entire organism. To lose the moral sense therefore, for instance, the sense of sin and righteousness, as Mr. 
Wilde's heroes are bent on doing so speedily, as completely as they can, is to lose, or lower, organization, to become 
less complex, to pass from a higher to a lower degree of development."  31 Tradução nossa. Na língua de partida: "As a story, however, a partly supernatural story, it is first-rate in artistic 
management; those Epicurean niceties only adding to the decorative colour of its central figure, like so many exotic 
flowers, like the charming scenery and the perpetual, epigrammatic, surprising, yet so natural, conversations, like an 
atmosphere all about it."  



 

personagem aristocrática de Wotton seja apenas uma representação autobiográfica. Wotton, 
"para um verdadeiro epicurista, perde muito da vida nas impressões, nas memórias agradáveis, e 
nas esperanças subsequentes, as quais Hallward, por meio de uma economia epicurista, consegue 
garanti-las" (PATER, 1919, p. 130)32. Ou seja, Hallward, cruelmente assassinado por Dorian 
Gray no momento em que este revela ao pintor o segredo do retrato – o trato da eterna juventude 
– carrega consigo muito mais características epicuristas do que seu maior defensor – lorde Henry 
Wotton, incapaz de agregar as experiências vividas e de desenvolver seu organismo na 
integralidade. 

Pater considera que há uma espécie de contradição com a ligação inicial entre Wilde e 
uma suposta persona literária representada por Wotton, ao afirmar que o autor não se identifica 
inteiramente com nenhuma das personagens retratadas e vê a astúcia de Wotton como sendo algo 
que garanta à narrativa inteligência suficiente. Por conseguinte, descreve a maior influência do 
lorde na narrativa, ou seja, a de "estragar" o herói Dorian Gray: 
 

É aquele que mima o jovem louro, cuja forma física permanece intacta; 
enquanto que seu retrato, a chef d'œuvre do artista Hallward, altera-se 
miraculosamente com a corrupção gradativa de sua alma. Tão verdadeira, com 
tamanha luz sobre a natureza artística, que se sucede sobre as personalidades 
reais e suas influências reveladoras na arte (PATER, 1919, p. 130-131)33. 
 E a partir dessas reflexões, Pater vê em Dorian uma má experiência em termos de 

Epicurismo, cada vez mais mimado, pervertido por Wotton, conforme a narrativa caminha para 
seu desfecho. Trata-se de uma história que exprime a corrupção da alma por meio do vício e da 
fraqueza moral. Porém, Pater não acredita que tais temáticas sejam mais exploradas pelo público 
leitor do que aquilo que, para ele, torna a obra mais famosa: a questão do duplo na personagem. 
Para ele, 
 

os leitores em geral, contudo, provavelmente se importarão menos com essa 
cultura elaborada, variada, bastante apreciativa do autor, comprovada página 
por página, do que com a história propriamente dita, com seus incidentes 

                                                           32 Tradução nossa. Na língua de partida: "loses too much in life to be a true Epicurean—loses so much in the way of 
impressions, of pleasant memories, and subsequent hopes, which Hallward, by a really Epicurean economy, 
manages to secure."  33 Tradução nossa. Na língua de partida: "He becomes the spoiler of the fair young man, whose bodily form remains 
un-aged; while his picture, the chef d'œuvre of the artist Hallward, changes miraculously with the gradual corruption 
of his soul. How true, what a light on the artistic nature, is the following on actual personalities and their revealing 
influence in art." 



 

sobrenaturais habilmente conduzidos, sua ciência natural quase que igualmente 
aplicada de maneira maravilhosa; impossível, certamente, de fato, mas plausível 
o suficiente na ficção. Seu interesse volta-se para aquele tema bem antigo, 
baseado em alguma experiência inerente ou de fantasia do cérebro humano, de 
uma vida dupla: de Döppelgänger (PATER, 1919, p. 132-133)34. 
 Com as características supramencionadas, o sobrenatural, o científico, as experiências 

vivenciadas pelo cérebro humano antes de explicações racionais trazidas pela psicanálise, que 
viria a surgir quase que contemporaneamente à publicação da obra, Pater (1919, p. 133) vê nelas 
o ponto de atração do leitor em geral e finaliza sua resenha comparando o estilo de Wilde ao de 
Edgar Allan Poe: "pode-se dizer que a obra do Sr. Wilde possui grande semelhança com a de 
Edgar Poe, e com  alguma obra francesa do mesmo tipo, elaborada, provavelmente, em uma 
imitação mais ou menos consciente"35. 

Nos anos subsequentes à primeira crítica de Walter Pater, a crítica recebe O retrato de 
Dorian Gray de maneira inóspita, dado o juízo moral feito sobre a história. Uma resenha de 
autoria anônima da St. James Gazette, de 1890, acirra os ânimos entre o jornalista Samuel Henry 
Jeyes e Wilde, que trocam correspondências em clima um tanto agressivo, culminando com a 
resposta de Jeyes (SENSO, 2009, p. 15) de que "estamos bem cientes de que ética e estética 
sejam temas diferentes, e por isso grande parte de nossa crítica dedicou-se não tanto à sordidez 
de O retrato de Dorian Gray, mas a sua aridez e a sua estupidez"36 e consequentemente, com a 
réplica de Wilde, manifestando sua indignação contra os ataques que vinha recebendo daquele 
periódico: "o ataque mais injustificado dirigido a um homem das letras em muitos anos" 
(HOLLAND, 2003, p. 125)37. 

O periódico Daily Chronicle, em resenha datada de 30 de junho de 1890, também de 
autoria anônima, enviesa pela contraposição entre racional e instintivo, apurando a sua mira na 
crítica fundada no comentário de que as civilizações levaram milhares de anos para dominar seu 
                                                           34 Tradução nossa. Na língua de partida: "General readers, nevertheless, will probably care less for this moral, less 
for the fine, varied, largely appreciative culture of the writer, in evidence from page to page, than for the story itself, 
with its adroitly managed supernatural incidents, its almost equally wonderful applications of natural science; 
impossible, surely, in fact, but plausible enough in fiction. Its interest turns on that very old theme, old because 
based on some inherent experience or fancy of the human brain, of a double life: of Döppelgänger."  35 Tradução nossa. Na língua de partida: "Mr. Wilde's work may fairly claim to go with that of Edgar Poe, and with 
some good French work of the same kind, done, probably, in more or less conscious imitation of it." 36 Tradução nossa. Na língua de partida: "we are quite aware that ethics and aesthetics are different matters, and that 
is why the greater part of our criticism was devoted not so much to the nastiness of The Picture of Dorian Gray, but 
to its dulness and stupidity."  37 Tradução nossa. Na língua de partida: "the most unjustifiable attack that has been made upon any man of letters 
for many years."   



 

lado animalesco em prol do racional, enquanto que O retrato de Dorian Gray defende, na 
concepção da resenha, exatamente o contrário.  
 

Trata-se de um conto gerado pela literatura leprosa dos Décadents franceses – 
um livro tóxico, cuja atmosfera é pesada com os odores mefíticos da putrefação 
física e espiritual – um estudo regozijado da corrupção mental e física dos 
jovens dotados de frescor, claros e dourados, que podem ser horríveis e 
fascinantes, exceto por sua futilidade afeminada, por sua insinceridade 
calculada, seu cinismo teatral, seu misticismo espalhafatoso, suas filosofias 
superficiais, a trilha contaminada de vulgaridade berrante que é, acima de tudo, 
o Esteticismo de Wardour Street do Sr. Wilde e aquela erudição indiscreta 
barata38. 
 

O periódico também ironiza a maneira pela qual esse contraponto é posto em prática, 
considerando a personagem de "Dorian Gray fria, calculista, sem consciência, que evoluiu 
logicamente o bastante a partir do 'Novo Hedonismo' do Sr. Wilde"39. 

Vale ressaltar que tanto o Hedonismo quanto o Epicurismo são filosofias citadas na obra 
e utilizadas nas críticas, quando essas se propõem a analisar seu enredo a partir de uma 
perspectiva moralizadora. 

Em artigo datado de 5 de julho de 1890, o Scotts Observer enfatiza a destruição da 
reputação do autor, num misto de crítica à sua vida pessoal e à obra, em si: 
 

A história, que lida com assuntos que se aplicam somente ao Departamento de 
Investigações Criminais ou a um depoimento sigiloso, é tão desacreditada 
quanto seu autor e seu editor. O Sr. Wilde tem cérebro, arte, estilo; mas se ele 
consegue escrever apenas para nobres fora-da-lei e garotos mensageiros 
pervertidos, o quanto antes se tornar alfaiate, ou alguma outra profissão decente, 
melhor para a sua reputação e para a moral pública (GAGNIER, 1986, p. 59)40. 
 

                                                           38 Tradução nossa. Na língua de partida: "It is a tale spawned from the leprous literature of the French Décadents—a 
poisonous  book, the atmosphere of which is heavy with the mephitic odours of moral and spiritual putrefaction—a 
gloating study of the mental and physical corruption of a fresh, fair and golden youth, which might be horrible and 
fascinating but for its effeminate frivolity, its studied insincerity, its theatrical cynicism, its tawdry mysticism, its 
flippant philosophisings, and the contaminating trail of garish vulgarity which is over all Mr Wilde's elaborate 
Wardour Street aestheticism and obtrusively cheap scholarship." Disponível em: 
http://www.theguardian.com/books/2011/apr/27/dorian-gray-oscar-wilde-uncensored. Data de acesso: 11/05/2016. 39 Tradução nossa. Na língua de partida: "Dorian Gray's cool, calculating, conscienceless character, evolved 
logically enough by Mr Wilde's 'New Hedonism." Disponível em: 
http://archive.org/stream/oscarwildeartand33689gut/pg33689.txt. Data de acesso: 11/05/2016.  40 Tradução nossa. Na língua de partida:"The story—which deals with matters only fitted for the Criminal 
Investigation Department or a hearing in camera is discreditable alike to author and editor. Mr. Wilde has brains, 
and art, and style; but if he can write for none but outlawed noblemen and perverted telegraph boys, the sooner he 
takes to tailoring (or some other decent trade) the better for his own reputation and the public morals."    



 

Conseguimos perceber o quanto a obra teria sido apreciada negativamente pela crítica 
do periódico, considerando-a apenas legível para departamentos de investigação criminal, foras- 
da-lei e pervertidos. A obra recebeu grande volume de críticas negativas em solo britânico, 
atenuadas apenas quando escritas por intelectuais do círculo de Wilde, voluntariamente, ou a 
pedido do próprio autor. Percebemos, também, que a citação não poupou ataques à pessoa do 
autor, sugerindo-lhe, para o bem do público e seu bem próprio, que escolhesse outra profissão 
que não a de escritor.    

Esgotado por críticas demasiado negativas, provenientes dos periódicos, Wilde escreve 
a Sir Arthur Conan Doyle, em 1891, em tom de desabafo: 
 

Para mim, os jornais parecem ser escritos por lascivos aos filisteus. Não posso 
compreender como podem tratar Dorian Gray como imoral. Minha dificuldade 
foi manter a subordinação moral inerente ao efeito artístico e dramático, e ainda 
me parece que a moral é tão óbvia (DOYLE, 2012, p. 80)41.  
 

Em resenha escrita por autor desconhecido, sob o pseudônimo "The Baron de Book-
Worms", em 19 de julho de 1890, no periódico Punch, embora de caráter negativo, sua análise 
não enfatiza as supostas questões morais presentes na obra, embora as considere em diversas 
passagens do texto, mas visa a se contrapor ao ideal de perfeição expresso por Wilde, ao afirmar 
que sua obra "é venenosa, se preferir, mas não poderá negar que é perfeita, e perfeição é o que 
nós artistas almejamos" (HARRIS, 2007, p. 70)42. 

A partir de tal afirmação, a crítica do autor desconhecido utiliza-se de trechos da 
narrativa para refutar o ideal de perfeição manifestado por Wilde. Dentre os diversos pontos que 
destaca como sendo falhos, o crítico considera que  
 

a ideia central é excelente, mesmo que não seja original e uma arte mais 
elaborada, por exemplo, como a de Nathaniel Hawthorne, teria transformado 
esta história em algo admirável e gratificante. Dorian Gray é admirável o 
suficiente, de certo modo, mas não é “gratificante" artisticamente, nada mais do 
que o é na questão ética. O Sr. Wilde preferiu a maneira sensual e 

                                                           41 Tradução nossa. Na língua de partida: "The newspapers seem to me to be written by the prurient for the Philistine. 
I cannot understand how they can treat Dorian Gray as immoral. My difficulty was to keep the inherent moral 
subordinate to the artistic and dramatic effect, and it still seems to me that the moral is too obvious."  42 Tradução nossa. Na língua de partida:  "is poisonous if you like, but you cannot deny that it is also perfect, and 
perfection is what we artists aim at." 



 

hiperdecorativa de "Mademoiselle de Maupin", e sem o poder de Gautier, 
estragou uma concepção promissora com tratamento desajeitado, não ideal43. 
 O crítico acredita que se a narrativa não tivesse se limitado tanto ao aspecto 

"hiperdecorativo", copiado da literatura francesa do mesmo gênero, mas desprovida da 
capacidade de Gautier, sua ideia central, considerada excelente em sua concepção, teria sido 
capaz de lograr êxito. 

A recepção de Dorian Gray com críticos norte-americanos, no entanto, apresentou-se 
mais positiva. Julian Hawthorne, filho e biógrafo de Nathaniel Hawthorne, citado na crítica 
anterior, demonstrou grande apreciação: 
 

O Sr. Wilde, como todos nós sabemos, é um cavalheiro dotado de uma mente 
revolucionária original e audaciosa, e o banal dificilmente lhe é possível. Além 
disso, sua defesa de novas ideias na vida, nas artes, no vestir, e no 
comportamento, nos leva a esperar dele o inesperado; e nessa era, sabemos que 
um homem pode mostrar o que tem de melhor ao escrever um livro. Aqueles 
que leem a história do Sr. Wilde na esperança de encontrar nela uma 
confirmação compacta e final de suas teorias sobre a vida e sobre as maneiras, 
ficarão satisfeitos em alguns trechos e insatisfeitos em outros; mas poucos 
discordarão que o livro é memorável e atrairia a atenção, mesmo que o nome do 
autor e o título não fossem informados (LEMON et al., 1890, p. 25)44.  

 À segunda versão publicada de The picture of Dorian Gray, em 1891, poucas 
publicações se sucederam. De maior repercussão e de mais longa extensão foi a de Walter Pater, 
sobre a qual falamos anteriormente, e mais duas, nos periódicos Theatre e Athenaeum, ambas 
datadas de junho de 1891. De curta extensão, a primeira centra-se na comparação de semelhantes 
características entre Dr. Jekyll, de Stevenson, e Dorian Gray, afirmando que "[...] poderá 
permanecer como uma curiosidade física quando Dr. Jekyl for esquecido [...]" (SCOTT et al., 
                                                           
43 Tradução nossa. Na língua de partida: "The central idea is an excellent, if not exactly novel, one; and a finer art, 
say that of Nathaniel Hawthorne, would have made a striking and satisfying story of it. Dorian Gray is striking 
enough, in a sense, but it is not 'satisfying' artistically, any more than it is so ethically. Mr Wilde has preferred the 
sensuous and hyperdecorative manner of 'Mademoiselle de Maupin,' and without Gautier's power has spoilt a 
promising conception by clumsy, unideal treatment."  Disponível em 
https://www.gutenberg.org/files/11919/11919.txt. Data de acesso: 11/05/2016. 44 Tradução nossa. Na língua de partida: "Mr Wilde, as we all know, is a gentleman of an original and audacious 
turn of mind, and the commonplace is scarcely possible to him. Besides, his advocacy of novel ideas in life, art, 
dress, and demeanour had led us to expect surprising things from him; and in this literary age it is agreed that a man 
may best show the best there is in him by writing a book. Those who read Mr Wilde's story in the hope of finding in 
it some compact and final statement of his theories of life and manners will be satisfied in some respects, and 
dissatisfied in others; but not many will deny that the book is a remarkable one, and would attract attention even had 
it appeared without the author's name on the title page."   



 

1891, p. 297)45, enquanto que a segunda, de maneira bem direta e pouco detalhada, qualifica a 
obra como "afeminada, repugnante, perversa (embora não exatamente aquilo que se chame de 
imprópria), e enfadonha" (HERSHFIELD, 2014, p. 43)46. 

Podemos, então, deduzir que na primeira delas há um direcionamento a uma crítica 
literária voltada para o conceito de Doppelgänger, ao comparar Dorian Gray à obra Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde, não na mesma medida que na de cunho moral, como pudemos notar na segunda 
crítica destacada, a qual se utiliza de adjetivos extremamente pejorativos para desclassificar o 
trabalho do escritor.  

Com base nos excertos que acabamos de analisar, ou seja, aqueles relacionados à 
fortuna crítica de Wilde e de O retrato de Dorian Gray, percebemos que a relação do autor com 
os críticos literários de sua época foi um tanto conturbada, permeada por um tom agressivo, em 
algumas ocasiões, centrada no cunho moralista com mais intensidade do que nos demais aspectos 
de sua literatura. 

Com os excertos da fortuna crítica destacados aqui, podemos inferir que o prefácio da 
obra O retrato de Dorian Gray, publicado em 1891, e assinado pelo autor, atua como uma 
espécie de resposta aos críticos que, em sua maioria, receberam a obra, no ano de 1890, de 
maneira inóspita, como presenciamos na maioria dos trechos.  

Nosso objetivo nos próximos parágrafos será o de destacar os epigramas do prefácio e 
analisá-los com vistas a encontrar características que identifiquem esse choque entre arte versus 
crítica, e examinar como Wilde utiliza os epigramas de seu prefácio como recurso de resposta 
aos críticos que buscaram desqualificar seu único romance publicado. 

Antes de iniciar nossa análise, é necessário explicitarmos o que entendemos por 
prefácio. Segundo Cuddon (1999, p. 695), prefácio significa: 
 

Uma introdução a uma obra literária. Alguns exemplos famosos são o prefácio 
de Johnson a seu dicionário (1755), uma das obras mais refinadas em prosa no 
idioma; os prefácios de Shaw a muitas de suas peças (em alguns casos, estes 
eram muito maiores que as peças em si e continham tudo aquilo que não 
conseguia expressar na dramatização [...]47.  

                                                           45 Tradução nossa. Na língua de partida: "may remain a psychical curiosity when Dr. Jekyl is forgotten."  46 Tradução nossa. Na língua de partida: "unmanly, sickening, vicious (though not exactly what is called 'improper'), 
and tedious." 47 Tradução nossa. Na língua de partida:"An introduction to a literary work. Some famous examples are: Johnson's 
preface to his dictionary (1755), one of the finest pieces of prose in the language; Shaw's prefaces to many of his 



 

  
Não escolhemos "foreword" para definição, palavra inglesa que também possui tal 

significado em língua portuguesa, pois difere de "preface", no sentido de que é composta por 
alguém que não o autor.  

Além do exemplo de Samuel Johnson, um dos pioneiros na crítica literária e na filologia 
inglesas, há referência feita aos extensos prefácios das peças teatrais de George Bernard Shaw, 
pois como Cuddon considera, o autor irlandês utiliza-se do prefácio para exprimir o que não o 
faria em sua dramaturgia. Citamos, nesse caso, o extenso prefácio à peça Saint Joan, na qual 
dedica grande parte de seu texto para explicar as relações entre ingleses e franceses na Guerra 
dos cem anos, bem como o papel da igreja católica e de outros fatores que culminariam com a 
condenação de Joana D' Arc à morte. 

Em O retrato de Dorian Gray, Wilde utiliza-se do espaço do prefácio, a partir do 
recurso único de epigramas, para expor sua visão acerca do artista, do crítico e da obra de arte. 
Cuddon (1999, p. 275), a partir de uma definição mais voltada para a literatura em si, define 
epigrama como: "no geral, uma afirmação curta e espirituosa, em verso ou em prosa, que poderá 
ser lisonjeira, satírica ou aforística"48.  

De acordo com Fain (2010, p. 1), "ao pensarmos em epigramas, imaginamos um poema 
de curta extensão, espirituoso, com um final bastante inteligente. Ao descrever as origens do 
termo, que em grego significa "inscrição", remonta-se à Antiguidade Clássica greco-latina. 
Inicialmente, o epigrama constaria em estátuas e monumentos para, posteriormente se 
desenvolver como recurso discursivo literário. Ganha força no cenário literário inglês na 
Inglaterra elisabetana com o contemporâneo de William Shakespeare, Ben Jonson, haja vista a 
presença maciça das influências clássicas latinas da Antiguidade na dramaturgia e na literatura 
que se desenvolviam na Inglaterra, após o fim da Idade Média.  

Os epigramas tenderiam a entrar em desuso em épocas mais recentes, porém alguns 
autores no mundo anglófono se tornaram famosos por sua utilização, dentre os quais Disraeli, 
Wilde, Shaw, Cabell, entre outros, principalmente no século XIX.  

                                                                                                                                                                                           
plays (in some cases they were much longer than the plays and contained all that he could not express dramatically) 
[...]."  48 Tradução nossa. Na língua de partida: "As a rule a short, witty statement in verse or prose which may be 
complimentary, satiric or aphoristic."  



 

Os epigramas remontam-se à Grécia Antiga, no que se refere aos primeiros registros 
historiográficos, apesar de haver referências ainda mais remotas à civilização fenícia. Os gregos 
da antiguidade possuíam um conceito bem diferente. Para eles, epigramas eram versos escritos 
sobre algo, como diz o significado da palavra"49. Seu significado original, segundo o dicionário 
online Michaelis, relaciona-se a "primitivamente, [ser] inscrição em prosa ou verso na face de 
um monumento"50.   

Os conceitos mais contemporâneos que temos de epigramas consideram que sejam 
frases curtas, espirituosas, paradoxais, de autores renomados das literaturas produzidas em 
séculos mais recentes, dentre os quais destacamos o autor, cuja obra é o tema de nossa tese. 
Porém, ao voltarmos aos primórdios da concepção epigramática, na Grécia antiga, ou ainda mais 
remotamente à civilização fenícia, dado que o próprio Fain credita a essa civilização as prováveis 
origens do gênero, poderemos compreender o quanto da cosmovisão manifestada via epigramas 
divergia da que possuímos na atualidade. À época, tratavam-se de escritos "em lápides ou em 
monumentos, também em estátuas e em outras oferendas aos deuses. Muitas dessas inscrições 
sobreviveram até os dias atuais em antigos santuários e em cemitérios" (FAIN, 2010, p. 1)51.   

Sua temática habitualmente era ligada a "expressões francas de patriotismo ou de 
sentimentos pessoais, às vezes emotivas, mas muitas vezes estereotipadas e, geralmente curtas, 
que consistiam, em algumas ocasiões, de uma única linha" (FAIN, 2010, p. 1)52. 

Em um mundo distante da invenção da imprensa escrita por Gutenberg, os epigramas 
eram compostos para serem recitados em público e por meio da tradição oral. Tratavam-se de 
composições elaboradas para constarem em epitáfios e também seriam dedicadas aos deuses da 
antiguidade grega, sendo dispostos tanto em templos quanto em vilarejos.  

A experimentação com a forma epigramática estimulou as inscrições de caráter 
inteligente, divertido e com ampla variedade temática. Por exemplo, haveria desde poemas 
escritos para narrar desventuras, o que assumiria um caráter triste, até poemas compostos para 
                                                           
49 Tradução nossa. Na língua de partida: "When we think of an epigram, we think of a short, witty poem with a 
clever ending. The ancient Greeks had a very different conception. Epigrams to them were verses written on 
something, as the word implies." 50 Consulta realizada por meio do site http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=epigrama. Data de acesso: 05/06/2015. 51 Tradução nossa. Na língua de partida: "on tombstones or monuments, or on statues or other offerings to the gods. 
Many of these inscriptions have survived to the present day in ancient shrines and cemeteries." 52 Tradução nossa. Na língua de partida: "forthright expressions of patriotism or personal sentiment, sometimes 
moving but often formulaic and usually short, occasionally consisting of a single line." 



 

rendeiras que não teriam condições de contratar serviços de outrem para lhe construir uma 
lápide, dado seu baixo poder aquisitivo.   

Com o passar do tempo, adentrando o universo latino, por exemplo, epigramas sobre o 
amor começariam a ganhar força. Para Fain (2010, p. 1),  
 

epigramas de amor gregos exerceram enorme influência sobre os poetas latinos,  
notadamente sobre Catulo, que também os compôs, e sobre Propértio e Ovídio, 
que escreveram elegias de amor, estreitamente relacionadas aos poemas gregos 
em estilo e em tema. Muito depois, na época do imperador romano Nero, o 
poeta grego Lucílio abandona os epitáfios, os poemas de amor, e praticamente 
todo o resto, em prol de epigramas satíricos com finais inteligentes53. 
 

Embora pertencentes a um mesmo período histórico, o antigo, gregos e latinos tenderam 
a divergir nos temas, cabendo aos últimos uma variedade um tanto mais ampla.  

Uma das justificativas para tamanha popularidade dos epigramas entre poetas na Grécia 
antiga, segundo Fain, se deve ao fato de funcionarem como uma alternativa às estruturas 
tradicionais poéticas pré-existentes e profundamente enraizadas nos épicos primários de Homero, 
que eram passados de geração à geração pela tradição oral (CUDDON, 1997). Percebemos, 
então, certa separação entre o cânone, o clássico, de um lado, e novas alternativas que vão 
emergindo na criação poética, do outro. Fain (2010, p. 2) afirma que  
 

da mesma forma que compositores contemporâneos sentem Bach, Beethoven e 
Brahms pairarem sobre seus ombros, os poetas gregos helênicos não tentavam 
competir com os seus antecessores diretamente, mas procuraram meios 
alternativos de expressão, alterando as velhas formas, inventando novos 
gêneros, e mesclando um gênero ao outro54.     

Como resultado dessa ação de busca por alternativas quanto às estéticas verbais, não 
somente emergem epigramas, mas também toda uma tradição poética pastoral, os mimos e os 
épicos de curta extensão, ou miniépicos, entre outros. 
                                                           
53 Tradução nossa. Na língua de partida: "Greek love epigrams had an immense influence on Latin poets — notably 
on Catullus, who also wrote love epigrams, and on Propertius and Ovid, who wrote love elegies closely related to 
the Greek poems in style and theme. Then, much later, at the time of the Roman emperor Nero, the Greek poet 
Lucillius abandoned epitaphs, love, and practically everything else in favor of satirical epigrams with clever 
endings."   54 Tradução nossa. Na língua de partida: "Like contemporary composers who sense Bach, Beethoven, and Brahms 
looming over their shoulders, Hellenistic Greek poets did not attempt to compete with their predecessors directly but 
sought alternative means of expression by altering old forms, inventing new genres, and merging one genre with 
another." 



 

Um ponto central a destacar do desenvolvimento dos epigramas na Grécia antiga é o 
fato de que, de início, tratavam-se de "simples expressões gravadas em pedra" que 
posteriormente "se transformaram em uma literatura de ordem mais elevada" (FAIN, 2010, p. 3), 
graças à "variatio", que consistia em "selecionar um tema ou modo de expressão de um poema e 
transformá-lo em algo sutilmente diferente"55.  

As variações na temática envolveriam desde epitáfios compostos para jovens do sexo 
feminino ou para pessoas de classes sociais inferiores, bem como para animais de estimação. A 
causa do interesse dos poetas gregos pelos epigramas não é evidente, embora se cogite que a 
brevidade e a novidade trazidas por esse gênero representariam um estímulo à sua composição. 
 Em alguns momentos específicos da história, determinados autores teriam buscado 
desconstruir os conceitos de epigramas: "Calímaco [...] oferece uma reflexão inteligente sobre o 
gênero do epigrama em si, tanto quanto Pirandello o faz mais de dois milênios depois no teatro, 
em Seis personagens à procura de um autor" (FAIN, 2010, p. 9)56. 

O caráter paradoxal se destaca desde seus períodos mais remotos. Na definição de 
Drabble e de Stringer (2007, p. 229), "além de se tratar originalmente de uma inscrição, em 
verso, para constar em túmulos, sua extensão seria curta, terminada em uma mudança inteligente 
de pensamento, com dizeres antitéticos ou aguçados"57.   

Para termos uma ideia dessa "mudança inteligente", ao estudar os epigramas do poeta 
grego Posídipo, Fain destaca dois versos compostos para uma lápide. Em ambos, a voz do poema 
seria a do falecido que naquele túmulo jazia. São protestos destinados a quem por lá passasse. 
Enquanto o primeiro poema reclama da necessidade de ter de informar a transeuntes sobre quem 
lá jazia, no segundo deles, a queixa seria oposta, ou seja, da falta de interesse das pessoas que por 
lá passassem em tomar conhecimento do jazigo.  

Vimos que devido à tamanha influência do cânone homérico junto aos literatos gregos, 
que, além de serem as referências mais elevadas quando o assunto fosse literatura, houve 
tentativas dos primeiros linguistas na Grécia antiga de, cerca de seis séculos após a criação de A 

                                                           
55 Tradução nossa. Na língua de partida: "taking a theme or mode of expression from one poem and turning it into 
something subtly different." 56 Tradução nossa. Na língua de partida: "Callimachus [...] provides a clever reflection upon the genre of the 
epigram itself, much as Pirandello does for theater more than two millennia later in Six Characters in Search of an 
Author." 57 Tradução nossa. Na língua de partida: "originally an inscription, usually in verse, e.g., on a tomb; hence a short 
poem ending in a witty turn of thought; hence a pointed or antithetical saying." 



 

Ilíada e de A Odisseia, usar a língua presente naqueles épicos como língua grega padrão para ser 
falada por todos (WALTER, 1997).  

Segundo os filósofos Volochinov e Bakhtin (2014, p. 48),  
 

[...] aquilo mesmo que torna o signo ideológico vivo e dinâmico faz dele um 
instrumento de refração e de deformação do ser. A classe dominante tende a 
conferir ao signo ideológico um caráter intangível e acima das diferenças de 
classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices sociais de valor que aí se 
trava, a fim de tornar o signo monovalente.   

 Se temos no cânone homérico a base para uma herança literária helênica que 
determinaria inclusive regras linguísticas padronizadas para o universo grego cerca de quase que 
uma dezena de séculos depois da composição dos épicos, vemos nos epigramas um "instrumento 
de refração". Os épicos assumem o status de inatingíveis, intangíveis, monovalentes; os 
epigramas atuam como "instrumento de refração" e de "deformação do ser". 

Em uma primeira fase, os poetas gregos, como forma de luta contra "o signo 
monovalente" homérico, encontram na forma de expressão fenícia de inscrições sobre tumbas, 
uma alternativa de literatura que estivesse mais em contato com a sua contemporaneidade. Já em 
uma fase mais recente, encontramos na literatura de língua inglesa do século XIX, em autores 
como Oscar Wilde, por exemplo, uma forma de manifestar os epigramas, com características 
formais semelhantes às gregas em sua formação, porém com temáticas mais variadas e mais 
condizentes ao espaço e ao tempo em que viveram.  

Um questionamento provável da utilização de epigramas por Wilde residiria no fato de, 
como integrante do Esteticismo, o autor enxergar na Antiguidade recursos de manifestação 
artística do mais elevado padrão estético, enquanto que o tempo e o espaço vitorianos 
contemporâneos a ele seriam inferiores, se postos em comparação direta. Assim, utilizar um 
recurso poético de uma época por ele considerada elevada, mas com a cosmovisão de seus dias, 
poderia servir de meio de transmissão de seu repertório estético.  

Walter Pater (2010, localizações 267-270) afirma que 
 

o leitor, sob certo ponto de vista, no qual o que foi prazeroso ao passado lhe é 
também prazeroso, frequentemente poderá acrescentar bastante ao charme que 
recebemos da literatura antiga. Mas a primeira condição para essa contribuição 
deve ser um verdadeiro charme, direto, estético na coisa em si. A não ser que 
possua aquele charme, a não ser que possua alguma qualidade puramente 



 

artística inerente à sua criação original, nenhum esforço meramente antiquado 
sempre poderá conferir-lhe um valor estético, ou torná-lo um tema próprio de 
crítica estética58.  

Com base na afirmação de Pater, o acréscimo ao charme da literatura antiga no que se 
refere aos epigramas reside no conceito de refração presente em suas enunciações, na medida em 
que em ambos os tempos e espaços destacados, as cosmovisões diferem drasticamente. Na 
Antiguidade grega, os epigramas podem representar uma forma de refratar os épicos 
consagrados; no século XIX, com Wilde, uma forma de questionar a estética e a sociedade 
contemporâneas que, na concepção do autor, estariam muito aquém das estéticas e das 
sociedades vigentes em períodos mais clássicos da literatura. Wilde faz uso dos epigramas em 
sua obra conferindo-lhe sua própria marca, seu próprio caráter, manifestando sua estética a partir 
de um material artístico, com “o charme” da literatura antiga, mas com temáticas 
contemporâneas. Talvez, o objetivo maior do autor irlandês fosse afirmar, para depois negar. 
Durante o epigrama, toda e qualquer verdade, todo e qualquer juízo, são afirmados e, em 
seguida, desmentidos. 

Extrapolando sua obra, há relatos de que durante o julgamento que viria a condená-lo à 
prisão na cidade de Reading, Wilde teria dito epigramas aos jurados, e o relato do promotor 
Carlson (MCKENNA, 2011, p. 371), após sua condenação, faz referência a esse de se valer dessa 
expressão: "seu comportamento se alterou totalmente. Literalmente desabou. Sem mais réplicas 
impudentes ou epigramas insolentes. Tornou-se lívido, uma lividez que mudou de cinza para 
verde e, em seguida, ao roxo escuro"59. 

Mais tarde, no ensaio autobiográfico De profundis, escrito próximo à sua morte, no ano 
de 1900, Wilde faz uma análise de sua relação com as artes, conferindo aos epigramas papel 
central: 

 
Os deuses me deram quase tudo. Eu tinha gênio, nome distinto, de alta posição 
social, brilho, audácia intelectual: fiz da arte uma filosofia e da filosofia uma 
arte. Mudei as mentes dos homens e as cores das coisas: não havia nada que eu 

                                                           
58 Tradução nossa. Na língua de partida: "[...] the reader in a certain point of view, from which what gave pleasure to 
the past is pleasurable for him also, may often add greatly to the charm we receive from ancient literature. But the 
first condition of such aid must be a real, direct, aesthetic charm in the thing itself. Unless it has that charm, unless 
some purely artistic quality went to its original making, no merely antiquarian effort can ever give it an aesthetic 
value, or make it a proper subject of aesthetic criticism."  59 Nossa tradução. Na língua de partida: "His whole demeanour altered, he literally collapsed. No more impudent 
repartee, no more insolent epigram. He became livid, a lividness that changed from grey to green and then to dark 
purple." 



 

dissesse ou fizesse que não maravilhasse as pessoas ... a própria verdade. Dei ao 
que é falso não menos do que ao que é verdade, como seu legítimo domínio, e 
mostrei que o falso e o verdadeiro são apenas formas de existência intelectual. 
Tratei a arte como realidade suprema e a vida como uma mera modalidade de 
ficção: acordei a imaginação do meu século para que criasse mitos e lendas em 
torno de mim: resumi todos os sistemas em uma frase, e toda a existência em 
um epigrama60. 

 
Em um nível pessoal, cuja narrativa se dá por meio de uma terceira pessoa, de uma 

perspectiva que relata o comportamento do autor durante os intervalos no tribunal, que não se 
envolve diretamente com a criação literária do autor, Wilde lançava mão de epigramas 
constantemente, no sentido de entreter as pessoas e também de provocá-las à reflexão sobre 
valores, gostos, posturas consideradas indiscutíveis pelo senso comum de sua época. Já em um 
nível artístico, como autor, em ensaio autobiográfico, reforça a importância dos epigramas em 
sua vida, ao afirmar que toda a existência teria sido resumida em um epigrama. 

Sob ângulos distintos, tais afirmações demonstram a importância do gênero em sua vida 
de artista. Honrado pelos deuses que lhe "deram quase tudo", o autor misturou filosofia e arte, 
vida e arte, verdadeiro e falso, ambos como "formas de existência intelectual", para que todos os 
mitos e lendas criados sobre ele, todos os sistemas, toda a existência, fossem resumidos em uma 
forma curta e contraditória como a epigramática, ou seja, na qual se afirma (a vida) para se negar 
e vice-versa.  

Vale ressaltar que embora a primeira publicação de O retrato de Dorian Gray tenha 
ocorrido em 1890, um ano antes da publicação de 1891, o prefácio escrito por Wilde constou na 
segunda publicação. As diferenças apontadas entre as duas são as seguintes: 
 

A primeira versão publicada do romance de Wilde na revista mensal Lippincott 
(com tiragens em Filadélfia e em Londres – julho de 1890, xlvi, 3 – 100) 
continha treze capítulos. Ao ser publicada em um volume separado no ano de 

                                                           
60 Nossa tradução. Na língua de partida: "The gods had given me almost everything. I had genius, a distinguished 
name, high social position, brilliancy, intellectual daring: I made art a philosophy, and philosophy an art: I altered 
the minds of men and the colours of things: there was nothing I said or did that did not make people wonder … to 
truth itself I gave what is false no less than what is true as its rightful province, and showed that the false and the 
true are merely forms of intellectual existence. I treated Art as the supreme reality and life as a mere mode of fiction: 
I awoke the imagination of my century so that it created myth and legend around me: I summed up all systems in a 
phrase, and all existence in an epigram." 



 

1891, o romance continha seis novos capítulos e muitas revisões (BECKSON, 
2003, localizações 1487-1489)61. 
 Assim, a versão do ano de 1891, com o acréscimo de seis capítulos e de algumas 

revisões do texto original é a que vem circulando desde então, com um total de vinte capítulos. 
Além disso, Frankel (2013, p. 323) justifica a inclusão do prefácio à segunda edição, porque 
 

O retrato de Dorian Gray foi difamado pelos resenhistas britânicos quando 
apareceu na Lippincott's Monthly Magazine em 1890. Sentindo-se ofendido e 
incompreendido, Wilde, à guisa de prefácio, acrescentou os aforismos [...] ao 
publicar o romance em forma de livro no ano seguinte. Desde então, é raro que 
a obra seja impressa sem o prefácio, embora ele seja frequentemente publicado 
em separado ou incluído em antologias como representando a profissão de fé 
artística de Wilde.  
 Feitas as observações necessárias para adentrarmos o universo dos epigramas do 

prefácio da obra, nós os analisaremos a seguir62.  
Partindo de uma referência implícita ao mote do esteta, ou seja, "da arte pela arte", da 

busca pela beleza na composição literária, na qual o artista defende a ideia de retratar a natureza, 
as pessoas e as coisas, em geral, sem a preocupação de se revelar como artista, mas de revelar 
sua arte, em si, a criação direciona-se ao conceito do que é belo na forma, no conteúdo artístico. 
Por isso, o autor se posiciona perante o leitor ao estabelecer uma tensão entre a arte que se 
expressa, que se "revela", enquanto o autor se esconde, se posiciona veladamente, no tocante aos 
seus objetivos: "O artista é o criador de coisas belas. Revelar a arte e ocultar o artista é a 
finalidade da arte" (WILDE, 2012, localizações 59-60)63. 

Nesse epigrama postula-se que não é compromisso do autor revelar-se, mas sim, revelar 
a arte ao criar "coisas belas". Assim, o autor atinge seu objetivo maior, produzindo uma estética 
que não o reflita como autor. Encontramos convergência entre a manifestação do autor e a do 
artista Basil Hallward, quando, ao justificar o porquê de não expor seu retrato de Dorian Gray 
para popularizá-lo, este defende também que a arte não deve invadir o subjetivo, o 
autobiográfico do artista. 
                                                           
61 Tradução nossa. Na língua de partida: "The first published version of Wilde's novel, which contained thirteen 
chapters, appeared in Lippincott's Monthly Magazine [Philadelphia and London] (July 1890), xlvi, 3–100; when 
published as a separate volume in 1891, the novel contained six new chapters and many revisions."   62 Utilizaremos a tradução de Paulo Schiller, publicada pela Penguin, em conjunto com a Companhia das Letras, 
disponível eletronicamente em versão Kindle.  63 Na língua de partida:"The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and conceal the artist is art's aim." 



 

Em uma mensagem mais direta aos críticos literários, cujo ofício é o de traduzir – no 
sentido de transportar significados – a arte ao público leitor, por meio de maneiras e de materiais 
divergentes dos que são utilizados pelo artista, caberá a ele – crítico – compor o seu texto de 
análise, compromisso distinto daquele do artista, na concepção de Wilde, que é o de produzir 
coisas belas. Não cabe ao crítico criar, e sim, manifestar seu entendimento sobre a arte: "o crítico 
é quem pode traduzir de outro modo ou para um novo meio sua impressão sobre coisas belas. A 
mais elevada modalidade de crítica, e também a mais baixa, é uma forma de autobiografia" 
(WILDE, 2012, localizações 61-63)64.  

O epigrama culmina com uma comparação entre a forma elevada e a forma baixa de se 
fazer crítica literária, nivelando as duas formas à autobiografia, à identificação do crítico com 
aquilo que vê de positivo e de negativo na criação. Toda crítica elaborada positiva ou 
negativamente carrega nas entrelinhas as impressões pessoais e as experiências vividas pelo 
crítico, impossibilitando assim qualquer neutralidade na sua leitura. Acerca dessa 
impossibilidade de isenção ideológica, Bakhtin/Volochinov afirmam: “toda enunciação 
compreende antes de mais nada uma orientação apreciativa. É por isso que, na enunciação viva, 
cada elemento contém ao mesmo tempo um sentido e uma apreciação” (1997, p. 135). No caso 
específico de como os críticos se posicionam, em sua maioria, em relação ao trabalho de Wilde, 
podemos aventar uma espécie de resposta velada do autor, em alguns de seus epigramas, aos 
críticos que se escondem nos textos, ou se revelam autobiograficamente em suas entrelinhas, 
manifestando opiniões subjetivas, pessoais, parciais, acerca do autor. 

Em seguida, Wilde alude à perspectiva dos que têm as condições suficientes para 
identificar a beleza nas coisas:  
 

aqueles que encontram significados feios em coisas belas são corruptos sem 
serem encantadores. Isso é um defeito. Aqueles que encontram significados 
belos em coisas belas são os cultos. Para estes há esperança. Eles são os eleitos 
para os quais as coisas belas significam somente Beleza (WILDE, 2012, 
localizações 63-66)65. 
 

                                                           64 Na língua de partida: "The critic is who can translate into another manner or a new material his impression of 
beautiful things. The highest, as the lowest, form of criticism is a mode of autobiography."  65 Na língua de partida: "Those who find ugly meanings in beautiful things are corrupt without being charming. This 
is a fault. Those who find beautiful meanings in beautiful things are the cultivated. For these there is a hope. They 
are the elect to whom beautiful things mean only beauty." 



 

 Adotamos o excerto acima como um epigrama, pois trata-se de diversos períodos 
compondo um só parágrafo. No primeiro deles, se nos remetermos diretamente à vida do autor, 
poderemos estabelecer uma conexão com o que mais tarde ele viria a afirmar em seu julgamento, 
ao ser questionado sobre "o amor que não ousaria se pronunciar", quando de seu envolvimento 
com lorde Alfred Douglas. Pudemos perceber na resposta do autor a natureza de amor tão 
exaltado em períodos anteriores, em que a beleza seria mais bem compreendida do que o era no 
século em que Wilde viveu, o dezenove. No século em questão, aquilo que era belo, nesse 
contexto, seria considerado feio pelos incultos. 
 Em um viés literário, relacionado à obra em si, podemos também estabelecer uma relação 
com o universo de Dorian Gray, a partir do momento em que suas ações consideradas horrendas 
se manifestam nas máculas da beleza de seu retrato, corrompendo-a. Mas o charme característico 
de sua aparência física permanece inalterado e cativante aos olhos da sociedade com a qual se 
relacionava.  
 Na última parte do epigrama, categoriza-se a pessoa culta, aquela que é capaz de 
identificar a beleza e seu significado sublime naquilo que é belo, pois seu refinamento assim o 
permite. Os cultos seriam os eleitos, aptos a ver no belo apenas a beleza, distanciando-se, assim, 
de quaisquer julgamentos ou juízos de valor em tons moralizantes. 
 Vislumbramos na questão moral o aspecto de maior tensão presente na relação entre 
Wilde e a crítica literária. Pudemos tomar ciência de diversos excertos relacionados a 
julgamentos morais por parte dos críticos, no decorrer do presente capítulo. As críticas recaíram 
com mais frequência sobre as personagens de lorde Henry Wotton e de Dorian Gray, no sentido 
de que o romance de Wilde foi taxado como divulgador de um novo Hedonismo, de um 
Epicurismo equivocados, em suas concepções. Em ambas as classificações, vemos que as 
atitudes de Gray e de Wotton são fortemente condenadas, a partir de um julgamento cuja 
perspectiva assume tom de reprovação às ações das referidas personagens.  
 Partindo desse enfoque, o autor se propõe, sob a ótica do esteta, a isentar a composição 
artística desse viés moralizador. Escrever bem uma obra se sobrepõe ao caráter de suas 
personagens, cabendo ao criador um único propósito, o de construir uma obra bem realizada: 



 

"Não existe livro moral ou imoral. Livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é tudo" 
(WILDE, 2012, Localização 67)66. 
 Outro ponto a ser destacado é o da crítica à visão que o mundo contemporâneo do autor – 
o século XIX – teria de estilos literários recentes, o romântica e o realista: "A aversão do século 
XIX pelo Realismo é a fúria de Caliban ao ver o próprio rosto em um espelho. A aversão do 
século XIX pelo Romantismo é a fúria de Caliban ao não ver o próprio rosto em um espelho" 
(WILDE, 2012, localizações 68-70)67. 
 Há três analogias envolvendo uma personagem do teatro elisabetano, mais precisamente 
de William Shakespeare, na peça The tempest (A tempestade): Caliban.  
 Encontramos no epigrama características marcantes relacionadas à obra de Wilde como 
um todo, como por exemplo, a remissão intertextual e a crítica à sua contemporaneidade, 
representada pelo século dezenove, e a visão que este século tem, segundo a ótica do autor, dos 
estilos literários romântico e realista.  
 No tocante à remissão intertextual, Umberto Eco (2007), afirma que o autor dá ao leitor  
certa "piscadela", no sentido de que crê que o leitor está ciente de qual remissão intertextual está 
sendo mencionada. Há, então, duas categorias de leitores, os que conhecem a remissão e 
conseguem aproveitar a leitura de maneira integral, e os que não a conhecem e, embora 
aproveitem a leitura, não conseguem identificá-la.   
 Quanto aos estilos literários comparados, o Romantismo precede, na Inglaterra, o 
Realismo. No universo britânico, muitos defendem a teoria de que foi naquele país que o estilo 
de fato se iniciou, a partir da drástica mudança existente no tocante à sensibilidade, ao 
sentimento, no início do século dezoito, relacionada às conexões do homem com a ordem natural 
e com a natureza (CUDDON, 1998). Contudo, dada a magnitude dos dois estilos, que requer 
uma análise aprofundada de ambos, optaremos pela utilização aqui de uma comparação 
sintetizada da diferença essencial entre os dois, indicada por Drabble e por Stringer (2007, p. 
588): "a escola realista francesa da metade do século XIX [...], [por meio do] manifesto Le 
Réalisme, reforçava a 'sinceridade' em oposição à 'liberdade' proclamada pelos românticos"68.  
                                                           66 Na língua de partida: "There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly 
written. That is all."  67 Na língua de partida: "The nineteenth-century dislike of Realism is the rage of Caliban seeing his own face in a 
glass. The nineteenth-century dislike of Romanticism is the rage of Caliban not seeing his own face in a glass."  68 Tradução nossa. Na língua de partida: "The French realist school of the mid- 19th cent. [...] a manifesto, Le 
Réalisme, stressed 'sincerity' as opposed to 'liberty' proclaimed by the Romantics."  



 

 Fora do contexto dessas duas estéticas, quando de sua criação, a personagem Caliban, 
presente na peça A tempestade, de William Shakespeare, surge como a mais comentada pela 
crítica literária quando tal peça vem à tona. Para Drabble e para Stringer (2007, p. 110), Caliban, 
"na peça 'A Tempestade', de Shakespeare, é descrito no Folio de 'Nomes dos Atores' como um 
'escravo selvagem e deformado'"69. Já Bloom (1998, p. 664) destaca Caliban em boa parte de sua 
análise da encenação dramática shakespeariana. Descreve a visão que a fortuna crítica teria da 
personagem:    
 

A tradição crítica, até recentemente, tem sido muito mais perceptiva do que 
diretorial, no que se refere ao papel de Caliban. Dryden acertadamente observou 
que Shakespeare "criou uma pessoa que não pertencia à natureza". Uma 
personagem que é metade humana não pode ser um ser natural [...]. Dr. 
Johnson, isento de sentimentalismo, escreveu sobre "seu temperamento sombrio 
e a malignidade de seus objetivos", enquanto descartou quaisquer ideias de que 
Caliban falasse uma língua própria [...]70. 
 

 Descrito como uma personagem grotesca, dificilmente caracterizada como pertencente a 
alguma espécie da natureza terrestre, metade humana, apenas, com um linguajar estranho, 
Caliban carrega consigo as características de uma personagem de traços incertos, pois, embora 
cause repugnância, é difícil descrevê-lo fisicamente, o que se atesta na crítica literária desde 
então. A personagem de Shakespeare, autor elisabetano, que precedeu o Romantismo e o 
Realismo, seria o ponto de comparação entre as duas estéticas literárias, escolhidas por Wilde, 
para descrever sua contemporaneidade.  
 Em sua analogia, Wilde vale-se da figura de Caliban, que provém de um teatro que 
precede as estéticas em questão, e que, no século dezenove, representa a sociedade se vendo no 
espelho e se enfurece nas duas situações; se vê sua imagem se refletir no espelho em traços 
objetivos, próximos de sua imagem natural, descrita com "sinceridade" realista, que não hesita 
em descrever as coisas tais como são; ou se não se vê no espelho de forma direta, de modo que 
exige um esforço daquele que procura a sua imagem para tentar se encontrar no que está 
refletido. Neste caso, possui total "liberdade" para se buscar, retratando um Romantismo que se 
                                                           
69 Tradução nossa. Na língua de partida: "in Shakespeare's The Tempest, is described in the Folio 'Names of the 
Actors' as a 'savaged and deformed slave'."  70 Tradução nossa. Na língua de partida: "The critical tradition, until recently, has been far more perceptive than 
directorial, as regards the role of Caliban. Dryden accurately observed that Shakespeare 'created a person which was 
not in Nature.' A character who is half-human cannot be a natural man [...] Dr. Johnson, no sentimentalist, wrote of 
the 'gloominess of his temper and the malignity of his purposes,' while dismissing any notion that Caliban spoke a 
language of his own [...]."   



 

utiliza de perspectivas múltiplas e subjetivas, que causam no ser meio humano e meio besta, 
selvagem, a revolta, a incapacidade de poder interpretar aquilo que não consegue ver diretamente 
no reflexo do espelho.  
 Ao incorporar a imagem de Caliban como representante do século XIX em sua 
comparação, podemos incluir mais uma demonstração de aversão manifestada por Wilde àquele 
século, já que Caliban retrata o indefinível em sua forma. Pertence à natureza?  É metade 
humano ou metade besta? O século XIX não representa uma identidade específica, a partir da 
perspectiva de Wilde.  
 Na esteira da crítica a seu tempo, uma terceira analogia, segundo Frankel (2015, p. 218), 
estaria direcionada aos críticos da St. James Gazette,  

 
um jornal que custava um pêni e era publicado três vezes ao dia, tinha como 
editor Sidney Low e representava o lado mais intelectual e literário do 
jornalismo conservador vinculado ao partido Tory. Contendo mais comentários 
do que notícias, destacava-se por seu caráter literário e pelo número de homens 
de letra renomados que contribuíam para ele, embora só influenciasse um 
círculo comparativamente estreito de leitores cultos. Sua linha política era 
reacionária e, em junho de 1890, publicou uma resenha insultuosa de Dorian 
Gray, levando Wilde a dizer que seu editor "havia empregado Calibã como 
crítico de arte [...]"     

 O autor também encontra no prefácio uma forma de se posicionar ao mundo leitor quanto 
às críticas morais. Busca diferenciar a moral do mundo real da moral artística. Ambos os mundos 
teriam seus códigos morais próprios, porém divergentes, o do homem e o do artista: "a vida 
moral de um homem é parte do tema do artista, mas a moralidade da arte consiste no uso perfeito 
de um meio imperfeito" (WILDE, 2012, localizações 70-71)71. 
 Percebemos aqui uma provável defesa de Wilde contra a miríade de críticas que viriam a 
ser recebidas sobre a conduta moral das personagens em sua narrativa, mais precisamente da de 
Dorian Gray e da de lorde Henry Wotton, no sentido de que se deveria separar a vida moral do 
ser humano da vida moral da ficção. Aquela deve estar apegada às normas de conduta nas ações 
apregoadas pelas sociedades no decorrer dos séculos, enquanto que esta – a moral da arte – deve 
almejar a utilização perfeita de um meio imperfeito – o ser humano – para retratá-lo. 
 Assim, o escritor, que considera em parte o aspecto moral do homem, encontra sua 
realização na imperfeição deste ser, exercendo a sua moralidade no mundo da ficção, que não se 
                                                           
71 Na língua de partida: "The moral life of man forms part of the subject-matter of the artist, but the morality of art 
consists in the perfect use of an imperfect medium."  



 

relaciona à ética social extraliterária, mas sim à da arte em si, mediada pelo artista, que almeja a 
perfeição na representação estética.    
 O criador não tem compromisso com a comprovação do que diz, para torná-lo 
verdadeiro, para dar credibilidade à sua obra, ou de que esta atue como instrumento de educação 
formal de uma sociedade, uma espécie de paideia, que as futuras gerações poderiam utilizar 
como regulamento educativo. Wilde refuta qualquer ideal com tal orientação: "o artista não 
deseja provar nada. Mesmo as coisas verdadeiras podem ser provadas. O artista não tem 
inclinações éticas. Uma inclinação ética em um artista é um maneirismo imperdoável de estilo" 
(WILDE, 2012, localizações 71-73)72. 
 Seu posicionamento se manifesta contrário ao que a crítica literária com mais frequência 
desqualificou, quando da publicação de O retrato de Dorian Gray. Segundo Wilde, não se espera 
que o escritor prove a veracidade das coisas. Dentro do conceito da "arte pela arte", ele está 
imune à ética; seu dever é o de criar sua arte sem aspirar a verdades absolutas e a inclinações 
éticas. Se assim o fizesse, cometeria um erro imperdoável sob sua ótica de esteta.  
 Ao situar o artista no meio social, defende Wilde que ele pode expressar o que quiser, 
independentemente da crítica: "o artista nunca é mórbido. O artista pode expressar tudo" 
(WILDE, 2012, localizações 73-74)73. 
 Dessas reflexões apreende-se a defesa de que a expressão do artista é livre; ele é isento da 
coerção social no processo criador. No que tange ao escritor, seus instrumentos de manifestação 
artística se consubstanciam em dois pontos principais, como nos atesta o próximo epigrama: 
"pensamento e linguagem são para o artista instrumentos de uma arte" (WILDE, 2012, 
localizações 74-75)74. 
 O escritor dotado de energia criativa, oposta à morbidez mencionada anteriormente, tem 
em seu favor seus instrumentos de arte literária – o pensamento e a linguagem – para 
desenvolver sua criação. É necessário que se coloque na posição de isenção de inclinações éticas. 
Tudo aquilo que seja considerado vício ou virtude pode ser representado por ele, contanto que 
inexista a necessidade de tomar partido de uma ou de outra conduta: "vício e virtude são para o 

                                                           72 Na língua de partida: "No artist desires to prove anything. Even things that are true can be proved. No artist has 
ethical sympathies. An ethical sympathy in an artist is an unpardonable mannerism of style."  73 Na língua de partida: "No artist is ever morbid. The artist can express everything ."  74 Na língua de partida: "Thought and language are to the artist instruments of an art." 



 

artista materiais para uma arte. Do ponto de vista da forma, a arte exemplar é a do músico. Do 
ponto de vista do sentimento, a arte do ator é a exemplar" (WILDE, 2012, localizações 76-77)75. 
 Com isso, o que pela crítica literária e pela sociedade seria julgado como moral ou 
imoral, para o artista servirá de material, de substância para a construção de sua narrativa. Nesse 
sentido, a música é exemplar, pois a sua linguagem traduz os conceitos vício e virtude, enquanto 
se dá a sua manifestação. Passada a execução, nada mais existe. No caso da literatura, os termos 
vício ou virtude representam apenas material linguístico que se encerra no tempo da fruição do 
texto.  
 Ao tentarmos relacionar a opinião de Sir Peter Hall sobre os epigramas de Wilde, a partir 
da noção de "mascaramento de emoções", identificamos nos epigramas a seguir uma provável 
ligação entre tal "mascaramento de emoções" e o conceito de superfície e de símbolo: "toda arte 
é ao mesmo tempo superfície e símbolo" (WILDE, 2012, localizações 77-78)76; "aqueles que vão 
além da superfície assumem um risco ao fazê-lo" (WILDE, 2012, localizações 78-79)77; "é o 
espectador, e não a vida, que a arte verdadeiramente espelha" (WILDE, 2012, Localização 80)78.  
 Há nos epigramas acima um ponto convergente com aquilo que Wilde defende no 
prefácio; não cabe à arte provar, muito menos julgar. Ela atua, de uma só vez, como superfície e 
símbolo. A primeira característica diz respeito àquilo que se vê, a materialidade do objeto; a 
segunda remete ao significado de que essa materialidade é portadora, às camadas de sentido que 
ela detém. Wilde discute a questão da recepção. O espectador/leitor tanto pode bastar-se em ler o 
objeto na sua superfície ou perscrutá-lo, aprofundar a sua leitura. A arte não espelha a vida, 
entendida como coisa abstrata, mas é o leitor/espectador que, na sua leitura, dá existência à obra, 
revivifica-a, assim como faz o artista quando executa uma peça musical. 
 O "mascaramento de emoções" possui relação com as máscaras, em seus primórdios, 
inicialmente adotadas pelo teatro grego no século VI a.C., na transição dos ditirambos para as 
encenações trágicas. Os atores que vestiam as máscaras para representar personagens nos palcos 
recebiam a denominação de hypokrites, ou seja, "fingidor", "dissimulador". Na encenação, a 
máscara servia para esconder o ator na representação, não sendo o que é em sua essência, mas 
                                                           
75 Na língua de partida: "Vice and virtue are to the artist materials for an art. From the point of view of form, the 
type of all the arts is the art of the musician. From the point of view of feeling, the actor's craft is the type."   76 Na língua de partida: "All art is at once surface and symbol." 77 Na língua de partida: "Those who go beneath the surface do so at their peril." 78 Na língua de partida: "Those who read the symbol do so at their peril. It is the spectator, and not life, that art 
really mirrors."  



 

dizendo aquilo que lhe caberia como personagem, por detrás de uma máscara. Se para Hall, 
Wilde utiliza-se de epigramas para mascarar sentimentos intensos, os quais atuam como 
fingidores de emoções intensas nessas circunstâncias, poderíamos ver nos epigramas um papel 
simbólico e de superfície. Se interpretados com mais profundidade, o leitor enfrenta o desafio de 
remover a máscara, o verniz, ir além do que está na superfície das ironias, dos aforismos, dos 
comentários sarcásticos, para apreender os significados que o símbolo oculta. A obra literária 
pode atuar como um espelho ao espectador (leitor) que, nele refletido, poderá se arriscar ou não a 
mergulhar para além da superfície retratada. 
 Podemos estabelecer uma relação desse epigrama, também, com o momento na narrativa 
em que Dorian Gray culpa um livro que lhe foi dado de presente por lorde Henry Wotton, como 
o responsável por provocá-lo a procurar novas sensações: 
 

Sinto muito, Harry', ele exclamou, 'mas a culpa é toda sua. O livro que me 
mandou me fascinou tanto que eu me esqueci da hora.' 'Sim, imaginei que você 
fosse gostar', respondeu o anfitrião, levantando-se da cadeira. 'Eu não disse que 
gostei, Harry. Disse que me fascinou. Há uma grande diferença' (WILDE, 2012, 
localizações 2236-2240)79. 
  O livro em questão, no que tange a aspectos de editoração da época, denota grande 

significado simbólico. Segundo Frankel (2015, p. 218),  
 

a cor do livro e o material em que é encadernado são detalhes significativos. Os 
romances sensacionalistas, populares na Inglaterra, tinham capas amarelas 
desde a década de 1840 e, na década de 1880, a ficção da escola decadente 
francesa muitas vezes também exibia capas amarelas, gerando na Grã-Bretanha 
a associação dessa cor com a decadência.  

 
 Tomamos a liberdade de relacionar o trecho da narrativa em que o livro é mencionado 
aos epigramas destacados, pois o excerto propõe questões inscritas nos epigramas. Gray, em seu 
diálogo, faz considerações sobre duas categorias de livros: os que agradam e os que fascinam. Os 
primeiros propiciam entretenimento; nos últimos habitam as obras que atingiram a perfeição 
buscada pelo artista. Na fruição desses objetos, o leitor descola-se da realidade empírica regrada 

                                                           
79 Na língua de partida: “'I am so sorry, Harry,' he cried, 'but really it is entirely your fault. That book you sent me 
fascinated me that I forgot how the time was going'.''Yes, I thought you would like it,' replied his host, rising from 
his chair.'I didn't say I liked it, Harry. I said it fascinated me. There is a great difference'." 



 

pela marcação das horas, pelas normas da boa conduta (pontualidade) etc. e vive no universo do 
prazer estético. 
 No papel de arte / superfície / símbolo, a obra dada a Gray por Harry tratava 
 

de um romance sem uma trama, e com apenas um personagem, na verdade 
simplesmente um estudo psicológico sobre certo jovem parisiense que passara a 
vida procurando concretizar, no século XIX, todas as paixões e modos de 
pensar que pertenciam a todos os séculos exceto o dele, e reunir em si mesmo 
os diversos estados de ânimo pelos quais o espírito do mundo um dia passara, 
amando, pela mera artificialidade, as renúncias que os homens 
imprudentemente chamaram de virtudes, bem como as rebeldias naturais que os 
sábios ainda chamavam de pecados. O estilo da escrita era ornamentado e 
peculiar, ao mesmo tempo vívido e obscuro, cheio de argot e arcaísmos, de 
expressões técnicas e paráfrases elaboradas que caracterizam o trabalho de 
alguns dos melhores artistas da escola francesa dos simbolistas (WILDE, 2012, localizações 2221-2226)80. 
  Na descrição da narrativa, o jovem parisiense utiliza como munições os arcaísmos e as 

rebeliões existentes nos seus pensamentos para lutar contra as convenções vigentes no século 
XIX, de tudo o que esse século considerava pecado, o que não era assim compreendido nos 
séculos anteriores. A obra destaca traços marcantes da estética da qual Wilde foi expoente, bem 
como serve de um manual para a vida, de um livro sagrado, para Wotton e para Gray. Ao adotá-
lo, o protagonista do romance mergulhará além da superfície, buscando a intensidade das 
sensações, fazendo-o à revelia dos preceitos sociais, como notamos nos epigramas que 
contrapõem o símbolo e a superfície da interpretação literária. 
 Outra perspectiva de abordagem do prefácio se refere à diversidade de opiniões. Diz 
Wilde nos dois epigramas seguintes: "a diversidade de opinião sobre uma obra de arte demonstra 
que tal trabalho é novo, complexo e vital" (WILDE, 2012, localizações 81-82)81; "quando 
críticos discordam, o artista está em acordo consigo mesmo" (WILDE, 2012, localizações 82-
83)82. 
                                                           
80 Na língua de partida: "was a novel without a plot and with only one character, being, indeed, simply a 
psychological study of a certain young Parisian who spent his life trying to realize in the nineteenth century all the 
passions and modes of thought that belonged to every century except his own, and to sum up, as it were, in himself 
the various moods through which the world-spirit had ever passed, loving for their mere artificiality those 
renunciations that men have unwisely called virtue, as much as those natural rebellions that wise men still call sin. 
The style in which it was written was that curious jewelled style, vivid and obscure at once, full of argot and of 
archaisms, of technical expressions and of elaborate paraphrases, that characterizes the work of some of the finest 
artists of the French school of Symbolistes."  81 Na língua de partida: "Diversity of opinion about a work of art shows that the work is new, complex, and vital."    82 Na língua de partida: "When critics disagree the artist is in accord with himself ."   



 

 Vimos nos dois epigramas acima uma provável relação com a fortuna crítica de uma obra 
literária. Wilde se posiciona contra quaisquer tipos de unanimidades na recepção de uma obra, 
atestando que a divergência de opiniões só vem a enriquecer o debate, cabendo à obra ser 
"novidade, complexa e vital". Pudemos perceber, ao analisar anteriormente neste capítulo, o 
quanto a obra de Wilde veio a gerar polêmica a partir de sua recepção pela crítica. 
 Poderíamos, inclusive, identificar uma concretização de convicções do autor, em virtude 
de sua obra desencadear discordância na interpretação dos críticos.  
 O retrato de Dorian Gray provocou reações das mais diversas entre os críticos literários, 
muitas delas negativas. Nelas, o aspecto moral apareceu com mais frequência, porém críticas de 
outras ordens também se fizeram presentes. Se assumirmos o provável ponto de vista do autor 
em relação à fortuna crítica, concluiremos que a obra teria surtido efeito no tocante à 
complexidade, à novidade, à vitalidade, ao objetivo maior de, como esteta, "não ser 
compreendido".  
 Por fim, Wilde dedica os dois últimos epigramas do prefácio à noção de utilidade da arte. 
O princípio do esteta, como vimos no início deste capítulo, é o de visar à arte, sem possuir 
compromissos em transformá-la em um agente útil, mas, sim, em um objeto que almeje à beleza 
artística. Segundo Cuddon (1998, p. 11),  
 

O termo estético passou a significar o que pertence à crítica do belo ou à teoria 
do gosto. Um esteta é aquele que persegue e se dedica ao belo na arte [...] 
Fundamentalmente, implicava o ponto de vista de que a arte é autossuficiente e 
não precisa servir a nenhum outro propósito que não seriam os seus próprios 
fins. Em outras palavras, a arte é um fim em si e não precisa ser julgada por 
qualquer critério não-estético (por exemplo, se é ou não é útil)83.  
 

 Vivendo no século dezenove, em um cenário que estaria passando por grandes 
transformações decorrentes de uma revolução industrial agressiva que eclodira cerca de menos 
de um século antes, na qual as cidades inglesas sofreram inchaço demográfico, proveniente das 
massas migratórias do campo, em decorrência do trabalho industrial na produção em larga 
escala, na produção do que seria "útil", Wilde e os estetas defenderiam o contrário ao "útil", de 
                                                           
83 Tradução nossa. Na língua de partida: "the term aesthetic has come to signify something which pertains to the 
criticism of the beautiful or to the theory of taste. An aesthete is one who pursues and is devoted to the beautiful in 
art [...] Fundamentally, it entailed the point of view that art is self-sufficient and need not serve no other purpose 
than its own ends. In other words, art is an end itself and need not be judged by any non-aesthetic criteria (e.g. 
whether or not it is useful)."  



 

que ao artista não cabe criar um produto, e sim, o belo, para manter a beleza das épocas 
anteriores viva em uma época contemporânea utilitarista, capitalista, e sem gosto pelo belo na 
arte. Assim, somente seria perdoado o homem que não se encantasse, que não fosse um 
admirador daquilo que é utilitário: "Podemos perdoar um homem por fazer alguma coisa útil, 
desde que ele não a admire. A única desculpa para fazer alguma coisa inútil é podermos admirá-
la intensamente" (WILDE, 2012, localizações 83-84)84. Somente caberia admiração à arte, pois 
"toda arte é completamente inútil" (WILDE, 2012, localização 85)85.  
  Nos epigramas destacados, apontamos posicionamentos do esteta em direções diferentes: 
(a) aos críticos literários, às divergências de opiniões na análise de uma obra, à questão da 
moralidade como dado a ser inscrito ou não no juízo de uma obra pela crítica; (b) às visões, 
segundo o autor, equivocadas, que o século dezenove teria sobre as coisas belas; e (c) à ausência 
de necessidade de a arte ser útil em uma sociedade, cabendo ao artista somente almejar o belo.  
 O autor expressa a sua ideologia vazada nos epigramas. A forma, para Wilde, serve de 
meio para expressar a sua percepção de arte e de vida.  Sua ideologia torna-se maior ao ir além 
do instrumento utilizado para tal. É por meio de uma forma existente desde a Antiguidade 
Clássica, que o autor a renova e com ela exprime sua cosmovisão, seu conceito de "arte pela 
arte", para um público receptor de sua obra que dela esperava utilidade e moralidade. À 
perspectiva que a sociedade inglesa do século XIX tinha sobre o útil e a moral, aguardavam-se 
dele, artista, respostas diretas, "sinceras", conclusões, que, para um esteta eram descabidas. Para 
Wilde, o sentido da arte é apreendido nas entrelinhas, na sua textura aberta a múltiplas 
interpretações. Cumpre ao leitor se arriscar a ir além da superfície do texto e a se embrenhar 
pelas camadas mais profundas de seus símbolos. 
 
  

                                                           
84 Na língua de partida: "we can forgive a man for making a useful thing as long as he does not admire it. The only 
excuse for making a useless thing is that one admires it intensely." 85 Na língua de partida: "All art is quite useless." 



 

2. As respostas epigramáticas de lorde Henry Wotton à sua contemporaneidade 
 
 No âmbito da narrativa de O retrato de Dorian Gray, a manifestação epigramática 

principal e quase exclusiva fica a cargo de lorde Henry Wotton. Embora não haja interpretação 
única sobre o que teria motivado Wilde a criar essa personagem capaz de verbalizar epigramas 
dos mais variados temas em curtos espaços de tempo para os mais diversos interlocutores, 
Frankel (2015, p. 18), em edição comentada de O retrato de Dorian Gray, alude a uma possível 
inspiração autobiográfica do autor: 
 

Estudiosos geralmente aceitam a ideia de que o espirituoso e sofisticado lorde 
Henry Wotton teria sido inspirado, ao menos em parte, no amigo de Wilde, 
lorde Ronald Sutherland Gower (1845 – 1916), que era escultor, connoisseur de 
arte, curador da National portrait gallery, vice-presidente da Sociedade Kyrle 
para a difusão da beleza entre as pessoas.  

 Para McKenna (2011, p. 11), "Oscar fundamentaria em Gower a personagem de lorde 
Henry Wotton, o profeta corrupto e corruptor dos estranhos pecados em Dorian Gray"86. 
McKenna, ao resumir o tema central da obra, visa a uma representação autobiográfica, alicerçada 
nas relações homoafetivas entre autor e pessoas de seu convívio íntimo: 

 
O retrato de Dorian Gray é uma exploração e uma celebração da natureza do 
desejo sexual e do prazer sexual entre homens. Com a ajuda de lorde Henry 
Wotton, Dorian procura juntar 'os fios escarlate da vida, e tecê-los em um 
padrão; para encontrar o seu caminho através do labirinto otimista da paixão 
pelo qual estava vagando'. O propósito de Dorian é o propósito de Oscar, como 
ele é, de fato, o objetivo mais amplo do romance. Oscar tinha estado vagando 
num labirinto sexual e estava buscando de alguma forma 'recolher os fios 
escarlates', recolher os diferentes, conflitantes e confusos cordões sexuais de sua 
vida e tecê-los em um padrão coerente87.   

                                                           
86 Tradução nossa. Na língua de partida: "Oscar would base the character of Lord Henry Wotton, the corrupt and 
corrupting prophet of strange sins in Dorian Gray, on Gower." 87 Tradução nossa. Na língua de partida: "The Picture of Dorian Gray is an exploration and a celebration of the 
nature of sexual desire and sexual pleasure between men. With the help of Lord Henry Wotton, Dorian seeks to 
gather up ‘the scarlet threads of life, and to weave them into a pattern; to find his way through the sanguine labyrinth 
of passion through which he was wandering’. Dorian’s purpose is Oscar’s purpose, as it is, indeed, the wider 
purpose of the novel. Oscar had been wandering in a sexual labyrinth and was seeking to somehow ‘gather up the 
scarlet threads’, gather up the different, conflicting and confused sexual strands of his life and weave them into a 
coherent pattern." 



 

 McKenna (2011, p. 127) descreve a trama do romance na perspectiva do triângulo 
amoroso vivido por Basil Hallward, lorde Henry Wotton e Dorian Gray, a partir de um ideal de 
amor considerado neoplatônico que 
 

é personificado pelo puro amor de Basil Hallward, espiritual por Dorian. Mas é 
um amor que é facilmente vencido quando Dorian é seduzido – espiritualmente 
e sexualmente – distanciando-se de Basil, por lorde Henry Wotton. O corpo e a 
alma de Dorian batalham por maestria. O corpo simboliza o sexo, o amor da 
alma. Mas a luta entre eles é desigual. Durante grande parte do romance, a alma 
de Dorian fica presa no retrato de Basil, trancada, com segurança, afastada, no 
sótão, fora da vista e quase fora da mente, deixando o corpo de Dorian livre 
para fazer o que quiser, com a certeza de que seus pecados não tenham 
consequências maiores do que ficarem gravados na face de seu retrato88. 

 
   Há na personagem de lorde Henry Wotton provável representação ficcional do esteta 
Wilde, uma possível relação com a resposta do autor sobre os mitos e lendas criados a seu 
respeito por seus contemporâneos e que foram destacados no prefácio à edição de 1891, no 
capítulo anterior. E é por meio dos epigramas que a personagem, autobiográfica ou não, dialoga 
com esse mundo que lhe é aquém de suas expectativas, pois o mundo do esteta vê em outros 
espaços e em outros tempos ideais de beleza e de perfeição que divergem dos ideais do século 
XIX, tempo representado na narrativa de Dorian Gray, em que os ideais moralizadores da era 
vitoriana e o crescimento desordenado da sociedade inglesa em decorrência da revolução 
industrial, geravam no autor e em sua personagem visões críticas e pessimistas sobre o presente e 
o porvir.  
 Para analisarmos os epigramas verbalizados por lorde Henry Wotton, tomamos como 
ponto de partida uma resposta de Dorian Gray a ele, quando o lorde lhe indaga sobre a leitura da 
carta que noticiaria a Gray a morte de sua noiva, a atriz Sibyl Vane. Sem estar ciente do 
ocorrido, temendo que Wotton fosse demovê-lo de pedir a mão da noiva em casamento, Gray diz 
a Wotton: “A sua carta? Oh, sim, eu me lembro. Ainda não a li, Harry. Receava que houvesse 

                                                           
88 Na língua de partida: "The neo-Platonic ideal of love so perfectly expounded in Mr W.H. is personified by Basil 
Hallward’s pure, spiritual love for Dorian. But it is a love that is effortlessly vanquished when Dorian is seduced – 
spiritually and sexually – away from Basil by Lord Henry Wotton. The body and the soul of Dorian battle it out for 
mastery. The body symbolises sex, the soul love. But the struggle between them is unequal. For much of the novel, 
the soul of Dorian is imprisoned in Basil’s portrait, safely locked away in the attic, out of sight and almost out of 
mind, leaving Dorian’s body free to do as he will, safe in the knowledge that his sins have no consequences, other 
than becoming graven on the face of his portrait." 



 

algo nela de que eu não fosse gostar. Você desfaz a vida em pedaços com as suas epígrafes” 
(WILDE, 2012, localizações 1754-1756)89.  
 Embora este diálogo ocorra já na metade da narrativa, o escolhemos como ponto de 
partida para analisar os demais epigramas, pois se dá no momento em que Gray sintetiza a 
função principal de Wotton na trama, ao proferir epigramas, em ritmo incessante, sobre os mais 
variados temas. Na língua de partida, a oração utilizada por Gray é "You cut life into pieces with 
your epigrams" que, se traduzida literalmente, poderia o ser como "você despedaça a vida com 
os seus epigramas", culminando com o sentido de "desfazer", de "desconstruir", como vimos no 
trecho traduzido ao português e destacado anteriormente.  
 Com isso, propomo-nos a analisar aspectos da vida que são "desfeitos", "desconstruídos", 
provocados à reflexão pela personagem. Para que não quebremos o ritmo da narrativa, citaremos 
os epigramas na ordem exata em que aparecem, para que possamos interpretar um cenário que se 
direcione aos temas propostos por Wotton, conforme esses surgem na trama.    
 O cenário inicial é o estúdio do pintor Basil Hallward, no momento que antecede o 
primeiro encontro entre Gray e Wotton, em local colorido pelas flores e distante da Londres 
barulhenta do século XIX. Interpretado o espaço simbolicamente, enxergamos no estúdio 
isolado, colorido e florido, nos arredores londrinos, uma espécie de refúgio do artista. Enquanto 
que a cidade crescia cada vez mais e vivia uma transição nunca antes presenciada, haveria ainda 
espaços em que o isolamento daquilo que não fosse considerado belo, refinado, seria plausível; 
ambiente propício para o artista, pois está isolado de tudo aquilo que é condenado pelo esteta, 
como o barulho das grandes cidades, por exemplo. Entre um cigarro e outro, lorde Henry se 
esforça para estimular o amigo pintor a expor seus trabalhos: "A Academia é grande demais e 
muito vulgar. Todas as vezes em que fui lá, havia tanta gente que eu não conseguia ver os 
quadros, o que era terrível, ou havia tantos quadros que eu não conseguia ver as pessoas, o que 
era pior. Grosvenor é, de fato, o único lugar possível” (WILDE, 2012, localizações 105-107)90.  
 De todo o excerto, podemos considerar como epigrama a referência inicial à "Royal 
Academy", ou o primeiro período, como "grande demais e muito vulgar", e o contraste constante 
                                                           
89 Na língua de partida: "Your letter? Oh, yes, I remember. I have not read it yet, Harry. I was afraid there might be 
something in it that I wouldn't like. You cut life to pieces with your epigrams (WILDE, 2013, localizações 1311-
1312)."  90 Na língua de partida: "The Academy is too large and too vulgar. Whenever I have gone there, there have been 
either so many people that I have not been able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I 
have not been able to see the people, which was worse. The Grosvenor is really the only place (WILDE, 1997, p. 
5)." 



 

entre as muitas pessoas e as muitas obras, o que atrapalharia a ele em sua perspectiva sobre as 
exposições. A partir do momento em que o espaço das exibições se torna ocupado por diversas 
pessoas, prejudicando a ele, Wotton, em sua observação das obras nos mais diversos ângulos 
possíveis, podemos ver na Inglaterra do século XIX, retratada na narrativa, um acesso ao 
consumo mais popularizado da obra de arte nas grandes cidades. 
 As épocas enaltecidas pelo esteta são anteriores à revolução industrial e à sociedade 
vitoriana. No Renascimento, no medievo ou na Antiguidade, por exemplo, o acesso às artes era 
privilégio de poucos. Já na vida contemporânea de Wotton, o acesso populariza-se. Ao 
considerar Grosvernor a única alternativa para Hallward expor seu retrato de Dorian Gray, e ao 
obter do artista a recusa, Wotton prossegue em sua crítica às artes e aos artistas de seu tempo: 
 

[...] É estupidez de sua parte, pois existe uma única coisa pior do que ser falado, 
que é não ser falado. Um retrato como esse o colocaria bem acima de todos os 
jovens da Inglaterra, e deixaria os velhos cheios de inveja, se é que os velhos 
são capazes de alguma emoção (WILDE, 2012, localizações 113-114)91.   

 No trecho em questão, verificamos a presença do paradoxo epigramático ao se questionar 
a figura do artista que almeja o sucesso e depois que o obtém se torna recluso, e o contraste entre 
jovens e velhos, no que tange a sentir ciúmes, permanecendo os mais idosos incapazes de sentir 
emoções. É bastante presente na crítica epigramática de Wotton a comparação entre jovens e 
velhos, na medida em que estes possuem o intelecto ou a miríade de pensamentos, enquanto 
aqueles são dotados de beleza invejada e de uma vida mais aberta à ação. 
 Grosvenor square é recorrente não apenas em O retrato de Dorian Gray, mas também 
em peças como An ideal husband e em Lady Windermere's fan. No que tange à academia lá 
situada, Frankel (2015, p. 76) destaca o apreço de Wilde por ela: "Enquanto pode-se dizer que a 
exibição anual da Royal Academy nos apresenta as características gerais da arte inglesa no que 
ela tem de mais banal, é na Grosvenor Gallery que podemos ver os melhores exemplos do 
espírito artístico moderno."    
 Já McKenna (2003, p. 12) acentua o gosto de Wilde pelas obras expostas em Grosvenor, 
voltadas para a beleza masculina jovial: 
                                                           
91 Na língua de partida: "It is silly of you, for there is only one thing in the world worse than being talked about, and 
that is not being talked about. A portrait like this would set you far above all the young men in England, and make 
the old men quite jealous, if old men are ever capable of any emotion." (WILDE, 1997, p. 6) 



 

 
Oscar estava começando a publicar o seu trabalho, poemas, principalmente, e as 
resenhas ocasionais. Em julho de 1877, revisou uma exposição de pintura na 
elegante Grosvenor Gallery, fixando-se de forma amorosa, quase lasciva, nas 
imagens de meninos na exposição. Havia referências aos lindos meninos das 
ilhas gregas, a São Sebastião, a um "Ganimedes grego" e a outros exemplos 
artísticos notáveis de "flor e de vitalidade"92.    

 Conforme a discussão prossegue sobre Hallward exibir ou não o retrato, Wotton visa 
persuadi-lo por meio de epigrama que coloque beleza jovial e intelectualidade dos mais velhos 
em opostos extremos:  
 

Muito de você nele! Acredite, Basil, não sabia que você era tão vaidoso; e eu 
realmente não consigo ver nenhuma semelhança entre você, com o seu rosto 
forte, áspero, e seu cabelo preto como carvão, e este jovem Adônis que parece 
feito de marfim e folhas de roseira. Ora, meu caro Basil, ele é um Narciso, e 
você — bem, é inegável que você tem uma aparência de intelectual e tudo o 
mais. Mas a beleza, a beleza de verdade, termina onde começa a aparência de 
intelectual (WILDE, 2012, localizações 118-121)93. 
  Nesse momento, ao tomar ciência do retrato e de Dorian Gray, Wotton procura sinalizar a  

diferença evidente entre os dois. Embora Hallward lhe demonstre uma vaidade até então 
inaudita, toda a beleza e a jovialidade de Gray assumem um caráter mitológico, comparado à 
Antiguidade Clássica, a Adônis e a Narciso, os quais representam o ideal mítico da beleza, em 
um mundo pré-filosofia, em que o reconhecimento da carência de sabedoria e, portanto, de 
intelectualidade, era incogitável.  Com as preocupações, as buscas por respostas que muitas 
vezes não são encontradas, a aparência da beleza pura dá lugar à de intelectual, a qual faz a 
beleza esvair-se.  
 Ainda na esteira do contraste entre beleza e intelecto, Hallward, ao relatar a Wotton a 
primeira vez em que encontrou Gray, e a sensação de vê-lo, culpa a covardia, em vez da 
                                                           
92 Tradução nossa. Na língua de partida: "Oscar was beginning to get his work published, poems mostly, and the 
occasional review. In July 1877, he reviewed an exhibition of paintings at the fashionable Grosvenor Gallery, 
dwelling lovingly, almost lasciviously, on the images of boys in the exhibition. There were references to the 
beautiful boys of the Greek islands, to St Sebastian, to a ‘Greek Ganymede’ and to other notable artistic examples of 
‘the bloom and vitality and the radiance of this adolescent beauty’." 93 Na língua de partida: "Too much of yourself in it! Upon my word, Basil, I didn't know you were so vain; and I 
really can't see any resemblance between you, with your rugged strong face and your coal-black hair, and this young 
Adonis, who looks as if he was made out of ivory and rose-leaves. Why, my dear Basil, he is a Narcissus, and you--
well, of course you have an intellectual expression and all that. But beauty, real beauty, ends where an intellectual 
expression begins" (WILDE, 1997, p. 6). 



 

consciência do medo do que o futuro poderia lhe reservar: "Não foi a consciência que me levou a 
fazê-lo: foi uma espécie de covardia. Não tenho nenhum mérito pela tentativa de fugir.” Vemos 
Hallward diferenciar consciência e covardia, enquanto Wotton as coloca em patamares 
semelhantes: “Consciência e covardia são na verdade a mesma coisa, Basil. Consciência é a 
marca comercial da empresa. Simplesmente (WILDE, 2012, localizações 185-187)94."  
 Consciência e covardia, presentes na figura mais velha e ausentes na mais jovem, 
sinalizam um vazamento de seu discurso em tom irônico a partir da comparação com o mercantil 
("empresa"), instituição e/ou atividade que ganha cada vez mais força no capitalismo que se 
solidifica no século XIX na Inglaterra, momento esse em que a revolução industrial muda a vida 
daquele país em definitivo. A interpretação desse epigrama merece ainda considerar o contraste 
entre embalagem e conteúdo, externo e interno: Wotton nivela a consciência à fachada, à 
embalagem, ao externo, enquanto que por detrás dela reside o conteúdo, a covardia, o interno, 
ambas em relação sinonímica. 
 No decorrer dos diálogos descritos no capítulo 1, Wotton faz uso dos epigramas para 
persuadir Hallward a tornar público o retrato que havia pintado, bem como busca inteirar-se o 
máximo possível sobre quem seria o rapaz retratado e como a amizade deste com o pintor se 
desenvolveu. 
 Conforme Hallward lhe justifica os motivos pelos quais não exporá o retrato, e essas 
razões vêm a confluir com o amor que o pintor sente por seu retrato e por seu retratado, Wotton 
passa a enaltecer a alegria em detrimento do sofrimento de que uma paixão poderia resultar: “O 
riso não é um mau começo para uma amizade, de maneira nenhuma, e é de longe o melhor final 
[...] (WILDE, 2012, localizações 209-210)"95.   
 Há o enaltecimento do riso como positivo para o início e para o término de uma amizade, 
como no caso de Hallward e de Gray. Porém, o excesso de escrúpulos do pintor, na visão de 
Wotton, que reluta a revelar sua amizade, seu apreço e seu amor à obra de arte retratada, faz com 
que aquele deixe oportunidades de sucesso se esvaírem, o que não acontece com outra categoria 
de artistas, a dos poetas, contemporâneos a ele: “Os poetas não são escrupulosos como você. Eles 

                                                           
94 Na língua de partida: "Conscience and cowardice are really the same things, Basil. Conscience is the trade-name 
of the firm. That is all" (WILDE, 2013, Localizações 134-135).  95 Na língua de partida: "Laughter is not at all a bad beginning for a friendship, and it is far the best ending for one"  
(WILDE, 1997, p.9). 



 

sabem como a paixão é útil para a publicação. Hoje em dia um coração partido ganhará várias 
edições (WILDE, 2012, localizações 264-265)"96. 
 Se, em épocas anteriores, em um mundo pré-revolução industrial, em que o mercado 
editorial se desenvolvia em passos lentos, os poetas viviam de círculos mais estreitos de 
divulgação de sua criação, no século XIX, caminhava a passos largos e os temas se 
diversificavam cada vez mais para caírem no gosto do público leitor consumidor. Assim, "um 
coração partido" seria tema do gosto da maioria leitora de periódicos e de fascículos bastante 
consumidos à época.  
 Ao perceber que Hallward está determinado a não ceder à sua persuasão de expor a obra 
publicamente, Wotton dá-se por vencido e finaliza a discussão, não sem antes cobrir o seu 
interlocutor de lisonja: "Acho que você está errado, Basil, mas não vou insistir na discussão. 
Somente os intelectualmente perdidos discutem (WILDE, 2012, localizações 269-270)"97.
 Registra-se o apreço de lorde Henry Wotton pelo riso e pela exposição argumentativa 
viabilizada pelos epigramas, em detrimento do sofrimento e da discussão incessantes, os quais 
seriam sinônimos de "intelectualmente perdidos". 
 Mais próximo ao desfecho do primeiro capítulo, Hallward confidencia a Wotton sua 
sensação de submissão à admiração que sente por Gray e a insegurança em lhe dizer coisas sobre 
as quais possa se arrepender futuramente. Ante à certa frieza de Gray em relação ao pintor, este 
expressa a sensação de que a relação dos dois seja efêmera, até o ponto de Gray se entediar com 
ele. Wotton observa que: 
 

Talvez você se canse antes que ele. É algo triste de se pensar, mas não há 
dúvida de que o Gênio dura mais que a Beleza. Isso responde pelo fato de 
fazermos tantos esforços para nos educarmos tanto quanto possível. Na luta 
selvagem pela existência, queremos ter algo duradouro, e assim preenchemos as 
nossas mentes com bobagens e fatos, na esperança estúpida de preservar o 
nosso lugar. O homem absolutamente bem informado — este é o ideal moderno. 
E a mente do homem absolutamente bem informado é aterrorizante. É como 
uma loja de bugigangas, toda cheia de monstros e de poeira, com o preço de 
tudo acima do valor justo (WILDE, 2012, localizações 276-280)98. 

                                                           
96 Na língua de partida: "Poets are not so scrupulous as you are. They know how useful passion is for publication. 
Nowadays a broken heart will run to many editions" (WILDE, 2013, localizações 197-198).  97 Na língua de partida: "It is only the intelectually lost who ever argue" (WILDE, 1997, p. 12). 98 Na língua de partida: "Perhaps you will tire sooner than he will. It is a sad thing to think of, but there is no doubt 
that genius lasts longer than beauty. That accounts for the fact that we all take such pains to over-educate ourselves. 
In the wild struggle for existence, we want to have something that endures, and so we fill our minds with rubbish 
and facts, in the silly hope of keeping our place. The thoroughly well-informed man – that is the modern ideal. And 



 

 O que Hallward, como representante do "ideal moderno", sobrevaloriza, são os 
pensamentos, que, indevidamente, segundo Wotton, se sobrepõem à beleza dos momentos e das 
sensações que poderia desfrutar de sua amizade com Gray. Wotton posiciona o homem 
contemporâneo na busca pelo ideal duradouro, uma vez que ele mais se preocupa em eternizar 
relações, do que propriamente em desfrutá-las. Ciente da efemeridade da juventude, o homem 
tenta priorizar a razão, os pensamentos, o conhecimento, para se eternizar "na luta selvagem pela 
existência". Hallward personifica a figura que almeja eternizar sua ligação com Gray. Como 
forma de concluir sobre todas as reflexões, pensamentos, preocupações do pintor sobre como 
possuir Gray de maneira permanente, Wotton contrasta romance e Romantismo: "o que você me 
contou chega a ser um romance, um romance artístico, por assim dizer, e a pior coisa em um 
romance de qualquer espécie é que ele acaba com o nosso romantismo (WILDE, 2012, 
localizações 283-285)"99. 
 O romance, responsável por longas reflexões, explicações, relatos preocupados e 
inseguros, esgota todo e qualquer Romantismo que esteja centrado no prazer dos momentos 
presentes e na vivência de sensações, o que se assemelha ao ideal do esteta.  
 Hallward demonstra sua verdadeira adoração pelo retrato do jovem Gray, e o sentimento 
de que sua alma esteja em poder do rapaz. Pondera sobre a impossibilidade de Wotton sentir o 
que ele sente, pois não consegue ver no lorde a capacidade de se prender a uma só relação. 
Wotton, por sua vez, replica ao pintor que: "Os fiéis só conhecem o lado trivial do amor; são os 
infiéis que conhecem as suas tragédias (WILDE, 2012, localizações 287-288)"100. Ao comparar 
fiéis a infiéis no amor, o lorde indica que os que se arriscam menos, menos conhecem do amor, e 
menos sofrem, pois cabe aos infiéis conhecerem as tensões do sentimento, arriscando-se à 
medida que não se fixam em uma só relação e que estão mais suscetíveis a vivenciar sensações 
das mais variadas que visem a uma experiência do amor enquanto um conceito estético-
filosófico. 
 Nos momentos que antecedem a apresentação de Gray a Wotton, este diz a Hallward 
sobre quando ouviu falar de Gray pela primeira vez. Temos, então uma análise pejorativa inicial 
                                                                                                                                                                                           
the mind of the thoroughly well-informed man is a dreadful thing. It is like a bric-a-brac shop, all monsters and dust, 
with everything priced above its proper value" (WILDE, 2013, localizações 207-211). 99 Na língua de partida: What you have told me is quite a romance, a romance of art one might call it, and the worst 
of having a romance of any kind is that it leaves one so unromantic" (WILDE, 2013, localizações 213-214).  100 Na língua de partida: "Those who are faithful know only the trivial side of love: it is the faithless who know 
love's tragedies" (WILDE, 2013, localizações 216-217). 



 

da figura feminina nos epigramas, a qual será recorrente em outros epigramas no decorrer da 
narrativa, direcionada à sua tia, Lady Agatha: 

 
Não se faça de zangado, Basil. Foi na casa de minha tia, Lady Agatha. Ela me 
contou que havia descoberto um jovem maravilhoso que iria ajudá-la no East 
End, e que seu nome era Dorian Gray. Devo dizer que ela nunca me falou de 
sua boa aparência. As mulheres não apreciam a boa aparência; ao menos as 
mulheres honestas (WILDE, 2012, localizações 299-301)101. 
 

 A tia de Wotton em nenhum momento do relato tece comentários sobre "sua boa 
aparência", e por omiti-los é considerada virtuosa, pois, para o lorde, mulheres não comentam 
sobre boas aparências, com receio de que essa apreciação positiva sobre a beleza de um homem 
poderia manchar a sua imagem de mulher honrada.  
 No momento em que Gray é apresentado a Wotton, denota-se certa mudança nos rumos 
dos epigramas. Embora seus temas venham a ser recorrentes durante todos os capítulos em que 
são verbalizados por lorde Henry, o destinatário torna-se quase que exclusivamente Dorian Gray. 
 Se nos trechos iniciais, o destinatário é Hallward, e a temática é quase que inteiramente 
dedicada a criticar as ações reservadas do artista quanto a não expor sua obra e não dar a si 
próprio o direito de deixar as sensações em relação a seu retratado fluírem, a partir do momento 
em que Wotton e Gray se encontram pela primeira vez, a crítica às questões morais se 
materializam nos epigramas que se seguem, pois o lorde enxerga no jovem rapaz a grande 
oportunidade de pôr em prática o mote de seu "novo Hedonismo". No primeiro deles, Wotton diz 
que: “Não existe nada semelhante a uma boa influência, senhor Gray. Toda influência é imoral 
— imoral do ponto de vista científico (WILDE, 2012, localizações 365-366)"102.  Perceberemos 
que a religião, considerada verdade absoluta desde o início da era cristã até o tempo em que se dá 
a narrativa, começa a ser questionada pela evolução das ciências. Frankel (2013, p. 106), ao 
analisar o epigrama destacado acima, afirma que "Wilde foi profundamente influenciado pela 
ciência da evolução, em particular tal como interpretada nos escritos sociológicos de Herbert 
Spencer e William Clifford". Vale fazer um adendo ao fato de, por exemplo, a obra On the origin 
of species, de Darwin, ter sido publicada no ano de 1859. Graças a ela, a teoria evolucionista 
                                                           
101 Na língua de partida: "Don't look so angry, Basil. It was at my aunt, Lady Agatha's. She told me she had 
discovered a wonderful young man who was going to help her in the East End, and that his name was Dorian Gray. I 
am bound to state that she never told me he was good-looking. Women have no appreciation of good looks; at least, 
good women have not" (WILDE, 2013, localizações 226-228).  102 Na língua de partida: "There is no such thing as a good influence, Mr. Gray. All influence is immoral--immoral 
from the scientific point of view" (WILDE, 2013, localizações 271-272). 



 

assume o posto de teoria predominante na academia, em vez da teoria criacionista, propagada 
pelo livro “Gênese”, da Bíblia. Segundo Abernethy (1916, p. 447), "houve um choque violento e 
uma convulsão social causados pela publicação de 'Sobre a origem das espécies', de Charles 
Darwin, que apresentava a doutrina da evolução, ou seja, do desenvolvimento ordenado da vida 
desde as menores até as maiores formas"103.  
 Destarte, quando o lorde enaltece as ciências em seus epigramas, ele as contrapõe à 
religião que teria sido responsável por fundamentar as regras da vida em sociedade até então, em 
retórica punitiva e moralizadora. No epigrama a seguir, podemos exemplificar o exposto: "A 
coragem abandonou a nossa raça. Talvez jamais a tenhamos tido. O terror da sociedade, a base 
da moral, o temor a Deus, o segredo da religião — são as duas coisas que nos governam 
(WILDE, 2012, localizações 372-373)"104. Como resposta a essa noção de terror / temor, a 
diferenciação, a cisão entre o mítico da crença, e o tangível, se faz notada na era vitoriana: 
 

O culto aos fatos parecia soberano para suplantar todas as outras formas de 
culto; as coisas da imaginação, da idealidade e do espírito, pareciam prestes a 
ser esmagadas por um Realismo vil e sórdido. De maneira apressada, supôs-se 
que se o homem tivesse de vir a seu estado presente pela lei natural, não pela 
divindade milagrosa, a Bíblia deveria ser inteiramente desacreditada (ABERNETHY 1916, pp. 447, 448)105.  

 
 Tendo em vista o fato de que o Esteticismo reconhece em épocas passadas uma riqueza 
artística muito maior do que na contemporaneidade, mais precisamente na Antiguidade Clássica 
grega pudessem existir esse tempo e esse espaço ideais, almejados ao esteta, em que, antes do 
monoteísmo e das filosofias do lógos, a coragem na ação tivesse existido, sem a intimidação das 
leis punitivas das sociedades monoteístas. Lukács (2003, p. 30), sobre a vã tentativa de se 
reproduzir os ideais do espírito grego em tempos presentes, diz que: 
 

                                                           
103 Tradução nossa. Na língua de partida: "A violent shock and upheaval in established opinions was caused by the 
appearance of Charles Darwin's Origin of Species, presenting the doctrine of evolution, that is, the orderly 
development of life from the lowest to the highest forms." 104 Na língua de partida: "Courage has gone out of our race. Perhaps we never really had it. The terror of society, 
which is the basis of morals, the terror of God, which is the secret of religion – these are the two things that govern 
us" (WILDE, 2013, localizações 277-278). 105 Tradução nossa. Na língua de partida: "The worship of facts seemed paramount about to supplant all other forms 
of worship; things of the imagination, ideality and spirit, seemed about to be overwhelmed by a base and sordid 
realism. It was hastily assumed that if man had to come to his present state by natural law, not by miraculous of 
Deity, the Bible must be entirely discredited." 



 

Em vez de querer compreender o helenismo desse modo, ou seja, perguntar 
inconscientemente como poderíamos em última instância produzir essas formas 
ou como nos portaríamos se possuíssemos tais formas, mais frutífero seria 
indagar pela topografia transcendental do espírito grego, essencialmente diversa 
da nossa, que tornou possíveis e também necessárias tais formas. 
  Lukács questiona o equívoco de se resgatar as formas da arte helênica. Wotton, no papel 

de esteta e de dandy, e Hallward, no de artista em busca da perfeição mimética, preconizam esse 
resgate que, embasado no sentimento romântico e nas formas renascentistas e helênicas, 
promoveriam a estética da perfeição. Para o teórico húngaro, “a arte grega supera as suas 
próprias produções” (2003, p. 30), pois responde pela criação de um mundo que vai além das 
tensões do Eu com o Outro, do sujeito com o mundo. A retomada da Antiguidade Clássica, 
segundo Lukács, implicaria mais em apreender o espírito dela em sua homogeneidade, em sua 
harmonia, do que tentar produzir as formas estéticas da sua arte no mundo moderno, mundo este 
regido pela heterogeneidade, pelo fragmentário, pelo solipsismo. As formas da arte helênica não 
comportam a precariedade, as rupturas e a instabilidade provocadas pela sociedade capitalista.   
 Em seguida, Wotton começa a advogar a ideia de um "novo Hedonismo" a Gray, do qual 
tratamos no capítulo anterior, bastante criticado na recepção da obra quando de sua publicação 
em fins do século XIX. A partir daí a temática da resistência à tentação assume posto principal 
nos epigramas: 
 

A única maneira de nos livrarmos de uma tentação é ceder a ela. Resista e a 
alma adoecerá de saudades de coisas que ela se proibiu, pelo desejo que suas 
leis monstruosas tornaram monstruoso e ilegal. Dizem que os grandes 
acontecimentos do mundo têm lugar no cérebro. É também no cérebro, e no 
cérebro apenas, que os grandes pecados do mundo têm lugar (WILDE, 2012, 
localizações 382-385)106.  
 

 Nesta linha de pensamento, Wotton propõe a Gray que alma e sentidos caminhem juntos, 
curando um ao outro. A alma é assombrada pelas "leis monstruosas" e pelo "pecado", todos eles 
engendrados no cérebro humano. Enquanto que a moral, o temor ao Deus judaico-cristão e a 
razão se escoram na supremacia da alma sobre os sentidos, o lorde acredita na integração entre 
eles, alma e corpo físico: “Nada pode curar a alma a não ser os sentidos, assim como nada pode 
                                                           
106 Na língua partida: "The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Resist it, and your soul grows sick 
with longing for the things it has forbidden to itself, with desire for what its monstrous laws have made monstrous 
and unlawful. It has been said that the great events of the world take place in the brain. It is in the brain, and the 
brain only, that the great sins of the world take place also" (WILDE, 2013, localizações 286-289). 



 

curar os sentidos a não ser a alma” (WILDE, 2012, localizações 418-419)107. Frankel (2015, p. 
148) refere-se à obra de Giordano Bruno para descrever essa relação mútua de ajuda e de 
interdependência entre corpo e alma:  

 
Que o senso das coisas que são sentidas e a compreensão das coisas inteligíveis 
venham em socorro do corpo com matéria e substância corpórea, e que a 
compreensão se delicie com seus próprios objetos, a fim de que essa 
composição do corpo possa se realizar, que essa máquina não se dissolva, na 
qual, por meio do espírito, a alma se una ao corpo. 

  
 Amparado na crença de que o corpo só será saudável se não lutar contra as tentações e 
vivenciar todos os sentidos que lhe deem prazer, a alma passaria a se posicionar não mais como 
uma unidade separada do corpo, mas unida a ele, na percepção dos sentidos, dos prazeres, sem 
impor a ele obstáculos moralizadores.  
 Adentrando o universo do tangível, do visível a olho nu, do material, Wotton propõe um 
conceito de beleza que se antagoniza ao idealismo platônico e, mais especialmente, ao 
neoplatonismo – filosofia criada pela escolástica, representada por São Tomás de Aquino, Santo 
Agostinho etc. – e advoga uma concepção que se aproxima do aristotelismo. Enquanto para o 
platonismo o ideal de beleza está no mundo das ideias, do pensamento, e para o neoplatonismo, 
ele coincide com o mundo divino, para o aristotelismo, a beleza não reside na expressão de uma 
concepção absoluta, ou transcendental, mas na representação harmônica das medidas e das 
proporções, portanto, no plano da forma, no equilíbrio da matéria. Por isso, para Wotton, o 
pensamento seria superficial, pois este trabalha com o intangível, com o mundo das ideias, ele 
não se materializa, não é posto em prática na maioria das vezes, enquanto que a beleza, visível, 
tangível, deve ser desvendada das maneiras mais variadas, por ângulos e por interpretações das 
mais distintas a partir da matéria: 
 

Às vezes as pessoas dizem que a beleza é apenas superficial. Pode ser. Mas ao 
menos não é superficial como o Pensamento. Para mim, a Beleza é a maravilha 
das maravilhas. Somente pessoas rasas não julgam pelas aparências. O 
verdadeiro mistério do universo é o visível, não o invisível… (WILDE, 2012, 
localizações 444-446)108.   

                                                           
107 Na língua de partida: "Nothing can cure the soul but the senses, just as nothing can cure the senses but the soul" 
(WILDE, 2013, localizações 315-316). 108 Na língua de partida: "People say sometimes that beauty is only superficial. That may be so, but at least it is not 
so superficial as thought is. To me, beauty is the wonder of wonders. It is only shallow people who do not judge by 



 

 
 Em uma civilização fundamentada em bases que veem a beleza material como algo 
perecível, menos importante que o desenvolvimento do intangível do intelecto e da alma, o lorde 
propõe exatamente o contrário. "Julgar pelas aparências" é sinônimo de aprofundamento, e não 
de juízo raso. A prioridade para o aristocrata é enaltecer aquilo que se vê por meio das formas e 
se consubstancia no mundo de coisas tangíveis para, só então, consolidar juízo estético.  
 Um dos epigramas que mais externam o paradoxo de seres humanos que, no afã de 
ajudarem ao próximo, colocam-se em segundo plano, se dá quando lorde Henry conversa com 
seu tio George, marido de sua tia Agatha, a qual é famosa na alta sociedade londrina por seu 
trabalho direcionado à caridade. O tio pede a Wotton que interceda junto à tia para que cesse 
com os constantes pedidos de doação de cheques para trabalhos de caridade. Wotton observa ao 
tio: "Os filantropos perdem todo o senso de humanidade. É o traço que os distingue (WILDE, 
2012, localizações 677-678)"109.  
 Uma primeira leitura plausível para se interpretar a crítica de Wotton à filantropia ou, 
mais precisamente, à caridade como um todo, ecoa no ensaio de Wilde, intitulado "The soul of 
man under socialism", em que Wilde (2012, localizações 16035-16041) destaca o gravíssimo 
problema da pobreza na Inglaterra de seu tempo: 
 

O objetivo propriamente dito é o de tentar reconstruir a sociedade na premissa 
de que a pobreza seja impossível. E as virtudes altruísticas têm verdadeiramente 
evitado que esse objetivo se concretize. Da mesma forma que os senhores de 
escravos eram gentis com seus escravos, e assim evitavam que os horrores do 
sistema fossem percebidos por aqueles que dele sofriam, e compreendidos por 
aqueles que o contemplavam, no estado atual de coisas na Inglaterra, as pessoas 
que causam mais danos são as que tentam fazer o maior bem; e finalmente 
temos o espetáculo de homens que têm estudado o problema a fundo e 
conhecem a vida – homens educados que vivem no East end – tomando a 
iniciativa de implorar à comunidade para que limitem seus impulsos altruísticos 
de caridade, de benevolência, e afins. Fazem isso com base na ideia de que a 
caridade denigre e desmoraliza. Eles estão totalmente corretos. A caridade cria 
uma multidão de pecados110.  

                                                                                                                                                                                           
appearances. The true mystery of the world is the visible, not the invisible...." (WILDE, 2013, localizações 335-
337).  109 Na língua de partida: "Philanthropic people lose all sense of humanity. It is their distinguishing characteristic" 
(WILDE, 2013, Localização 502). 110 Tradução nossa. Na língua de partida: "The proper aim is to try and reconstruct society on such a basis that 
poverty will be impossible. And the altruistic virtues have really prevented the carrying out of this aim. Just as the 
worst slave-owners were those who were kind to their slaves, and so prevented the horror of the system being 
realised by those who suffered from it, and understood by those who contemplated it, so, in the present state of 



 

 Wilde acreditava que, com a implementação de um regime de governo socialista, a 
sociedade não ficaria à mercê da miséria e não haveria desigualdades. Para ele, os caridosos 
retardariam as transformações sociais necessárias para se erradicar a pobreza e que, as pessoas 
em estado de pobreza absoluta, ao serem ajudadas pela caridade de outras pessoas, teriam sua 
atenção desviada da real necessidade de se rebelarem contra o sistema de propriedade privada. 
 Uma outra leitura plausível, menos social, e mais individual, refere-se a pessoas que, 
dedicadas à caridade, colocam a ajuda aos necessitados acima de tudo e acabam perdendo o 
senso de humanidade em relação aos seus próximos e, principalmente, a si mesmas, pois 
colocam sua individualidade em segundo plano. Na etimologia da palavra filantropia, que 
significa "amor à humanidade", o filantropo, na concepção de lorde Henry Wotton, vai contra o 
preceito básico de sua filosofia preconizada, em que se priorizar é condição sine qua non para 
encontrar a felicidade. Contrariamente a esse preceito, Wotton adentra o terreno da identificação 
de seu mundo contemporâneo com o sofrimento, com a dor, em detrimento do prazer, da alegria 
de viver: "Existe algo terrivelmente mórbido na identificação moderna com a dor. Devemos nos 
identificar com a cor, a beleza, a alegria de viver. Quanto menos falarmos sobre as feridas da 
vida, tanto melhor (WILDE, 2012, localizações 761-762)"111.  
 Em uma narrativa repleta de referências à beleza de flores, de cores, do tangível, advoga 
contra o pessimismo moderno e contrapõe sua visão otimista à visão pessimista do século XIX: 
"Porém, como o século XIX faliu por excesso de compaixão, sugiro invocar a Ciência para nos 
endireitar. A vantagem dos sentimentos é que eles nos desencaminham, e a vantagem da Ciência 
é que ela não é sentimental” (WILDE, 2012, localizações 768-769)112.  
 Da mesma forma que a compaixão cristã, a filantropia, criticadas pelo lorde, de um lado, 
e a submissão aos desejos e às sensações por ele enaltecidas desencaminham os seres humanos, 
de outro, as ciências, cada vez mais consolidadas no século em questão, analisam a vida e seus 
                                                                                                                                                                                           
things in England, the people who do most harm are the people who try to do most good; and at last we have had the 
spectacle of men who have really studied the problem and know the life—educated men who live in the East End—
coming forward and imploring the community to restrain its altruistic impulses of charity, benevolence, and the like. 
They do so on the ground that such charity degrades and demoralises. They are perfectly right. Charity creates a 
multitude of sins." 111 Na língua de partida: "There is something terribly morbid in the modern sympathy with pain. One should 
sympathize with the colour, the beauty, the joy of life. The less said about life's sores, the better" (WILDE, 2013, 
localizações 566-567). 112 Na língua de partida: "But, as the nineteenth century has gone bankrupt through an over-expenditure of 
sympathy, I would suggest that we should appeal to science to put us straight. The advantage of the emotions is that 
they lead us astray, and the advantage of science is that it is not emotional" (WILDE, 2013, localizações 570-572). 



 

percalços de maneira não sentimental, sem paixões, sem subjetividade e, principalmente, isentas 
de juízos morais, atuando como um ponto de equilíbrio nesse contexto de extremos.  
 No diálogo com Gray, Wotton tem por fim persuadi-lo a viver o "novo Hedonismo". Este 
liberta o homem dos medos da cultura judaico-cristã, regida por uma visão maniqueísta, homem 
esse que passa a não ter medo de errar, de cometer loucuras, de dar vazão às sensações e aos 
desejos, pois é nos erros da juventude que reside a beleza da vida: “A humanidade se leva a sério 
demais. Esse é o pecado original do mundo. Se o homem das cavernas soubesse rir, a História 
teria sido diferente (WILDE, 2012, localizações 772-773)"113.  
 Se o pecado original tal qual propagado pela filosofia monoteísta acontece quando Adão 
e Eva alimentam-se da árvore do conhecimento, para Wotton, o levar-se a sério demais é o 
verdadeiro pecado original, desde os homens das cavernas. São feitas menções a arquétipos 
bíblicos e científicos, igualando-os no erro no que o sentido religioso chama de pecado original. 
Assim, o acaso, a chance de viver fora das convenções, dão à juventude uma beleza especial, 
ideia contida no epigrama: “Para voltar à juventude, devemos simplesmente repetir as nossas 
loucuras (WILDE, 2012, localizações 781-782)"114. 
 Enquanto que ao jovem é permitido errar ou viver de acordo com suas sensações e seus 
ímpetos, conforme as pessoas envelhecem, passam a dar voz ao senso comum de que se deve 
fazer somente aquilo que é aceito como correto ou moralmente aceito pela sociedade. O agir 
deveria vir antes da ponderação: “este é um dos grandes segredos da vida. Hoje em dia a maioria 
das pessoas morre de uma espécie de senso comum rasteiro e descobre tarde demais que os 
nossos erros são as únicas coisas de que nunca nos arrependemos (WILDE, 2012, localizações 
785-786)"115.  

A concepção filosófica da personagem move-se em duas direções: em uma, recusa a 
vacuidade e a tradição que repetem os costumes, as normas sociais, e, em outra, encoraja Gray a 
viver intensamente o momento, liberto da coerção dos valores propostos pela sociedade, a 
entregar-se aos prazeres estéticos e do corpo, conforme defendem também os pensamentos do 

                                                           
113 Na língua de partida: "Humanity takes itself too seriously. It is the world's original sin. If the caveman had known 
how to laugh, history would have been different" (WILDE, 2013, localizações 573-574). 114 Na língua de partida: "To get back one's youth, one has merely to repeat one's follies" (WILDE, 2013, 
localizações  579-580).  115 Na língua de partida: "that is one of the great secrets of life. Nowadays most people die of a sort of creeping 
common sense, and discover when it is too late that the only things one never regrets are one's mistakes" (WILDE, 
2013, localizações  581-583).   



 

romancista e crítico francês Joris-Karl Huysmans e do dramaturgo italiano Gabrielle 
D’Annunzio, contemporâneos de Wilde. 
 As críticas do lorde enveredam também pela Inglaterra contemporânea. Quando 
questionado por sr. Erskine do porquê de não escrever um livro, Wotton responde: 
 

Gosto demais de ler livros para me preocupar em escrevê-los, senhor Erskine. 
Eu certamente gostaria de escrever um romance, um romance belo como um 
tapete persa, e igualmente irreal. Mas não existe público literário na Inglaterra 
para nada a não ser jornais, manuais e enciclopédias. Entre todos os povos do 
mundo, os ingleses são os que têm a menor sensibilidade para a beleza da 
literatura (WILDE, 2012, localizações 809-811)116.   

 
 Além de criticar fortemente o tempo em que vive, o espaço, mais precisamente o inglês, 
também não é poupado por seus epigramas. Vale reforçar que o Esteticismo inglês se baseou 
quase que inteiramente nas literaturas francesa e nas artes italianas, colocando a inglesa em um 
segundo plano como fonte de influência, em continuidade com a influência renascentista da 
literatura francesa e das artes italianas. No prefácio à obra The renaissance: studies in art and 
poetry, Walter Pater diz que "a história da Renascença termina na França, e nos leva para além 
da Itália às belas cidades do país do Loire. Mas foi na França, também, em um sentido muito 
importante, que a Renascença havia se iniciado (2010, localizações 86-87)"117. Wotton julga o 
leitor inglês vitoriano, assíduo de jornais e de tabloides, bem como de enciclopédias, incapaz de 
desenvolver o gosto pela boa literatura. Associado ao viés de crítica à sociedade capitalista do 
século XIX, Wotton aponta a falta de bom apreço do público contemporâneo pelas artes. 
Justifica seu atraso a um encontro com Gray por ter gastado muito tempo em Wardour Street 
barganhando por um ingresso a uma peça de teatro que, segundo ele, estava sobrevalorizada: 
"Hoje em dia as pessoas conhecem o preço de tudo, e o valor de nada (WILDE, 2012, 
Localização 871)"118. Segundo Frankel (2015, p. 128), "este famoso epigrama, inserido à mão no 
texto datilografado [de O retrato de Dorian Gray], foi reusado por Wilde em O leque de lady 
                                                           
116 Na língua de partida: "I am too fond of reading books to care to write them, Mr. Erskine. I should like to write a 
novel certainly, a novel that would be as lovely as a Persian carpet and as unreal. But there is no literary public in 
England for anything except newspapers, primers, and encyclopaedias. Of all people in the world the English have 
the least sense of the beauty of literature" (WILDE, 2013, localizações 599-602). 117 Tradução nossa. Na língua de partida: "THE history of the Renaissance ends in France, and carries us away from 
Italy to the beautiful cities of the country of the Loire. But it was in France also, in a very important sense, that the 
Renaissance had begun." 118 Na língua de partida: Nowadays people know the price of everything and the value of nothing" (WILDE, 2013, 
localização 643). 



 

Windermere e também em A importância de se chamar Ernesto". Nesse caso, então, o epigrama 
comprovadamente transcende o universo da personagem de lorde Henry Wotton, sendo proferido 
também em duas peças do legado dramatúrgico de Wilde, resultando em uma análise dicaz de 
quanto as artes se popularizaram em seu tempo, diversificando, assim, o conceito do que é bom 
ou mau, belo ou feio e, consequentemente, o valor que lhes é atribuído, nem sempre, ou quase 
nunca, condizente com aquilo que o esteta considera como de bom gosto. 
 Wardour Street era endereço tradicional das artes londrinas, onde o fluxo de 
consumidores de arte era vasto. Com uma literatura, ou artes em geral, de acesso massificado, as 
opiniões sobre a vulgarização das artes não eram incomuns. Em algumas das críticas 
contemporâneas ao Esteticismo de Wilde, presentes, por exemplo em periódicos como "The 
daily chronicle", o autor irlandês era taxado como criador de um "Esteticismo de Wardour 
Street", comparado à literatura "vulgar" de baixa qualidade. Abernethy (1916, p. 446) justifica 
essa massificação do acesso às artes, na medida em que: 
 

com a prosperidade vieram o conforto e novos hábitos de vida; escolas foram 
ampliadas e a educação, por meio de jornais e de revistas, possível graças à 
postagem barata e às ferrovias, converteu os trabalhadores a uma classe leitora e 
pensante. A literatura, cada vez mais, se tornava democrática119.   

 Enviesando pela crítica ao casamento e ao papel da mulher na sociedade vitoriana, 
Wotton aconselha Dorian a jamais se casar, após o rapaz confidenciar a Wotton e a Hallward 
sobre a paixão arrebatadora que sentiu pela atriz Sybil Vane, motivada exclusivamente por suas 
atuações nos palcos teatrais: “Nunca se case, Dorian. Os homens se casam porque se sentem 
cansados; as mulheres, porque sentem curiosidade: ambos se desapontam (WILDE, 2012, 
localizações 880-881)"120.  
 Assim, em uma filosofia de experimentação, de vivência de sensações, o casamento –
instituição fortalecida no medievo, nos moldes que conhecemos atualmente – representa ao lorde 
a renúncia aos prazeres de tais sensações, culminando com o desapontamento tanto masculino 
quanto feminino. 

                                                           
119 Tradução nossa. Na língua de partida: "with wealth came increased comforts and new habits of living; schools 
were extended and education through newspapers and magazines, made possible by cheap postage and railways, 
converted the working people into a reading and thinking class. Literature became more and more democratic." 120 Na língua de partida: "Never marry at all, Dorian. Men marry because they are tired; women, because they are 
curious: both are disappointed."  (WILDE, 2013, localização 649) 



 

 A crítica ao sexo feminino se intensifica na medida que Wotton discorre sobre a posição 
do gênero na sociedade: “Meu caro rapaz, nenhuma mulher é genial. As mulheres são um sexo 
decorativo. Nunca têm nada a dizer, mas o dizem de modo encantador. As mulheres representam 
o triunfo da matéria sobre a mente, exatamente como os homens representam o triunfo da mente 
sobre a moral (WILDE, 2012, localizações 890-892)"121.  
 A luta entre matéria versus mente e mente versus moral encontra nos dois gêneros papéis 
bem definidos. A mulher, incapaz de ser genial, mas encantadora, promove a vitória da beleza, 
da sedução, representadas pela matéria, sobre a mente, onde reside o "genial", enquanto que o 
homem, que pode ser o esteta ou o cientista, por sua vez, dotado do gênio, vence a moral das 
regras pré-estabelecidas em uma sociedade. Em uma apreciação exclusivamente reducionista 
acerca da importância da mulher na sociedade, Wotton afirma que: "Existem em Londres apenas 
cinco mulheres com quem vale a pena falar, e duas delas não podem frequentar a sociedade 
(WILDE, 2012, localizações 898-899)"122.  
 Na crítica ao casamento, Wotton ironiza a respeito da monogamia, em dois epigramas 
direcionados a Gray, no intuito de demovê-lo da ideia de levar adiante planos de casamento com 
Sybil Vane. Aponta que ele sempre amará e sempre será amado. Se reduzir o seu leque de 
possibilidades amorosas a uma só mulher, se assemelhará às classes inglesas de desocupados, 
alusão provável à aristocracia: "Você sempre será amado, e sempre estará enamorado do amor. 
Uma grand passion é o privilégio de gente que não tem o que fazer. É a única utilidade das 
classes desocupadas de um país (WILDE, 2012, localizações 918-920)"123. 
 Podemos identificar as chamadas "classes desocupadas", no contexto inglês, nos dizeres 
de Long sobre a era vitoriana, que, 
  

por ser uma era de democracia e de educação, é uma era de relativa paz. A 
Inglaterra começa a pensar menos na pompa e no falso verniz das lutas, e mais 
em seus demônios morais, quando a nação percebe que são as pessoas comuns 

                                                           
121 Na língua de partida: "My dear boy, no woman is a genius. Women are a decorative sex. They never have 
anything to say, but they say it charmingly. Women represent the triumph of matter over mind, just as men represent 
the triumph of mind over morals" (WILDE, 2013, localizações 653-655). 122 Na língua de partida: "As for conversation, there are only five women in London worth talking to, and two of 
these can't be admitted into decent society" (WILDE, 2013, Localização 660). 123 Na língua de partida: "You will always be loved, and you will always be in love with love. A grande passion is 
the privilege of people who have nothing to do. That is the one use of the idle classes of a country (WILDE, 2013, 
localizações 677-678). 



 

que carregam o peso e o pesar e a pobreza das guerras, enquanto as classes 
privilegiadas colhem boa parte dos frutos políticos e financeiros124. 
  O surgimento das classes operária e média em uma Inglaterra outrora separada entre 

nobreza e plebe colocam esses grupos sociais em posição de trabalhos constantes para se 
sustentarem, enquanto que o privilégio da contemplação, do flâneur parisiense do fin-de-siécle, 
retratado em Das Passagenwerk, de Benjamin, se aplicaria à classe aristocrática decadente de 
qualquer outra grande capital europeia, como Londres, por exemplo.  
 De volta à temática do amor, da fidelidade, do casamento, para reforçar seu ponto de 
vista, Wotton diz a Gray: 
 

Meu querido rapaz, as pessoas que amam somente uma vez na vida são as 
pessoas verdadeiramente superficiais. O que chamam de lealdade e fidelidade, 
eu chamo de letargia do hábito ou falta de imaginação. A constância é para a 
vida emocional o que a coerência é para a vida do intelecto — uma simples 
confissão de fracasso (WILDE, 2012, localizações 924-926)125. 
 

 O amar uma só vez na vida equivale-se à superficialidade; a lealdade e a fidelidade 
equivalem-se ao hábito e à falta de imaginação; e a constância emocional versus a coerência da 
vida do intelecto resultam em fracasso. Apreendemos que a constância é tudo aquilo que não se 
deve possuir em uma relação, pois isso a levará à mesmice e ao arrefecimento. No caso dos 
amantes fiéis, constantes, novas sensações, ao serem podadas, representariam a morte, ou "a 
letargia do hábito" de amar. Já na linha da coerência intelectual, ser constante pode representar o 
fim da busca pela evolução do pensamento, já que o filósofo na concepção socrática, por 
exemplo, concepção desenvolvida nos primórdios da filosofia ocidental, só se considera filósofo 
ao reconhecer a sua ignorância. O ato de cair em contradição, o diálogo rico em 
questionamentos, são sinais de que o intelecto almeja o conhecimento, e se embrenha em sua 
busca incessante no campo filosófico do pensamento, para se distanciar da ignorância e, por 
meio da filosofia, alcançar a verdade. 

                                                           
124 Nossa tradução. Na língua de partida: "because it is an age of democracy and education, it is an age of 
comparative peace. England begins to think less of the pomp and false glitter of fighting, and more of its moral evils, 
as the nation realizes that it is the common people who bear the burden and the sorrow and the poverty of war, while 
the privileged classes reap most of the financial and political rewards" (LONG, 2014, localizações 8408-8410). 125 Na língua de partida: "My dear boy, the people who love only once in their lives are really the shallow people. 
What they call their loyalty, and their fidelity, I call either the lethargy of custom or their lack of imagination. 
Faithfulness is to the emotional life what consistency is to the life of the intellect--simply a confession of failure. 
(WILDE, 2013, localizações 679-682). 



 

 A seguir, Wotton envereda pela análise dos artistas, e sua relação entre arte e vida, muitas 
vezes paradoxal: 
 

Os únicos artistas agradáveis que conheci pessoalmente são maus artistas. Bons 
artistas existem simplesmente naquilo que fazem, e portanto são completamente 
desinteressantes por si mesmos. Um grande poeta, um poeta grande de verdade, 
é a menos poética das criaturas. Mas poetas menores são absolutamente 
fascinantes. Quanto piores as rimas, mais pitorescos parecem. O mero fato de 
ter publicado um livro de sonetos de segunda torna um homem irresistível. Ele 
vive a poesia que não é capaz de escrever. Os outros escrevem a poesia que não 
ousam realizar (WILDE, 2012, localizações 1047-1051)126. 
 

 Quanto mais genial for o artista, mais desinteressante esse será em sua vida real, pois 
"existem simplesmente naquilo que fazem", enquanto que os maus artistas não são dotados da 
capacidade suficiente para transformar em arte, em poesia, aquilo que vivem, materializando em 
suas vidas o que os grandes artistas transformam em arte. Se tomarmos como base todos os 
elogios feitos por Wotton na parte inicial da obra à genialidade de Hallward ao retratar Gray, 
podemos concluir que o pintor se inclui na primeira categoria, a dos artistas geniais que 
acabavam por viver um cotidiano monótono. O mesmo se pode dizer de Vane, a qual conquistou 
arrebatadoramente o coração de Gray a partir de suas encenações no palco. Ao se render ao amor 
do rapaz, abre mão de sua arte e se torna uma pessoa comum, monótona aos olhos de Gray. 
 Com a discussão sobre a proposta de casamento de Gray a Vane, Hallward, Gray e 
Wotton se reúnem para especular sobre uma futura proposta e como deveria ser feita. Wotton 
louva a praticidade feminina quando o assunto é casamento, ironizando sobre a necessidade que 
as mulheres possuem de fazer os casamentos acontecerem logo e de lembrar os homens do tema: 
"Tenho uma teoria segundo a qual são sempre as mulheres que nos propõem o casamento, não 
somos nós que o propomos a elas. A não ser, é claro, na classe média. Mas a classe média não é 
moderna (WILDE, 2012, localizações 1405-1406)"127. 
 Há também a menção provocativa à classe média que, sendo relativamente nova, 
resultante das revoluções burguesa e industrial do século anterior, não carregam consigo 
                                                           
126 Na língua de partida: "A great poet, a really great poet, is the most unpoetical of all creatures. But inferior poets 
are absolutely fascinating. The worse their rhymes are, the more picturesque they look. The mere fact of having 
published a book of second-rate sonnets makes a man quite irresistible. He lives the poetry that he cannot write. The 
others write the poetry that they dare not realize" (WILDE, 2013, localizações 775-777).  127 Na língua de partida: "I have a theory that it is always the women who propose to us, and not we who propose to 
the women. Except, of course, in middle-class life. But then the middle classes are not modern" (WILDE, 2013, 
localizações 1043-1044). 



 

características inerentes à aristocracia. Possivelmente Wotton não se refere à questão temporal, 
no que tange ao surgimento da classe média, mas à questão ideológica. A ideologia desse estrato 
social persegue o anseio por ter bens materiais e viver conforme a elite, embora, segundo 
Wotton, tal estrato está muito distante desse paradigma, no que tange ao apreço pela arte. 
 Tomado pelo encantamento por Sybil Vane, Gray, em tom provocativo, diz a Wotton que 
não mais dará ouvidos a suas teorias "venenosas", porém "encantadoras". Wotton restringe suas 
teorias a um só tema, o prazer. Conforme o seu entendimento, o prazer 
 

 “é a única coisa sobre a qual vale a pena ter uma teoria”, ele respondeu, em sua 
voz lenta, melodiosa. “Mas receio que não possa afirmar que a teoria seja 
minha. Ela pertence à Natureza, não a mim. O prazer é o teste da Natureza, seu 
sinal de aprovação. Quando estamos felizes somos sempre bons, mas quando 
somos bons nem sempre estamos felizes [...] (WILDE, 2012, localizações 1415-
1418)"128.   

 Lemos, nesse epigrama, o contraste entre pensamento e emoção, o controle da moral e o 
deixar fluir das sensações. Wotton equivale bondade e felicidade somente àqueles que não 
controlam o prazer, não lhe atribuem julgamentos morais. Aqueles que não dão prioridade ao 
prazer poderão ser somente bons, sem serem felizes, segundo a lei da Natureza.    
 Para o lorde, essa harmonia só é atingida quando o ser humano põe a sua individualidade 
em primeiro lugar:   
 

"Ser bom é estar em harmonia com o nosso eu”, ele respondeu, tocando a haste 
fina de seu copo com os dedos pálidos, pontudos. “A discórdia é sermos 
forçados a estar em harmonia com outros. A nossa própria vida — é o que 
importa. Quanto à vida dos nossos vizinhos, se desejarmos ser pedantes ou 
Puritanos, podemos ostentar a nossa visão moral sobre eles, mas não fazem 
parte das nossas preocupações. Além disso, o Individualismo é de fato o fim 
maior. A moralidade moderna consiste em aceitar o padrão da época. Considero 
que, para qualquer homem de cultura, a aceitação do padrão da época é um 
aspecto da mais grosseira imoralidade [...] (WILDE, 2012, localizações 1423-
1425)"129.  

                                                           
128 Na língua de partida: "Pleasure is the only thing worth having a theory about," he answered in his slow 
melodious voice. "But I am afraid I cannot claim my theory as my own. It belongs to Nature, not to me. Pleasure is 
Nature's test, her sign of approval. When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not 
always happy" (WILDE, 2013, localizações 1052-1054). 129 Na língua de partida: "To be good is to be in harmony with one's self," he replied, touching the thin stem of his 
glass with his pale, fine-pointed fingers. "Discord is to be forced to be in harmony with others. One's own life--that 
is the important thing. As for the lives of one's neighbours, if one wishes to be a prig or a Puritan, one can flaunt 
one's moral views about them, but they are not one's concern. Besides, individualism has really the higher aim. 



 

 
 Indiferente aos outros, pondo-se em primeiro lugar, o ser humano encontrará a felicidade. 
Ao assumir uma postura puritana, moralizadora, estará cedendo às exigências dos padrões da 
época, da chamada "moralidade moderna" filantrópica, que, para Wotton, seria a "mais grosseira 
imoralidade", principalmente em uma era como a vitoriana, em que os aspectos morais 
ganhavam força cada vez mais. Vale também mencionar que Wotton com frequência se utiliza 
de contrastes entre as leis puritanas, religiosas e moralistas, de um lado, e, de outro, as leis da 
natureza, resgatadas em um século que, como já vimos, obteve grandes progressos no que tange 
à teoria evolucionista.  
 Podemos enxergar aqui uma comparação entre a visão que a sociedade e os artistas 
vitorianos possuíam, que iam de encontro à filosofia do esteta. Segundo Long (2014, 
localizações 8435-8438), "a segunda característica marcante da era é que a literatura, tanto em 
prosa como em poesia, parece se afastar do padrão puramente artístico, da arte pela arte, e passa 
a ser impulsionada por um propósito moral definido"130. O aspecto moral é centrípeto na era da 
qual Wotton é contemporâneo. O ideal da arte pela arte, mote do Esteticismo, busca num passado 
que julga ser rico nas artes, resistir como força literária opositora, centrífuga.  
 E num viés social, Wotton delimita a diferença entre pobres e ricos na sociedade 
contemporânea. O acesso ao belo é privilégio dos ricos, restando aos pobres somente a 
autoanulação: “Sim, pagamos um preço excessivo por tudo nos dias de hoje. Imagino que a 
verdadeira tragédia dos pobres seja não poder se permitir nada a não ser a autoanulação. Belos 
pecados, como todas as coisas belas, são um privilégio dos ricos” (WILDE, 2012, localizações 
1427-1429)131. Mesmo com todos os progressos sociais na sociedade inglesa, que estenderam 
certa prosperidade às classes menos favorecidas, as ordens de dominação permaneceram 
monológicas, dado que as classes mais pobres teriam, como única forma de subsistência, os 
trabalhos em turnos extensos e, seus componentes, desde idades muito precoces, viam-se na 

                                                                                                                                                                                           
Modern morality consists in accepting the standard of one's age. I consider that for any man of culture to accept the 
standard of his age is a form of the grossest immorality" (WILDE, 2013, localizações 1056-1058). 130 Tradução nossa. Na língua de partida: "The second marked characteristic of the age is that literature, both in 
prose and in poetry, seems to depart from the purely artistic standard, of art for art's sake, and to be actuated by a 
definite moral purpose." 131 Na língua de partida: "Yes, we are overcharged for everything nowadays. I should fancy that the real tragedy of 
the poor is that they can afford nothing but self-denial. Beautiful sins, like beautiful things, are the privilege of the 
rich" (WILDE, 2013, localizações 1061-1062). 



 

constante lida das linhas de produção das fábricas. Assim, toda e qualquer forma de prazer 
resultaria na autoanulação, pois a sobrevivência viria em primeiro lugar. 
 De volta à linha de crítica ao sexo feminino, Wotton aponta a Gray a insistência das 
mulheres em tentar manter relacionamentos que já não conseguem se sustentar. Essa insistência 
feminina fere qualquer noção estética em uma encenação, invertendo os preceitos básicos 
clássicos dos teatros trágico e cômico: 

 
O único encanto do passado é ser passado. Mas as mulheres nunca sabem 
quando a cortina cai. Elas sempre querem um sexto ato, e quando o interesse 
pela peça acaba de vez elas se propõem a continuá-la. Se permitíssemos que as 
coisas acontecessem à maneira delas, toda comédia teria um final trágico e toda 
tragédia culminaria em uma farsa. Elas são encantadoramente artificiais, mas 
não têm nenhuma sensibilidade para a arte (WILDE, 2012, localizações 1827-
1830)132. 
 

 Wotton compara o comportamento feminino nas relações amorosas com a suposta 
representação teatral malograda por carência de conhecimento da constituição de uma peça. 
Segundo o entendimento de Aristóteles, esta contém apenas cinco partes. Sob o arbítrio da 
mulher, teria a sua estrutura violentada, forçando-se a um sexto ato. A imagem da vida feminina 
com a encenação malsucedida reforça a ideia de ausência de discernimento feminino da medida 
justa na afetividade.  Embora encantadoramente artificiais, as mulheres desconhecem o preceito 
básico da encenação, pois não conseguem identificar o momento em que "a cortina cai". O 
desconhecimento da duração correta de uma tragédia ou de uma comédia são incoerentes à 
encenação. Também, notamos que na Antiguidade Clássica, mulheres eram proibidas de encenar, 
embora houvesse personagens femininas representadas por atores do sexo masculino, por meio 
de máscaras a caráter. Wotton, nesse epigrama, demonstra uma espécie de chauvinismo coerente 
com a cosmovisão da Antiguidade Clássica grega, tanto no âmbito social, quanto no teatral. 
 Em flutuação constante entre passado idealizado como perfeito e presente definido como 
muito aquém nos mais variados sentidos, o lorde constata uma característica marcante da era 
vitoriana, que é o acesso à educação via jornais, revistas e enciclopédias, resultando em leituras 

                                                           
132 Na língua de partida: "The one charm of the past is that it is the past. But women never know when the curtain 
has fallen. They always want a sixth act, and as soon as the interest of the play is entirely over, they propose to 
continue it. If they were allowed their own way, every comedy would have a tragic ending, and every tragedy would 
culminate in a farce. They are charmingly artificial, but they have no sense of art" (WILDE, 2013, localizações 
1373-1375). 



 

dos mais diversos conteúdos e extensões: "Vivemos em uma época em que se lê demais para que 
seja sábia, e em que se pensa muito para que seja bela" (WILDE, 2012, Localização 1867).  
 Como consequência dessa grande carga de leitura, fenômeno comum às sociedades em 
desenvolvimento, o estímulo aos pensamentos se torna presente, não dando tanta vazão à ação, 
aos sentidos, meios considerados pelo esteta como ideais para entrar em comunhão com o que é 
belo. Com isso, percebemos nas palavras do lorde mais uma alusão à necessidade de se libertar 
aos sentidos e dos pensamentos, pois a inação é fator de impedimento de acesso ao belo, que se 
viabiliza pelo tangível dos sentidos. Na visão do lorde, a única forma saudável de se viver é 
aquela em que alma e corpo comungam e se curam mutuamente:  “Curar a alma por meio dos 
sentidos e os sentidos por meio da alma (WILDE, 2012, localizações 3199-3200)"133. 
 Frankel (2015, p. 114), ao destacar esse epigrama, estabelece uma conexão de Wilde com 
o filósofo italiano Giordano Bruno e seus ideais da teologia panteísta, predominante antes do 
surgimento da filosofia monoteísta. Para ele, "o interesse pelo filósofo italiano Giordano Bruno 
(1548-1600) atingiu seu ponto culminante no final da década de 1880, quando apareceram vários 
livros e artigos dedicados a ele. [...] Wilde conhecia o ensaio de Walter Pater 'Giordano Bruno. 
Paris: 1586' [...]." 
 Na concepção do lorde, o homem deveria deixar de lado os aspectos moralistas da era 
vitoriana e aceitar os testes impostos pela natureza, ou seja, de se render a seus prazeres, de se 
colocar livre de julgamentos moralizadores, atingindo assim a bondade e a felicidade plenas. 
Como visto, para Wotton, o ser só atinge bondade na plenitude se for livre de privações e de 
frustrações, que ocorrem sempre que se reprime ante aos desafios e às provações da natureza. O 
aspecto moralizador atua como agente de regulação, de limitação aos impulsos do ser ao prazer. 
Isento de frustrações e de privações, o ser estará livre para ser feliz. 
 Em diálogo com sua tia Gladys, Wotton expõe as razões pelas quais considera a 
Inglaterra contemporânea a ele um país desinteressante. Nivela a cultura do país à adoração de 
seu povo pela cerveja, bebida bastante consumida nos países britânicos, ao papel moralizador da 
religião, que tem na Bíblia seu instrumento de leis escritas, e nas "sete virtudes capitais", tema 
recorrente em outra obra de Wilde, publicada no ano de 1899 (An ideal husband). Na peça, a 
personagem da senhora Cheveley diz: 
                                                           
133 Na língua de partida: "To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul!" (WILDE, 
2013, Localização 2469) 



 

Nos dias de hoje, com nossa mania moderna de moralidade, todos têm de posar 
como modelos ideais de pureza, de incorruptibilidade, e de todas as outras sete 
virtudes capitais; e qual é o resultado? Vocês todos se movem como pinos de 
boliche, um após o outro. Não há um ano na Inglaterra em que alguém não 
desapareça. Escândalos costumavam conferir charme, ou ao menos interesse, ao 
homem; hoje, eles o destroem134.  
 

 Na concepção do autor, identificamos pureza e incorruptibilidade, além da feiura 
destacada por Wotton no epigrama a seguir, três das sete virtudes capitais encontradas nas 
narrativas de Wilde:  “A feiura é uma das sete virtudes capitais, Gladys. Você, como boa 
conservadora, não deve subestimá-las. A cerveja, a Bíblia e as sete virtudes capitais fizeram da 
Inglaterra o que ela é (WILDE, 2012, localizações 3378-3384)"135.  
 Em um contexto de comparação entre épocas, Wotton critica a falta de capacidade de 
seus contemporâneos atribuírem "nomes adoráveis às coisas":  
 

É uma triste verdade, mas perdemos a capacidade de dar nomes adoráveis às 
coisas. Nomes são tudo. Eu jamais me desentendo com ações. Meu único 
desentendimento é com as palavras. Por essa razão detesto o Realismo vulgar na 
literatura. O homem capaz de chamar uma espada de espada deveria ser 
obrigado a usar uma. É a única coisa para a qual é talhado (WILDE, 2012, 
localizações 3365-3367)136. 
 

 Vemos aí a crítica à estética realista, a qual visava a descrever o mundo da maneira mais 
próxima da realidade. Para Wotton, descrever as coisas tais como são não é o fim da arte. Cabe a 
ela conferir a beleza verbal ao que descreve. O lorde advoga contra o preceito platônico de A 
república, na qual os poetas não fariam parte do estado ideal, pois descrevem as coisas de 
maneira verossímil, e não do jeito que realmente são. Assim, o fim das artes verbais reside na 
verossimilhança e não no Realismo literal, nu e cru. Cabe à arte suscitar múltiplas interpretações 

                                                           
134 Tradução nossa. Na língua de partida: "Nowadays, with our modern mania for morality, everyone has to pose as 
a paragon of purity, incorruptibility, and all the other seven deadly virtues-and what is the result? You all go over 
like ninepins-one after the other. Not a year passes in England without somebody disappearing. Scandals used to 
lend charm, or at least interest, to a man-now they crush him (WILDE, 2013, localizações 10374-10376). 135 Na língua de partida: "Ugliness is one of the seven deadly virtues, Gladys. You, as a good Tory, must not 
underrate them. Beer, the Bible, and the seven deadly virtues have made our England what she is" (WILDE, 2013, 
localizações 2597-2598). 136 Na língua de partida: It is a sad truth, but we have lost the faculty of giving lovely names to things. Names are 
everything. I never quarrel with actions. My one quarrel is with words. That is the reason I hate vulgar realism in 
literature. The man who could call a spade a spade should be compelled to use one. It is the only thing he is fit for" 
(WILDE, 2013, localizações 2587-2589).  



 

de um mesmo objeto, senão, para Wotton,  “saber seria fatal. É a incerteza que nos encanta. Uma 
névoa torna as coisas maravilhosas (WILDE, 2012, localizações 3594-3595)"137. 
 Quando Gray confidencia a Wotton sobre seus retiros no campo para se redimir das 
coisas ruins que havia feito no passado, o lorde elabora uma comparação entre a vida urbana e a 
vida rural, e o quanto seria fácil para as pessoas se recuperarem no campo: 
 

qualquer um pode ser bom no campo. Lá não há tentações. É por isso que as 
pessoas que vivem fora da cidade não são nada civilizadas. A civilização não é 
uma conquista nem um pouco fácil. Há somente duas maneiras pelas quais um 
homem pode alcançá-la. Uma é sendo culto, a outra é sendo corrupto. A gente 
do campo não tem oportunidade de ser nenhum dos dois, e por isso fica 
estagnada (WILDE, 2012, localizações 3664-3667)138. 
  

 A observação feita por Wotton delineia de maneira bem acentuada a diferença entre os 
dois tipos de vida vigentes na Inglaterra vitoriana. Com a revolução industrial, a migração em 
massa para as grandes cidades fez com que cidades como Londres, New Castle e Manchester, 
por exemplo, ganhassem grandes contingentes populacionais, o que gerou grande 
desenvolvimento nas cidades, mas trouxe consigo os problemas habituais gerados por grandes 
densidades demográficas. De um lado, o desenvolvimento possibilitou que as pessoas tivessem 
acesso às artes e ao conhecimento e, do outro, problemas sociais também se agravassem. 
 Enquanto as pessoas do meio urbano levam vidas com profundo dinamismo, as pessoas 
do campo, distantes dos grandes centros culturais e da corrupção das cidades, permanecem 
estagnadas no quesito de novas experiências. Logo, recuperar-se no campo não é tarefa das mais 
frutíferas, já que a vida bucólica não testa as pessoas com as oportunidades e tentações do meio 
urbano.  
 Para Frankel (2015, p. 300), nessa réplica a Gray, Lorde Henry inverte o ideal campestre 
que se propaga desde as literaturas grega e latina da Antiguidade. Nelas, o campo representaria 
uma "simplicidade inocente", em contraste à "vida agitada" das grandes cidades. Mantido esse 
pressuposto comparativo, o lorde se posicionaria, nessa situação, de maneira monológica ao 
conceito da Urbanitas, pois é nela que a literatura, as leis, os discursos políticos, e a vida 
                                                           
137 Na língua de partida: "Knowledge would be fatal. It is the uncertainty that charms one. A mist makes things 
wonderful" (WILDE, 2013, localizações 2732-2733).  138 Na língua de partida: "anybody can be good in the country. There are no temptations there. That is the reason 
why people who live out of town are so absolutely uncivilized. Civilization is not by any means an easy thing to 
attain to. There are only two ways by which man can reach it. One is by being cultured, the other by being corrupt. 
Country people have no opportunity of being either, so they stagnate" (WILDE, 2013, localizações 2774-2776). 



 

civilizada aconteciam, enquanto que na Rusticitas, os camponeses se viam esquecidos e livres 
para falarem suas variações consideradas vulgares do idioma latino (WALTER, 1997). A postura 
do lorde aqui é bem clara, no sentido do aristocrata, posicionado no centro do sistema social 
londrino, opinando de maneira segregacionista a respeito do campo. 
 À certa altura da narrativa, quando Hallward é dado por desaparecido, Wotton emenda 
seus epigramas para fazer certas ilações sobre o paradeiro do pintor. Quando sua morte é 
aventada, Wotton cogita que se esse desfecho for verdadeiro, ele entrará na esfera do que não se 
abarca com a inteligência, assim como a vulgaridade, únicos fatos do século XIX que não podem 
ser compreendidos: “podemos sobreviver a tudo hoje em dia, a não ser a isso. A morte e a 
vulgaridade são os únicos dois fatos do século XIX que não podemos explicar (WILDE, 2012, 
localizações 3705-3706)"139. Conforme a conversa sobre o paradeiro de Hallward progride, 
Gray, receoso de que seu assassinato possa ser descoberto, indaga Wotton sobre o que diria se 
soubesse que a vida do pintor tivesse sido tirada por ele. O lorde replica que: 
 

Todo crime é vulgar, assim como toda vulgaridade é crime. Não combina com 
você, Dorian, cometer um homicídio. Sinto muito se firo a sua vaidade ao dizer 
isso, mas lhe asseguro que é verdade. O crime pertence exclusivamente às 
camadas mais baixas. Não as condeno nem um pouco. Imagino que o crime seja 
para elas o que a arte é para nós, simplesmente um método para obter sensações 
extraordinárias (WILDE, 2012, localizações 3722-3724)140. 
 

 Como Wotton atribui ao século XIX o fato de a vulgaridade ser inexplicável, e vê em 
Gray um símbolo do que acredita ser belo, esteticamente como retrato e fisicamente como 
jovem, o lorde jamais veria em Gray um assassino, pois acredita que assassinatos combinam com 
as classes mais baixas, desprovidas de acesso às artes, ao conhecimento e às oportunidades de 
vivenciarem sensações ditas "extraordinárias", que somente o esteta poderia vivenciar. O 
desprestígio a que Wotton relega a inteligência, o pensamento, em detrimento dos sentidos, 
torna-o vítima da impostura de Gray. Seu sectarismo na defesa do Esteticismo envolve a figura 
deste último em uma redoma impoluta e fascinante que o impede de apreender a outra face de 
seu interlocutor. Digno ainda de relevo é a aproximação que Wotton faz entre o crime e o belo, 
                                                           
139 Na língua de partida: "one can survive everything nowadays except that. Death and vulgarity are the only two 
facts in the nineteenth century that one cannot explain away" (WILDE, 2013, localizações 2808-2809). 140 Na língua de partida: All crime is vulgar, just as all vulgarity is crime. It is not in you, Dorian, to commit a 
murder. I am sorry if I hurt your vanity by saying so, but I assure you it is true. Crime belongs exclusively to the 
lower orders. I don't blame them in the smallest degree. I should fancy that crime was to them what art is to us, 
simply a method of procuring extraordinary sensations" (WILDE, 2013, localizações2821-2824).  



 

como sendo vivências extraordinárias, diferenciados pela classe social que os agentes deles se 
ocupam.  
 Também é importante aventarmos que a sociedade vitoriana possuía uma visão 
autodenunciadora da criminalidade, ou seja, assassinos não conseguiriam esconder suas 
atrocidades, pois seus olhares os condenariam. No caso de Gray, sua consciência ficou 
aprisionada no retrato escondido no sótão de sua casa, por detrás da cortina. Livre do peso de 
suas más ações, poderia caminhar livremente pela cidade sem levantar suspeita. 
 Por fim, Gray traz à tona da conversa o livro que Wotton lhe presenteou, culpando a obra 
por fazer com que começasse a ver o mundo de forma totalmente diferente da que via, sentindo-
se envenenado pelo livro. Elmann (2013, localizações 5943-5944) vê semelhança do livro 
descrito na narrativa com a obra de Huysmann, À rebours, cujo protagonista era "dândi, erudito, 
debochado, seus apetites e prazeres refinados acima de qualquer exemplo"141. 
 Segundo o estudioso, tratava-se do: 
  

herói, o maravilhoso jovem parisiense... [que] se tornou para ele uma espécie de 
tipo pré-figurativo de si mesmo. E de fato, o livro inteiro lhe parecia conter a 
história de sua própria vida, escrita antes de vivê-la. Wilde pôde considerá-lo a 
esfoliação da teoria do auto-desenvolvimento de Pater, pois Des Esseintes 
passou a vida tentando descobrir no século dezenove todas as paixões e modos 
de pensamento que pertenceram a cada século exceto o seu próprio e, para 
resumir, como era, em si, os vários modos pelos quais o espírito do mundo 
havia passado, amando pela mera artificialidade aquelas renúncias às quais os 
homens chamavam erroneamente de virtude, tanto quanto aquelas rebeldias 
naturais que os homens ainda chamam de pecado (ELMANN, 2013, 
localizações 5943-5944)142.  
 

 A obra, provável representação da inquietude do jovem parisiense perante à cosmovisão 
de seu espaço e de seu tempo, provoca no autor e na sua personagem uma reação de identificação 
com a personagem protagonista mencionada, que segue rumos considerados condenáveis pelo 
status quo e vê no imoral aquilo que é moral, e vice-versa. Podemos extrair do trecho a seguir 
                                                           
141 Tradução nossa. Na língua de partida: "Des Esseintes, was dandy, scholar, débauchée, his appetites and pleasures 
raffinés beyond all example." 142 Tradução nossa. Na língua de partida: "‘The hero, the wonderful young Parisian … became to him a kind of 
prefiguring type of himself. And indeed, the whole book seemed to him to contain the story of his own life, written 
before he had lived it.’ Wilde could regard it as the exfoliation of Pater’s theory of self-development, for Des 
Esseintes ‘spent his life trying to realize in the nineteenth century all the passions and modes of thought that 
belonged to every century except his own, and to sum up, as it were, in himself, the various modes through which 
the world-spirit had ever passed, loving for their mere artificiality those renunciations that men have unwisely called 
virtue, as much as those natural rebellions that men still call sin’" (ELMANN, 2013, localizações 5945-5950).  



 

um epigrama em sua integralidade, que refuta que um livro possa "envenenar" no sentido 
positivo o seu leitor, e de que a arte possua a capacidade de influenciar a vida:  
 

Quanto a ser envenenado por um livro, não existe nada disso. A arte não tem 
influência sobre a ação. Ela aniquila o desejo de agir. Ela é soberbamente 
estéril. Os livros que o mundo chama de imorais são livros que mostram ao 
mundo a sua própria vergonha. Isso é tudo. Mas não vamos discutir literatura 
(WILDE, 2012, localizações 3807-3810)143.   

 Para Frankel (2015, p. 304), no universo pessoal da vida de Wilde, esse epigrama "[...] 
foi sem dúvida uma resposta aos críticos hostis que denunciaram Dorian Gray como 'venenoso''.' 
No universo da narrativa, o paradoxo, central no significado e na forma epigramáticos, reside na 
noção de que tanto Wotton quanto Gray veem suas vidas se transformarem a partir da leitura da 
obra protagonizada pelo jovem parisiense. Gray, ao vivenciar sensações sem freio da moralidade 
vigente de sua época, e Wotton, no papel de persona literária, ao condicionar sua visão de 
mundo aos epigramas, e por meio deles, pôr em prática os ensinamentos apreendidos do livro 
"venenoso" ao jovem Gray, provocam de maneira ininterrupta seus interlocutores e seus leitores 
à reflexão do que é certo e do que é errado, segundo os padrões da época.  
 Tudo que fosse considerado senso comum pelo espaço e pelo tempo contemporâneos 
atuaria como contrassenso na visão de Wotton: a decepção em relação à impotência e à 
eternidade monológica da moral e dos pensamentos na velhice, contraposta à beleza e ao vigor 
da juventude; a incapacidade de seu tempo de saborear o conhecimento e as artes como o eram 
em épocas passadas, em que a massificação das artes era inaudita; a forma moralizadora de 
julgar padrões de comportamento outrora considerados aceitos; a poiesis realista da literatura 
vigente; a dose consideravelmente chauvinista sobre o papel da mulher na sociedade que 
prenunciava ao sexo feminino mais liberdades do que as pouquíssimas que haviam sido 
conquistadas até então; e a postura saudosista do mundo pré-revolução industrial, são todos 
pontos prováveis de semelhança entre as visões de mundo do lorde e do protagonista da obra 
presenteada e que representam o caráter centrífugo manifestado pelos epigramas durante toda a 
narrativa de O retrato de Dorian Gray. 

                                                           
143 Na língua de partida: "As for being poisoned by a book, there is no such thing as that. Art has no influence upon 
action. It annihilates the desire to act. It is superbly sterile. The books that the world calls immoral are books that 
show the world its own shame. That is all. But we won't discuss literature" (WILDE, 2013, localizações 2892-2894). 



 

 Enxergamos, em contrapartida, uma exceção, um ponto de convergência entre a 
Inglaterra vitoriana e a cosmovisão de Wotton: a necessidade veemente de se explicar o mundo 
não mais somente por visões criacionistas, mas também pela evolucionista, que eclode em seu 
século. Semelhança essa também pode ser verificada a partir do século VI a.C., quando a 
filosofia, inicialmente pré-socrática, surge para tentar explicar o mundo menos pelo viés 
mitológico da união alegórica de Urano e de Gaia, e mais pelo viés racional. Há uma longa 
interrupção nessa forma racional de se enxergar a criação, que perdura durante toda a Idade 
Média, mas que se revigora a partir dos grandes avanços científicos pós-medievo. Essa, em nossa 
concepção, seria a única alusão positiva da personagem esteta de lorde Henry Wotton em relação 
à sua época e a seu espaço contemporâneos. 
  



 

3. As vozes do relato e a construção das autoconsciências de Wotton, de Hallward e de 
Gray 

 
"Ele pensava sobre o ser de possibilidades múltiplas e, por sua vez, sobre 
sua vida como a manifestação de cada uma delas" (Richard Elmann)144. 
 

 Em obra intitulada "Oscar Wilde", Richard Elmann propõe, entre outras questões, uma 
busca por referências que corroborem com uma literatura de caráter autobiográfico produzida 
pelo autor irlandês. Mais precisamente em O retrato de Dorian Gray, Elmann segue duas 
vertentes: uma lança mão das três personagens centrais, Gray, Wotton e Hallward, a fim de 
encontrar, nelas, semelhanças com pessoas que fizeram parte da vida de Wilde; a outra busca na 
pessoa do próprio Wilde manifestações de expressão dessas personagens.  
 É a partir da premissa última, introduzida, também, na epígrafe do presente capítulo, do 
"ser de possibilidades múltiplas", que um caminho começa a se delinear, fragmentado a partir do 
"eu" do autor, não limitado a determiná-lo como algo acabado, finalizado, contido somente nas 
características das três personagens, mas de sinalizar semelhanças entre o autor e as personagens, 
sem, contudo, classificar o romance de nossa análise como uma autobiografia. 
 Para advogar sua tese, Elmann (2013, localizações 7427-7428), destaca Wilde e a 
construção da narrativa de O retrato de Dorian Gray, a partir de trecho de missiva do autor a um 
destinatário não informado, no qual associa as três personagens a seu ser: "Basil Hallward é o 
que acho que sou: lorde Henry o que o mundo pensa de mim. Dorian é o que eu gostaria de ser – 
em outras épocas, talvez"145.  
 Mutran (2002, p. 131), ao tecer relações entre a vida de Wilde e a obra O retrato de 
Dorian Gray, nos oferece a descrição de uma "mal-disfarçada autobiografia", na qual  
 

[...] escritos autobiográficos são geralmente relacionados com a ideia de verdade 
e fidelidade aos fatos (embora isso quase nunca aconteça... de verdade), não se 

                                                           
144 Tradução nossa. Na língua de partida: "He thought of the self as having multiple possibilities, and of his life as 
manifesting each of these in turn" (ELMANN, 2013, localizações 7246-7247).   145 Tradução nossa. Na língua de partida: "Basil Hallward is what I think I am: Lord Henry what the world thinks 
me: Dorian is what I would like to be— in other ages, perhaps."  
 



 

poderia esperar que o escritor irlandês, tão avesso à vida "nua e crua", 
empreendesse a história de sua existência nos moldes tradicionais.  

 
 Vimos no primeiro capítulo de nossa tese o quanto Wilde, por meio dos epigramas 
direcionados à fortuna crítica da obra, se demonstra "avesso à vida nua e crua", tecendo, por 
exemplo, diversas críticas ao Realismo na literatura. No capítulo anterior, tal posição também se 
manteve, expressa, dessa vez, por meio dos epigramas de Wotton.  
 Além disso, Mutran destaca as três personagens a partir da noção de que Wotton seja "a 
segunda máscara" de Wilde: "conversador brilhante, embora afetado e cínico, Lord Henry, a 
segunda máscara de Wilde, ataca, com insolência, e tenta subverter os valores vitorianos (2002, 
p. 140)". Refere-se ao aristocrata e a Gray como facetas do "dandy real, Wilde (MUTRAN, 
2002, p. 139)", e caracteriza Hallward como "o artista que se propõe a pintar o retrato de alguém, 
[que] deixa na tela muito de sua vida [tanto quanto] o escritor [que], ao criar um romance, põe ali 
muito de sua personalidade (MUTRAN, 2002, p. 132)". 
 Embora haja diversas referências autobiográficas a terceiros que, em alguma medida, 
tivessem feito parte da vida de Wilde e da consequente construção das personagens referidas, e 
que são destacadas por biógrafos como Elmann e McKenna, por exemplo, nos ateremos aqui a 
analisar as vozes das três personagens no relato, partindo do pressuposto de que Hallward 
ecoaria a voz de reflexão de valores sociais de sua época, na vida pessoal, e de refração das 
normas estéticas vigentes; Wotton como voz de rebeldia contra os valores da época e da forma 
com que a sociedade, o mundo, o veem; e Dorian como a voz de rebeldia dupla: contra a 
sociedade, influenciado por Wotton, e contra o seu criador Hallward, quando o tema versa sobre 
a pintura que intitula o romance. 
 A seguir analisaremos alguns trechos de diálogos envolvendo as personagens em questão, 
e de que forma suas vozes se constroem nesses relatos, partindo da premissa de que todas elas 
possuem uma relação com o "ser de infinitas possibilidades", segundo o pensamento de Elmann, 
e conforme o conceito de Mutran, da "mal-disfarçada autobiografia". Embora não serão 
destacados todos os diálogos da obra, o faremos na ordem em que se desenrolam na narrativa. 
 O primeiro excerto se refere a um diálogo entre Hallward e Wotton, antes de Gray ser 
apresentado ao lorde. Nele, os dois discutem o contraste entre a beleza e o intelecto: 
 



 

“Você não me entende, Harry”, respondeu o artista. “É claro que não me pareço 
com ele. Sei muito bem disso. Na realidade, eu deveria me lamentar se fosse 
como ele. Você dá de ombros? Estou lhe dizendo a verdade. Existe uma 
fatalidade acerca de toda distinção física e intelectual, o tipo de fatalidade que 
parece perseguir ao longo da história os passos hesitantes dos reis. É melhor não 
sermos diferentes dos nossos pares. Os feios e os estúpidos desfrutam do melhor 
deste mundo. Eles podem se sentar descontraídos e assistir à peça boquiabertos. 
Se não sabem nada sobre a vitória, ao menos são poupados do conhecimento da 
derrota. Vivem como nós todos deveríamos viver, imperturbáveis, indiferentes e 
sem inquietações. Eles não levam a ruína a outros, nem a recebem de mãos 
alheias. A sua posição e fortuna, Harry; meu cérebro, como ele é — a minha 
arte, seja qual for seu valor; a boa aparência de Dorian Gray —, todos 
sofreremos pelo que os deuses nos deram, sofreremos terrivelmente”. (WILDE, 
2012, localizações 128-134)146 

 
 A resposta destacada acima se dá no primeiro capítulo da narrativa, momento em que 
Hallward expõe sua visão sobre o contraste entre beleza e intelecto, personificadas, 
respectivamente, por Gray e pelo artista. No capítulo anterior, presenciamos a posição de lorde 
Henry Wotton sobre a vantagem inigualável da beleza sobre o intelecto. Este sobrevive como 
alternativa para suportar o envelhecimento, enquanto que aquela é a grande qualidade da 
juventude, meio que o indivíduo possui na busca do prazer pleno. Agora, lemos a enunciação de 
Hallward, que se demonstra oposta à visão do amigo.  
 O artista é bastante criticado pelo lorde, pois, além de não ser atraente fisicamente como 
Gray o é, assume postura mais retraída em relação à sociedade, enquanto que o jovem e o 
aristocrata estão sempre dispostos a aparições nos círculos da alta sociedade londrina. Na 
concepção de Mutran de que o par – Gray e Wotton – é a representação do "dandy real" do eu do 
autor, mostra-se clara a distinção entre o artista reservado e os dois amigos narcisistas, que 
possuem grande necessidade de serem notados, vistos pela sociedade.  
 Ao ser colocado em posição de inferioridade em relação à beleza, quando comparado a 
Gray, Hallward replica a Wotton sobre sua postura resignada e tranquila, afirmando-lhe que a 
                                                           146 Na língua de partida: "You don't understand me, Harry," answered the artist. "Of course I am not like him. I 
know that perfectly well. Indeed, I should be sorry to look like him. You shrug your shoulders? I am telling you the 
truth. There is a fatality about all physical and intellectual distinction, the sort of fatality that seems to dog through 
history the faltering steps of kings. It is better not to be different from one's fellows. The ugly and the stupid have 
the best of it in this world. They can sit at their ease and gape at the play. If they know nothing of victory, they are at 
least spared the knowledge of defeat. They live as we all should live--undisturbed, indifferent, and without disquiet. 
They neither bring ruin upon others, nor ever receive it from alien hands. Your rank and wealth, Harry; my brains, 
such as they are--my art, whatever it may be worth; Dorian Gray's good looks--we shall all suffer for what the gods 
have given us, suffer terribly" (WILDE, 2013, localizações 89-96).  



 

vida é descomplicada aos que passam incólumes pelos círculos sociais, pois se confundem com a 
multidão de pessoas "feias", e não causam sofrimento aos outros, e nem conhecem a derrota, pois 
não estão a par do outro extremo.  
 Vislumbra-se então a apresentação do triângulo que envolve as três personagens, e suas 
características distintivas: Hallward com sua arte e seu cérebro, e sua posição mais reservada; 
Wotton com seu status social elevado e dicaz com seus epigramas; e Gray, com sua juventude e 
sua beleza. Vale destacar que o dandismo é parte integrante da construção das duas últimas 
personagens.  
 Para o pintor, as características distintivas que realça ao lorde representam aquilo que os 
deuses lhes atribuíram. O sofrimento por isso será inevitável aos três, pois todos esses atributos 
lhes foram conferidos pelos deuses, oniscientes, sabedores do que o destino lhes reservará na 
existência. Embora detentor de uma visão um tanto autodepreciativa, sua resignação estoica lhe 
faz aceitar a situação tal qual se lhe aparenta. O vaticínio do pintor expressa uma visão 
conformista da vida e do destino, pois Hallward acredita no inevitável, naquilo que os deuses já 
sabem que acontecerá nessa espécie de tragédia clássica antiga vivenciada pelo artista, a qual 
culmina com seu assassinato, no momento de anagnorisis, ao tomar ciência do trato feito entre 
Dorian e seu retrato.  
 Enquanto Hallward crê no inevitável, naquilo que o destino determinado pelos deuses lhe 
imporá, Wotton se fia no poder da ciência que se encontra em voga na Inglaterra vitoriana do 
século XIX. Sustentado na visão de um Esteticismo que enaltece a Antiguidade Clássica e o 
Renascimento, por exemplo, o pintor poderia relacionar-se à cosmovisão mitológica, na qual os 
deuses determinam os passos da humanidade e o que se lhes sucederá.  
 Denota-se, também, uma resposta estoica do artista ao "novo Hedonismo" apregoado por 
Wotton. Em algumas de suas missivas, Sêneca, filósofo contemporâneo ao início da era cristã, 
manifestava que o sábio seguidor do estoicismo deveria seguir a regra de "não obedecer aos 
deuses, mas segui-los" (SÊNECA, 2007, p. 97), pois deve ele aceitar "[...] de boa vontade aquilo 
que [lhe] cabe, pois tudo o que provoca [...] sofrimentos e [...] medos é da lei da vida" 
(SÊNECA, 2007, p. 97). 
 Analisada a postura responsiva de Hallward a Wotton, percebe-se certo tom epigramático 
na fala do pintor, ao apresentar paradoxos, ao comparar "vitória" a "derrota". Essa manifestação 
se dá mais claramente no trecho em que diz a Wotton que "desde que não se esteja a par da 



 

primeira, não se conhecerá a segunda." O contraponto aqui entre "primeira" e "segunda", 
conhecer ou não uma ou outra, são características peculiares às máximas epigramáticas. 
 Já no universo da vida privada, doméstica, Hallward se posiciona antagonicamente pela 
primeira vez sobre a visão de Wotton acerca da instituição do casamento: 

 
“Eu odeio o modo como você fala sobre a sua vida de casado, Harry”, disse 
Basil Hallward, caminhando na direção da porta que dava para o jardim. 
“Acredito sinceramente que você é um marido muito bom, mas completamente 
envergonhado das próprias virtudes. Você é um sujeito extraordinário. Jamais 
recorre ao moralismo, e nunca faz nada de errado. O seu cinismo não passa de 
pose” (WILDE, 2012, localização 151)147. 

 
 São constantes as críticas de Wotton, em muitos dos epigramas que destacamos no 
capítulo anterior, à instituição do casamento. Hallward se manifesta contrariamente a essas 
críticas frequentes sobre a vida conjugal. Crê que toda a postura isenta de moralismo no discurso 
de Wotton se refere à mera pose. Mutran (2002, p. 141) afirma que "o uso da máscara, por 
exemplo, para mistificar o meio em que vive, é percebido por Basil, que vê seu cinismo como 
uma pose".  
 Relacionada a personagem de Wotton à difusão dos ideais do Esteticismo, poderemos 
justificar, historicamente, que suas visões críticas ao casamento são coerentes à estética literária 
em questão, pois essa, como já mencionado antes, enaltece períodos, estéticas, culturas como as 
da Antiguidade, do Renascimento e do Romantismo, por exemplo, situando entre elas um hiato 
representado pelo medievo, período em que o casamento, por sua vez, deu os primeiros passos 
para se tornar a instituição que conhecemos nos moldes modernos. Ao retornarmos, por exemplo, 
à Roma antiga, período da Antiguidade, Veyne (2009, p. 43) destaca características comuns ao 
casamento que permeiam boa parte da república romana e parte da Roma imperial. Nesse 
período, "tal instituição é paradoxal aos nossos olhos: o casamento romano é um ato privado, um 
fato que nenhum poder público deve sancionar: ninguém passa diante do equivalente a um juiz 
ou a um padre; é um ato não escrito [...] e até informal". Se, na primeira parte, a mulher atuava 
como progenitora que visasse a conceber filhos do sexo masculino aos exércitos romanos que 
lutavam contra as constantes rebeliões insurgentes, na segunda fase, a mulher já atua como uma 
                                                           147 Na língua de partida: "I hate the way you talk about your married life, Harry," said Basil Hallward, strolling 
towards the door that led into the garden. "I believe that you are really a very good husband, but that you are 
thoroughly ashamed of your own virtues. You are an extraordinary fellow. You never say a moral thing, and you 
never do a wrong thing. Your cynicism is simply a pose" WILDE (2013, localizações 105-108). 



 

espécie de companheira duradoura para toda a vida. Mas em nenhuma das duas fases nota-se 
uma relação entre a instituição do casamento e os laços irrompíveis que a igreja católica viria a 
sacramentar no medievo. Nesse, Veyne (2009b, p. 68) separava dois extremos, o da vida 
monástica reclusa e assexuada, e o da vida privada em família: 
 

[...] enquanto da família monástica, depurada, todo germe de fraqueza era 
banido, [...] os chefes das famílias nobres eram obrigados a acasalar-se e a 
engendrar legitimamente. A conjugalidade fecunda constituía desse lado o 
fundamento da ordem. Nenhuma casa sem casamento, nenhum casamento sem 
casa. Cada uma ordenava-se em torno de um casal procriador e de um só; os 
filhos, quando se casavam, eram dela expulsos, os velhos também, as viúvas 
repelidas para os arredores dos mosteiros e os pais demasiado idosos impelidos 
para o retiro religioso, seja para a viagem de Jerusalém, preparatória da morte. 
  Transferidas as visões dos laços conjugais ao âmbito do diálogo entre as duas 

personagens, Hallward representa a visão mais conservadora, moralista, condizente com sua 
época contemporânea vitoriana, fortemente embasada no moralismo cívico e religioso que se 
assemelhava mais ao medievo do que a períodos históricos menos conservadores. O artista 
enxerga as virtudes do casamento e desacredita na visão dicaz do lorde acerca de tal instituição, 
redundante durante a narrativa. Assim, o artista, no quesito da vida pessoal, adota uma postura 
muito mais condizente com os propósitos morais da era vitoriana, a qual deixa de lado o conceito 
de arte pela arte para educar o público leitor por meio da expressão artística, muito comum na 
prosa e na poesia, assumindo uma voz antagônica à dos ideias do Esteticismo. Long (2014, 
localizações 8437-8443) sintetiza o papel de uma estética literária vitoriana pós-romântica a fim 
de educar: 

 
Quem e o que eram esses homens, senão professores da Inglaterra, não de 
maneira vaga mas definitiva, com fé soberba em sua mensagem, e com o 
propósito moral consciente de elevar e de instruir? Até o romance se separa da 
influência romântica de Scott, e primeiro estuda a vida como ela é, e então 
destaca como deveria ser. Se lemos diversão e sentimento em Dickens, 
miniaturas sociais em Thackeray, ou os estudos psicológicos de George Eliot, 
encontramos em quase todos os casos uma proposta definida de limpar o erro e 
de revelar a verdade implícita da vida humana. Assim, o romance almejou fazer 
à sociedade nessa época em particular o que Lyell e Darwin almejaram nas 
ciências, ou seja, encontrar a verdade, e mostrar como pode ser utilizada para 
elevar a humanidade. Talvez isso explique o porquê do período vitoriano ser, de 
forma enfática, a época do Realismo e não do romance [...]148.                                                            148 Nossa tradução. Na língua de partida: "[...] who and what were these men if not the teachers of England, not 

vaguely but definitely, with superb faith in their message, and with the conscious moral purpose to uplift and to 



 

 
 Já Frankel (2015, p. 154), ao apontar outra perspectiva vitoriana sobre o casamento, na 
qual sua instituição seria muito mais falível do que sólida, diz que  
 

as opiniões negativas de lorde Henry sobre o casamento podem ser vistas 
igualmente como parte de um debate mais amplo sobre a instituição do 
matrimônio que tinha lugar na Grã-Bretanha. O debate ganhou força após a 
publicação de um artigo controvertido de Mona Caird ("Marriage", Westminster 
Review, August 1888), no qual a autora declara que "a forma atual de 
casamento [...] é um fracasso vexatório". 
 

 No contraste entre a descrição da estética literária vitoriana educativa e a filosofia do 
esteta, ouve-se a voz de Hallward ecoar a favor do casamento. A personagem do artista 
demonstra uma visão de mundo mais condizente com o que seu período contemporâneo apregoa, 
ou seja, da difusão de valores morais, de mostrar, em sua concepção, o que está errado e o que 
deve ser corrigido. É importante ressaltarmos que apesar disso ser, segundo Long, uma marca do 
Realismo, não podemos associar ao pintor a defesa e a prática de uma arte realista, pois a crítica 
a esta estética se faz presente nas vozes das três personagens, sendo essa visão, talvez, a única 
consoante entre elas. 
 Manifestadas as visões conflitantes sobre beleza e intelecto, e casamento, a noção de 
ambos do que venha a ser a amizade é o próximo tema de discussão. Wotton relata a Hallward o 
que é amizade em níveis categóricos: 
 

Eu diferencio muito bem as pessoas. Escolho os amigos pela boa aparência, os 
conhecidos pelo bom caráter, e os inimigos pelo bom intelecto. Todo o cuidado 
é pouco na escolha dos inimigos. Não tenho nenhum que seja um imbecil. São 
todos homens de algum recurso intelectual e, consequentemente, eles todos me 
admiram. É muita vaidade de minha parte? Acho que sim. “Penso que sim, 
Harry. Mas segundo suas categorias eu devo ser um mero conhecido.” “Meu 
bom e velho Basil, você é muito mais que um conhecido.” “E muito menos que 
um amigo. Uma espécie de irmão, suponho?” “Oh, irmãos! Não tenho interesse 

                                                                                                                                                                                           
instruct? Even the novel breaks away from Scott's romantic influence, and first studies life as it is, and then points 
out what life may and ought to be. Whether we read the fun and sentiment of Dickens, the social miniatures of 
Thackeray, or the psychological studies of George Eliot, we find in almost every case a definite purpose to sweep 
away error and to reveal the underlying truth of human life. So the novel sought to do for society in this age 
precisely what Lyell and Darwin sought to do for science, that is, to find the truth, and to show how it might be used 
to uplift humanity. Perhaps for this reason the Victorian Age is emphatically an age of realism rather than of 
romance [...]." 



 

em mais irmãos. Meu irmão mais velho não morre, e meus irmãos mais novos 
nunca parecem fazer nada diferente” (WILDE, 2012, localizações 211-221)149.   
 

 Há três categorias apontadas pelo lorde, e cada uma delas é diferenciada por um atributo:   
amigos de boa aparência; conhecidos de bom caráter; inimigos de bom intelecto. "Imbecis" e 
"desinteressantes" são os excluídos das três categorias. 
 Podemos inferir que aos amigos a boa aparência é indispensável, pois cabe ao dandy estar 
sempre à vista da sociedade, sempre ser notado nos locais que frequenta. Dorian, "[...] o dandy, o 
esteta, o jovem de eterna beleza" (MUTRAN, 2002, p. 135), como  representação ideal da boa 
aparência, e por quem de imediato o lorde se afeiçoa, por seus atributos, assume o posto de 
melhor amigo de Wotton.  
 Os conhecidos se incluem em uma categoria em certa medida ignorada, pois deverão ser 
aqueles de bom caráter. Os ideais do "novo Hedonismo" põem a moral de lado, pois o prazer, 
para ser atingido, deve estar isento de juízos de valor.  
 E os inimigos, aqueles de "bom intelecto", são estimados pelo fato de constantemente 
estimularem o lorde à reflexão e à busca da ciência pelo bom intelecto, pelo contraste de ideias, 
pela dialética argumentativa. Porém, é importante ressaltarmos que, como visto no capítulo 
anterior, o lorde é avesso à discussão, pois acredita que somente discutem aqueles que são 
"intelectualmente perdidos". 
 Hallward é, então, qualificado na perspectiva de Wotton: "você é muito mais que um 
conhecido. E muito menos que um amigo. Uma espécie de irmão, suponho?” Não está incluído 
nem na primeira nem na última categorias, mais próximo da categoria de conhecidos, pelo bom 
caráter, mas muito menos que um amigo, devido ao fato de não ser considerado atraente pelo 
lorde. Ainda assim, surgem dúvidas da parte do lorde sobre essa categorização. Resta a classe 
dos irmãos, com quem Wotton não costuma possuir relações das mais prazerosas, por considerar 
velho um deles, em vias de morrer, e monótonos os mais novos. Irmãos são a antítese do novo 
                                                           149 Na língua de partida: "I make a great difference between people. I choose my friends for their good looks, my 
acquaintances for their good characters, and my enemies for their good intellects. A man cannot be too careful in the 
choice of his enemies. I have not got one who is a fool. They are all men of some intellectual power, and 
consequently they all appreciate me. Is that very vain of me? I think it is rather vain." "I should think it was, Harry. 
But according to your category I must be merely an acquaintance." "My dear old Basil, you are much more than an 
acquaintance." "And much less than a friend. A sort of brother, I suppose?" "Oh, brothers! I don't care for brothers. 
My elderbrother won't die, and my younger brothers seem never to do anything else" (WILDE, 2013, localizações 
157-162).   



 

Hedonismo defendido por Wotton, pois, a juventude é a fase da vida em que se deve agir em 
busca do prazer que a beleza jovial pode proporcionar. Já na velhice, tudo aquilo que se viveu, 
ou não, jamais poderá ser recuperado, pois o corpo físico encontra-se em estado de perecimento.  
 Além de tomar ciência da forma indefinida com que Wotton o enxerga na categoria das 
amizades (não é amigo por não possuir boa aparência; não é inimigo por, talvez, não possuir bom 
intelecto; mas é menos do que um parente, que Wotton tanto despreza), Hallward critica a 
posição segregacionista que o lorde assume das amizades e a forma com que vê a família. Por 
sua vez. Wotton replica:  
  

“Meu caro amigo, não estou falando exatamente a sério. Mas não posso negar 
que detesto meus parentes. Suponho que isso se deva ao fato de que nenhum de 
nós tolera que outras pessoas tenham os mesmos defeitos que nós. Chego a 
simpatizar com a ira dos democratas ingleses contra o que chamam de vícios 
das classes superiores. As massas acreditam que embriaguez, estupidez e 
imoralidade devem ser exclusividade delas [...]” (WILDE, 2012, localizações 
223-227)150.  

 Wotton apresenta certa contradição em seu diálogo, ao afirmar que não fala sério, porém 
detesta seus parentes. É um tipo de afirmação paradoxal, no estilo dos epigramas, conforme 
vimos nos capítulos anteriores. Contudo, chama aqui à atenção o fato de fazer analogias com as 
classes sociais inglesas, mergulhadas em um período cuja diferença de classes é grande, 
principalmente em uma cidade como Londres, em que as diferenças nas formas de falar, de 
vestir, e de poder aquisitivo eram gritantes.  
 Wotton aponta a estupefação dos democratas enquanto vertente da plebe na política 
inglesa, fazedores de política na House of Commons, enquanto os poderes mais conservadores, 
elitizados e aristocráticos a fazem na House of Lords Chamber. Para os democratas, 
representantes de classes mais populares, não cabem aos aristocratas ações "imorais" que só se 
reservam à exclusividade do povo.  

                                                           150 Na língua de partida: "My dear fellow, I am not quite serious. But I can't help detesting my relations. I suppose it 
comes from the fact that none of us can stand other people having the same faults as ourselves. I quite sympathize 
with the rage of the English democracy against what they call the vices of the upper orders. The masses feel that 
drunkenness, stupidity, and immorality should be their own special property, and that if any one of us makes an ass 
of himself, he is poaching on their preserves" (WILDE, 2013, localizações 162-165).   



 

 É marcante o desenvolvimento das classes sociais e da estratificação durante a Inglaterra 
vitoriana. Hobsbawm acredita que no período que compreende a segunda metade do século XIX 
e o início do século XX, mais precisamente com a eclosão da primeira guerra mundial, em 1914, 
as artes são a melhor representação da "crise de identidade por que passava a sociedade burguesa 
nesse período" (2001, p. 308). Assim, notamos que tanto na relação de Wotton para com seus 
consanguíneos quanto na dificuldade de qualificar Hallward em seu grupo de amigos, há uma 
crise de identificação, de rotulação com os padrões vigentes pré-estabelecidos. Também as 
classes sociais inglesas, desde a aristocracia até as classes menos privilegiadas, entram em 
choque de identidade quando veem na outra classe práticas condenáveis pelo juízo moral da 
época que só podem acontecer em seu próprio estrato social. Com isso, sempre que alguém de 
classes mais abastadas fosse julgado por não respeitar os valores morais da sociedade vitoriana, a 
sensação de choque os abarcaria. É como se vissem nas outras classes aquilo que só estariam 
acostumados a ver no próprio espelho. 
 Conforme o debate progride entre os dois amigos, as afirmações de Wotton 
inevitavelmente convergem para a crítica à sociedade inglesa. O esteta enaltece as culturas do 
continente, mais precisamente as do sul da Europa e, por sua vez, vê na sociedade de seu país 
aspectos demasiadamente negativos: 
 

“Não concordo com uma única palavra do que você disse, e além disso, Harry, 
tenho certeza de que você também não.” (...) “Como você é inglês, Basil! É a 
segunda vez que faz essa observação. Quando alguém expõe uma ideia para um 
inglês de verdade — sempre uma atitude precipitada —, ele jamais sonha em 
avaliar se a ideia é certa ou errada. A única coisa que considera de alguma 
importância é se alguém acredita nela. Ora, o valor de uma ideia não tem 
nenhuma relação com a sinceridade do homem que a expressa. Na verdade, é 
mais provável que, quanto menos sincero for o homem, mais puramente 
intelectual será a ideia, pois nesse caso ela não será tingida por suas aspirações, 
seus desejos ou seus preconceitos. Porém, não me proponho a discutir política, 
sociologia ou metafísica com você. Gosto mais de pessoas que de princípios, e 
gosto mais de pessoas sem princípios que de qualquer outra coisa no mundo." 
(WILDE, 2012, localizações 228-235)151 

                                                           
151 Na língua de partida: "I don't agree with a single word that you have said, and, what is more, Harry, I feel sure 
you don't either." [...]"How English you are Basil! That is the second time you have made that observation. If one 
puts forward an idea to a true Englishman--always a rash thing to do--he never dreams of considering whether the 
idea is right or wrong. The only thing he considers of any importance is whether one believes it oneself. Now, the 
value of an idea has nothing whatsoever to do with the sincerity of the man who expresses it. Indeed, the 
probabilities are that the more insincere the man is, the more purely intellectual will the idea be, as in that case it 
will not be coloured by either his wants, his desires, or his prejudices. However, I don't propose to discuss politics, 



 

 Presenciamos novamente um embate entre a visão politicamente correta de Hallward 
frente às opiniões provocativas de Wotton. O artista reforça pela segunda vez discordância plena 
em relação às palavras do lorde, o qual o compara ao inglês típico, que não aceita expressões 
sinceras de seus interlocutores e não se preocupa com a correção da ideia, mas, sim, se as 
pessoas acreditarão ou não nela. O lorde é avesso à postura do artista, cheia de princípios, pois, 
prefere discutir temas com pessoas desprovidas deles, das quais gosta mais do que qualquer outra 
coisa no mundo. Há aqui uma opinião de adjetivação de Hallward por parte de Wotton, a de um 
"inglês", a de uma pessoa com princípios, logo, com quem o debate de ideias jamais será 
produtivo. Não interessa ao inglês a verdade plena, mas sim o poder de persuasão do sofista. Na 
visão do lorde, a verdade plena só pode ser atingida com a isenção de desejos e de aspirações 
pessoais pois, sem essas, o intelecto se torna imparcial e capaz de buscar a verdade em sua 
integralidade. Em seu país, isso se torna inviável, já que a sociedade inglesa de sua época 
valoriza os princípios e a moralidade acima de qualquer outro preceito. 
 Hallward, nesse contexto, representa o que de mais conservador e tradicional a sociedade 
inglesa vitoriana poderia conter: os princípios. Wotton representa uma ruptura com o status quo 
conceitual, moral, estando mais ávido às coisas que as ciências trazem à luz da sociedade 
naquele período. Long (2014, localizações 8593-8594), acerca da ebulição causada pelas ciências 
no século XIX, diz que "[...] mesmo antes das maiores obras de Darwin serem publicadas, as 
ciências já haviam provocado uma reviravolta nos velhos conceitos da vida [...]"152.  
 Inseridas as duas personagens em uma sociedade que já começava a pôr à prova a 
afirmação sagrada de que o universo teria sido originado cerca de cinco mil anos antes, segundo 
relato bíblico, a partir das novas descobertas científicas reveladas naquele século, Wotton se 
posiciona no relato, em relação ao conservadorismo de Hallward, como um vanguardista, como 
alguém que enxerga o bom desenvolvimento do intelecto a partir da isenção de princípios que 
cada vez mais seriam questionados pela evolução científica da época em questão. 

                                                                                                                                                                                           
sociology, or metaphysics with you. I like persons better than principles, and I like persons with no principles better 
than anything else in the world" (WILDE, 2013, localizações 167-174). 152 Tradução nossa. Na língua de partida: "[...] Though Darwin's greatest books had not yet been written,  
science had already overturned many old conceptions of life [...]."   



 

 Quando Dorian surge como tema da conversa do artista e do aristocrata, um novo rumo 
se acentua, o do ideal da beleza artística, dos princípios da estética perfeita, na visão do pintor. 
Confidencia a Wotton a sua forma de ver o mundo, a arte, as coisas:  
 

[...] Vejo as coisas de maneira diferente, penso nelas de outro modo. Sou capaz 
de recriar a vida de um modo que antes me era inacessível. ‘Um sonho de forma 
em dias de reflexão’ — quem disse isso? Esqueci; mas é o que Dorian Gray tem 
sido para mim. A simples presença visível do rapaz — pois ele me parece pouco 
mais que um rapaz, embora tenha na verdade mais de vinte anos — a simples 
visão da sua presença — ah! Eu me pergunto se você consegue compreender o 
que ela significa. Inconscientemente ele define para mim as linhas de uma nova 
escola, uma escola que conterá toda a paixão do espírito romântico, toda a 
perfeição do espírito grego. A harmonia da alma e do corpo — e isso não é 
pouco! Em nossa loucura separamos os dois e inventamos um Realismo vulgar, 
uma idealização vazia [...] (WILDE, 2012, localizações 2367-2400)153.  

 Esta afirmação do artista refere-se aos sentimentos de afeição pelo retratado e pelo 
retrato. Desse momento em diante, passa a perceber que sua visão de mundo se tornou diferente. 
Enxergava em Gray a possibilidade de encontrar a inaudita harmonia entre corpo e alma, a partir 
das estéticas utilizadas em sua comparação. Cada uma delas se reforçava mais em corpo ou em 
alma, mas sem a mesma dedicação a ambos, até então. O artista almeja a representação estética 
perfeita, livre de características realistas em sua mimese, e capaz de conciliar a perfeição física 
retratada pelos artistas da Antiguidade e a expressão do sentimento, da alma, estimuladas a partir 
de um Romantismo que antecedeu a estética vitoriana. Se, no lado dos princípios morais, da 
paideia, Hallward se assemelha muito mais ao Realismo vigente em sua contemporaneidade, no 
lado artístico, consoa com as demais personagens desse triângulo, que abominam qualquer 
representação "vulgar" de imitação artística da vida, vulgaridade essa representada pelo 
Realismo. Para Elmann (2013, localização 7281), uma das propostas de Wilde ao escrever esse 
romance e ao pensar na personagem de Hallward, é a de relacionar "[...] paixão à arte [...]154". 
Assim, naquele período em especial, da estética realista, o objeto de imitação "nu e cru" seria 
                                                           153 Na língua de partida: "I see things differently, I think of them differently. I can now recreate life in a way that 
was hidden from me before. 'A dream of form in days of thought'--who is it who says that? I forget; but it is what 
Dorian Gray has been to me. The merely visible presence of this lad--for he seems to me little more than a lad, 
though he is really over twenty--his merely visible presence--ah! I wonder can you realize all that that means? 
Unconsciously he defines for me the lines of a fresh school, a school that is to have in it all the passion of the 
romantic spirit, all the perfection of the spirit that is Greek. The harmony of soul and body--how much that is! We in 
our madness have separated the two, and have invented a realism that is vulgar, an ideality that is void" (WILDE, 
2013, localizações 182-187). 154 Tradução nossa. Na língua de partida: "[...] the relation of passion to art [...]." 



 

inviável. A obra perfeita só se faria possível se as estéticas que antecederam o Realismo 
participassem na concepção do retrato que revolucionaria as artes e a vida.  
 Porém, o objetivo de Hallward não seria o de exibir o retrato aos olhos do público, mas 
somente, ao finalizá-lo, o de presentear o retratado Dorian Gray. Via na publicação, na exibição 
da obra finalizada, uma revelação dos sentimentos que nutria pelo retrato, representação da 
estética ideal de uma pintura, e pelo retratado, cuja jovialidade, beleza e inteligência, 
sintetizavam todos os atributos para que o artista pudesse pôr em prática seus ideais da arte 
perfeita. Recluso à sua arte, Hallward justifica a Wotton a razão pela qual não seguirá a 
tendência dos poetas, ávidos por narrar seus "corações partidos": 
  

“Eu os odeio por isso”, exclamou Hallward. “Um artista deveria criar coisas 
belas, mas não deveria pôr nada da própria vida nelas. Vivemos em uma época 
em que os homens tratam a arte como se fosse uma forma de autobiografia. 
Perdemos o sentido abstrato da beleza. Um dia eu vou mostrar ao mundo o que 
ela é; e por essa razão o mundo jamais verá o meu retrato de Dorian Gray” 
(WILDE, 2012, localizações 264-270)155.  

 Nesse momento, comparam-se o artista reservado e os poetas que, "inescrupulosos", não 
hesitam em compartilhar espécies de autobiografias em seus romances, trazendo à publicação 
paixões, romances e questões de suas vidas pessoais. Para Hallward, o artista não deve misturar 
sua vida pessoal à criação. O belo deve ser impessoal, desvinculado da autobiografia. Devido ao 
fato de sua obra de arte, seu retrato, invadirem os limites do pessoal, do afeto que o pintor sente 
por seu retratado, opta por jamais tornar o retrato do conhecimento público. Contudo, Wotton, 
como seu interlocutor na conversa, é contrário à visão do artista, de modo que uma temática 
autobiográfica, tão bem-vinda entre os romancistas, o seria também em relação ao retrato.  
 Wotton, em sua exposição, expressa uma voz que reflete os passos de seu tempo, pois 
posiciona-se em favor da exibição do retrato, a despeito da posição contrária de Hallward. O 
pintor, no caso, simboliza a defesa de um terreno já em grande transformação, altamente 
defendido pelo esteta: o da cultura erudita. Acerca dessa transição do erudito ao popular, 
Hobsbawm (2001, p. 308) afirma que: 
 
                                                           155 Na língua de partida: "I hate them for it," cried Hallward. "An artist should create beautiful things, but should put 
nothing of his own life into them. We live in an age when men treat art as if it were meant to be a form of 
autobiography. We have lost the abstract sense of beauty. Some day I will show the world what it is; and for that 
reason the world shall never see my portrait of Dorian Gray" (WILDE, 2013, localizações 197-202). 



 

a partir do fim do século XIX, o tradicional terreno da cultura erudita estava 
minado por um inimigo ainda mais poderoso: o fato de as artes atraírem as 
pessoas comuns e (com exceção parcial da literatura) de terem sido 
revolucionadas pela combinação da tecnologia com a descoberta do mercado de 
massas.  

 Assim, Wotton, como dandy frequentador das galerias de arte londrinas, a par daquelas 
que exibiam para grupos cada vez mais massificados, estimulava um artista reservado, "erudito", 
à publicação, o qual não queria transformar seu retrato idolatrado, sua paixão, em produto de 
adoração massificada. Wotton não consegue lograr êxito com Hallward.  
 Já na fase conclusiva da pintura do retrato, capta-se, nas entrelinhas das afirmações de 
Hallward, a influência de Wotton começando a se consolidar afirmativamente junto a Gray. Diz 
o pintor a seu retratado: 
 

“Basil, estou cansado de ficar de pé”, exclamou Dorian Gray, de súbito. “Tenho 
de sair e sentar-me no jardim. O ar aqui está sufocante.” “Meu caro amigo, sinto 
muito. Quando estou pintando não consigo pensar em mais nada. Mas você 
nunca posou melhor. Esteve perfeitamente imóvel. E eu capturei o efeito que 
desejava — os lábios entreabertos, e o brilho nos olhos. Não sei o que Harry 
andou dizendo para você, mas certamente fez com que adquirisse uma belíssima 
expressão. Suponho que o andou elogiando. Você não deve acreditar em uma 
palavra do que ele diz” (WILDE, 2012, localizações 405-410)156. 
 

 O diálogo entre o artista e a pessoa retratada denota uma mudança no semblante de Gray, 
mudança para melhor, segundo a observação do artista, que se dá desde o momento em que uma 
terceira pessoa, na figura de lorde Henry Wotton, passa a fazer parte do círculo de amizades do 
rapaz. As conversas entre este e aquele se dão na medida em que o lorde promove um discurso 
autoindulgente, em que as regras impostas pela sociedade moralista contemporânea devem ser 
ignoradas, se almejarem a felicidade plena. Todavia, o artista, sempre em posição mais 
moralizadora, mais respeitadora dos princípios vigentes da boa conduta segundo o conceito 
vitoriano, alerta o jovem de que não deverá acreditar piamente em tudo o que o aristocrata lhe 
disser, pois isso poderá levá-lo à derrocada. Mas os esforços de Hallward são em vão, já que a 
                                                           
156 Na língua de partida: "Basil, I am tired of standing," cried Dorian Gray suddenly. "I must go out and sit in the 
garden. The air is stifling here." "My dear fellow, I am so sorry. When I am painting, I can't think of anything else. 
But you never sat better. You were perfectly still. And I have caught the effect I wanted--the half-parted lips and the 
bright look in the eyes. I don't know what Harry has been saying to you, but he has certainly made you have the 
most wonderful expression. I suppose he has been paying you compliments. You mustn't believe a word that he 
says" (WILDE, 2013, localizações 305-309).  



 

essa altura da narrativa, os dois homens, o jovem e o aristocrata, se unem cada vez mais, 
tendendo a relegar o artista a um segundo plano, e as conversas entre eles parecem surtir o efeito 
desejado por Wotton, ou seja, o de estimular o rapaz à busca ilimitada pelo prazer almejado pela 
filosofia do "novo Hedonismo". 
 Destarte, o poder de persuasão enunciativa de Wotton se fortalece constantemente sobre 
Gray, e a luta pelo prazer de viver o momento presente e de desprezar tudo aquilo que seja 
conclusivo, definitivo, na vida, ganha cada vez mais espaço na cosmovisão do jovem. Como 
exemplo, veremos a seguir o quanto a palavra "sempre" é repudiada pelo aristocrata quando a 
ouve da boca de Gray:  

 
“O senhor está feliz por ter me encontrado, senhor Gray”, disse Lord Henry, 
olhando para ele. “Estou feliz agora. Eu me pergunto se sempre me sentirei 
feliz.” “Sempre! Esta é uma palavra terrível. Ela me faz estremecer quando a 
ouço. As mulheres gostam muito de usá-la. Arruínam todos os romances ao 
tentarem fazer com que durem para sempre. É também uma palavra sem 
sentido. A única diferença entre um capricho e uma paixão para a vida inteira é 
que o capricho dura um pouco mais” (WILDE, 2012, localizações 472-477)157. 

 
 O trecho do diálogo acima gira em torno de uma palavra conclusiva: "sempre". Nota-se 
que na concepção de Wotton, esta deve ser uma palavra que não possua tamanha estima como 
costuma possuir, principalmente por parte das mulheres que, segundo ele, estragam os momentos 
da vida por quererem eternizá-los, pois a paixão esmorece. Ao comparar a palavra "sempre" com 
a palavra "capricho", Wotton utiliza-se do recurso epigramático para afirmar que acreditar em 
uma paixão duradoura é capricho, com a diferença de que esse dura mais que o "sempre". 
Portanto, a cosmovisão do lorde vê o momento como a única prova material da existência, já que 
o futuro inexiste e, por conseguinte, habita o campo da especulação. Esse conceito da 
inexistência do futuro pertence às mais diversas filosofias, algumas delas muito divergentes dos 
ideais do "novo Hedonismo" de Wotton. Por exemplo, Santo Agostinho, em suas Confissões 
(2012, p. 357),  criticava a esperança no futuro ao dizer que "o futuro não é longo, porque não 
existe". Sêneca (2008, p. 15), na difusão dos ideais filosóficos estoicos gregos em solo romano, 
                                                           157 Na língua de partida: "You are glad you have met me, Mr. Gray," said Lord Henry, looking at him. "Yes, I am 
glad now. I wonder shall I always be "Always! That is a dreadful word. It makes me shudder when I hear it. Women 
are so fond of using it. They spoil every romance by trying to make it last for ever. It is a meaningless word, too. 
The only difference between a caprice and a lifelong passion is that the caprice lasts a little longer" (WILDE, 2012, 
localizações 359-362).  



 

advogava a ideia de que "deve[mos] ser menos dependente[s] do amanhã se [nos] lançar[mos] ao 
presente".  
 Nessa luta incessante pela vida no presente, pela busca do prazer pleno dos sentidos, o 
tempo pode se mostrar implacável, pois conforme passa, o envelhecimento do corpo físico é 
iminente. Ciente da infalibilidade do tempo, Hallward prevê a derrocada de Gray, o qual, 
desconhecedor das consequências de seus atos presentes, estimulados pelo lorde, enaltece a 
retórica do aristocrata de que só vale a pena possuir a juventude. Mutran (2002, p. 134) vê nas 
palavras corrompedoras de Wotton "[...] (novamente o ideal do século XIX) [como] um refrão 
que o persegue. Promete tudo, até a própria alma para conservar-se intocado em todo o esplendor 
do seu presente, fugindo do tempo devorador". Se, em um período bem remoto, Sócrates foi 
condenado à morte por corromper jovens, ao orientá-los por meio de seus diálogos à busca da 
sabedoria pela filosofia recém surgida como antítese ao mundo pagão, Wotton, corrompedor do 
jovem Gray com sua nova filosofia, acaba por condená-lo à ruína no momento em que o jovem 
estabelece um pacto contra o tempo.  
 Quando se fita no retrato pela primeira vez, Gray torna-se ciente de que envelhecerá, 
como todo e qualquer ser que habita o planeta. É tomado por imensa tristeza ao constatar que sua 
juventude também não é eterna: 
 

 “Como é triste!”, murmurou Dorian Gray, com os olhos ainda fixos no próprio 
retrato. “Como é triste! Eu vou ficar velho e horrendo e medonho. Ele jamais 
envelhecerá além deste dia de junho… Se pudesse ser diferente! Se eu 
permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse! Por isso — por isso — eu 
daria tudo! Sim, não há nada em todo o mundo que eu não daria! Daria a minha 
alma por isso!” “Você não gostaria nada de tal combinação, Basil”, exclamou 
Lord Henry, rindo. “Seria bem cruel com a sua obra.” “Eu me oporia com muita 
força, Harry”, concordou Hallward. Dorian Gray se virou e olhou para ele. “Eu 
acredito que você se oporia, Basil. Você gosta mais da sua arte que de seus 
amigos. Para você não sou mais que uma figura verde de bronze. Praticamente a 
mesma coisa, eu diria” (WILDE, 2012, localizações 509-516)158. 

                                                           158 Na língua de partida: "How sad it is!" murmured Dorian Gray with his eyes still fixed upon his own portrait. 
"How sad it is! I shall grow old, and horrible, and dreadful. But this picture will remain always young. It will never 
be older than this particular day of June.... If it were only the other way! If it were I who was to be always young, 
and the picture that was to grow old! For that--for that--I would give everything! Yes, there is nothing in the whole 
world I would not give! I would give my soul for that!" "You would hardly care for such an arrangement, Basil," 
cried Lord Henry, laughing. "It would be rather hard lines on your work." "I should object very strongly, Harry," 
said Hallward. Dorian Gray turned and looked at him. "I believe you would, Basil. You like your art better than your 
friends. I am no more to you than a green bronze figure. Hardly as much, I dare say" (WILDE, 2012, localizações 
386-392).  



 

 
 No primeiro momento em que Gray toma consciência de seu retrato acabado, depara-se 
com o imutável. Sua reação de indignação e sua postura conflitante são externadas quase que de 
imediato, despertando a sensação de inveja do rapaz por saber que aquele retrato, exibido pronto 
pela primeira vez em um dia de junho de fins do século XIX, permaneceria para sempre jovial, 
belo, imperecível, enquanto que o retratado, o leitmotiv, o tema de inspiração para a criação 
artística, pereceria como qualquer ser vivo em contato com a infalibilidade do tempo. Gray 
ofereceria sua alma para que trocasse de posição com a obra eternizada, para que ela 
envelhecesse em seu lugar. Wotton, conhecedor do apreço que o artista possui por sua criação, 
ironiza a oferta de Gray, pois acredita que o artista jamais aceitaria que seu retrato perecesse no 
lugar do retratado. Obtém a concordância de Gray, que se vê como uma mera figura "verde e de 
bronze", concepção que acredita que o artista possua dele, embora, a essa altura da narrativa, 
Gray ainda não tivesse ouvido da boca do artista o que sente a seu respeito. Dessa forma, as 
expressões de opiniões se dão de maneira conflitante, pois, de um lado, Wotton sabe do afeto de 
Hallward por Gray que, por sua vez, acredita que o pintor só estima a sua obra de arte. Em uma 
posição privilegiada no diálogo, Wotton conhece mais do que Gray sobre os sentimentos do 
autor, mas prefere ironizar acerca do apreço que Hallward possui por sua obra, apreço esse maior 
que o que nutriria pelas pessoas.  
 Gray, ao se ver como retratado, ao conhecer seu duplo, e ao manifestar sua tristeza por 
não poder possuir aquilo que almeja, nos permite algumas comparações feitas com outras obras 
literárias de grande envergadura. Mutran (2002, p. 134) compara esse momento de finalização da 
obra e de exibição a Gray por Hallward ao Fausto, do autor elisabetano Christopher Marlowe: 
"se o Fausto, de Marlowe, enfrenta o terror do inferno porque deseja ardentemente adquirir o 
conhecimento absoluto, esse Fausto de fim-de-século deseja parar o tempo para conservar a 
juventude eterna". Enquanto aquele deseja queimar seus livros após se arrepender de vender a 
alma ao diabo, Gray desperta em si um ódio incontrolável pelo retrato que denuncia seus "vícios, 
crimes, egoísmo e maldade" (MUTRAN, 2002, p. 134) e acaba por empreender vingança fatal 
sobre Hallward e sobre o retrato.  
 Após o pacto, Gray recorre a Wotton que, na tentativa de cooptar o jovem, para pôr em 
prática a sua forma neo-hedonista de ver o mundo, se aproxima cada vez mais do rapaz e, 
consequentemente, os dois começam a colocar o artista criador do retrato de lado em seus 



 

encontros sociais. Uma característica das mais comuns entre os dois começa a se delinear pelo 
modo de se vestir do dandy:  
 

“Acho muito chato usar roupas formais”, murmurou Hallward. “E, quando as 
vestimos, elas são horrendas.” “Sim”, respondeu Lord Henry, sonhador, “as 
vestimentas do século XIX são detestáveis. São muito sombrias, muito 
deprimentes. O pecado é o único elemento com alguma cor que restou na vida 
moderna.” “Você realmente não deve dizer coisas assim diante de Dorian, 
Harry.” “Diante de qual Dorian? Do que está vertendo chá para nós, ou do que 
está no quadro?” “Diante dos dois” (WILDE, 2012, localizações 564-569)159.  

 Há nesse trecho dois pontos de destaque: um de crítica das vestimentas típicas do século 
XIX e o outro da inclusão de um quarto participante, passivo, do diálogo, que é o Dorian Gray 
do quadro, ou o duplo do retratado.  
 No primeiro ponto, se faz necessário contextualizarmos o aspecto do figurino do século 
XIX. Em um viés histórico, Hobsbawm (2001, p. 318) descreve o momento da Grã-Bretanha e 
do autor Oscar Wilde, no tocante ao estilo de se vestir: 
 

Na Grã-Bretanha, o epicentro desse terremoto estilístico, um porta-voz da 
incoerência do convencionalismo, a opereta Patience, de Gilbert e Sullivan, 
satirizou uma figura de Oscar Wilde e atacou a recente preferência das moças 
(atraídas pelos vestidos "estéticos", inspirados em galerias de arte) por poetas 
simbolistas com lírios nas mãos, em vez dos vigorosos oficiais de cavalaria.  

  
 Em resposta a um estilo mais sóbrio, conservador, sem cores chamativas, do vestir da 
época, Wilde começa a se tornar um ícone do dandismo em solo inglês. Na narrativa, Wotton 
corrobora com a opinião de Gray de que as roupas contemporâneas em caráter mais formal são 
de gosto não muito apurado. Hobsbawm explicaria essa característica peculiar ao século XIX e à 
Grã-Bretanha como tempo e espaço em que ocorre certo "terremoto estilístico", pois a forma de 
se vestir vigente até então começa a ceder lugar a um movimento mais vanguardista, que se 
propõe a trazer cor e modernização à moda. Eis a consolidação do dandismo nesse cenário. 
Mutran (2002, p. 139) descreve assim o dandy do cenário tipicamente londrino: 
                                                           159 Na língua de partida: "It is such a bore putting on one's dress-clothes," muttered Hallward. "And, when one has 
them on, they are so horrid." "Yes," answered Lord Henry dreamily, "the costume of the nineteenth century is 
detestable. It is so sombre, so depressing. Sin is the only real colour-element left in modern life." "You really must 
not say things like that before Dorian, Harry." "Before which Dorian? The one who is pouring out tea for us, or the 
one in the picture?" (WILDE, 2013, localizações 426-429)  



 

 
Em seu cenário próprio (Londres), o dandy passa por um ritual que define 
ordenadamente o emprego de seu tempo, com cada minuto dedicado a uma 
ocupação e ao lugar onde ela deve ser efetuada: Oxford Street, Bond Street, Pall 
Mall, Picadilly e Park Lane são os limites de seu território. Seguindo uma 
espécie de script, o ator levanta-se tarde (raramente é visto antes das quatro) e 
passa horas ocupado com o banho, o penteado, a escolha da gravata ou dos 
anéis e o desjejum; passeia, janta cedo e vai à Ópera, bailes ou clubes, 
terminando a noite com a ceia.    
  Basicamente, em diversos trechos da narrativa, é notória a semelhança da descrição 

acima com as práticas de Gray e de Wotton. Os dois raríssimas vezes seriam vistos fora de casa 
antes do meio da tarde, de ler jornais, e de receber a devida atenção da criadagem de suas 
respectivas residências.  
 Uma leitura enviesada pela forma de se vestir também destaca a diferença marcante entre 
o artista Hallward, de um lado, e o aristocrata e o jovem Gray, do outro. Nota-se que as opiniões 
desses são convergentes quanto ao mau gosto do século XIX em relação à moda, opinião que não 
é reforçada por Hallward.  
 Já no lado filosófico, há mais uma vez divergência entre eles, quando Hallward chama a 
atenção de Wotton para que não enalteça o pecado que continua colorido em um século sombrio, 
sem cores, na forma de se vestir. O pecado, visto sob a perspectiva mitológica e bíblica, pode 
significar a luz trazida pelo fogo de Prometeu ou a cor do fruto da árvore do conhecimento ou a 
relação do anjo caído com a estrela da manhã, todas elas associadas a cores fortes, vivas. 
 De volta aos aspectos relacionados ao dandy, Mutran (2002, p. 139) afirma que "The 
Picture of Dorian Gray (1890) recria diferentes facetas do dandy real, Wilde, em Dorian e Lord 
Henry. O primeiro domina Basil, o artista, mas torna-se discípulo do aristocrático dandy".  
 Encontram-se características comuns entre o autor e duas de suas personagens principais 
na obra, excluindo-se, então, o artista, que permanece mais conservador, tanto no âmbito 
filosófico quanto na forma de se vestir, alinhando-se mais ao rigor moralista da era vitoriana. No 
que se refere, ainda, ao dandismo, podemos destacar diversas características em especial, como a 
questão cromática da descrição dos cenários da natureza, das flores e dos pássaros. Para Mutran 
(2002, p. 121), Wilde "expõe suas ideias sobre as texturas e os esquemas de cores com seu 
simbolismo". Em edição de Daily Chronicle (HARRIS, 2007, p. 70), datada de 30 junho de 
1890, Wilde justifica seu gosto pela questão cromática: 
 



 

Por fim, permita-me dizer o seguinte: o Esteticismo produziu certas cores, sutis 
em sua beleza e fascinantes em seu tom quase místico. Elas eram, e continuam a 
ser, nossas reações contra as pobres cores primárias de uma era certamente mais 
respeitável, porém sem dúvida menos cultivada. Meu livro é um ensaio sobre a 
arte decorativa. Reage à crua brutalidade do Realismo simplório. É venenoso, se 
quiser defini-lo assim, mas não há como negar que também é perfeito, e é à 
perfeição que o artista almeja.160 
  Frankel atribui tal apreço de Wilde à sua ligação com o designer William Morris, o qual, 

com sua empresa Morris & Co., teria despertado no artista grande interesse por design e questões 
cromáticas. Diz ele (FRANKEL, 2015, p. 33) que: 
 

As palestras de Wilde no início de carreira – "A arte e o artesão", "A casa 
bonita" e "A decoração de interiores" – devem muito a Morris. A influência 
mais indireta de Morris sobre Dorian Gray pode ser sentida na cuidadosa 
atenção que o romancista dá aos ambientes e aos móveis. Wilde frequentemente 
decora os aposentos no livro segundo os princípios da "casa bonita".  
 

  Dessa forma, o simbolismo em Dorian Gray se faz presente nas mais diversas descrições 
do narrador em terceira pessoa. O início da narrativa, por exemplo, que se dá no estúdio de 
Hallward, em lugar extremamente calmo, cercado de natureza, pássaros e flores por toda parte, 
nos oferece um simbolismo antagônico à Londres extremamente industrializada e populosa do 
século XIX. 
 Já em relação ao simbolismo do duplo, ou Doppelgänger, a obra apresenta uma quarta 
personagem materializada no retrato de Gray. Mutran (2002, P. 132) diz que   
 

além do uso de várias máscaras que escondem / revelam o eu (ou outras 
máscaras?), existe no romance a questão do duplo: o Dorian Gray que as 
pessoas conhecem, sempre jovem e belo, tem no retrato seu alter ego, que 
mostra marcas da passagem do tempo e de uma vida dissipada. 
 

 Com ele, a ordem natural se inverte. O alter ego desse "Fausto da modernidade", no 
papel do retrato, absorverá tudo o que há de perecível, de vicioso, de mal, e de natural em relação 
ao envelhecimento, da pessoa de Gray, o qual seguirá incauto durante quase que integralmente 
na trama.  
                                                           
160 Tradução de Jorio Dauster (2015, p.33). Na língua de partida: "Finally, let me say this – the aesthetic movement 
produced certain curious colours, subtle in their loveliness and fascinating in their almost mystical tone. They were, 
and are, our reaction against the crude primaries of a doubtless more respectable but certainly less cultivated age. 
My story is an essay on decorative art. It reacts against the crude brutality of plain realism. It is poisonous if you 
like, but you cannot deny that it is also perfect, and perfection is what we artists aim at." 



 

 E Gray, liberto de sua consciência, que fica aprisionada em seu alter ego, torna-se cada 
vez mais disposto a agir sem medir as consequências de seus atos. Conforme sua relação com 
seu mentor, Wotton, se fortalece, a ruptura entre retratado e artista é iminente: 
  

“Eu não posso, de verdade. Não devo. Tenho muito trabalho.” “Bem, nesse 
caso, iremos só nós dois, senhor Gray.” “Será um prazer.” O pintor mordeu o 
lábio e se aproximou, com a xícara na mão, do quadro. “Eu vou ficar com o 
Dorian real”, ele disse tristemente. “Ele é o Dorian real?”, exclamou o original 
do retrato, movendo-se na direção dele. “Eu sou de fato assim?” “Sim, você é 
exatamente assim.” “Que maravilha, Basil!” “Ao menos você é como ele na 
aparência. Mas ele nunca vai se modificar”, suspirou Hallward. “Isso não é 
pouco.” “Que barulho as pessoas fazem em relação à fidelidade!”, exclamou 
Lord Henry. “Ora, o próprio amor é uma simples questão de fisiologia. Não tem 
nada a ver com a nossa própria vontade. Os jovens desejam ser fiéis e não são; 
os velhos desejam ser infiéis e não podem: é tudo o que podemos dizer” 
(WILDE, 2012, localizações 572-582)161. 

 
 É externada a demonstração de apego e de posse do pintor em relação aos Gray, retrato e 
retratado. Quando percebe que perde destaque no triângulo e que uma amizade mais forte se 
desenvolve entre o lorde e o rapaz, Hallward aponta para o retrato, como sendo a sua criação 
sempre presente, inalterável e fiel. Wotton, então, critica a relação da sociedade com o amor, à 
espera de fidelidade mútua entre parceiros. O lorde, ciente de que o amor é uma necessidade 
fisiológica, busca por meio de uma explicação mais científica, afirmar que é impossível haver 
fidelidade. Associa-o à necessidade de jovens serem fieis e não obterem sucesso e de idosos 
quererem ser infiéis e não conseguirem, pois tornam-se menos atraentes com o passar do tempo. 
Há aqui uma provável explicação do verdadeiro repúdio de Wotton em relação a seus irmãos, 
como vimos anteriormente no presente capítulo, ou seja, os mais jovens, detentores do vigor e da 
jovialidade, que levam vidas monótonas, enquanto que o irmão mais velho é refém por inteiro do 
tempo e aguarda a morte de maneira resignada. 

                                                           
161 Na língua de partida: "I can't, really. I would sooner not. I have a lot of work to do." "Well, then, you and I will 
go alone, Mr. Gray." "I should like that awfully." The painter bit his lip and walked over, cup in hand, to the picture. 
"I shall stay with the real Dorian," he said, sadly. "Is it the real Dorian?" cried the original of the portrait, strolling 
across to him. "Am I really like that?" "Yes; you are just like that." "How wonderful, Basil!" "At least you are like it 
in appearance. But it will never alter," sighed Hallward. "That is something." "What a fuss people make about 
fidelity!" exclaimed Lord Henry. "Why, even in love it is purely a question for physiology. It has nothing to do with 
our own will. Young men want to be faithful, and are not; old men want to be faithless, and cannot: that is all one 
can say" (WILDE, 2013, localizações 430-436). 



 

 Eis que uma nova personagem é introduzida como tema aos diálogos: Sibyl Vane. Atriz 
de teatro do East end londrino, conquista o coração de Gray ao representar personagens de 
Shakespeare. Para Frankel (2015, p. 138), 
 

Sybil162 é uma figura de arte para Dorian. Ele a ama precisamente por sua 
notável capacidade como atriz de suprimir sua personalidade, incorporando por 
completo os papéis que representa. Numa carta para o Daily Telegraph, em 
1892, Wilde define o "objetivo do ator" como a conversão de "sua própria 
personalidade acidental na personalidade real e essencial do personagem que ele 
é chamado a personificar". 
   

  Wilde elogiou, em uma de suas cartas ao mesmo periódico, o papel das marionetes como 
atores de teatro em seu tempo, pois, em seu ponto de vista, o ator deveria funcionar como um 
"títere" do dramaturgo (FRANKEL, 2015, p. 138). O relato de Gray a Wotton, além de 
empolgado, é repleto de agradecimentos ao lorde: 
 

“Eu vou lhe contar, Harry; mas você não deve vê-la com antipatia. Afinal, isso 
jamais teria acontecido se eu não tivesse encontrado você. Você me insuflou de 
um desejo de conhecer tudo sobre a vida. Durante dias, depois que o conheci, 
algo parecia pulsar nas minhas veias. Enquanto descansava no Parque ou 
passeava por Picadilly, eu olhava para todos que passavam por mim e me 
perguntava, com uma curiosidade louca, que espécie de vida eles levavam. 
Alguns me fascinavam. Outros me enchiam de terror. Havia um veneno 
extraordinário no ar. Eu sentia uma paixão por sensações… Bem, certa noite, 
por volta das sete horas, decidi sair em busca de um pouco de aventura. Sentia 
que a nossa Londres cinzenta e monstruosa, com sua miríade de pessoas, seus 
pecadores sórdidos, e seus pecados esplêndidos, como você uma vez expressou, 
deveria ter algo guardado para mim. Eu imaginava mil coisas. A simples noção 
do perigo me dava uma sensação de encantamento. Lembrei do que você tinha 
me dito na noite maravilhosa em que jantamos juntos pela primeira vez, sobre a 
busca da beleza como o verdadeiro segredo da vida. Não sei o que eu esperava, 
mas saí e perambulei para o leste, logo me perdi em um labirinto de ruas sujas e 
praças negras, sem grama. Por volta das oito e meia passei por um pequeno e 
absurdo teatro, com grandes jatos brilhantes de gás e cartazes pomposos. Um 
judeu horroroso, usando o colete mais espantoso que vi na minha vida, estava 
na entrada, fumando um charuto repulsivo. Ele tinha anéis engordurados e um 

                                                           
162 A grafia de Sibyl aqui se encontra divergente da que adotamos em nosso texto, pois, na edição de 1891, objeto de 
nossa tese, o editor da Lippincott's Monthly Magazine muda a grafia do nome para Sibyl. Frankel (2015, p. 130), em 
edição comentada do texto original, de 1890, opta por se referir a essa personagem, como Sybil, justificando que: 
"variante da palavra sibyl, do grego sibylla, significando 'profetisa'. Na Antiguidade, as sibilas eram oráculos 
legendários, tal como a pitonisa de Delfos, que fazia profecias no recinto sagrado do templo de Apolo, nas fraldas do 
monte Parnaso. 'Sybil' era um nome comum no tempo de Wilde, que usou tal grafia pela primeira vez em 'O crime 
de lorde Arthur Savile' para a personagem Sybil Merton, que ele assim descreve: 'Sybil era [...] um símbolo de tudo 
que é bom e nobre'. Stoddart ou um de seus associados na Lippincott's mudou a grafia de Wilde de Sybil para Sibyl 
ao editar Dorian Gray para publicação na revista."  



 

diamante enorme aplicado no centro de uma camisa suja. ‘Deseja um camarote, 
milorde?’, ele disse quando me viu e tirou o chapéu com um ar de submissão 
solene. Havia nele algo, Harry, que me divertiu. Era uma espécie de monstro. 
Você vai rir de mim, eu sei, mas eu de fato entrei e paguei um guinéu inteiro 
por um camarote junto do palco. Até hoje não sei bem por que o fiz; e no 
entanto, se não o fizesse — meu caro Harry, se não o fizesse, eu teria perdido o 
maior romance da minha vida (WILDE, 2013, localizações 903-927)163. 

. 
 Há uma grande quantidade de descrições de Gray, em seu relato a Wotton, que 
contemplam locais de Londres, transeuntes da cidade, e culminam com a entrada do jovem no 
teatro mais a leste da capital inglesa. No que toca à geografia, vemos aqui um dandy saindo de 
seu círculo de frequência, Picadilly, por exemplo, para se dirigir a uma região notadamente 
popular e proletária da cidade de Londres. Famosa pelo dialeto Cockney, retratado, por exemplo, 
na obra de Shaw, essa região seria inimaginavelmente frequentada por alguém pertencente à 
aristocracia inglesa. Nessa busca por novas sensações, Gray extrapola as fronteiras de 
deslocamento e vê em um teatro sujo e mal frequentado a beleza da interpretação artística 
shakespeariana.  As conversas entre os dois amigos, sobre a filosofia de busca de sensações, 
faziam com que o jovem constantemente procurasse novas experiências. Dessa forma, a busca 
por cores em uma cidade e em uma sociedade acinzentadas lhe conferiu novas perspectivas de 
enxergar o mundo além de seus arredores centrais. O aspecto decadente, um "teatro absurdo", 
cuidado por um "judeu horroso" e mal vestido, "um labirinto de ruas sujas", são todos 
                                                           163 Na língua de partida: "I will tell you, Harry, but you mustn't be unsympathetic about it. After all, it never would 
have happened if I had not met you. You filled me with a wild desire to know everything about life. For days after I 
met you, something seemed to throb in my veins. As I lounged in the park, or strolled down Piccadilly, I used to 
look at every one who passed me and wonder, with a mad curiosity, what sort of lives they led. Some of them 
fascinated me. Others filled me with terror. There was an exquisite poison in the air. I had a passion for sensations.... 
Well, one evening about seven o'clock, I determined to go out in search of some adventure. I felt that this grey 
monstrous London of ours, with its myriads of people, its sordid sinners, and its splendid sins, as you once phrased 
it, must have something in store for me. I fancied a thousand things. The mere danger gave me a sense of delight. I 
remembered what you had said to me on that wonderful evening when we first dined together, about the search for 
beauty being the real secret of life. I don't know what I expected, but I went out and wandered eastward, soon losing 
my way in a labyrinth of grimy streets and black grassless squares. About half-past eight I passed by an absurd little 
theatre, with great flaring gas-jets and gaudy play-bills. A hideous Jew, in the most amazing waistcoat I ever beheld 
in my life, was standing at the entrance, smoking a vile cigar. He had greasy ringlets, and an enormous diamond 
blazed in the centre of a soiled shirt. 'Have a box, my Lord?' he said, when he saw me, and he took off his hat with 
an air of gorgeous servility. There was something about him, Harry, that amused me. He was such a monster. You 
will laugh at me, I know, but I really went in and paid a whole guinea for the stage-box. To the present day I can't 
make out why I did so; and yet if I hadn't--my dear Harry, if I hadn't--I should have missed the greatest romance of 
my life. I see you are laughing. It is horrid of you!" (WILDE, 2013, localizações 667-675)    



 

ingredientes de um cenário inusitado ao dandy, mas que, com as palavras de Wotton, fez com 
que o jovem protagonista saísse à procura de algo além do trivial da vida no centro nobre da 
cidade. Frankel (2015, p. 132) faz uma análise do "medonho judeu" de Wilde, descrito por Gray: 
 

o medonho judeu de Wilde incorpora uma série de estereótipos antissemitas. É 
uma das numerosas imagens de judeus na ficção britânica do fin-de-siècle. [...] 
Tais representações refletiam uma pronunciada exacerbação do antissemitismo 
britânico, tanto entre os liberais quanto entre os conservadores, na esteira do 
êxodo de judeus asquenazes da Europa Oriental nas décadas de 1870 e 1880. 
Embora a maioria desses emigrantes tenha ido para os Estados Unidos, cerca de 
cem mil chegaram à Inglaterra, estabelecendo-se rapidamente em guetos no 
East End de Londres [...] 
  A inclusão do judeu caricato na narrativa de Gray fornece-nos também uma ideia da 

mundividência de alguém que está instalado no centro social e cultural londrinos e, ao extrapolar 
essas fronteiras, descreve-nos as composições social e cultural, de época, de uma região 
emergente, mas que, na perspectiva de Dorian Gray, mais que efervescente, é decadente.  
 Doravante, Gray sente grande necessidade de aprovação de seu envolvimento amoroso 
com Vane da parte do artista e, principalmente, de seu mentor. No momento em que os dois 
decidem noivar, Wotton relata a Hallward sobre a novidade, e ouve réplica em tom de surpresa e 
de indignação: 
 

"Mas você aprova isso, Harry?", perguntou o pintor, andando de uma ponta a 
outra da sala mordendo o lábio. "Não acredito que você possa aprovar. Deve ser 
uma paixão tola e passageira." "Eu nunca aprovo ou desaprovo nada. Seria uma 
atitude absurda perante a vida. Não somos enviados a esse mundo para 
propagarmos os nossos preconceitos morais [...] Dorian Gray se apaixonou por 
uma garota bonita que representa Julieta e se propõe a casar-se com ela. Por que 
não? Se ele se casasse com Messalina, não seria menos interessante. Você sabe 
que eu não sou um defensor do casamento. [...] Ainda assim, existem certos 
temperamentos que o casamento torna mais complexos. [...] Tornam-se muito 
mais organizados, e ser muito mais organizado é, imagino, o objetivo da 
existência do homem [...]" (WILDE, 2012, localizações 1348-1357)164. 

                                                           
164 Na língua de partida: "But do you approve of it, Harry?" asked the painter, walking up and down the room and 
biting his lip. "You can't approve of it, possibly. It is some silly infatuation." "I never approve, or disapprove, of 
anything now. It is an absurd attitude to take towards life. We are not sent into the world to air our moral prejudices 
[...] Dorian Gray falls in love with a beautiful girl who acts Juliet, and proposes to marry her. Why not? If he 
wedded Messalina, he would be none the less interesting. You know I am not a champion of marriage.[...] Still, 
there are certain temperaments that marriage makes more complex. [...] They become more highly organized, and to 
be highly organized is, I should fancy, the object of man's existence" (WILDE, 2013, localizações 997-1004).   



 

 
 Esse diálogo ocorre quando Hallward recebe a notícia por meio de Wotton do noivado de 
Gray com a atriz. Pego de surpresa, o pintor acredita não ser essa uma boa decisão, pois estaria 
se unindo a uma atriz de segunda linha e de status social abaixo do de Gray. É a partir dessa 
afirmação e da indagação sobre aprovar ou não a futura união entre os dois que Wotton, pela 
primeira vez, expressa mea culpa em relação às opiniões negativas que tem sobre o casamento. 
Acredita que o casamento possui seus pontos positivos, dentre os quais a capacidade de tornar o 
ser humano mais organizado, que seria esse o objetivo maior da existência. Afirma a Hallward 
que não pode tomar parte em juízos morais de absolvição ou de condenação e que graças ao 
retrato, Gray passou a enxergar a beleza alheia, o que o fez se apaixonar por uma atriz de uma 
região mais pobre da cidade que representava Julieta, de Shakespeare. Ainda assim, se estivesse 
apaixonado por uma atriz que representasse a tragédia de Messalina, imperatriz romana, ou 
Julieta, da tragédia shakespeariana, não caberia a ele interferir, pois seria interessante da mesma 
forma, dado que as duas tragédias representariam contextos e cenários diferentes, mas seriam 
formas de expressão artística elevada. Podemos, contudo, captar o espírito da recepção da arte no 
período contemporâneo à narrativa, o século XIX, no sentido em que presenciamos uma tragédia 
shakespeariana, do dramaturgo mais aclamado em mundo anglófono em todas as épocas, sendo 
retratada em um teatro considerado de categoria duvidosa em uma região popular. Mas é 
importante lembrar que o dramaturgo teria sido considerado, em vida, no período elisabetano, 
um autor de grande aceitação nas camadas mais populares, por se utilizar de uma linguagem 
mais acessível aos espectadores de suas peças, em contraponto aos University Wits, Jonson e 
Marlowe (HELIODORA, 2005).  Bloom (1998, p. 87) introduz a tragédia Romeu e Julieta, 
encenada por Vane, na seguinte perspectiva quanto à sua fortuna crítica: 
 

a primeira tragédia autêntica de Shakespeare tem sido, por vezes, subestimada, 
talvez por causa de sua popularidade. Por meio de Romeu e Julieta, há o triunfo 
do lirismo dramático, e seu fim trágico usurpa diversos outros aspectos da peça 
e nos abandona a estimativas infelizes sobre, em qual grau, seus jovens amantes 
são os responsáveis por sua própria catástrofe165. 
  

                                                                                                                                                                                           
 165 Tradução nossa. Na língua de partida: "Shakespeare's first authentic tragedy has sometimes been critically 
undervaluated, perhaps because of its popularity. Through Romeo and Juliet is a triumph of dramatic lyricism, its 
tragic ending usurps most other aspects of the play and abandons us to unhappy estimates of whether, and to what 
degree, its young lovers are responsible for their own catastrophe." 



 

 O ímpeto apaixonado dos jovens Gray e Vane se assemelha com o da encenação, feita 
pela atriz, da protagonista da tragédia de Shakespeare. A afirmação de Bloom corrobora duas 
questões que envolvem a interpretação dessa réplica de Wotton à indignação de Hallward. A 
primeira delas é de cunho social, pois se trata de uma tragédia de um autor que, após o período 
elisabetano, tornou-se um cânone da literatura e da erudição universais. Contudo, é a partir da 
massificação do acesso às artes como vimos em Hobsbawm nesse capítulo, que se pode assistir à 
encenação de uma obra de tal status em uma região popular, de uma peça "subestimada" devido à 
sua grande popularização.   
 Frankel (2015, p. 134), para justificar a efervescência dos teatros e de suas encenações no 
East End londrino, afirma que  
 

[...] no final da era vitoriana [...] tinham se transformado em centros artísticos 
bem conhecidos e atraíram audiências que rivalizavam com a do West End. As 
peças de Shakespeare eram frequentemente encenadas em tais teatros e muitos 
intelectuais vitorianos os consideravam bastiões da arte em que atores de relevo 
recebiam um treinamento valioso. A descrição de Wilde do teatro como sórdido 
e reles é consistente com os relatos dos principais jornais [...]. 

 
 A outra questão se trata da semelhança entre os jovens protagonistas da tragédia e os 
jovens Gray e Vane, os quais se apaixonam perdidamente e o desfecho não deixa de ser menos 
trágico, com o suicídio de Vane, após ser rejeitada por Gray na noite em que decide abrir mão de 
atuar nos palcos para se dedicar ao amor por ele. Porém, antes da tragédia caminhar para seu 
desfecho, Gray, tomado pela veneração por Vane, expressa a recusa da influência "venenosa" de 
Wotton:  
 

"[...] Eu amo Sibyl Vane. Quero colocá-la em um pedestal de ouro e ver o 
mundo venerar a mulher que é minha. O que é o casamento? Um voto 
irrevogável. Vocês fazem troça dele por isso. Ah! Não façam troça. É um voto 
irrevogável que eu quero assumir. A confiança dela me torna fiel, a confiança, a 
crença dela me faz ser bom. Quando estou com ela, lamento tudo que você me 
ensinou. Eu mudei, e o simples toque da mão de Sibyl Vane faz com que eu me 
esqueça de você, e de todas as suas teorias equivocadas, venenosas, 
encantadoras." (WILDE, 2012, localizações 1409-1412)166 

                                                           166 Na língua de partida: "I love Sibyl Vane. I want to place her on a pedestal of gold and to see the world worship 
the woman who is mine. What is marriage? An irrevocable vow. You mock at it for that. Ah! don't mock. It is an 
irrevocable vow that I want to take. Her trust makes me faithful, her belief makes me good. When I am with her, I 
regret al. that you have taught me. I become different from what you have known me to be. I am changed, and the 



 

 
 É aí que Gray começa a sinalizar uma postura, embora passageira, mais moralmente 
aceita pela sociedade, ao sentir que seu amor pela atriz o faz ser uma pessoa melhor. Usa os 
adjetivos "irrevogável" e "fiel", na vã tentativa de encarar sua futura união com a atriz como algo 
concluso, eterno. Sua crença na instituição do casamento, tão combatida por Wotton, ganha 
contornos de aceitação e o amor da atriz atua como um fator de repelência às "teorias 
equivocadas", mas "venenosas" e "encantadoras" de Wotton. Há uma postura conflitante na 
retórica de Gray. Por um lado, é atraído pelo amor de Vane a se tornar uma pessoa bondosa; por 
outro, luta contra a atração que sente pelas influências e pela visão de mundo de Wotton, 
difundidas por seus epigramas. Contudo, toda a retórica conflitante se esvai, bem como o amor 
dele pela atriz, quando ela abre mão da encenação teatral, por se render ao amor por Gray. 
 Imbuído de receber a aprovação do artista e do mentor, o jovem rapaz os leva à uma 
encenação teatral, na qual também a apresentaria aos dois. Surpreendido negativamente pela 
atuação de má qualidade da atriz, sem ainda saber que o amor por ele seria o motivo dessa 
renúncia aos palcos, o rumo das ações começa a mudar: 
 

Quando o segundo ato terminou, houve uma tempestade de vaias, e lorde Henry 
se levantou da cadeira e vestiu o casaco. "Ela é bem bonita, Dorian", ele disse, 
"mas não sabe representar. Vamos". "Eu vou ver a peça até o fim", respondeu o 
rapaz, com uma voz dura, amarga. "Lamento profundamente ter feito com que 
perdesse a noite, Harry. Peço desculpas aos dois." "Meu caro Dorian, penso que 
a senhora Vane pode estar doente", interrompeu Hallward. "Voltaremos em 
outra noite. "Desejaria que ela estivesse doente", ele acrescentou. "Mas parece 
estar apenas insensível e fria. Ela mudou completamente. Na noite passada era 
uma grande artista. Nesta noite é só uma atriz medíocre qualquer." "São ambos 
apenas formas de imitação", observou lorde Henry (WILDE, 2012, localizações 
1531-1540)167. 
 

 Gray decepciona-se por inteiro com Vane. A atriz que, na noite anterior, o havia 
encantado, na noite seguinte se mostra "insensível e fria" em sua atuação. Os extremos atuam 
                                                                                                                                                                                           
mere touch of Sibyl Vane's hand makes me forget you and all your wrong, fascinating, poisonous, delightful 
theories" (WILDE, 2013, localizações 1047-1050). 167 Na língua de partida: "When the second act was over, there came a storm of hisses, and Lord Henry got up from 
his chair and put on his coat. "She is quite beautiful, Dorian," he said, "but she can't act. Let us go." "I am going to 
see the play through," answered the lad, in a hard bitter voice. "I am awfully sorry that I have made you waste an 
evening, Harry. I apologize to you both." "My dear Dorian, I should think Miss Vane was ill," interrupted Hallward. 
"We will come some other night." "I wish she were ill," he rejoined. "But she seems to me to be simply callous and 
cold. She has entirely altered. Last night she was a great artist. This evening she is merely a commonplace mediocre 
actress." [...]"They are both simply forms of imitation," remarked Lord Henry" (WILDE, 2013, localizações 1131-
1137). 



 

muito proximamente nas sensações de Gray. Homem que até pouco tempo repudiava as 
enunciações epigramáticas de Wotton, embora as considerasse "adoráveis", e via no casamento o 
resultado de eternização de seus sentimentos pela atriz, volta agora a sentir sensações fugazes e a 
repudiar Vane, pois a segunda "forma de imitação", nesse caso, abominável, eliminou a primeira, 
presenciada somente por seus olhos, na noite anterior. Elmann (2013, localizações 5405-5406) 
estabelece um paralelo entre Sibyl Vane e a obra La Faustin, afirmando que essa teria 
contribuído com a construção da personagem daquela: "La Faustin contribuiu com a história de 
Sibyl Vane em O retrato de Dorian Gray; Sibyl perde seus poderes de atriz ao se apaixonar 
perdidamente, invertendo o comportamento de La Faustin"168. 
 Com a mudança efêmera nos rumos dos sentimentos de Gray por Vane, a reprimenda do 
rapaz à noiva a sós no camarim, após a peça, culmina com o suicídio da atriz, dada a extrema 
decepção e tristeza da jovem ao ser abandonada por Gray. Este, por não ter sido visto após a 
peça, jamais vem a ser questionado do ocorrido pelas autoridades ou pela opinião pública 
londrina. A única personagem que estaria certa da responsabilidade, mesmo que indireta, de 
Gray pela morte de Vane, seria a do irmão da atriz, James Vane, que lhe jura vingança e volta a 
encontrá-lo mais proximamente ao final da narrativa, para acerto de contas. 
 Notória é a distinção de sentimentos totalmente opostos, manifestados por Gray em 
curtíssimo espaço de tempo: perdidamente apaixonado pela atriz em uma noite, inteiramente 
avesso a ela na noite seguinte e, em consequência, demonstra pesar quase que ínfimo ao tomar 
conhecimento de sua morte. É notificado pessoalmente por Wotton, após ter desprezado um 
bilhete enviado por este a ele, já na noite seguinte à discussão que teve com a atriz no camarim. 
Prestes a demonstrar sentimento de culpa pelo fim trágico da noiva, Wotton, imediatamente, trata 
de demover seu discípulo de qualquer pensamento afim, para que ele continue na busca pelo 
prazer dos sentidos. Qualquer desapontamento aqui representaria um freio da consciência nessa 
empreitada tão estimulada pelo lorde:  
  

"Você me disse que Sibyl Vane representava para você todas as heroínas dos 
romances – ela era Desdêmona numa noite e Ofélia na outra; que quando morria 
como Julieta voltava à vida como Imogênita." "Ela nunca mais vai voltar à vida 
agora" [...] 

                                                           
168 Tradução nossa. Na língua de partida: "La Faustin contributed to the story of Sibyl Vane in The Picture of Dorian 
Gray; Sibyl loses her powers as an actress by falling in love, reversing La Faustin’s behavior."  



 

"Não, ela nunca vai voltar à vida. Representou seu último papel. mas você deve 
pensar na morte solitária num camarim decadente como um fragmento sombrio 
e estranho de uma tragédia jacobina, como uma cena maravilhosa de Webster, 
ou de Ford, ou de Cyril Tourner. A garota jamais viveu de fato, e portanto 
nunca morreu de fato. Para você, ao menos, ela sempre foi um sonho, um 
fantasma que perpassava pelas peças de Shakespeare e as tornava mais 
encantadoras pela sua presença [...]" (WILDE, 2012, localizações 1848-1854)169 
  Para atenuar o sentimento de pesar de Gray, Wotton mantém Vane no âmbito do mundo 

da encenação. Como todos os autores e personagens citados, Vane deveria permanecer no 
universo dramático, ficcional, e não real. Como toda e qualquer peça que se encerra, a tragédia 
da atriz seria apenas mais uma catarse vivenciada por Gray, no papel de espectador, que logo 
passaria. Wotton cita artistas contemporâneos a William Shakespeare, como Webster e Ford, 
capazes de dar voz à natureza do ser, aos desejos carnais, na concepção do esteta. Wilde em 
algumas de suas correspondências redigidas a amigos, costumava citar o bardo e os dois 
dramaturgos em questão como sendo cruciais para a expressão dos desejos humanos, mesmo que 
a sociedade inglesa, sempre criticada pelo autor e por Wotton, não estivesse preparada para 
entender essas manifestações inerentes ao ser humano.  Nesse grupo seleto de grandes artistas e 
de grandes personagens, em especial, shakespearianas, permanecerá a ficcional Sibyl Vane, 
alguém que jamais teria vivido e, por conseguinte, morrido. 
 Frankel (2015, p. 144) analisa a insistência de Wotton em categorizar Vane como 
ficcional, a partir das "personalidades acidentais" de Keats. Diz Frankel que 
 

a insistência de Wilde na completa dedicação dos poetas à sua arte – assim 
como sua insistência na entrega pelos atores e atrizes de suas "personalidades 
acidentais" – é uma variante da noção de Keats da capacidade negativa, 
segundo a qual, no que concerne ao artista, o "senso da Beleza supera qualquer 
outra consideração, ou antes elimina qualquer outra consideração" [...] 
 

                                                           169 Na língua de partida: "You said to me that Sibyl Vane represented to you all the heroines of romance--that she 
was Desdemona one night, and Ophelia the other; that if she died as Juliet, she came to life as Imogen." "She will 
never come to life again now," [...] "No, she will never come to life. She has played her last part. But you must think 
of that lonely death in the tawdry dressing-room simply as a strange lurid fragment from some Jacobean tragedy, as 
a wonderful scene from Webster, or Ford, or Cyril Tourneur. The girl never really lived, and so she has never really 
died. To you at least she was always a dream, a phantom that flitted through Shakespeare's plays and left them 
lovelier for its presence, [...]" (WILDE, 2013, localizações 1389-1394).  



 

 Persuadido por Wotton, Gray de imediato se esquece do pesar pela morte da noiva e volta 
a frequentar os círculos da alta sociedade londrina. Quando Hallward resolve conversar com 
Gray sobre o ocorrido, mostra-se desapontado com a reação insensível do rapaz:   

 
"Você foi à ópera?", repetiu Hallward, falando devagar, com um traço tenso de 
dor na voz. Você foi à ópera enquanto Sibyl Vane jazia em seu aposento 
sórdido? [...] "Pare, Basil! Não quero ouvir sobre isso!", exclamou Dorian, 
pondo-se de pé. "Você não deve me falar dessas coisas. O que está feito, está 
feito. O que é passado." Você chama o dia de ontem passado?" (WILDE, 2013, 
localizações 1931-1935)170 
 

 Ao repreender Gray por sua atitude de desprezo em relação à perda de Sibyl Vane, por 
não se preocupar em viver o momento de luto e de prestar condolências à família da atriz, Gray 
replica a Hallward que não quer ouvir sobre coisas passadas, pois deve aproveitar a vida 
presente. É então que Hallward se mostra surpreso por divergir da noção que ambos possuem de 
passado, já que a morte da noiva de Gray havia ocorrido na noite anterior à conversa dos dois.  
Mutran (2002, p. 140) explica a postura indiferente de Gray aos acontecimentos, perpetrados 
direta ou indiretamente por ele, ao dizer que  "só o mundo visível existe para Dorian, pois por 
meio dos sentidos chega-se a experiências místicas. Não nos surpreende que tais ideias de um 
novo Hedonismo tenham sido criticadas pela sociedade vitoriana. A busca da beleza e do prazer 
leva à ausência de sentimentos".     
 "O dia de ontem", já dentro da categoria temporal de passado, não pode oferecer ao rapaz 
algo tangível, "visível". Os sentidos só podem ser aguçados no momento presente, fazendo com 
que Vane, já falecida, represente a ele nada mais que uma personagem dos grandes nomes da 
dramaturgia mencionados por Wotton para persuadi-lo a não seguir com pesar. Seria como se 
Gray só pudesse ter controle de suas ações no tempo presente, pois, quanto mais conhecedor da 
filosofia dos sentidos, mais consciente de que tudo o que é passado não lhe pertence mais. Walter 
Pater (2010, localizações 1492-1493), ao discorrer sobre o Esteticismo, vai na esteira do ethos 
representado por Wotton e por Gray: "a ciência realizada do tema finalmente chegou, e, como 

                                                           170 Na língua de partida: "You went to the opera?" said Hallward, speaking very slowly and with a strained touch of 
pain in his voice. "You went to the opera while Sibyl Vane was lying dead in some sordid lodging? [...]"Stop, Basil! 
I won't hear it!" cried Dorian, leaping to his feet. "You must not tell me about things. What is done is done. What is 
past is past." "You call yesterday the past?" (WILDE, 2013, localizações 1455-1459) 
 



 

em outros exemplos, não nos tornou o passado mais real, mas nos garantiu que somente 
possuímos menos dele do que parecíamos possuir"171 
 E a discussão entre os dois, sobre a definição do que é passado, progride na medida em 
que Gray replica ao questionar a capacidade de mensurar o tempo passado:  
 

"O que o período exato de tempo tem a ver com isso? Somente pessoas 
superficiais precisam de anos para se livrar de uma emoção. Um homem que é 
senhor de si mesmo pode fazer cessar uma tristeza com a mesma facilidade que 
inventa um prazer. Não quero estar à mercê das minhas emoções. Quero usá-las, 
aproveitá-las, dominá-las." (WILDE, 2012, localizações 1936-1938)172 
 

 Vê-se então que Gray, na posição de discípulo do esteta Wotton, chega às suas próprias 
conclusões sobre o que é importante no processo de se lidar com as emoções no "novo 
Hedonismo". Personifica o mentor ao concluir seu posicionamento com três epigramas, e 
demonstra a Hallward que as unidades de medida do tempo passado, sejam elas extensas ou 
curtas, não fazem diferença alguma, pois seus sentidos não abarcam o intangível em maior ou em 
menor medida.  
 No auge da experimentação das sensações, consciente de sua posição neo-hedonista 
perante o mundo, Gray é alertado por Hallward sobre a forma como o mundo londrino 
murmurava acerca do rapaz:  
  

"É sobre você", respondeu Hallward, com a voz grave profunda, "e preciso 
dizer isto a você. Vou lhe tomar somente meia hora do seu tempo." Dorian 
suspirou e acendeu um cigarro. "Meia hora", murmurou. "Não é pedir muito, 
Dorian, e falo inteiramente em seu interesse. Acho bom que saiba das coisas 
horríveis que dizem de você em Londres". "Não quero saber de nada sobre isso. 
Adoro escândalos sobre outras pessoas, mas escândalos a meu respeito não me 
interessam. Não têm o encanto da novidade" (WILDE, 2012, localizações 2591-
2595)173. 

                                                           
171 Tradução nossa. Na língua de partida: "The accomplished science of the subject has come at last, and, as in other 
instances, has not made the past more real for us, but assured us only that we possess less of it than we seemed to 
possess." 172 Na língua de partida: "What has the actual lapse of time got to do with it? It is only shallow people who require 
years to get rid of an emotion. A man who is master of himself can end a sorrow as easily as he can invent a 
pleasure. I don't want to be at the mercy of my emotions. I want to use them, to enjoy them, and to dominate them" 
(WILDE, 2013, localizações 1459-1461).  173 Na língua de partida: "It is about yourself," answered Hallward in his grave deep voice, "and I must say it to you. 
I shall only keep you half an hour." Dorian sighed and lit a cigarette. "Half an hour!" he murmured. "It is not much 
to ask of you, Dorian, and it is entirely for your own sake that I am speaking. I think it right that you should know 
that the most dreadful things are being said against you in London." "I don't wish to know anything about them. I 



 

  Gray lança mão de um epigrama para mostrar a Hallward que não se preocupa com o que 
a sociedade londrina pensa a seu respeito. Para ele, o domínio de seu autoconhecimento impede 
que os outros descubram coisas que ele próprio não saiba. Em postura um tanto debochada, Gray 
diminui a importância de Hallward, pois se expressa como se o artista pouco soubesse de sua 
vida. Enquanto a maledicência da sociedade londrina sobre Gray carrega consigo caráter de 
novidade para Hallward, ao jovem não significa novidade, pois já era famoso nos círculos 
londrinos, desde que decidiu pôr em prática os ensinamentos de seu mestre lorde Henry Wotton. 
Porém, quando o assunto é o pacto da eterna juventude selado entre Gray e o retrato, nem 
mentor, nem criador estão em condições de ciência plena da situação. Somente o retratado e a 
obra conhecem os segredos de sua própria alma. O "encanto", ou desencanto, "da novidade" o é 
para Hallward, artista-criador, quando vivencia o momento de anagnorisis em sua tragédia: 
 

Então você acha que somente Deus vê a alma, Basil? Afaste a cortina e verá a 
minha". A voz que falou era fria e cruel. "Você está louco, Dorian, ou 
representando algum papel", murmurou Hallward, franzindo o cenho. "Você 
não quer? Nesse caso terei de fazê-lo eu mesmo", disse o jovem, e arrancou a 
cortina do trilho e a atirou no chão (WILDE, 2012, localizações 2687-2690)174. 
 

 O trecho do diálogo acima se dá momentos antes de Hallward ser assassinado por Gray. 
Denota a revelação de segredos, escondidos por detrás da cortina. O artista vê sua obra se revelar 
diante de si, maculada, envelhecida, deteriorada, enquanto que o material, a referência de sua 
criação, Gray, permanecia durante todos aqueles anos jovial.  
 Gray revela sua alma a Hallward, confidenciando-lhe que Deus, até então, sublime, não é 
o único capaz de enxergar a alma humana e seus registros de ações, boas e más, a partir da 
perspectiva religiosa judaico-cristã vigente. É nesse momento em que a arte se vinga, a criação 
se rebela contra seu criador, trazendo-a à luz, e o criador à ciência dos fatos.  
 Richard Ellmann vê em O retrato de Dorian Gray diversas alusões, referências, a outras 
obras famosas da literatura universal, como por exemplo La peau de chagrin, de Balzac, Fausto, 
de Goethe, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Stevenson, e Sidonia, de Meinhold. Contudo, afirma, 
                                                                                                                                                                                           
love scandals about other people, but scandals about myself don't interest me. They have not got the charm of 
novelty" (WILDE, 2013, localizações 2011-2015). 174 Na língua de partida: "So you think that it is only God who sees the soul, Basil? Draw that curtain back, and you 
will see mine." The voice that spoke was cold and cruel. "You are mad, Dorian, or playing a part," muttered 
Hallward, frowning. "You won't? Then I must do it myself," said the young man, and he tore the curtain from its rod 
and flung it on the ground" (WILDE, 2013, localizações 2091-2093).  



 

parafraseando Yeats, que "obras de arte criam obras de arte" (ELMANN, 2013, localizações 
7233-7234)175. Explica ele que "Wilde havia atingido o mito do Esteticismo, o da imagem 
vingativa, da arte que se vira contra o seu original, da mesma forma que o filho se vira contra o 
pai ou o homem contra Deus" (ELMANN, 2013, localizações 7234-7235)176. Seja na mitologia 
pagã, em que a prática consumada ou a tentativa de fratricídio é em certa medida frequente nas 
tragédias gregas e em suas versões latinas, seja na narrativa da criação e do pecado original no 
livro de Gênese e no relato do anjo caído, vemos que o autor revive um mito que, mesmo tendo 
deixado de ser original há muito tempo, ganha contornos específicos de uma literatura do esteta, 
em que a criação jovial e perfeita, fusão da alma romântica e das formas da Antiguidade, se 
mostra falha, pois seu instrumento de representação, Gray, resolveu desafiar a infalibilidade do 
tempo.    
 Conforme a narrativa evolui a um desfecho, Gray, pouco a pouco, vai se libertando da 
filosofia do "novo Hedonismo", influenciada em grande parte por seu mentor e também pelo 
livro que lhe foi presenteado por Wotton, pois um sentimento de culpa cada vez maior o domina, 
principalmente pelo medo que sentia de um acerto de contas com James Vane, irmão de Sybil 
Vane, o qual lhe havia jurado vingança se qualquer coisa de mal viesse a acontecer à irmã. Gray 
se sentia espreitado por ele em várias ocasiões, embora as pessoas ao seu redor, desconhecedoras 
da existência de James e de seu juramento de vingança, considerassem que Gray estivesse tendo 
alucinações. Em uma caça esportiva no campo, James Vane é morto, atingido acidentalmente por 
um caçador. Gray, sentindo-se culpado pela morte do rapaz, desabafa a Wotton: 

 
"[...] Além disso, que diabos poderia acontecer com você, Dorian? Você tem 
tudo no mundo que um homem pode querer. Não há quem não queira trocar de 
lugar com você." Não há ninguém com quem eu não trocaria de lugar, Harry. 
Não ria. Estou lhe dizendo a verdade. O camponês desgraçado que acabou de 
morrer está melhor que eu. Não tenho horror da Morte. É a chegada da morte 
que me aterroriza. Suas asas monstruosas parecem circular no ar plúmbeo à 
minha volta [...]" (WILDE, 2012, localizações 3552-3555)177.  

                                                           175 Tradução nossa. Na língua de partida: "Works of art beget works of art." 176 Tradução nossa. Na língua de partida: "Wilde had hit upon a myth for aestheticism, the myth of the vindictive 
image, an art that turns upon its original as son against father or man against God."  177 Na língua de partida: "Besides, what on earth could happen to you, Dorian? You have everything in the world 
that a man can want. There is no one who would not be delighted to change places with you." "There is no one with 
whom I would not change places, Harry. Don't laugh like that. I am telling you the truth. The wretched peasant who 
has just died is better off than I am. I have no terror of death. It is the coming of death that terrifies me. Its 
monstrous wings seem to wheel in the leaden air around me." (WILDE,  2013, localizações 2702-2705)  



 

 O sentimento de culpa faz com que Gray não tema o momento da morte em si, mas a 
chegada dela que, cada vez mais, se aproxima. A onisciência de Gray é um dos fatores que o 
fazem se sentir culpado, pois todos os demais desconhecem os segredos do rapaz: as máculas de 
sua alma anunciadas pelo retrato escondido, o assassinato de Hallward quando esse segredo lhe é 
revelado, a morte de Sibyl Vane após discussão acalorada com ele no camarim, a perseguição de 
James Vane. Todos esses acontecimentos somente são do conhecimento do narrador em terceira 
pessoa do singular e do próprio Dorian. Por isso, Wotton coloca Gray em uma posição elevada, 
acima de qualquer concorrência e suspeita dentro da sociedade que frequentam.   
 Receoso da chegada da morte e de a qualquer momento ter de enfrentar um acerto de 
contas com "suas asas monstruosas" no "ar plúmbeo", pesado, à sua volta, Gray ascende ao 
estado de se redimir dos atos cometidos, ao resolver exilar-se na vida do campo. Relata o motivo 
de sua escolha ao mentor: 
 

"Cultura e corrupção", ecoou Dorian. "Conheci algo das duas. Agora me parece 
terrível que elas possam ser encontradas juntas. Tenho um novo ideal, Harry. Eu 
vou mudar, acho que mudei. [...] "Eu lhe digo, Harry. Não é uma história que eu 
possa contar a mais alguém. Eu poupei alguém. Parece presunçoso, mas você 
entende o que quero dizer. Ela era bem bonita e maravilhosamente parecida com 
Sibyl Vane. Acho que foi o que primeiro me atraiu. Você se lembra de Sibyl, 
não? Como parece distante! Bem, Hetty não era alguém de nossa categoria, 
naturalmente. Era apenas uma garota de uma aldeia. Mas eu verdadeiramente 
gostei dela. Durante todo esse maravilhoso mês de maio que estamos tendo, fui 
visitá-la duas ou três vezes por semana. Ontem ela me encontrou em um 
pequeno pomar. As flores de maçã caíam em seus cabelos, e ela ria. Nós 
iríamos partir juntos hoje de manhã. De súbito eu decidi deixá-la florescente, 
como a encontrei." (WILDE, 2012, localizações 3667-3676)178 
  Um período de renascimento se anuncia no relato de Gray. Um "maravilhoso mês de 

maio", de primavera no hemisfério norte, da partida de invernos cinzentos para o brotar das 
flores e da transição para a chegada do verão. Gray encontra na pessoa de Hetty, inocente moça 
                                                           178 Na língua de partida: "Culture and corruption," echoed Dorian. "I have known something of both. It seems 
terrible to me now that they should ever be found together. For I have a new ideal, Harry. I am going to alter. I think 
I have altered." [...]"I can tell you, Harry. It is not a story I could tell to any one else. I spared somebody. It sounds 
vain, but you understand what I mean. She was quite beautiful and wonderfully like Sibyl Vane. I think it was that 
which first attracted me to her. You remember Sibyl, don't you? How long ago that seems! Well, Hetty was not one 
of our own class, of course. She was simply a girl in a village. But I really loved her. I am quite sure that I loved her. 
All during this wonderful May that we have been having, I used to run down and see her two or three times a week. 
Yesterday she met me in a little orchard. The apple-blossoms kept tumbling down on her hair, and she was laughing. 
We were to have gone away together this morning at dawn. Suddenly I determined to leave her as flowerlike as I 
had found her" (WILDE, 2013, localizações 2776-2785). 



 

da lida campesina, grande semelhança com Sibyl Vane. Porém, o turning point nesse momento 
de redenção do rapaz se dá na inação. Enquanto que com Vane ele tomou a liberdade de se 
aproximar, de agir em nome dos sentidos, e de se envolver com ela, com Hetty, preferiu mantê-la 
no âmbito da contemplação, intocada, imaculada, "florescente", como a havia encontrado pela 
primeira vez.  
 Ciente de que a "cultura" lhe trouxe a "corrupção", dois itens que somente convivem na 
Urbanitas, Gray encontrou no refúgio do campo todo aquele simbolismo da natureza, do local 
ideal, não corrompido pela vida da cidade grande do século XIX, que vivia a ebulição da 
industrialização. O conhecimento, a cultura, adquiridos por meio dos ensinamentos de seu 
mentor e de seu livro, a vivência das sensações de maneira desenfreada, fizeram com que ele 
buscasse abrigo na natureza e na tranquilidade da vida do campo. Acerca dessa passagem, 
Mutran (2002, p. 140) afirma que "[...] até uma ação generosa representa uma novidade na gama 
infinita de sensações a serem experimentadas."  
 Por fim, no tocante à análise das vozes das personagens e de que forma podemos 
trabalhar o conceito de autoconsciência construído a partir delas, escoraremo-nos na teoria 
bakhtiniana (BAKHTIN, 1997, p. 378), de que o ser "tom[a] consciência de [si], originalmente, 
através dos outros: pela palavra, a forma e o tom que servirão à formação original da 
representação que ter[á] de [si] mesmo". Com base em tal premissa, nos referiremos às três 
personagens, tomando liberdade de tecermos nossas considerações acerca das análises de suas 
enunciações. 
  Hallward se posiciona em relação ao mundo em que vive, de duas formas distintas. Na 
primeira delas, no papel pessoal, conserva os princípios recebidos em sua formação e respeita o 
caráter vitoriano vigente. Possui uma visão mais moralizadora, que reflete a cosmovisão da 
época, e se espanta, por vezes com a maneira de enxergar o mundo de Wotton e, 
consequentemente, de  Gray. O mundo de Hallward é enxergado exatamente pelos olhos das 
duas personagens desse triângulo. Raramente era visto nas ruas e nos círculos sociais e, quando 
resolve extrapolar seu limite territorial, acaba morto por Gray. No papel do artista, é 
revolucionário, refratário aos ideais das artes vitorianas, que na sua concepção, são contaminadas 
por um Realismo e por uma massificação nociva à erudição. Volta ao passado, como um esteta 
típico, para unir o que as estéticas ideais do passado têm de melhor e, assim, empreender um 
projeto artístico que vise à perfeição na união de forma e de alma. Viveria uma vida tranquila, 



 

não fossem seus anseios artísticos de busca de perfeição, possível de ser encontrada, mas 
impossível de sobreviver, já que, ao criar o alter ego, o duplo, de Dorian Gray, tem a sua vida 
preservada até o momento da ciência do que a sua obra e seu retratado haviam acordado até 
então em segredo. A criação narcisista se rebela contra o tempo. Ao cair da cortina, ao confrontar 
sua obra e seu retratado, Hallward tem a sua vida interrompida. Alvarez (2011, p. 72), ao nos 
relatar o mito de Narciso, por Ovídio, diz que:  
 

Preocupada com a divinização da beleza de seu filho, Liríope decide consultar o 
profeta Tirésias sobre o destino de Narciso. Este vaticina que ele viverá até a 
velhice desde que não se conheça. Para impedir a realização dessa profecia, a 
mãe procura criar seu filho sem que ele veja a sua própria imagem.  

 Dorian Gray, como um relato de Narciso da era vitoriana, inverte os papéis: a criação se 
esconde do criador; a este, a velhice só lhe viria desde que não conhecesse os resultados da 
criação. O Narciso, em si, é o único que pode se ver no espelho. A visão do Hallward (criador) 
de sua obra provou-se fatal. O artista, cuja visão de mundo consoante com a reflexão dos valores 
da época e cuja vida reservada lhe garantiriam uma "velhice" tranquila, ao ver sua criação "nua" 
e "crua", pagou com a vida.  
 Enquanto que o Gray retratado, manifestação do duplo, é a consciência de toda essa 
posição refratária de Hallward quanto à mundividência artística da época em que vive, Gray, 
como indivíduo, cada vez mais se desvincula do pintor, na medida em que se sente atraído pela 
figura de lorde Henry Wotton e de seus ensinamentos neo-hedonistas. Gray assume uma 
consciência duplamente refratária, como obra e como indivíduo, embora seus mentores sejam 
pessoas distintas, o artista e o aristocrata. Como obra, significa a resposta a um Realismo 
contemporâneo que vai de encontro à filosofia do pintor que busca a perfeição nas 
representações. Como indivíduo, usa sua jovialidade e sua beleza para experimentar todas as 
sensações desenfreadamente, ignorando as advertências de Hallward e aceitando os estímulos de 
Wotton que, finalmente encontrou alguém com as condições perfeitas de pôr a sua filosofia em 
prática. Dos três, é a personagem onisciente, pois no único momento em que revela seu segredo 
ao criador, assassina-o prontamente, mantendo seguro seu segredo. 
 Já Wotton é o artista da retórica da persuasão. Segundo, Mutran (2002, p. 141),  
 



 

seu brilhantismo na conversação (como o de Wilde) o transforma em 
prestidigitador das palavras: com elas brinca, fascinando a plateia, visto que o 
dandy sempre ocupa o centro do palco; ele próprio sente admiração pela magia 
com que reveste sua conversação. 
  Seu papel central na narrativa é o de persuadir Gray a agir em busca do prazer pleno, é o 

de distanciar criação de criador, de romper todo e quaisquer laços de princípios morais que o 
jovem rapaz pudesse desenvolver com Hallward; é o de corromper o jovem rapaz: "o principal 
papel de Lord Henry com seus paradoxos e epigramas é corromper a alma de Dorian, moldando 
um ser humano à sua imagem" (MUTRAN, 2002, p. 141). Próximo à velhice, dominador hábil 
do discurso, não pode atingir a perfeição de seu "novo Hedonismo", pois a forma, o físico, já não 
lhe são mais joviais.  
 Enquanto que na primeira parte, há o "envenenamento de Dorian por lorde Henry" 
(ELMANN, 2013, localizações 7355-7356)179 por meio de epigramas, na segunda metade da 
narrativa, estes começam a diminuir em intensidade, conforme se progride cada vez mais para a 
centralização nas ações de Gray e menos nas enunciações epigramáticas persuasivas por parte do 
lorde, as quais lograram bastante êxito nos trechos mais iniciais.   
 Wotton atua em posição central no palco dessa narrativa, como porta-voz da "mal-
disfarçada autobiografia" do autor, se partirmos da premissa de que ambos – o autor e ele –  
lançam mão dos epigramas para expressarem suas vozes ao mundo em suas posições de 
replicação. Wilde, no prefácio à edição de 1891, responde à sociedade e aos críticos de artes com 
epigramas. Wotton, visto pelo autor como "a forma que o mundo [o] vê", também por epigramas, 
transfere suas ideologias de esteta para o universo ficcional da narrativa, na busca de moldar um 
ser humano perfeito, o jovem Gray que, detentor da jovialidade, estava ávido por absorver a sua 
filosofia. E o mais importante a destacar nessa semelhança entre as vozes do prefácio e da 
personagem de Wotton é que ambos se utilizam do recurso epigramático para responder à 
sociedade da forma como essa os vê: como corrompedores dos mais jovens, como 
personificações vanguardistas do dandismo, como personificações saudosistas de épocas da 
estética que já não existem mais, e como dois indivíduos que se encontram em discordância 
plena com o tempo e o espaço em que vivem. Para Elmann (2013, localizações 7435-7438)180,    
                                                           
179 Tradução nossa. Na língua de partida: "The first chapters deal with Dorian’s infection by Lord Henry [...]"  180 Tradução nossa. Na língua de partida: "Lord Henry echoes Pater’s early ascendancy over Wilde, though some of 
his pronouncements on the arts, on women, and on America are Wilde’s own. But he is the spokesman for an 
aestheticism gone extreme and insensitive. Hallward’s goodheartedness and delight in young men, and his image-



 

 
Lorde Henry ecoa a ascendência inicial de Pater sobre Wilde, embora alguns de 
seus pronunciamentos sobre as artes, as mulheres, e sobre os EUA sejam 
próprios de Wilde. Mas ele é o porta-voz de um Esteticismo que se torna 
extremo e insensível. O bom coração de Hallward e seu deleite por rapazes mais 
jovens, bem como seu poder de criação de imagens, são semelhantes aos de 
Wilde. Mas Wilde é maior do que suas três personagens juntas: representam 
distorções ou estreitamentos de sua personalidade, nenhuma delas reproduz sua 
generosidade de espírito ou seu senso de diversão ou toda a sua criatividade.  

  
 Permanecemos, aqui, com o objetivo de não afirmarmos categoricamente que a obra O 
retrato de Dorian Gray se trata de uma autobiografia per se, mas de uma obra com 
características autobiográficas, consoantes com a visão de Elmann, de que não é possível resumir 
a vida de Wilde às três personagens e de que o ser, num universo polifônico, possui múltiplas 
vozes e infinitas formas de expressão. A "mera pose" de Wotton, típica do dandy, os paradoxos 
epigramáticos, fazem parte de uma cena, de um invólucro, de uma máscara, assumida pela 
personagem, na narrativa, consoantes com os do autor, no prefácio. Os epigramas atuam como 
mais um instrumento nessa arena ideológica do esteta, nessa representação.  
 Alvarez (2011, p. 64) afirma que "a escrita aparece como um instrumento a mais de 
abstração, um distanciamento do vivido, um confronto de ideias, uma dialetização entre a 
percepção da realidade no passado e a do presente". Inicialmente escritos em lápides para, à 
época de Wilde serem verbalizados oralmente, os epigramas atuam na obra em questão como 
instrumento de "confronto de ideias", de dialetização entre a percepção da realidade no passado e 
a do presente", ambas dissonantes com as da época na concepção do esteta Wotton.   
 Podemos concluir que a autoconsciência do lorde se desenvolve a partir da visão que a 
sociedade possui em relação a ele, se adotarmos aqui a premissa epigramática, como meio de 
resposta que tanto ele quanto o autor (no prefácio) dão à sociedade: aquele aos críticos de arte 
que receberam O retrato de Dorian Gray de maneira profundamente inóspita, e esse que provoca 
seus contemporâneos a todo instante a refletir, sem posições conclusivas, sobre a transgressão de 
regras sociais.    
  
                                                                                                                                                                                           
making power, are close to Wilde too. But Wilde is larger than his three characters together: they represent 
distortions or narrowing of his personality, none of them reproducing his generosity of spirit or his sense of fun or 
his full creativeness."  



 

 Considerações finais  
 

[...] quando um esteta se põe a escrever um romance, seu Esteticismo não se 
revela absolutamente na construção formal, mas no fato de que o romance 
representa uma pessoa que fala e que é ideólogo do Esteticismo, que desvenda 
sua profissão de fé, sujeita a uma provação no romance. Assim é O retrato de 
Dorian Gray, de Wilde. (Mikhail Bakhtin) 
 

 Em "A pessoa que fala no romance", Mikhail Bakhtin (2014) destaca o "plurilinguismo 
social", o qual está relacionado às diversas linguagens do mundo e da sociedade que podem ser 
identificadas no gênero em questão. Para ele, "o romancista não conhece apenas uma linguagem 
única, ingênua (ou convencionalmente) incontestável e peremptória" (BAKHTIN, 2014, p. 134), 
dado que uma relação de plurilinguismo presente no gênero faz com que as personagens que 
falam adotem linguagens, discursos condizentes com o mundo, com a sociedade, dos quais 
autores, narradores e personagens façam parte. 
 Ao versar sobre "o principal objeto do gênero romanesco", o filósofo russo destaca três 
momentos que, grosso modo, referem-se a (1) o homem que fala e sua palavra como objeto tanto 
de representação verbal como literária; neste item, são separados o homem que fala no romance 
do homem que fala no drama. Naquele, "o discurso do sujeito falante no romance não é apenas 
transmitido ou reproduzido" (BAKHTIN, 2014, p. 135), mas indica uma representação do 
discurso do próprio autor. Excetuam-se, para fins de definição do discurso, "os outros objetos da 
palavra", tais como objetos inanimados, fenômenos, acontecimentos, etc.  
 O homem que fala no romance (2) carrega consigo o caráter "essencialmente social", com 
concretude histórica e sua linguagem será sempre social, e não individual, já que a última fugiria 
do escopo do discurso no romance.  
 No caso do esteta (3) no romance, este atuaria como um ideólogo, ou seja, como um 
indivíduo que se centra em ideias abstratas, que defende uma ideologia. Suas palavras, por sua 
vez, funcionam como ideologemas, ou seja, componentes mínimos de uma ideologia, de uma 
convicção ou de uma fé. Dessa forma, para Bakhtin (2014, p. 135), "uma linguagem particular 
no romance representa sempre um ponto de vista particular sobre o mundo, que aspira a uma 
significação social". Ao destacarmos as enunciações epigramáticas e os temas apontados por elas 
como parte desses ideologemas, "o discurso se torna objeto de representação no romance e, por 
isso, este não corre o risco de se tornar um jogo verbal abstrato" (BAKHTIN, 2014, p. 135).  



 

 Ao atuarem como "representação dialogizada" de discursos "ideologicamente 
convincentes", os epigramas, no universo da narrativa, atuam como enunciações persuasivas de 
Wotton a Gray, principalmente, e sobre as demais personagens da convivência do lorde. Gray, 
como discípulo dos ensinamentos de Wotton, considera-os venenosos, porém encantadores. 
 Pelo fato de serem tais enunciações "na maioria das vezes atua[is] e eficaz[es]" 
(BAKHTIN, 2014, p. 135), "o Esteticismo e o jogo verbal puramente formalista" são 
favorecidos. Logo, obras como O retrato de Dorian Gray, ou "T. Mann, Henri de Regnier, 
Huysmans, Barrès e André Gide" representam a profissão de fé exprimida pelo esteta que, 
constantemente, fará apologias e polemizará, sempre com o objetivo de "defende[r] e [...] 
experimenta[r] suas posições ideológicas" (BAKHTIN, 2014, p. 135).    
 Nesse mesmo texto, o filósofo da linguagem aponta características do "plurilinguismo 
social, da consciência da diversidade das linguagens do mundo e da sociedade" (BAKHTIN, 
2014, p. 134), partes integrantes da orquestração do tema do romance, as quais podem ser 
encontradas nas mais diversas situações, inclusive naquelas que se correlacionem às "imagens 
personificadas do autor convencional, dos narradores ou, finalmente, dos personagens" 
(BAKHTIN, 2014, p. 134).  
 Com base nas "imagens personificadas do autor convencional", mas sem objetivos 
definitivos de qualificar a obra de nossa tese como uma autobiografia, e sem também 
desprezarmos os fatos confirmados pelo autor, expostos nos capítulos de nossa tese, de que as 
personagens centrais de O retrato de Dorian Gray são, em maior ou em menor grau, 
manifestações múltiplas de seu ser, elencamos o autor como o esteta primevo, o arquétipo de 
Wotton, de Hallward e de Gray. 
  Por meio deles, Wilde assume em O retrato de Dorian Gray, seu único romance,  a 
"profissão de fé", sua declaração pública de opiniões acerca dos mais variados temas. Muito 
cedo, o autor já se assumia como esteta. Elmann (2013, localizações 143-147), identifica essa 
autotitulação no momento em que Wilde deixa a universidade de Oxford, em 1878. À época,  
 

ele se autointitulou professor de estética, e o Esteticismo se trata do credo que 
geralmente lhe é atribuído. Embora seu tema não seja, como normalmente se 
acredita, o divórcio entre arte e vida, mas sim a inevitável denúncia pela 
experiência. Seus trabalhos criativos quase sempre acabam em  
desmascaramento. A mão que ajusta o cravo verde repentinamente balança o 
dedo, em repreensão. Enquanto que a virtude suprema nos ensaios de Wilde 
reside no fazer-se acreditar, o desfecho de suas peças e o de suas narrativas 



 

apontam para o fato de que as máscaras devem cair. Devemos admitir o que 
somos. Wilde ansiava em fazê-lo. Embora parecesse ser o apóstolo do prazer, 
seus trabalhos continham bastante sofrimento181.  

 Ao transpor sua profissão de fé à narrativa e ao adotar as três personagens como 
legítimos porta-vozes de seu "credo", as "máscaras", aos poucos, vão se caracterizando.  
 As de Basil Hallward, como a do artista que almeja a um projeto de criação perfeita, 
fundamentada em todos os aspectos estéticos existentes até os seus dias que, aplicados com 
maestria, seriam capazes de produzir um retrato perfeito, em que sentimento e forma pudessem 
coexistir em perfeita harmonia. Sua segunda máscara, a do homem conservador, autocrítico, que 
procurava seguir as regras da sociedade da maneira que a era vitoriana lhes impunha. Sua postura 
como artista era rebelde. Na luta contra o Realismo nas representações, almejava o inaudito, a 
perfeição na combinação entre as estéticas que antecedem o seu tempo e que se excluísse dela o 
que seu tempo presente mais difundia. Sua postura como pessoa era submissa. Submissa às 
regras da sociedade, que condenava sua forma de amar os mais jovens, e a Gray, cujo amor por 
seu duplo, retrato e retratado, o levou à derrocada.   
 Por sua vez, Dorian Gray apresenta duas facetas distintas e bem definidas. Uma delas, 
personifica-se em seu corpo que se vê livre para ir à caça de sensações que lhe confiram prazer 
pleno. Tudo o que lhe foi ensinado pelo livro de capa amarela e por lorde Henry Wotton foi 
posto em prática pelo jovem rapaz, livre de qualquer consciência que pudesse lhe frear as ações. 
Essa consciência fica aprisionada no retrato, sua outra faceta ou máscara. Nela, a partir do 
momento em que o trato de eterna juventude é selado, todos os freios, julgamentos e ciências dos 
fatos condenados pelo juízo moral de seu tempo são denunciados e registrados na face do retrato 
que se via escondido no sótão da casa do rapaz. Essa máscara permanece vestida durante toda a 
narrativa e, no único momento em que é revelada a alguém que não o próprio Dorian, a tragédia 
atinge o clímax, quando o jovem mata o criador Hallward. Como consciência, como alma, está 
presa em uma sala, escondida atrás de uma cortina.  
                                                           
181 Tradução nossa. Na língua de partida: "When Wilde left Oxford in 1878 he called himself a professor of 
aesthetic, and aestheticism is the creed which is usually attributed to him. Yet his theme is not, as is often supposed, 
art’s divorce from life, but its inescapable arraignment by experience. His creative works almost always end in 
unmasking. The hand that adjusts the green carnation suddenly shakes an admonitory finger. While the ultimate 
virtue in Wilde’s essays is in make-believe, the denouement of his dramas and narratives is that masks have to go. 
We must acknowledge what we are. Wilde at least was keen to do so. Though he offered himself as the apostle of 
pleasure, his created world contains much pain."  



 

 Não podemos deixar de destacar as máscaras de lorde Henry Wotton. Considerado por 
Mutran (op. cit.) como "a segunda máscara de Wilde", identificamos, no decorrer da obra, uma 
postura muito bem definida, de um indivíduo que se posiciona antagonicamente em relação a seu 
tempo. Assume posições consideradas conservadoras ao se referir às mulheres de maneira 
misógina. Num cenário de fin-de-siècle, o mundo estaria prestes a presenciar a tragédia que 
culminaria com a instauração do dia internacional da mulher, na primeira década do século XX. 
Embora ainda em estado de remota concepção, já se notavam movimentos em busca de se dar ao 
gênero feminino um reconhecimento maior do que ocorreria até então. Uma outra posição 
conservadora do lorde se refere às classes sociais. Típico modelo da aristocracia britânica, e não 
menos crítico desta classe, olhava para as demais classes sociais com certo desdém, 
principalmente quando comentava sobre seus gostos e sobre o conceito massificador das artes, 
que se disseminava, por exemplo, pelo East End londrino, onde Dorian viria a conhecer Sibyl 
Vane.   
 No que tange a visões relacionadas a casamento, à moda, à estética, à moral, às ciências, 
o lorde verbalizava visões consideradas vanguardistas para o seu tempo e, como consequência, 
se punha, como o autor se pôs, em posição de ser julgado pelo status quo da época. A visão sobre 
o casamento estava em consonância com alas de opiniões mais críticas sobre a função que 
desempenhava na sociedade inglesa. A moda, do dandismo, representava uma novidade em 
sociedades até então acostumadas a vestimentas masculinas mais sóbrias e com poucas cores.  
Suas opiniões sobre a estética encontravam-se em constante conflito com o Realismo nas 
representações contemporâneas. A moral de seu tempo era sempre condenada, criticada por 
escandalizar as práticas e por destruir vidas de pessoas da alta classe aristocrática, devassadas 
pelo julgamento público. A laicização, em decorrência das ciências, que se torna sinônimo, 
talvez, de maior progresso do século XIX, com o surgimento da psicanálise, com a publicação 
darwinista, entre outros exemplos de grande destaque, era constantemente enaltecida pelo lorde, 
contra os dogmas religiosos que determinavam regras de conduta e defendiam suas verdades na 
questão histórica como sendo as únicas aceitas.   
  Como representação da voz do autor no universo ficcional, ou como "segunda máscara" 
da personagem, a identificamos na pessoa de lorde Henry Wotton. No momento em que Wilde 
decide escrever um prefácio epigramático à edição de Lippincott's Monthly magazine, em 1891, 
edição essa que adotamos como referência para nossa tese, para se posicionar em resposta aos 



 

críticos literários de então, Wilde replica, com seus epigramas ou aforismos, à enxurrada de 
críticas agressivas que havia recebido quando da publicação original do romance, em 1890.  
Segundo Frankel (2015, p. 325),  
 

muitos desses aforismos são baseados em afirmações feitas por Wilde nas cartas 
aos jornais em que defendia o romance após a publicação na Lippincott's. 
Outros se baseiam em ideias contidas no prefácio de Gautier à obra 
Mademoiselle du Maupin (1835), um manifesto a favor da "arte pela arte", 
também em resposta aos críticos que haviam atacado a moralidade do autor.            

 Conforme vimos no capítulo anterior, Wilde manifesta, em uma de suas 
correspondências, o quanto cada uma das personagens do triângulo da obra se identifica com ele. 
Inegável é que, tanto Gray, quanto Hallward, participam também dessa composição do ser de 
"infinitas possibilidades". Porém, acreditamos ser lorde Henry Wotton a "segunda máscara" de 
Wilde, na medida em que o autor qualifica a personagem do lorde como a forma com que a 
sociedade o via a ele próprio (Wilde), e essa personagem assume a enunciação epigramática, da 
mesma forma que o autor o faz no prefácio. Os epigramas, permeados de aforismos, de 
paradoxos, são a forma pela qual o esteta se expressa, no prefácio, e a personagem, na narrativa, 
com "ar de mera pose", certo tom de deboche, com bastante ironia, mas não sem se preocupar 
com a visão que o mundo da época possuía. "Sua profissão de fé" é expressa por ambos, posta à 
prova por ambos nas duas vertentes – na real e na ficcional – e a forma de expressão nesse 
"plurilinguismo social" lhes é comum. 
 Wilde, no constante contraste entre o que é julgado certo e errado pela sociedade de seu 
tempo, adota os epigramas como liturgia nessa manifestação de "credo", de "fé", do esteta. Para 
Frankel (2015, p. 41), 
 

Wilde nunca deixou de ser um esteta em seus escritos e pronunciamentos. Seu 
único romance, composto numa prosa decorativa que exerce seus efeitos sobre 
os sentidos e está repleto de sinais de reconhecimento a seus precursores 
estéticos, é a ficção de um esteta, embora sejam também outras coisas. 
  Os epigramas de Wotton atuam como parte não menos importante de expressão desta 

"prosa decorativa", englobando sua cosmovisão, homenagens aos precursores do Esteticismo e a 
eterna provocação ao questionamento de tudo aquilo que é monológico nas concepções das 



 

sociedades, sejam elas a vitoriana contemporânea, ou a atual. Usam o antigo como referência de 
perfeição, mas almejam ao novo, à quebra de paradigmas: 
 

As trivialidades reafirmadas e as certezas exauridas de velhas gerações são 
infundidas com intransigência jovem, uma espécie de impudência pontifical que 
comanda a atenção. Temos prazer ao afirmar o ancien régime e de nos 
rebelarmos contra ele ao mesmo tempo. Vida longa ao rei, bradamos, ao 
cortarmos-lhe a cabeça (ELMANN, 2013, localizações 153-155)182.  

 Ao aproveitar o que já existia há muito nas estéticas passadas, o esteta transforma esse 
legado em objeto novo, propondo-se a, entre outros fatores que definitivamente não esgotam o 
tema, enaltecer períodos de outrora, com vistas a se amparar neles, para inaugurar novos tempos, 
novas formas de se enxergar a vida em sociedade.  

 

 

  

                                                           
182 Tradução nossa. Na língua de partida: An older generation’s reassuring platitudes and tired certainties are 
suddenly infused with youthful intransigence, a sort of pontifical impudence that commands attention. We have the 
pleasure of affirming the ancien régime and of rebelling against it at the same time. Long live the king, we cry, as 
we cut off his head.  
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