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O PREFÁCIO DOS PREFÁCIOS 

Amanda Guimarães 

 

Muitos subestimam a importância de um prefácio – um bom prefácio. Alguns até acham 

que ele e seu irmão (o posfácio) um incômodo. Ora, esse monte de páginas inúteis 

interrompendo a leitura! Há quem desista de ler um livro pelo tamanho de um prefácio. Mas 

também há quem reconheça o seu valor ímpar, sua importância para a contextualização 

histórica, para nos inteirarmos da vida do autor e ter uma ideia de como e em que época esse 

livro foi publicado, sua repercussão (se já for uma segunda edição ou mais) e, por vezes, até 

palavras do próprio autor sobre sua obra.  

 Dito isto, organizar uma coleção de prefácios me pareceu algo genial. Mas não uma 

coleção de prefácios qualquer, não. Uma coleção de prefácios de autores clássicos, e por 

muitas vezes polêmicos de alguma forma (como Byron, Victor Hugo, Oscar Wilde, Flaubert e 

Emily Brontë), principalmente em relação à suas obras; até revolucionários, diria. E é fato que 

o que você sabe sobre o autor afeta o modo como você lê sua obra. Às vezes com mais 

desprezo, as vezes com mais encanto, as vezes até surpreso pelo que foi descoberto páginas 

antes... Justamente em seu prefácio.  

Os que selecionei para este volume da coleção, o volume introdutório,  são os prefácios 

de alguns de meus livros favoritos. Ora, invariavelmente uma coleção tem a cara de seu 

organizador! E para este ser um prefácio que se preze, comecemos a falar de Lorde George 

Gordon Byron (que na verdade, era um barão), o único autor cujo livro escolhido foi um de 

poesias. Como veremos em seu prefácio, o livro de onde foi retirado – Beppo: a venetian story 

– já configura sua obra mais crítica, junto de Don Juan e The vision of judgment, ao passo que o 

prefácio em si configura mais uma pequena biografia do autor do que de sua obra; o que é, de 

qualquer maneira, importantíssimo para que se entenda a sutileza de alguns poemas; mais do 
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que se discorresse as 36 páginas de prefácio falando apenas sobre Beppo –  nem se chegaria a 

36 páginas se assim fosse. 

Continuando na ordem, vem os dois deliciosos prefácios de Madame Bovary. Afinal, é 

sempre bom ver um gênio falar sobre outro, e o prefácio de Charles Baudelaire é algo precioso 

que deve ser lido com carinho. Ele é só elogios para a obra realmente genial do amigo Gustave 

Flaubert, elevando-a a um nível ainda mais alto do que o seu de precursora do realismo. Já o 

prefácio de Lydia Davis é muito mais explicativo e biográfico, mas não menos precioso por isto. 

A admiração pelo autor não cessa, e isso instiga o leitor a olhar com mais carinho para a obra e 

a sentir certa ansiedade para chegar logo ao texto tão aclamado páginas antes.  

N’O jardim secreto de Frances Hodgson Burnett o caráter do prefácio volta a ser mais 

biográfico até sua metade, voltando-se para o livro após dar todas as informações importantes 

sobre a vida de Frances. O prefácio não traz informações somente sobre o livro, mas fala sobre 

sua influência, por exemplo sobre outros clássicos (como O amante de lady Chatterley, de D. H. 

Lawrence) e sobre como esse livro se tornou um livro “cult” nos anos 70 por se tratar de uma 

história de “duas crianças enfermiças e hipercivilizadas”, sem deixar, ainda, de perder seu 

encanto. 

O Morro dos Ventos Uivantes vem na sequência, com uma apresentação simples e 

delicada. Com uma pequena nota biográfica sobre a autora de um romance só, irmã de duas 

outras igualmente importantes (e com obras mais extensas), Guilherme da Silva Braga fala de 

maneira sucinta sobre o romance violento, mas o suficiente para, novamente, instigar a 

leitura.  

Temos dois prefácios para O Retrato de Dorian Gray. Um sem assinatura e um do próprio 

Oscar Wilde. O primeiro, sem assinatura, limita-se a explicar as condições em que a obra foi 

publicada pela primeira vez e porquê houve uma segunda edição com mudanças, cortes e 

acréscimos e o maravilhoso prefácio de Oscar Wilde configura uma crítica tão forte e ao 

mesmo tempo tão sutil e bela que faz a leitura instantaneamente valer a pena – como se o 

livro não fosse magnífico o suficiente por si só.  

Finalmente, temos nada mais e nada menos do que Os miseráveis, de Victor Hugo, com 

um dos prefácios assinado pelo próprio. Como nos outros casos onde há dois prefácios, o 

primeiro é mais explicativo e dá algumas informações biográficas do autor. O segundo é o que 

mais me chamou a atenção para esta coleção, por ser tão sucinto e ao mesmo tempo conter 

uma crítica tão forte e possuir um impacto tão forte.  

Com tanta riqueza de informações e tanta nobreza na escrita, espero que você, leitor, 

tenha uma boa leitura, e quem sabe sinta vontade de ler (ou reler) algum desses magníficos 

clássicos da literatura internacional.  

 

São Carlos, julho de 2013. 
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BEPPO1 

Uma história veneziana 

Lorde Byron 

 

O Romântico Neoclássico2 
Paulo Henriques Britto 

 

Todo o meu gênio eu ponho na minha vida;  

Na minha obra ponho só o meu talento.  

Oscar Wilde 

 

A história da carreira de Byron, de sua vida e obra e reputação póstuma, é um dos 

capítulos mais fascinantes da história da literatura ocidental. Em vida, Byron foi objeto de uma 

adulação que só encontra paralelos nos casos de três ou quatro artistas: Goethe e Hugo no 

século XIX, talvez Picasso e Chaplin no século XX. Suas obras eram consumidas pelo público 

com uma avidez impressionando – The corsair teve sua primeira edição, de dez mil 

exemplares, esgotada em apenas um dia – e ao mesmo tempo eram recebidas com os maiores 

elogios pelos principais intelectuais da época: o próprio Goethe saudou-o como “o maior gênio 

dos século”. Mas a importância de Byron no século XIX transcende as fronteiras da literatura. 

Bertrand Russell afirma que o herói byroniano, confundindo-se com a figura de Napoleão, é 

                                                           
1
 BYRON, George Gordon. Beppo: uma história veneziana. Traduzido por Paulo Henriques Britto. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira: Ediouro, 2009. 
2
 Excerto do prefácio original. 
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uma das fontes do conceito nietzschiano de super-homem, e chega a influenciar a formação 

do nacionalismo germânico.3 

Um capítulo todo especial da história da repercussão de Byron no mundo é o byronismo 

brasileiro, tema estudado por Onédia Célia de Carvalho Barbosa.4 Aqui Byron foi lido e 

traduzido quase sempre a partir de traduções francesas, e a imagem do autor que vigorou para 

nossos românticos estava ligada principalmente a um poema específico, aliás de pouca 

importância na obra do autor. Quando jovem, certa vez Byron mandou fazer uma taça a partir 

de um crânio humano, a qual utilizou em algumas reuniões folgazãs com os amigos. Escreveu 

então um poema bem-humorado, “Lines inscribed upon a cup formed from a skull” (“Versos 

escritos numa taça feita de um crânio”), no qual afirma que, uma vez desaparecido do cérebro, 

substituto mais nobre não pode haver para ele que o vinho. Este poema, traduzido mais de 

uma vez no Brasil, associou o nome de Byron para sempre a “cemitérios, túmulos e cadáveres. 

(...) É o byronismo de Noite na taverna (de Álvares de Azevedo) e de inúmeros outros pastichos 

que lhe seguiram”.5 E não foi só no Brasil que isto aconteceu: “a lenda das orgias fantásticas” 

em que Byron e seus amigos bebiam numa taça-crânio “permaneceu e incendiou a imaginação 

dos jovens românticos do mundo inteiro”.6 

No entanto, a fama e o prestígio de Byron não sobreviveram à Primeira Guerra Mundial. A 

partir dos movimentos modernistas da virada do século, Byron tornou-se um anacronismo. Sua 

postura retórica, seus excessos sentimentais, sua linguagem bombástica, seu 

convencionalismo formal pareciam falsos e vazios, ao mesmo tempo que sua imagem de 

“rebelde aristocrático” – para empregar o termo de Russell – perdia o sentido numa época em 

que a aristocracia já se tornara uma relíquia e os movimentos operários chegavam pela 

primeira vez ao poder. Porém nada foi tão fatal para a reputação de Byron quanto a nova 

concepção de poesia que se forma já a partir do romantismo e se cristaliza com o modernismo. 

Para a sensibilidade moderna, a noção de poesia praticamente se confunde com a de lírica, e o 

poeta é aquele que sabe explorar os recursos do idioma com virtuosismo. O poema é, acima 

de tudo, a expressão concisa de ideias e vivências profundamente individuais, por vezes 

situadas na fronteira do indizível, e o método do poeta é a exploração das sutilezas da língua, 

seus valores sonoros, as ambiguidades que ela oferece. Daí o truísmo “poesia é o que se perde 

na tradução”: o poético é precisamente aquilo que, de tão entranhado no idioma, dele não 

pode ser dissociado, do mesmo modo como o significado do poema está indissoluvelmente 

ligado à individualidade da experiência subjetiva do poeta. Foram justamente esses os valores 

que a crítica anglo-americana moderna encontrou em Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley e 

Keats – e não achou na obra de Byron, contemporâneo deles. Pois a maior parte da poesia 

lírica de Byron é convencional e anêmica, e sua utilização da língua inglesa, no dizer de Eliot, é 

facilmente atribuível a um estrangeiro que escrevesse em inglês.7 

Porém, ao lado do jovem poeta ultra-romântico que se tornou irremediavelmente ilegível, 

há um outro Byron: o Byron da maturidade, autor de três poemas satíricos – Beppo, The vision 

of Judgment e Don Juan – que, embora em seu tempo não tenham alcançado a popularidade 

                                                           
3
A history of western philosopy. Nova Iorque, Simon and Schuster, 1955. O capítulo sobre Byron é 

incluído em Byron: a collection of critical essays, org. Paul West. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1963. 
4
 Byron no Brasil: traduções. São Paulo, Ática, 1974. 

5
 Barbosa, op. cit., p. 24. 

6
 Ibid., p. 26 

7
 “Byron”, in On poetry and poets. Londres, Faber, 1979. 
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das narrativas românticas que o autor publicou no início da carreira, hoje têm seu mérito 

reconhecido pela crítica. É o caso principalmente de Don Juan, universalmente considerado 

uma obra-prima, que serviu a Púchkin de modelo para seu romance em versos Ievguêni 

Oniéguin. E a menção a Púchkin – como a que já fizemos a Goethe – mostra que Byron teve 

um impacto poderoso não apenas sobre epígonos, mas também sobre gênios incontestáveis. 

No entanto, o legado mais duradouro de Byron não está nos seus livros, e sim na sua atitude 

em relação à sua própria obra e sua própria vida: a idéia de que a vida e a arte estão 

indissoluvelmente ligadas. John Bailey8 vê a influência dessa concepção não apenas no 

romance do século passado – Stendhall, Balzac, Dostoiévski – mas também em escritores 

contemporâneos, tanto poetas (Robert Lowell e John Barryman) quanto romancistas (Ernest 

Hemingway e Norman Mailer). É significativo o fato de que a crítica atual considera as cartas e 

diários – em que a ligação entre a vida e obra é mais direta – o que há de melhor em Byron, ao 

lado dos três grandes poemas satíricos da maturidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 “Byron and the ‘lively life’”. New York Review of Books, 2 de junho de 1983, especialmente pp. 25-6 e 

32. 
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MADAME BOVARY9 

Gustave Flaubert 

 

Madame Bovary por Gustave Flaubert10 
Charles Baudelaire 

 

I 

No que concerne à crítica, a situação do escritor que vem depois de todo mundo, do 

escritor retardatário, apresenta vantagens que não se ofereciam ao escritor profeta, aquele 

que anuncia o sucesso que o comanda, por assim dizer, com a autoridade da audácia e do 

devotamento.  

O Sr. Gustave Flaubert não precisa mais de devotamentos, se é que algum dia precisou. 

Inúmeros artistas, e alguns dos mais refinados e aceitos, tornaram célebre e enguirlandaram 

seu excelente livro. Só resta então à crítica indicar alguns pontos de vista esquecidos e insistir 

um pouco mais vivamente em traços e luzes que não foram, acredito, suficientemente 

exaltados e comentados. Além disso, essa posição do escritor retardatário, ultrapassado pela 

opinião, tem, como eu tentava insinuar, um encanto paradoxal. Mais livre, porque está 

sozinho nas últimas posições, tem ar de quem resume os debates e, constrangido a evitar as 

                                                           
9
 FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Traduzido por Mario Laranjeira. São Paulo: Penguin Classics 

Companhia das Letras, 2011. 
10

 Excerto do prefácio original. 
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veemências da acusação e da defesa, tem o dever de traçar uma nova via, sem outra excitação 

além do amor pelo Belo e pela Justiça. 

 

 

 II  

Já pronunciei que esta palavra esplêndida e terrível, “Justiça”, que me seja permitido – 

como também me é agradável – agradecer a magistratura francesa pelo brilhante exemplo de 

imparcialidade e bom gosto que ofereceu neste caso. Solicitada por um zelo moralista cego e 

excessivamente ardoroso, por um espírito que se enganou de terreno – colocada diante de um 

romance, obra de um escritor desconhecido na véspera – um romance, e que romance!, o 

mais imparcial, o mais leal -, um campo, banal como todos os campos, flagelado, encharcado, 

como a própria natureza, por todos os ventos e todas as tempestades – a magistratura, eu 

dizia, mostrou-se leal e imparcial como o livro que lhe havia sido oferecido em holocausto. E 

melhor ainda, digamos, se for permitido conjecturar a partir das considerações que 

acompanharam o julgamento, que se os magistrados tivessem descoberto alguma coisa de 

verdadeiramente reprovável no livro, eles o teriam inocentado mesmo assim, em favor e em 

reconhecimento da BELEZA de que ele é revestido. Essa notável preocupação com a Beleza, 

em homens cujas faculdades só são requisitadas para o Justo e o Verdadeiro, é um sintoma 

dos mais tocantes, comparado com a concupiscência ardente desta sociedade que abjurou 

definitivamente todo amor espiritual e que, negligenciando suas antigas entranhas, só se 

preocupa com suas vísceras. Em sua, podemos dizer que essa sentença, por sua elevada 

inclinação poética, foi definitiva; que o ganho de causa foi dado à Musa e que todos os 

escritores, ao menos todos aqueles dignos desse nome, foram absolvidos na pessoa de 

Gustave Flaubert.  

Não digamos então, como tantos outros afirmam, com um mau humor leviano e 

inconsciente, que o livro deve se imenso sucesso ao processo e à absolvição. O livro, não 

incomodado, teria conseguido a mesma curiosidade, teria gerado a mesma reação espantada, 

a mesma agitação. Aliás, as aprovações de todos os letrados já lhe tinham sido dadas havia 

muito tempo.  Já na sua primeira forma, na Revue de Paris, onde cortes imprudentes tinham 

destruído a harmonia, o livro havia excitado um interesse ardente. A situação de Gustave 

Flaubert, bruscamente ilustre, era ao mesmo tempo excelente e ruim, e dessa situação 

ambígua, sobre a qual seu leal e maravilhoso talento soube triunfar, darei, o quanto seja 

possível, as diversas razões.  

 

Prefácio11 
Lydia Davis 

 

“Ontem à noite, iniciei o meu romance. Agora começo a enxergar dificuldade estilísticas 

que me horrorizam. Não é nada fácil ser simples.” Foi o que Flaubert escreveu à amiga, 

amante e colega escritora Louise Colet na noite de 20 de setembro de 1851, e o romance ao 

qual se referia era Madame Bovary. Ele beirava os trinta anos. 

                                                           
11

 Excerto do prefácio original.  
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Imagine um homem alto, bonito apesar de corpulento e prematuramente calvo, de olhos 

verde-azuis e com uma voz sonora e rouca (diziam que berrava tanto para ensaiar frases como 

quando estava jantando com os amigos), debruçado na escrivaninha, trabalhando à luz de 

lampião com uma pena de ganso (ele detestava a pena de metal). Ele escreve lenta e 

laboriosamente, esboçando – e revisando – muito mais material do que vai conservar no final. 

Sua concentração é profunda, intensa e contumaz; ele dedica muitas horas ao trabalho. Às 

vezes, sua mãe sai, passa a tarde toda fazendo o que tem de fazer na cidade e, ao retornar, 

encontra-o na mesma posição em que o deixou.  

Geralmente, ele começa a trabalhar no início da tarde e prossegue até as primeiras horas 

da madrugada, parando apenas para jantar. Seu escritório é um cômodo amplo do primeiro 

andar com vista de um tulipeiro que domina o caminho do rio. Apesar das muitas horas de 

labor meticuloso, é comum ele escrever, à uma ou duas da madrugada, uma longa carta a 

Colet, talvez para espairecer. Graças a essa correspondência – mantida até o rompimento do 

casal, dois anos e meio depois – é que podemos acompanhar de perto o progresso do trabalho 

de Flaubert no romance. Como ele descarta uma grande quantidade de material e faz muitos 

cortes no pouco que conserva, acaba produzindo escassas páginas finalizadas – fala, 

alternativamente, em uma página por semana, uma a cada quatro dias, treze em três meses, 

noventa em um ano. (Isso contrasta com a facilidade que teve na primeira versão de A 

tentação de Santo Antão, redigida antes: quinhentas páginas em dezoito meses, segundo ele.) 

Mesmo assim, avança. Seu amigo mais íntimo, o poeta Louis Bouilhet, visita-o quase todo 

domingo, ocasião em que Flaubert lê em voz alta o que escreveu na semana anterior. Bouilhet 

sempre reage com rigor: ora gosta muito, ora manda-o fazer mais cortes, ora reclama do 

excesso de metáforas.  

Flaubert tarda a cerca de quatro anos e meio escrevendo o romance, às vezes passando 

meses seguidos encerrado com seu trabalho, e só periodicamente toma o trem de Paris para 

desfrutar de alguns dias de vida urbana e contato com os amigos, embora nem sempre pare de 

trabalhar quando está lá.  

Concluiu o trabalho em março de 1856; seu velho amigo Maxime Du Camp, um dos 

editores de La Revue de Paris, aceitou-o para publicação e o publicou nessa revista, em 

folhetim de seis fascículos, entre o 1º de outubro e 15 de dezembro. Henry James recorda ter 

conhecido o romance nessa forma, sendo ele “muito jovem em Paris” e encontrando-o “na 

mesa dos pais”. “A capa [...] era amarela, se não me engano.” E recorda “tê-la absorvido com 

um interesse cheio de surpresa”, lendo-o “de pé diante do fogo, as costas apoiadas na cornija 

baixa, opulenta e adornada da lareira francesa”.  

Conquanto algumas cenas dessa versão tenham sido eliminadas por precaução – coisas 

que talvez tenha tido o efeito contrário, de despertar suspeitas –, o governo o acusou de ser 

um pergio para a moralidade e a religião. O julgamento foi no dia 29 de janeiro de 1857 e 

durou um dia; Flaubert e a revista foram absolvidos uma semana depois. Em abril, quando 

publicado em livro, o romance trazia uma dedicatória extra a Marie-Antoine-Jules Senard, o 

enérgico e eloquente advogado de Rouen encarregado de defendê-lo.  

A própria abordagem que tanto vulnerabilizou o romance à perseguição do governo do 

Segundo Império tornou-o extremamente radical para a ficção da época: descrevia a vida dos 

personagens objetivamente, sem a idealizar, sem a romantizar e sem a menor intenção de 

instruir ou pregar lição moral. O romance não tardou a ser tachado de “realista” pelos 

contemporâneos e, ainda que Flaubert rejeitasse o epíteto, assim como recusava a pertencer a 
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uma “escola” literária, hoje seu livro é considerado a primeira obra-prima da ficção realista. No 

entanto, para nós, é paradoxalmente difícil enxergar-lhe o caráter radical: sua abordagem nos 

é familiar justamente porque, desde então, Madame Bovary alterou para sempre a maneira de 

escrever romance.  
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O JARDIM SECRETO12 

Frances Hodgson Burnett 

 

Introdução13 
Alison Lurie 

 

Durante a maior parte de sua vida profissional, Frances Hodgson Burnett (1849-1924) foi 

uma escritora popular de sucesso. Dos dezessete anos em diante, ela sustentou a si mesma (e 

a várias outras pessoas) com seus escritos. Suas peças de teatro, contos para revistas e 

romances românticos ajudaram a tirar a mãe e as irmãs da pobreza, pagaram a pós-graduação 

em medicina de seu primeiro marido e deram ao segundo marido a oportunidade de estrelar 

uma peça em Londres.  

Burnett continua sendo lembrada hoje, quando outros escritores populares de seu tempo 

foram esquecidos, principalmente porque em 1911, perto do fim da vida, ela publicou O 

jardim secreto, um dos livros infantis mais originais e brilhantes do século XX e que se tornou 

um clássico.  

Em mais de meio século de incansável produtividade (54 livros, treze peças e incontáveis 

contos e artigos para revistas), Burnett já havia alcançado imenso sucesso com dois livros 

infantis: O pequeno lorde (1886) e A princesinha (1905), ambos ainda publicados e bastante 

lidos até hoje. Eles também são versões da fantasia infantil quase universal de que você não 

merece estar na situação em que se encontra. O seu lugar de verdade não é aquela casinha 

minúscula com pessoas comuns – seus pais de verdade moram numa mansão maravilhosa, 

talvez até num castelo. Outra forma assumida por essa fantasia é a de que embora se sinta 

injustiçado e maltratado agora, tudo era muito melhor quando você era mais novo (talvez, 

antes de seus irmãos nascerem) e há de melhorar de novo um dia.  

Num dos primeiros estudos críticos realizados sobre a obra da autora, Marghanita Laski 

observou que o enredo típico das histórias de Burnett é aquele em que uma pessoa 

                                                           
12

 BURNETT, Frances Hodgson. O jardim secreto. Traduzido por Sonia Moreira. 1 ed. São Paulo, Penguin, 
2013. 
13

 Excerto do prefácio original. 
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desfavorecida, com frequência uma criança, recupera a riqueza e a posição que lhe cabem por 

direito inato. Sara Crawe, em A princesinha, é resgatada de um sótão; e Cedric, que vivia na 

pobreza com a mãe viúva em Nova York, descobre de repente que é um lorde, o lorde 

Fauntleroy, herdeiro do conde de Dorincourt.  

q 

Esse enredo era não só comum na ficção romântica vitoriana como também muito natural 

para Frances Hodgson Burnett, cuja própria vida foi marcada por esse movimento da riqueza 

para a pobreza e de volta para a riqueza. Nascida em Manchester, na Inglaterra, em 1849, 

numa família de cinco irmãos, Burnett era filha de um próspero homem de negócios. Mas o pai 

morreu quando ela estava com três anos e, sem ele, a família mergulhou na pobreza, ainda 

que tentasse manter uma aparência de dignidade, primeiro na Inglaterra e depois na região 

rural do Tennesee, para onde imigrou em 1865, quando Frances Hodgson tinha quinze anos. A 

princípio, a mãe e os quatro filhos (o mais velho estava a trabalho em Knoxville) moraram 

numa cabana rústica, num povoado remoto. O Sul ainda sofria com a devastação causada pela 

guerra civil, e os Hodgson com frequência passavam fome.  

Nessa época, Frances era uma mocinha inteligente, mandona, de espírito independente e 

meio feiosa. Baixinha, gordinha e ruiva, ela tinha, no entanto, um maravilhoso dom para 

contar histórias. O relato de seus primeiros anos nos Estados Unidos, na excelente biografia de 

Ann Thwaite, parece um capítulo de Mulherzinhas, de Louise May Alcott. Há piqueniques e 

festas familiares, vestidos reformados e tentativas constantes – e geralmente malogradas – de 

ganhar dinheiro:   

 

“Eles tentaram de tudo naqueles primeiros tempos. Fizeram bordados – e ninguém 

queria comprar. Ofereceram aulas de música – e as pessoas achavam que elas eram 

jovens demais. Tentaram criar galinhas – e os ovos goravam ou, quando não goravam, 

os pintinhos morriam de gogo. (...) Em fins de 1865, logo depois de completar 16 anos, 

Frances criou seu próprio ‘Curso seleto’. Na verdade, o curso não era muito seleto. Ela 

aceitava qualquer aluno que estivesse disponível. Conseguiu atrair oito crianças, que 

pagavam pelas aulas com repolhos, cenouras, beterrabas, batatas e ovos.” 

 

Frances, como Louisa May Alcott antes dela, escapou dessa situação difícil escrevendo, a 

princípio sem nenhuma ambição literária séria. “Meu objetivo é ser remunerada”, declarou na 

carta que enviou a uma revista feminina de segunda categoria junto com seu primeiro conto, 

quando tinha dezessete anos. (“Teria me parecido uma espécie de presunção aspirar a entrar 

no mundo da literatura de verdade”, ela explicou mais tarde.) 

O primeiro conto de Frances Hodgson foi publicado, assim como o segundo, o terceiro e o 

quarto. Quando tinha 22 anos, em 1872, ela já havia ganhado o suficiente – escrevendo “cinco 

ou seis historinhas por mês a dez ou doze dólares cada” – para voltar à Inglaterra como turista, 

no que foi a primeira de muitas visitas. Em 1881, ela já era uma romancista popular, conhecida 

e confiante, que morava com considerável luxo com o marido e dois filhos pequenos em 

Washington, quase ao lado de James Garfield, que era amigo do casal.  
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Foi muito natural que a sra. Burnett passasse a escrever para o público juvenil. Ela gostava 

de crianças e se dava bem com elas; adorava jogos e brincadeiras e tinha verdadeiro fascínio 

por casas de boneca. Em sua ficção adulta, personagens favoritos de todas as idades são 

descritos como “infantis”; e, como salienta Ann Twaite, “muitas relações mais fortes e 

amorosas são entre mãe e filho, pai e filha, entre irmãs, entre amigos”. Burnett tinha menos 

interesse pelo amor entre homens e mulheres – e foi menos bem-sucedida nele na vida real. 

Seus dois casamentos terminaram em separação e ressentimento mútuo.  

Frances Hodgson Burnett preferia finais felizes, tanto na vida quanto na arte. “Tem de 

haver uma enorme quantidade de uma felicidade natural e exuberante na vida de todo ser 

humano”, ela escreveu uma vez. E trabalhava generosa e incansavelmente para proporcionar 

essa felicidade às pessoas em seu círculo. Com a renda de seus livros, comprou uma casa em 

Manchester, Inglaterra, para primos distantes e outra em Londres para as solteironas 

empobrecidas cuja escola ela havia frequentado quando criança. Uma vez, alugou uma casa de 

campo magnífica em Kent, com dezoito quartos, encheu-a de convidados e assumiu o papel de 

benfeitora local, visitando os casebres da vizinhança e oferecendo festas e regalos para as 

crianças da aldeia, com grande sucesso.  

Mesmo nas circunstâncias mais trágicas, a sra. Burnett sempre tentava criar felicidade. 

Quando Lionel, seu filho mais velho, contraiu uma tuberculose fatal, ela comprou brinquedos 

caros de lojas londrinas para ele e passava dia e noite a seu lado, sempre calma e alegre, 

fervorosamente determinada a não deixar que o filho percebesse que havia algo de grave se 

passando com ele.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 O MORRO DOS VENTOS UIVANTES14 

Emily Brontë 

 

Apresentação 
Guilherme da Silva Braga15 

 

É verdade que me considero uma pessoa equilibrada e sensata, não por viver entre as 

montanhas e ver sempre as mesmas caras e os mesmos acontecimentos ano após ano; 

mas porque uma disciplina rigorosa ensinou-me a sabedoria; e li mais do que o senhor 

pode imaginar, sr. Lockwood. Seria impossível encontrar nesta biblioteca um livro que eu 

não tenha folheado e do qual não tenha aprendido alguma coisa útil; a não ser na 

estante de livros gregos e latinos e na dos franceses... mas estes eu sei diferenciar uns 

dos outros: é o máximo que o senhor pode esperar da filha de um homem pobre.  

– Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes 

 

As irmãs Charlotte (1816-1855), Emily (1818-1848) e Anne Brontë (1820-1849) cresceram 

– ao lado do irmão Branwell – no remoto vilarejo rural de Hwaworth, em Yorkshire. O 

ambiente, segundo Charlotte escreveu mais tarde ao recordar a infância, tinha poucos 

atrativos para as crianças.  

 

Dependíamos totalmente de nós mesmos e uns dos outros, dos livros e do estudo para 

encontrar diversões e ocupações na vida. O estímulo mais elevado, bem como o prazer 
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mais vivo que conhecemos da infância em diante residia em nossos primeiros esforços na 

composição literária.  

 

A pacata vida no campo e a ausência de companhias, no entanto, eram de certa forma 

compensadas pelo grande incentivo à fantasia que recebiam na biblioteca do pai, onde 

desfrutavam de uma liberdade rara – em pleno século XIX – na escolha das leituras: tinham 

acesso a praticamente todos os livros, e a única proibição recaía justamente sobre as “histórias 

de amor volúveis” das revistas femininas – o que deixa claros os pendores literários de Patrick 

Brontë, que além de chefe da família era autor de obras em prosa e verso. Assim, as crianças 

tiveram acesso desde cedo não apenas a clássicos como as Fábulas de Esopo ou As mil e uma 

noites, mas também a certos autores capazes de provocar desconforto nos sensíveis gostos 

vitorianos – como Shakespeare, Wordsworth e Byron, entre muitos outros. A curiosidade e o 

livre acesso aos livros chegaram a tal ponto que pelo menos Charlotte teve a oportunidade de 

ler alguns dos temíveis “romances franceses” que tanto atentavam contra o recato das moças 

na época.  

A história do amadurecimento literário das crianças parece um conto de fadas: em 1826, 

Patrick deu ao filho Branwell um conjunto de doze soldadinhos de chumbo. As crianças 

escolheram nomes para os brinquedos e, a partir de então, começaram a  criar e encenar 

histórias usando-os como os personagens. Logo as encenações improvisadas deram lugar a 

peças teatrais, e três anos depois o script das histórias e das peças passou a ser registrado em 

minúsculas folhas de papel, que a seguir eram encadernadas em livros.  

Em 1845, passados vários anos durante os quais os quatro dedicaram-se a escrever as 

sagas de Gondal e Angria – mundos imaginários em que misturavam elementos ficcionais e 

fantásticos a personagens e eventos históricos e políticos reais –, Charlotte um dia descobriu, 

por acaso, “um volume de versos na caligrafia da minha irmã”. Impressionada com a qualidade 

dos poemas e tomada por “uma profunda convicção de que aquelas não eram efusões 

comuns”, mencionou a descoberta a Emily, a autora dos versos, que, sempre muito discreta, 

reagiu com desagrado a esta invasão de privacidade. Mesmo assim, alguns dias mais tarde 

Charlotte a havia convencido de que os versos eram dignos de figurar em um livro; e, ao 

perceber a satisfação de Charlotte com a descoberta, Anne também resolveu mostrar-lhe os 

versos que tinha na gaveta. O resultado veio à luz em maio do ano seguinte: um volume de 

poemas escrito a seis mãos e publicado, a pedido de Emily, sob os andróginos pseudônimos de 

Currer, Ellis e Acton Bell.  

As vendas foram pífias, mas o livro recebeu algumas criticas favoráveis – um incentivo 

que, em abril do mesmo ano, levou “Currer”, “Ellis” e “Acton” a oferecer aos editores “uma 

obra de ficção, consistindo de três narrativas distintas e independentes que pode ser publicada 

como uma obra em três volumes, qual os romances convencionais, ou em separado, como 

volumes avulsos, conforme seja mais conveniente.” A estratégia das irmãs consistia em 

oferecer O professor, de Charlotte, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily e Agnes Grey, de 

Anne no formato conhecido como three-decker – os três volumes em que muitos romances do 

século XIX eram corriqueiramente divididos e comercializados a fim de assegurar maior 

circulação nas bibliotecas. A proposta foi rejeitada, mas as irmãs não perderam o ânimo e 

contataram vários outros editores até que Thomas Newby dispôs-se a publicar as obras de 

Emily e Anne – recusando, porém, O professor de Charlotte.  



 
 

18 
 

Com o aceite dos romances escritos pelas irmãs, Charlotte continuou sozinha em busca de 

um editor interessado em O professor. Não obteve o sucesso esperado, mas recebeu do editor 

George Smith uma carta que, embora trouxesse uma recusa,  

 

Discutia os méritos e os deméritos [da narrativa] com tanta cortesia, tanta consideração, 

em uma veia tão racional e segundo critérios tão esclarecidos que a própria recusa 

entusiasmou o autor mais do que o teria feito um aceite expresso em termos vulgares.  

 

Smith acrescentou que, se Charlotte viesse a escrever um romance em três volumes, 

gostaria de ler o manuscrito. Como já estivesse trabalhando em Jane Eyre, dentro de um mês 

ela tratou de dar os toques finais no livro e enviá-lo à apreciação do editor, que o publicou em 

outubro de 1847. As obras de Emily e Anne chegaram ao público em dezembro do mesmo ano.  

O Morro dos Ventos Uivantes e Jane Eyre venderam bem e causaram sensação nos 

círculos literários, despertando o interesso até mesmo de grandes autores como Thackeray e 

George Eliot. Uma das inúmeras discussões suscitadas pelas obras dizia respeito à identidade 

de “Currer”, “Ellis” e “Acton”: os pseudônimos adotados pelas irmãs Brontë suscitaram 

inúmeras especulações e confusões, tanto acidentais como intencionais. Para começar, não se 

sabia se os andróginos “Bell” eram homens ou mulheres, tampouco quantos eram. Certos 

rumores davam conta de que o segundo romance de Anne – A moradora de Wildfell Hall – fora 

escrito pela única pessoa responsável pela autoria de todas as obras dos Bell, enquanto outros 

afirmavam que O Morro dos Ventos Uivantes seria um romance anterior e mais rústico saído 

da mesma pena que havia escrito Jane Eyre. 

Charlotte tentou esclarecer a diferente autoria das obras sem revelar a identidade real 

das irmãs (nem a própria) em 1848, no prefácio à terceira edição de Jane Eyre. No entanto, só 

conseguiu elucidar os fatos em 1850, na breve notícia biográfica que acompanhou a nova 

edição de Agnes Grey e O Morro dos Ventos Uivantes, quando – ainda como “Currer Bell” – 

revelou ao grande público os verdadeiros nomes das duas jovens irmãs, que então dormiam o 

sono tranquilo no silêncio da terra.  

q 

Em 1847, quando O Morro dos Ventos Uivantes foi publicado, ainda vigorava a convenção 

segundo a qual os romances deviam servir para a formação e a edificação moral dos leitores. 

Assim, a obra de Emily Brontë foi recebida com certa desconfiança, pois, ainda que muitos 

percebessem a força que emanava dessas páginas, a história parecia desenrolar-se em um 

incômodo universo desprovido de princípios morais, em que a linha entre o bem e o mal é 

difusa e as motivações dos personagens parecem, a um só tempo, compreensíveis e atrozes.  

As contradições e indecisões que perpassam o texto resultam em vários obstáculos à 

interpretação do romance, o que levou os comentaristas da época a ver “um grande poder no 

livro, ainda que um poder sem propósito” ou “ uma espécie de poder em estado bruto – uma 

força inconsciente, da qual o detentor jamais parece tirar o melhor proveito”. Até mesmo 

George Elliot chegou a afirmar a respeito da obra que “Todo sacrifício é bom – mas seria 
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razoável esperar que fosse motivado por uma causa mais nobre do que uma lei diabólica que 

acorrenta o corpo e a alma de um homem a uma carcaça em putrefação”.  

Esses conflitos no plano moral, no entanto, não são a única fonte de incertezas em O 

Morro dos Ventos Uivantes: outro complicador importante é a própria estrutura narrativa da 

obra.  

Logo no início do livro, o sr. Lockwood aluga a Granja da Cruz do Tordo e resolve visitar o 

proprietário Heathcliff, que habita a propriedade que dá nome ao romance na companhia de 

um jovem rústico, de uma moça temperamental e de um criado grosseiro. Logo fica claro para 

Lockwood que essa visita não é nem um pouco bem-vinda, porém uma nevasca obriga-o a 

pedir abrigo na casa, onde passa uma noite muito atribulada – não apenas pela evidente má-

vontade com que todos o recebem, mas também devido a uma estranha aparição 

fantasmagórica.  

No dia seguinte, quando Lockwood retorna à Granja da Cruz do Tordo e relata tudo o que 

aconteceu à criada Nelly Dean, a mulher começa a lhe contar a turbulenta história de 

Heathcliff e das famílias Linton e Earnshaw.  

Nesse ponto ocorre algo muito interessante: Lockwood, por assim dizer, cede o posto de 

narrador a Nelly – o que se percebe na pontuação do romance, que deste ponto em diante 

abandona os travessões nas falas da criada, mas também na voz distinta dos dois personagens. 

O resultado é uma narrativa dentro de uma narrativa que tem o efeito de manter o leitor dois 

graus afastado dos eventos narrados e, portanto, em acesso direto aos pensamentos e 

sensações dos personagens.  

A história contada por Nelly em flashback gira em torno de Catherine Earnshaw e do 

irmão de criação Heathcliff. Ainda na infância, os dois tornaram-se companheiros inseparáveis, 

porém mais tarde uma difícil escolha feita por Catherine provoca a avassaladora vingança de 

Heathcliff, que acaba se transformando em um dos vilões mais brutais e truculentos da 

literatura.  

Apesar de toda a violência do romance, criticada no século XIX e impressionante até 

mesmo para os padrões atuais vale notar que uma das cenas finais em O Morro dos Ventos 

Uivantes é um idílio de amor desesperado graças ao poder transformador dos livros – um 

poder demonstrado de maneira ainda mais cabal na posteridade por Emilu Brontë, que, morta 

aos trinta anos, deixou como legado um único romance que venceu o tempo e ainda hoje se 

ergue “colossal, obscuro e ameaçador, meio estátua, meio rocha” em nossa imaginação.  

 

 

Porto Alegre, fevereiro de 2011 
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O RETRATO DE DORIAN GRAY16 

Oscar Wilde 

 

Introdução 
 

A versão apresentada nesta edição é uma versão bilíngue da primeira publicação impressa 

pela “Lippincott’s Monthly Magazine” e escrita por Wilde, em 1980, sem as alterações 

inseridas na versão inglesa de 1891. 

“O Retrato de Dorian Gray” é o único romance produzido por Oscar Wilde, escrito 

inicialmente para uma revista literária norte-americana, a “Lippincott’s Monthly Magazine”, 

em 1890. Oscar Wilde já era muito conhecido do público norte-americano desde 1882 quando 

foi convidado para ir aos Estados Unidos e palestrar sobre o recém-criado movimento do 

Esteticismo, onde se tornou o principal divulgador das ideias de renovação artística. 

As bases do Esteticismo foram desenvolvidas principalmente por Walter Pater, professor 

de Estética da Universidade de Oxford, cuja obra “Studies in the History of Renaissance”, de 

1873, influenciaria toda uma geração de escritores, pintores e artistas, entre eles o próprio 

Wilde. O movimento defendia o ‘belo’ como única solução contra tudo o que considerava 

denegrir a sociedade da época, onde em suas manifestações mais fortes, os valores estéticos 

têm predominância sobre tidos os demais aspectos a vida, numa atitude elitista em relação à 

arte. Esse movimento, que contava com grande influência sobre toda uma nova geração de 

intelectuais e artistas britânicos, visava transformar o tradicionalismo na época vitoriana, 

dando um tom de vanguarda às artes. Além de Wilde, seus principais representantes são os 

pintores pré-rafaelistas, Dante, Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, além de James Whistler 

e os teóricos John Ruskin e William Morris.  

Em 1889, J. M. Stoddart, um dos sócios da Lippincott, se encontrava em Londres para 

coletar e contratar pequenos romances e contos para serem publicados em sua revista. Na 

ocasião conheceu pessoalmente Wilde e lhe encomendou uma obra que retratasse o 

pensamento do Esteticismo. Segundo o biógrafo Phillippe Julian, em sua obra, “Oscar Wilde”, 

                                                           
16

 WILDE, Oscar. O retrato de Dorian Gray. Traduzido por Marcella Furtado. São Paulo: Landmark, 2009. 



 
 

21 
 

Wilde desenvolveu a trama de “O Retrato de Dorian Gray” a partir de um acontecimento 

verdadeiro ocorrido com o escritor alguns anos antes: por volta de 1884, Oscar Wilde foi 

convidado ao estúdio do pintor Basil Ward, onde o mesmo estava finalizando uma pintura de 

um jovem modelo. Quando a obra foi finalmente completada, Wilde teria dito: “é uma pena 

que tal gloriosa criatura um dia envelheça.” O pintor concordou com sua opinião, respondendo 

“seria maravilhoso se ele pudesse permanecer exatamente como ele é; a imagem do quadro 

que deveria ganhar as marcas do tempo”. Valendo-se desse acontecimento, Wilde 

desenvolveu um pequeno romance que retratava alguns dos conceitos desenvolvidos pelo 

movimento e apresentava uma história unida aos conceitos da vida dupla, publicado na edição 

de 20 de junho de 1890.  

Deste modo, o Esteticismo é um dos temas mais fortes no romance, bem como a visão de 

uma vida dupla empreendida pelo personagem principal, Dorian Gray: apesar de ser um 

adepto do hedonismo, Gray mantém um certo conservadorismo externo diante da sociedade 

vitoriana da qual faz parte, ao mesmo tempo em que desfruta de uma terrível aproximação 

das sensações apresentadas por sua vida dupla, da qual não consegue se afastar. Gray, por 

exemplo, comparece às reuniões da sociedade londrina vinte e quatro horas após ter cometido 

um dos seus inúmeros assassinatos.  

Esta duplicidade indulgência são mais evidentes na descrição das inúmeras visitas à 

Londres, demonstrando as diferenças e os conflitos existentes em uma cidade em constante 

transformação econômica e social. Através de Lorde Henry Wotton, Wilde apresenta uma 

visão da burguesia inglesa sobre as classes menos favorecidas “o crime pertence 

exclusivamente às ordens mais baixas, e imagino que o crime represente para elas o mesmo 

que a arte é para nós, simplesmente um método de busca por sensações extraordinárias”. A 

partir disso, Wilde demonstra que Gray é a síntese entre o criminoso e o esteta, o ponto de 

encontro entre as várias classes sociais que coexistem na Inglaterra dos finais do século XIX. 

Este tema acaba por ser recorrente em toda a literatura gótica ao longo do século XIX, da qual 

“O Retrato de Dorian Gray” é o seu último representante.  

De certo modo, a trama desenvolvida por Wilde acaba por se referir a um outro romance 

contemporâneo seu, de autoria do escritor escocês Robert Louis Stevenson – “O Estranho caso 

do Doutor Jekyll e do Senhor Hyde”: o que nesse último é demonstrado como sendo uma 

divisão intrínseca à personalidade humana, e com isso busca a primordial dos ensaios 

científicos do personagem Henry Jekyll, em “Dorian Gray”, Wilde apresenta através de Gray 

como essas duas partes divergentes de sua personalidade tentam coexistir. Gray chega a 

comentar que apesar das aparências, cada um de nós possui em si mesmo, um pouco do Céu e 

do Inferno. Devido a essa observação e outras ao longo do romance, Wilde foi acusado de ser 

um mero compilador de estilos e conteúdos, empregando livremente opiniões, personagens e 

características de outros autores como Honoré de Balzac, Robert Louis Stevenson, Edgard 

Allan Poe e Arthur Conan Doyle.  

O romance ampliado foi publicado no ano seguinte, em abril de 1891, pela casa editorial 

inglesa “Ward, Lock and Bowden Company”; nesta versão, Wilde transformou os treze 

capítulos originais passando para vinte, em virtude de uma série de exigências que os editores 

ingleses realizaram no sentido de se suavizar a trama, sem contudo se perder o foco principal 

da história: Wilde inseriu quatro novos capítulos – os capítulos 3, 5, 15 e 18 da versão de 1891 

– e dividiu o capítulo da versão de 1890, em dois.  
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As mudanças mais profundas foram no sentido de se “abrandar” a influência negativa de 

Lorde Henry sobre Gray, bem como alguns aspectos das relações entre os personagens ao 

longo da trama. Wilde também tentou moderar as relações entre certos personagens, 

principalmente o relacionamento entre o pintor Basil Hallward e a influência de Lorde Henry e 

o personagem de Dorian Gray. Mais tarde, durante as sessões do julgamento de 1895 que o 

levariam à prisão, Wilde testemunhou que grandes partes das mudanças foram empreendidas 

após o autor ter recebido uma série de correspondências encaminhadas por seu antigo 

professor de Estética da Universidade de Oxford e seu amigo, Walter Pater.  

Algumas dessas alterações ocorreram principalmente por iniciativa de Wilde e outras por 

influência de seus editores, tanto o inglês quanto o norte-americano. Na versão de 1890, 

Wilde apresenta uma série de referências a um livro fictício chamado “Le Secret de Raoul”, do 

também autor fictício Catulle Serrazin. Gray se refere constantemente a este livro na versão de 

1890, demonstrando sua tendência a crueldade. Tanto o livro quanto seu autor continuara a 

serem referidos na versão de 1891, sem contudo serem nomeados na trama.  

As alterações desenvolvidas por Wilde em sua segunda versão também pretenderam 

“remover o brilho de Gray como personagem”, apresentando maiores detalhes sobre seu 

passado e suas origens e tornando mais crível a transformação psicológica do personagem ao 

longo da história. No capítulo 3 da nova versão, Wilde apresenta a origem de Gray, 

demonstrando que o mesmo era fruto da fuga e casamento da filha de um arrogante nobre 

inglês, que manipulara a sociedade no sentido de acabar com este relacionamento. O avô de 

Gray teria contratado uma pessoa para desafiar o genro em um duelo e dessa contenda 

resultou a morte do mesmo; do desgosto da perda do marido, a mãe de Gray viria a falecer 

logo depois, ficando o menino sob a responsabilidade do avô.  

No novo capítulo 5, Wilde apresenta a família de Sibyl Vane, demonstrando o quanto Gray 

estava envolvido com a infantil e pouco talentosa atriz londrina, e as preocupações de sua mãe 

com este relacionamento tão repentino e inconsequente; é apresentado também um novo 

personagem que não existia na versão de 1890, James Vane, irmão de Sibyl: Wilde o introduz 

na história para balancear a trama, enfatizando as diferenças entre as personalidades de Gray 

e James Vane, dando uma visão tipicamente vitoriana à história em uma tentativa de diminuir 

a controvérsia em torno do livro.  

Além dessas mudanças, Wilde apresenta um “Prefácio” à obra, um manifesto à Estética 

composto por vinte e quatro aforismos, sendo sua resposta pessoal aos críticos ingleses que 

consideram a versão de 1890 um conto escandaloso e repleto de imoralidades. Wilde e outros 

devotos à filosofia acreditavam que a arte possui um valor intrínseco, não possuindo outro 

propósito senão o de cultuar apenas a Beleza. Suas argumentações entraram em choque com 

a posição corrente da sociedade vitoriana, onde a arte não é apenas um meio de se propagar a 

moralidade mas também um meio de reforçá-la. É notório o posicionamento de Wilde, 

apresentado através de um de seus personagens, ao declarar que “os livros que o mundo 

chama de imorais são aqueles que apresentam ao mundo as vergonhas de sua própria 

existência”. Dado o caráter inovador e provocador do seu “Prefácio” para a edição de 1891, 

apresentaremos também nesta edição.  

Os fatos e opiniões que Wilde apresenta em defesa de seu romance são exemplos de seus 

golpes severos à hipocrisia artística inglesa, que ele julgava pretensiosa e convencionalmente 

tediosa. Principalmente através de Lorde Henry, Wilde apresenta seu posicionamento crítico à 

sociedade vitoriana, amplamente desenvolvidos também em suas inúmeras peças teatrais:  
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“Um artista, meu caro senhor, não possui afinidade ética com tudo. A virtude e a 

fraqueza são para ele simplesmente o que as cores de uma paleta são para um pintor”. 

“O público inglês não possui qualquer interesse em uma obra de arte até que lhe seja 

informado que esta mesma obra é imoral”. 

“Não desejo ser um escritor popular. Isso seria bom demais para as massas”. 

“O crítico deve educar o público; mas o artista deve educar o crítico”. 

O lançamento de “O Retrato de Dorian Gray” fez com que seu autor se tornasse ainda 

mais admirado e famoso, no entanto, no seu apogeu literário, começaram a surgir os 

problemas pessoais aliados aos seus posicionamentos audaciosos para a época, o que 

desafiava a moralidade da aristocracia inglesa. Seu envolvimento com Lorde Alfred Douglas o 

levaria à ruína: o pai de Lorde Douglas, o marquês de Queensberry, sabendo do envolvimento 

do seu filho com o escritor, enviou uma carta ao escritor endereçada a “Oscar Wilde, o 

conhecido Sodomita”. O escritor decidiu processar o marquês por difamação; em seguida, 

tentou mudar de ideia desistir do processo, visto que muitos rumores pairavam sobre sua 

própria conduta, mas era tarde demais e as provas apresentadas sobre seu comportamento 

começaram a aparecer e um novo processo foi instaurado contra ele. Nesse processo, o 

tribunal também se valeu das ideias apresentadas em “O Retrato de Dorian Gray” como forma 

de justificar o caráter corruptor das ideias de Wilde, principalmente entre a juventude 

aristocrática inglesa. 

“O Retrato de Dorian Gray” é uma obra que se pode considerar imprescindível não por ser 

de caráter genial, digno dos mais constantes louvores, mas sim por possuir uma história que 

acabou por se tornar um dos cânones da literatura ocidental, sendo impossível não se 

degustar o tempo ganho a ler este adorável romance. 

 

 

 

 

Prefácio17 

Oscar Wilde 

 

O artista é o criador de coisas belas. Revelar a arte e ocultar o artista é o objetivo da arte. 

O crítico é aquele que pode traduzir de outro modo ou em um novo material suas impressões 

sobre as coisas belas.  

As formas mais elevadas ou baixas da crítica é um modo de autobiografia. Aqueles que 

encontram significados feios nas coisas belas são corruptos e sem serem charmosos. Isto é um 

defeito.  

Aqueles que encontram significados belos nas coisas belas são aqueles que cultivam. Para 

esses há esperança. Eles são os eleitos para quem as coisas belas significam apenas a beleza.  

                                                           
17

 Prefácio à segunda edição revisada pelo autor e publicada em abril de 1891 pela Ward, Lock and 
Bowden Company.  
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Não existem fatos morais ou imorais em um livro. Os livros são apenas bem ou mal 

escritos. Isto é tudo.  

O ódio do século XIX pelo realismo é a raiva de Calibã18 ao ver seu próprio rosto em um 

espelho.  

 O ódio do século XIX pelo romantismo é a raiva de Calibã ao não ver o seu próprio rosto 

em um espelho. A vida moral dos homens forma as partes do tema de um artista, mas a 

moralidade da arte consiste do perfeito uso de um meio imperfeito. Nenhum artista deseja 

provar nada. Mesmo as coisas que são verdadeiras podem ser provadas. Nenhum artista 

possui compreensão da ética. Uma compreensão da ética em um artista é um maneirismo 

imperdoável de estilo. Do mesmo modo, nenhum artista é mórbido. O artista pode expressar 

todas as coisas. O pensamento e a linguagem são os instrumentos artísticos de uma arte. O 

vício e a virtude são os materiais artísticos para a arte. A partir do ponto de vista da forma, a 

tipologia de todas as artes é a arte do músico. DO ponto de vista do sentimento, o ofício do 

ator é a tipologia. Toda arte por si é superfície e símbolo. Aqueles que vão além da superfície o 

fazem sob seu próprio risco. Aqueles que desvendam o símbolo o fazem sob seu próprio risco. 

É o espectador e não a vida que a arte realmente espelha. A diversidade de opinião sobre o 

trabalho é novo, complexo e vital. Quando os críticos divergem, o artista permanece de acordo 

com ele mesmo. Nós podemos perdoar um homem por tornar algo útil mesmo que ele não a 

admire. A única desculpa para se produzir algo inútil é aquilo que se admira intensamente.  

Toda forma de arte é completamente inútil.  

 

Oscar Wilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Calibã: personagem, de William Shakespeare, em “A Tempestade”, apresentado como um escravo 
selvagem e deformado. Ao longo da peça, ele é tratado com desdém e alvo de chacota por parte dos 
outros personagens, entretanto através dele é que vemos um dos trechos mais comoventes da peça.  
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OS MISERÁVEIS19 

Victor Hugo 

Um novo olhar20 
Renato Janine Ribeiro 

 

A miséria é um tema novo, no século XIX. Como realidade, é bem antiga, mas a novidade 

é ela se tornar tema, isto é, aparecer como algo que causa escândalo e que, dizem cada vez 

mais romancistas e cientistas sociais, pode – e deve – ser superado. Luís XIV, conforme alguns 

historiadores, estava consciente da miséria que grassava em seu reino, na segunda metade do 

século XVII; isso não o impedia de prodigar luxo, a si mesmo e a seus próximos; simplesmente, 

não acreditava que pudesse fazer o que fosse contra a pobreza. Mas os tempos mudaram. A 

principal causa da mudança está talvez nas enormes migrações do campo para a cidade, que 

marcaram esse período de guerras e de industrialização, que foi o começo do século XIX, 

deslocando gigantescos contingentes de homens e mulheres. Estes deixavam o campo, no qual 

tinham um certo endereço, onde, embora vivessem em condições modestas, dificilmente lhes  

faltava moradia (ainda que o mesmo nem sempre se pudesse dizer da comida), e iam para 

cidades onde emprego, residência e alimentação eram precários e, eventualmente, até 

inexistentes. Tal processo não é privilégio de um só país: em Os miseráveis, veremos sua 

realização francesa, mas, se lermos Charles Dickens, teremos sua versão inglesa. É isso o que 

permite falar de um espetáculo da pobreza, na Londres e na Paris do século XIX21. 

Podemos abordar esse tema por um ângulo preciso, o da mudança no olhar. Victor Hugo 

é quem o observa, por volta de 1840. A essa época, ele frequenta os poderosos, melhor 

dizendo, o Rei Luís Filipe e sua família; é Par de França e, nessa qualidade, membro da Câmara 

Alta. Já é escritor respeitado e toma algumas posições que farão parte de sua fama, como por 

exemplo a oposição à pena de morte. É a Câmara dos Pares que julga quem tenta assassinar o 

rei, coisa que acontece algumas vezes sob o reinado de Luís Filipe. Contrário à guilhotina, ainda 

assim Victor Hugo anota com certo alívio que o regicida não está mais submetido à antiga 

                                                           
19

 HUGO, Victor. Os miseráveis. Traduzido por Frederico Oznam Pessoa de Barrros. 4 ed. São Paulo: 
Cosac Naify. 2012. 
20

 Excerto do prefácio original. 
21

 Valho-me aqui do título do belo livro de Maria Stella Bresciano, Londres e Paris no século XIX: o 
espetáculo da pobreza. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
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punição do parricida, que tinha a mão amputada, no cadafalso, antes de lhe cortarem a 

cabeça.   

Mas o grande poeta ainda se mostra, no tocante à pobreza, bastante ingênuo. E o 

exemplo disso  é que o incomode a percepção de um novo olhar, o dos pobres sobre os ricos. 

Numa festa dada pela monarquia, por exemplo, percebe que os pobres – do lado de fora da 

cerca – olham com rancor para o luxo que se ostenta nas roupas, nos comes e nos bebes dois 

privilegiados. Comenta Hugo: “Eles não entendem que é o consumo dos mais ricos que lhes dá 

trabalho e emprego”. Nada de notável nesse comentário, absolutamente conservador, 

superado do ponto de vista econômico. Podia valer para as condições políticas do Antigo 

regime, da monarquia sustentada em seus privilégios, mas já não serve para um tempo em 

que os direitos passam a ser o fundamento da política.  

Um tempo depois, porém, um segundo olhar marca-o. É o de um pobre vendo um rico 

que desce de uma carruagem, no centro de Paris. Faísca ódio no olho do pobre. Penso que é 

então que Victor Hugo se dá conta dos conflitos sociais em torno da miséria. Deixa de censurar 

o pobre por não respeitar quem lhe dá emprego, e começa a compreender o peso das lutas 

sociais. Lamenta esse fato, continua talvez acreditando que a riqu7eza e mesmo o consumo 

suntuário dão pão aos pobres – mas percebe, o que é importantíssimo, a radicalidade desse 

olhar crispado de ódio.  

Certamente, para quem lê a história a posteriori, e além disso conhece Marx, Victor Hugo 

pode parecer superficial. Aliás, nas primeiras e nas últimas páginas de O dezoito brumário de 

Luís Bonaparte, obra de Marx publicada no começo de 1852, Victor Hugo se vê questionado – 

ou, se não ele, pelo menos suas psoturas. Viu o golpe de Estado de Luís Napoleão Bonaparte, 

em dezembro de 1851, como algo inesperado (um raio em céu azul). Conclamou o povo de 

Paris a se revoltar contra o golpe, e isso quando as bases sociais para tal resistência já estavam 

eliminadas. São dois pontos que Marx critica ou ridiculariza.22 Mas tais críticas importam 

relativamente pouco, porque o mínimo a dizer delas é que são anacrônicas: Victor Hugo oi o 

maior responsável por se constituir, na França e num mundo inteiro que lia e sentia com base 

na cultura francesa, uma preocupação com a miséria. Com ele, não só se deslancha esse tema 

como, além disso, se assume uma fisionomia compassiva, solidária.  

 

] 
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 O dezoito brumário é uma obra importante, e já lhe dediquei um artigo “O novo e o páthos (em torno 
de O dezoito brumário)”, In A última razão dos reis, São Paulo, Companhia das Letras, 1993, 1ª 
reimpressão 2002. Mas não deve ser superestimada. A análise cheia de desprezo que volta a Napoleão 
III não se justifica. O imperador presidiu um desenvolvimento econômico importante e, não fosse ter 
sido derrotado na Guerra Franco-Prussiana de 1870, os marxistas não poderiam ler seu reinado com o 
sarcasmo de O dezoito brumário. E tampouco se justifica o desdém que o mesmo Marx volta à II 
República (1848-51), por sua vida tão curta, a seu ver fruto da pouca radicalidade no trato das questões 
sociais, depois do estudo de Maurice Agulhon, 1848 ou o aprendizado da República, ela pode ser 
considerada com a experiência histórica que dissociou a Repúbica e o Terror, que aboliu a pena de 
morte em matéria política, em sua, que preparou a França para a consolidação republicana que se dará 
a partir da década de 70. 
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Prefácio 
 Victor Hugo  

 

Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência 

em plena civilização, de verdadeiros infernos, e desvirtuando, por humana fatalidade, um 

destino por natureza divino; enquanto os três problemas do século – a degradação do homem 

pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância – 

não forem resolvidos; enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social; e outras 

palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância 

e miséria, livros como este não serão inúteis.  

 

Victor Hugo 

Hauteville-House, 1862.23 
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 Hauteville-House: mansão comprada por Victor Hugo em Guernesey, pequena ilha inglesa no mar da 
Mancha, onde passou a maior parte de seu exílio, provocado por sua oposição ao golte de estado que 
levou ao poder Luís Bonaparte, Napoleão III.  
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