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Oscar Wilde acerca de valores vitorianos. Trabalho de conclusão de curso
(Licenciatura em Letras Português/Inglês)  Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, Pato Branco, 2021.
RESUMO
A Inglaterra do século XIX, sob o reinado da rainha Vitória, de 1837 a 1901,
apresentase como o contexto social para o início da revolução industrial, que
promove o desenvolvimento tecnológico, material e dos meios de produção.
Consequentemente, esse mesmo modelo de prosperidade impulsiona o
capitalismo emergente da época, incrementando a diferença entre classes, onde
vigoram valores altamente patriarcais e de natureza excludente. Considerando
tal recorte histórico, Oscar Wilde – ao lado de outros autores como Charles
Dickens, Jane Austen ou Charlotte Brontë – apresenta relevantes críticas ao
sistema vigente. Essa denúncia acerca da opressão moral e exclusão de
minorias acaba por resultar, inclusive, na marginalização dos próprios autores.
Em especial, por variados motivos, no panteão de grandes autores
marginalizados por produzirem obras de teor desafiador, surge a figura de Wilde:
dândi, flâneur, homossexual, que rompe com o conformismo aristocrático ao qual
poderia ter se acomodado seguramente, preferindo usar de sua sagacidade e
talento para exprimir uma visão de mundo que preza pela beleza e satiriza – vide
obras como A importância de ser prudente, A decadência da mentira, ou mesmo
A alma do homem sob o socialismo – o status quo de sua época. A temática
geral deste projeto de pesquisa, portanto, abrange diversos aspectos de
natureza moral abordados nas peças de costumes wildianas no século XIX. Tais
aspectos tratam de características críticas e sociais dos textos, isto é, a sua
intenção no sistema aristocrático vigente na Inglaterra Vitoriana. Explorarseá,
portanto, acerca da falsa moralidade satirizada por Wilde, abordando as
instituições vitorianas (como a Igreja, a Escola, etc.) que corroboravam e
fortificavam a questionável moral e o sistema patriarcal da época. Este estudo
ainda persegue aspectos filosóficos, através de obras de Friedrich Nietzsche,
assim como aspectos estéticoliterários, como o uso de figuras de linguagem,
antítese, ironia, sarcasmo e, especialmente, paradoxos, que apontam para as
marcas da literatura do autor, bem como para seu posicionamento frente à
moralidade britânica vitoriana. Os aspectos estéticoliterários se relacionam
diretamente com os argumentos críticos e sociais na medida em que estes são
usados como ferramentas de linguagem para satirizar e escarnecer as
contradições da sociedade da época, expondo a fragilidade de suas ditas
virtudes.
Palavraschave: Moralidade, Peças de costumes, Oscar Wilde, Friedrich
Nietzsche Decadentismo, Esteticismo.

PEDRO, Matheus Queiroz. The decay of morals: Oscar Wilde's questioning
regarding the Victorian values. Final Paper (Degree in Languages
Portuguese/English)  Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato
Branco, 2021.
ABSTRACT
Nineteenthcentury England, under the reign of Queen Victoria, from 1837 to
1901, presents itself as the social context for the beginning of the industrial
revolution, which promotes technological, material and production means
development. Consequently, this same prosperity model drives the emerging
capitalism of the time, increasing the difference between classes, where highly
patriarchal and exclusionary values prevail. Summarizing this historical clipping,
Oscar Wilde  along with other authors such as Charles Dickens, Jane Austen or
Charlotte Brontë – presents relevant criticisms about the ongoing system. This
denunciation of moral oppression and the exclusion of minorities ends up even
resulting in the marginalization of the authors themselves. In particular, for
various reasons, in the pantheon of great authors marginalized for producing
works of challenging content, the figure of Wilde appears: dandy, flâneur,
homosexual, who breaks with the aristocratic conformism to which he could have
safely accommodated himself, preferring to use wit and talent to express a
worldview that values beauty and satirizes – as seen in works such as The
Importance of Being Ernest, The Decay of Lying or even The Soul of Man Under
Socialism – the status quo of his time. The general theme of this research,
therefore, encompasses several aspects of moral nature defined in Oscar Wilde's
comedies of society in the 19th century. Such aspects deal with critical and social
characteristics of the texts, that is, their intention regarding the aristocratic system
in Victorian England. The research shall explore, therefore, about the false
morality satirized by Wilde, approaching the Victorian institutions (such as the
Church, the School, etc.) that corroborated and strengthened the questionable
morality and the patriarchal system of the time. This study also pursues
philosophical aspects through the works of Friedrich Nietzsche, as well as
aestheticliterary aspects, such as the use of figures of speech, antithesis, irony,
sarcasm and, especially, paradoxes, which point to the marks of the author's
literature, as well as to his position in relation to Victorian British morality. The
aestheticliterary aspects are directly related to the critical and social arguments
insofar as these are used as language tools to satirize and mock the
contradictions of society at the time, exposing the fragility of its socalled virtues.
Keywords: Morality, Comedies of Society, Oscar Wilde, Friedrich Nietzsche,
Decadentism, Aestheticism.
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INTRODUÇÃO

Para delimitar o tema em sua especificidade, compete examinar os
elementos constituintes da formação da moral particular de Wilde, tal qual o
reflexo de tais subsídios em suas obras e a crítica aos falsos e restritivos códigos
sociais e morais da Inglaterra vitoriana.
Com isso, emergem ainda na discussão e pesquisa outros pormenores da
rica obra Wildiana, como a denúncia da opressão sofrida por minorias e pela
classe trabalhadora britânica, o papel social feminino e suas repressões, a
decadência da sociedade vitoriana maquiada pelo luxo e pela manutenção da
reputação aristocrática, assim como o fator do esteticismo como forma de
protesto, que tem como resultado o estilo de vida dândi/flâneur, ostentado por
Wilde, tendo em vista a influência da estética decadentista em sua vida e obra.
Como nos elucida Antonio Carlos Gil em sua obra Como elaborar projetos
de pesquisa, uma das possíveis razões pelo impulso de um projeto de pesquisa
seria o fato de “um pesquisador interessarse [...] pela descrição de determinado
fenômeno. Como, por exemplo, verificar as características socioeconômicas de
uma população” (GIL, 1991, p. 26). Tendo em vista tal aspecto, uma das
problemáticas do presente trabalho trata, exatamente, da discussão e
investigação dos valores morais vigentes na Inglaterra Vitoriana no século XIX –
período vivido pelo autor sobre o qual os seguintes estudos foram efetuados.
Tratando ainda das considerações de Gil (1991, p. 25), o autor sugere
também que “[u]m pesquisador pode interessarse por áreas já exploradas, com
o objetivo de determinar com maior especificidade”. À vista disso, a seguinte
pesquisa trata, mais especificamente, do questionamento moral que Oscar Wilde
propõe acerca dos valores vigentes na altasociedade, averiguando de que
maneira o autor denuncia suas contradições e debate a fragilidade ética da
aristocracia.
Finalmente, considerando razões de ordem intelectual que impulsionam
uma pesquisa, surge ainda outra problemática a ser tratada, referente à
averiguação da influência do movimento decadentista na proposta estética de
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Oscar Wilde, ao passo que suas concepções estéticas e morais se inter
relacionam, influenciando diretamente tanto em sua vida quanto em sua obra.
A relevância da presente pesquisa pautase, então, na contribuição
acadêmica acerca do questionamento da moralidade no contexto social wildiano,
aprofundando os estudos já realizados no que tange à literatura de língua inglesa
e, mais especificamente, às análises críticas das obras de Oscar Wilde.
Kelen Rodrigues, por exemplo, nos traz em seu texto de 2009 O
decadentismo e sua face estetista: uma (a)moralidade libertária uma discussão
que aborda a estética wildiana dialogando com valores morais. No entanto,
apesar da proximidade de temas, o texto da autora tem enfoque maior nas
estéticas em si trabalhadas por Wilde, enquanto a pesquisa que é aqui
desenvolvida tem foco voltado mais especificamente ao questionamento e
subversão moral feito por Oscar Wilde no século XIX, considerando suas
ferramentas estéticas e contexto social.
A pesquisa aqui apresentada se encaminha devido tanto à curiosidade que
tal tema gera no leitor das obras Wildianas, quanto à possível contribuição
oferecida por uma investigação de cunho moral que coloque em xeque valores
e virtudes tradicionais préestabelecidos em uma sociedade.
Ademais, profissionalmente, a pesquisa que aqui se desenvolve agrega em
sentidos de especificidade e funciona de forma dialógica com outras áreas do
conhecimento, como a filologia e a filosofia – encontradas nos paralelos da
literatura wildiana com as meditações filosóficas de Friedrich Nietzsche em sua
obra A Genealogia da Moral, por exemplo –, assim como a área históricocrítica,
passando por autores como Julia Prewitt Brown e sua obra ‘A reader's guide to
the nineteenthcentury english novel’.
Com base em ensaios e peças de costumes escritos pelo autor, o objetivo
da presente pesquisa se pauta na investigação da concepção de moralidade de
Oscar Wilde, que contrasta com os valores estabelecidos na sociedade,
estabelecendo paralelos entre a crítica presente em sua obra e os elementos
morais vigentes na Inglaterra Vitoriana do século XIX.
A partir disso, buscase então pesquisar acerca da história, costumes e
valores em textos históricocríticos que versem sobre a Inglaterra e a Europa no
século XIX, apontando aspectos relativos às instituições vitorianas e a
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desigualdade entre a classe operaria e a aristocracia, retratados nas obras
Wildianas.
Para inferir de maneira apropriada a dimensão da crítica wildiana, notase
ainda que a investigação passa pela influência dos movimentos decadentista e
esteticista na literatura de Oscar Wilde, uma vez que a proposta estética do autor
está diretamente ligada aos comentários sociais explorados, permitindo assim
melhor compreensão dos elementos constituintes da crítica moral concebida por
Wilde, que deriva de seu contexto de vida e suas concepções estéticas.
De maneira específica, portanto, explorase o reflexo dos juízos morais
presentes em suas peças de costumes, por meio da análise dos códigos sociais
presentes na Inglaterra vitoriana – condutas sociais essas apresentadas por
Wilde como demasiadamente restritivas e arbitrárias.
Metodologicamente, pretendese conduzir o projeto – que é de natureza
exploratória – como uma pesquisa bibliográfica, atendendo aos objetivos
explicativos por meio de analise literária dos textos de Oscar Wilde e
investigação sobre seu contexto de produção.
Embasandose na concepção de Antonio Carlos Gil quanto às delimitações
de um projeto de pesquisa, a pesquisa exploratória que aqui se desenvolve tem
como objetivo um “aprimoramento de ideias” (GIL, 1991, p.41), possibilitando a
consideração de aspectos relativos à literatura wildiana. A pesquisa envolve
ainda um levantamento bibliográfico e análise de exemplos, na literatura, que
estimulem a compreensão dos questionamentos de Wilde acerca dos valores
vitorianos.
O levantamento bibliográfico se desenvolve de forma a utilizar concepções
sobre sociedade e moral segundo o pensamento nietzschiano, tendo em vista a
proximidade da filosofia e estética do filosofo alemão com a literatura de Wilde.
Será explorado também o decadentismo e sua face esteticista, considerando o
contexto moral préestabelecido na Inglaterra do século XIX. Ademais, será
também contemplada a biografia de Wilde, explorando ensaios do autor como,
por exemplo, Decadência da Mentira, porém com foco principal em suas peças
de costumes, em que características de aspecto moral serão analisadas de
forma crítica e expositiva.
Quanto aos textos teóricos, embasase em obras utilizadas tanto como
obras de referência – isto é, “obras destinadas ao uso pontual e recorrente, ao
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contrário de outras, que são destinadas a serem lidas do princípio ao fim” (GIL,
1991. P.65) –, quanto como livros de leitura corrente.
Entre as obras de referência, encontrase The routledge history of literature
in English, de Ronald Carter e John McRae. No quinto capítulo da obra, os
autores tratam dos contextos e condições da Inglaterra Vitoriana, explorando
aspectos paradoxais dos valores da época:
O contraste entre a inquietação social, com movimentos relacionados
à mudança e a afirmação de valores e padrões que são ainda referidos
como ‘valores vitorianos’, é uma parte essencial do paradoxo da época.
‘O compromisso vitoriano’ é uma maneira de ver esse dilema. Implica
uma espécie de duplicidade de critérios entre o sucesso nacional e a
exploração de trabalhadores de classe baixa, em casa e colônias no
exterior. (CARTER; MCRAE, 1997, p. 272; tradução própria).1

Ademais, quanto a leituras de cunho históricocrítico, nos deparamos ainda
com o livro A reader's guide to the nineteenthcentury english novel de Julia P.
Brown (1985). A obra aborda temas como: classes e situações monetárias da
época; a influência da Igreja nos valores da sociedade; a censura; o governo
vigente; a educação; e, não obstante, ainda a visão acerca do matrimônio.
No que se refere a investigação bibliográfica acerca do autor, a presente
pesquisa conta com a obra Oscar Wilde, de Daniel Salvatore Schiffer como
referência. Nesta obra serão examinados os fatos da vida do autor para fins de
nortear o impacto que sua vida tem em sua construção singular de moralidade e
como os aspectos de tal construção refletem em sua literatura.
Quanto ao embasamento teórico no que tange às estéticas de Wilde – ou
seja, o decadentismo e o esteticismo –, a pesquisa explora ainda o artigo de
2009 de Kelen Rodrigues O decadentismo e sua face estetista: uma
(a)moralidade libertária.
No artigo, a autora nos traz a visão wildiana acerca da “puritana época
vitoriana”, que seria “a hipócrita sociedade inglesa contaminada pelo vazio
espiritual burguês” (RODRIGUES, 2009, p. 3). Dialogando ainda com os
paradoxos de cunho moral expostos por Carter e McRae, Kelen Rodrigues expõe
como a inconsistência dos valores da época impulsionaram Wilde a aderir ao

“The contrast between social unrest, with related moves towards change, and the affirmation
of values and standards which are still referred to as 'Victorian values', is an essential part of the
paradox of the age. 'The Victorian compromise' is one way of seeing this dilemma. It implies a
kind of double standard between national success and the exploitation of lowerclass workers at
home and of colonies overseas.”
1
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decadentismo e esteticismo, abordando o rompimento iminente com o
Naturalismo, predominante na época:
O decadentismo é um movimento amplo, fruto de uma época que,
como dissemos, caracterizouse pela multiplicidade de pensamentos.
[...] Na escassez de valores estéticos no pujante seio da burguesia, e
na predominância de um movimento como o naturalismo, que se
fartava na aspereza vernacular e nas intermináveis fórmulas
sociológicas preconizadas por Zola, não é difícil prever que uma
ruptura não tardaria a acontecer. (RODRIGUES, 2009. p. 5).

Ademais, o artigo elucidanos ainda sobre a definição de decadentismo
destacando justamente à que a estética decadente se opõe, de maneira a
exemplificar, a partir do contraste com movimentos estéticos anteriores, quais os
ideais decadentistas:
É possível compreender o decadentismo como desdobramento do
romantismo [...], alimentado pela reação ao cientificismo que
acompanha o desenvolvimento da sociedade industrial da segunda
metade do século XIX. Esse movimento se posiciona firmemente
contra as associações freqüentes e genéricas entre a arte, o objeto e
a técnica, assim como contra as inclinações naturalistas de parte da
produção artística. Os decadentistas sublinham um ideal estético
amparado na expressão poética e lírica. (RODRIGUES, 2009. p. 6).

Após estabelecido o entendimento sobre o termo decadentismo, passase
a averiguar a definição de esteticismo, levando em consideração a influência que
autores como Walter Pater e J. K. Huysmans desempenham na escrita wildiana,
por se tratarem de nomes particularmente relevantes para a melhor
compreensão dos movimentos estéticos em questão.
Ainda versando sobre as definições de decadentismo, temos a obra de Luiz
Antonio Amaral, intitulada J.K. Huysmans: expressão do decadentismo francês.
No segundo capítulo do livro de Amaral, o autor nos mostra críticas
nietzscheanas ao decadentismo – como por exemplo o fato de que os
decadentes se mostram mais interessados pelo civilizado e o artificio do que pelo
primitivo e genuíno –, assim como exaltações que o filosofo faz ao movimento.
Segundo Amaral (2009, p. 51), para Nietzsche, a Decadência é “o período
histórico, em que todas as virtualidades, as potencialidades, as contradições, as
experiências foram desenvolvidas, reveladas e desnudadas plenamente.”
Isto é, apesar das críticas de Nietzsche à Decadência, o filósofo enaltece
sua necessidade para a quebra dos paradigmas estabelecidos. Com o conceito
de que tudo é cíclico (a.k.a ‘Eterno Retorno’), ele elogia o movimento
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decadentista visto que ele quebra com o padrão vigente, exteriorizando a
vontade de potência (ou seja, o poder de criação) em busca da inovação
Ainda que a concepção de história seja circular, isto é, esteja ligada a
uma concepção mítica do tempo, a REPETIÇÃO é sempre atualizadora
porque ela impõe contra o MESMO. Por isso, o conceito de decadência
tem, em Nietzsche, um caráter de positividade, mesmo que, por outro
lado, ela seja a afirmação suprema da negatividade. (AMARAL, 2009.
p.53).

Por fim, se desenvolve a análise dos reflexos das concepções morais de
Wilde em suas peças de costumes e ensaios. Para o exame crítico de tais obras,
é utilizado o livro Oscar Wilde: Obra Completa, compilado e traduzido por Oscar
Mendes, na edição de 2003, publicada pela editora Nova Aguilar, que contempla
os escritos do autor irlandês em sua totalidade.
Entre as obras presentes no livro, são analisadas as Peças de Costume
wildianas: O Leque de Lady Windermere, Um marido Ideal, Uma Mulher Sem
Importância e A Importância de Ser Prudente. Além disso, visando uma análise
mais minuciosa dos escritos de Wilde, são usados também como referências as
versões dos textos encontradas nos livros Oscar Wilde: Teatro Completo
volumes I e II, por trataremse de versões bilíngues, possibilitando assim um
contato direto com as obras em seus idiomas originais.
Consideramse, portanto, na análise crítica e expositiva, os aspectos
contextuais, históricos, sociológicos, filosóficos e literários aqui descritos e
pesquisados bibliograficamente, para elucidar a subversão de valores que Wilde
faz em sua literatura, na qual ele, usando de artifícios de sua estética esteticista
decadentista, expõe e satiriza os restritivos códigos sociais da Inglaterra
vitoriana.
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1 BIOGRAFIA E FUNDAMENTAÇÃO ESTÉTICOFILOSÓFICA

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, nascido em 16 de outubro de 1854
em Dublin, Irlanda, é um dos autores mais renomados no campo da dramaturgia
britânica. O autor, pertencente a uma família de intelectuais – a mãe de Wilde,
Jane Elgee, foi uma poeta e escritora, ao passo que seu pai, William Wilde,
trabalhava como cirurgião, além de estudar assuntos como ciência e
arqueologia, sendo ambos, assim, “pertencentes à antiga burguesia irlandesa
protestante” (SCHIFFER, 2010, p. 9) –, desde cedo contou com notável
formação acadêmica, tornandose fluente em francês e alemão ainda muito
jovem, além de ter grande entendimento da língua grega. Estudou em um
primeiro momento em sua cidade natal e, mais tarde, rumou para Universidade
de Oxford, onde formouse após 4 anos.
Mostrando grande interesse na filosofia clássica, especialmente na área
da estética, sempre demonstrou grande aptidão para a literatura. Em suas obras
e estudos, demonstrou grande apreço pelo movimento esteticista, com fortes
influências do decadentismo francês.
Wilde encontravase inserido no contexto histórico da Inglaterra Vitoriana,
época conhecida mundialmente pelo aspecto ‘acinzentado’, de natureza pouco
chamativa, potencializada pelas mudanças trazidas pela revolução industrial,
que maximizava o cinza da cidade e cooperava com o grande crescimento
populacional dos grandes centros. Como ele mesmo satiriza em uma de suas
obras, “Londres está repleto de névoa e pessoas sérias. Se é a neve que produz
as pessoas sérias ou as pessoas sérias que produzem a névoa, isso eu não
sei.”2 (WILDE, 2011, p.280; tradução própria)3
O progresso industrial, no entanto, não se convertia diretamente em
prosperidade e qualidade de vida. Apenas as upperclasses britânicas
desfrutavam da boa ventura e dos recursos disponibilizados, enquanto as

“London is too full of fogs andand serious people [...] Whether the fogs produce the serious
people or whether the serious people produce the fogs, I don't know”.
3
Referente às obras “Oscar Wilde: teatro completo volume I” e “Oscar Wilde: teatro completo
volume II”, que são obras bilíngues, optouse pela tradução própria em algumas citações por
julgar que alguns termos necessitam de um refinamento de tradução condizente com o escopo
do presente trabalho. Todas as citações não indicadas como tradução própria tratamse,
portanto, da tradução disponível nos livros citados, de autoria de Doris Goettems.
2
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classes menos favorecidas amargavam seu papel social préestabelecido e
praticamente imutável.
A disparidade entre as situações das classes britânicas, aliada à
sociedade fortemente patriarcal da época, que além da opressão feminina exigia
uma conduta baseada em preceitos morais bastante rígidos, veio a ser o cenário
no qual se estabelecem as reflexões de Wilde.
A problemática da fragilidade dos valores morais vigentes se encontra no
centro dos questionamentos filosóficos e artísticos durante todo o século XIX em
toda a Europa. No entanto, percebese uma intensificação acerca do assunto
especialmente na segunda metade do século, com a ascensão do decadentismo
francês, a filosofia nietzscheana, e a aclamada obra de Oscar Wilde. Tais
movimentos filosóficos e estéticos não têm em comum apenas a temática e a
época em que suas as obras foram produzidas: todos propõem uma abordagem
antinaturalista, a aversão ao utilitarismo e o desprezo ao discurso moralmente
dúbio e egoísta pregado pelas classes que detém o poder político, econômico,
social e/ou cultural.
Podese considerar, portanto, que o apreço ao esteticismo encontrado
nas obras da época, juntamente com a crítica à moral e ao status quo, está
intimamente relacionado à ojeriza em comum que os autores tinham pela
racionalização exacerbada que teria se desenvolvido juntamente com a
burguesia.
Quanto ao movimento decadentista, este surge justamente em oposição
ao Naturalismo e Parnasianismo, visando a substituir os valores utilitaristas e
racionalistas propostos por tais estéticas. Na obra Caminhos do Decadentismo
Francês, Moretto nos traz um texto publicado na revista Le Decadent de 1886
que bem exemplifica a visão do autor decadentista, que adota de bom grado o
termo “decadente”, outrora pejorativo:
Os antigos pertenciam a seu tempo. Queremos pertencer ao nosso.
Vapor e eletricidade são dois agentes indispensáveis da vida moderna.
[...] E a isso chamam decadência? – Decadência seja. Aceitamos a
palavra. Somos Decadentes visto que esta decadência não é senão a
marcha ascensional da humanidade para ideais considerados
inacessíveis. (MORETTO, 1989, p.27).

Ou seja, o próprio termo que denomina o movimento tem suas raízes no
contraste com as escolas literárias às quais se opunha. Decididos por romper
com os valores morais e estéticos que lhes eram propostos pela ideologia da
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época, os autores aceitam a alcunha, visto que têm como objetivo justamente
romper com aqueles que os julgam incorretos e imorais. Em outras palavras, “A
fascinação dos grandes artistas de então pela decadência era uma forma de
contestação do mito do progresso cultivado pela burguesia” (MISKOLCI, 1997,
p.219). A subversão de valores era o objetivo, e por isso se aceita a alcunha de
decadente, exatamente por estar às avessas, não da moralidade como conceito,
mas da moralidade proposta pela burguesia e aristocracia da época.
O decadentismo, assim, adota uma postura vanguardista, propondo
novos valores frente à insatisfação com os ideais da época. A objetividade e
impessoalidade da escrita Naturalista é substituída pelo apreço à individualidade
e subjetividade dos indivíduos, que muitas vezes – especialmente em Wilde – se
manifesta por meio de pensamentos paradoxais. As amarras formais da escrita
parnasiana, altamente ordenada e de cunho racionalista, dão espaço ao verso
livre. No entanto, tal verso livre não é menos dotados de ornamentos estéticos
que proporcionam diversas camadas de entendimento e evocações aos
sentimentos e sensações, visto que uma das máximas do decadentismo é
justamente a de evitar o tédio e buscar por sensação refinadas4, geralmente
proporcionadas pela arte.
Vale notar ainda que muito do caráter pessimista do movimento
decadentista se devia ao enfado e tédio causados pelo pensamento utilitarista.
Há um sentimento de que os prazeres intrapessoais e subjetivos acabavam por
ser oprimidos e preteridos por um foco maior na objetividade e na busca por um
“bem maior”.
Quantos homens, levando a abnegação até o desprezo da
promiscuidade, trabalharam para a felicidade da humanidade e dela
apenas obtiveram desprezo!
Tudo o que se fez para elevar o nível moral e intelectual das massas
permaneceu sem resultado. Estranha sociedade do futuro! A
aristocracia não fara mais do que purificarse dia a dia em contato com
o progresso da civilização enquanto as classes inferiores, aviltandose
ainda mais, descobrirão todas as espécies de infâmias possíveis e de
torpezas desconhecidas (BAJU, 1887, apud MORETTO, 1989, p. 93).

O decadente, portanto, rechaça a ideia do progresso pautado puramente
na utilidade prática das coisas, progresso que exige o detrimento do deleite das
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experiências que a vida proporciona. Defende ainda que a forma mais requintada
de se obter prazer é a elevação de espirito que experienciamos em contato com
a arte. É nessa busca pela sublimação da alma por meio da arte que o
decadentismo passa a se interrelacionar com o esteticismo.
O esteticismo, descrito por Camile Paglia (1992, p. 377 apud
RODRIGUES, 2009, p. 6), como “a adoração neopagã da beleza”, preza pela
manifestação e apreço do belo, encontrando na estética e na expressão
individual de prazeres seus pilares. A fim de gozar de forma plena do fazer
artístico, autores como Walter Pater – autor de livros que influenciaram
diretamente a literatura de Wilde, como sua obra de 1873 Studies in the history
of Renaissance – irão propor “neutralizar todas as limitações sociais e morais à
arte” (RODRIGUES, 2009, p. 7). Isto é, o rompimento com os valores ideológicos
propostos pelo decadentismo acaba por se manifestar, artisticamente, de forma
congruente ao rompimento que os estetas propõem frente às artes e literaturas
de moral burguesa e aristocrática.
Os ideais esteticistas se manifestam em Wilde de forma análoga aos
personagens e ideais presentes tanto nas obras de Pater quanto nas obras de
J. K. Huysmans. As figuras complementares do dândi e do flâneur – sendo o
dândi referente ao sujeito que vive e se expressa pautado em ideais que prezam
pela beleza e extravagância, desprendido de valores éticos da sociedade que o
cerca, preferindo a manifestação de sua subjetividade moral; e o flâneur aquele
que, contemplativo, caminha errante pela cidade, observando e absorvendo os
acontecimentos que o cercam e buscando pelo lazer – que são muito presentes
nas obras de Oscar Wilde (como Algernon, em Importância de Ser Prudente),
em muito são remanescentes de personagens como Des Esseintes, encontrado
em A Rebours, obra definitiva do estetismodecadentista escrita por Huysmans.
Amaral irá considerar em seu livro que, parecido com a forma que Wilde
escreve suas personagens, a viagem e peregrinação em Huysmans se trata de
“uma viagem ao redor de si mesmo, tentando dar conteúdo consciente às
neuroses, às experiências com o lado oculto da vida e com o lado onírico, ligado
à exacerbação demoníaca do sexo” (AMARAL, 2009, p. 74). Ou seja, o que é
explorado na literatura em questão são as experiências subjetivas do indivíduo,
que pouco tem a ver com a utilidade geral dos prazeres vivenciados, numa
perspectiva social.
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Vale notar que o dândi e o flâneur – figuras que, nos dias de hoje, já têm
a imagem diretamente relacionada com a imagem do próprio Wilde –, apesar de
rechaçarem a ética préestabelecida pela sociedade, não têm caráter
completamente amoral. A libertinagem do estilo de vida levado por tais indivíduos
referese mais ao questionamento constante do status quo do que ao completo
abandono deste. O libertino, neste caso, é definido como aquele que vive
segundo sua própria definição de virtudes, aplicando seus conceitos particulares
de moral. É julgado, portanto, muitas vezes, imoral por aqueles que acatam os
valores pregados pela sociedade, justamente por ir contra vários desses valores.
No entanto, a sociedade em geral é tão imoral para o dândi/flâneur quanto este
é para a sociedade. São dois lados opostos de um espectro.
[...] na filosofia do dândi, há uma submissão da paixão à razão;
contrariamente, buscase a condição para a plenitude de uma conduta
amaneirada, isto é, uma conduta que apresente sofisticação
intelectualista, dinamismo e complexidade de formas e artificialismo no
tratamento dos temas, a fim de se conseguir maior emoção, elegância,
poder ou tensão. (RODRIGUES, 2009, p. 9).

O dandismo wildiano revelase, então, a manifestação ideal e estética, em
vida e obra, adotada por Wilde. Tal qual o que ocorre, figurativamente, com
Dorian Gray no romance do autor, o esteta, por acreditar que a elevação do
espirito se dá de maneira mais sublime por meio da arte, busca tornar sua própria
vida uma obra de arte. O dândi, portanto, expressase através de
[...] uma atitude moral (independência e liberdade), uma reação social
e política (individualismo e aristocratismo) e uma posição histórica do
espírito (a última forma do heroísmo) que permite salvaguardar a
realização estética num mundo afundado em grosseria e
materialidade. (RODRIGUES, 2009, p. 10).

Devido ao fato de que o decadente preza pelo deleite dos prazeres da
vida e o esteta acredita que as manifestações artísticas e o contato com a arte
são a forma mais elevada de se obter prazer, por consequência, o esteticismo
decadentista acaba por resultar na figura do hedonista, isto é, aquele que coloca
a busca pelo prazer como o próprio motivo da existência. Sobre a questão do
hedonismo, Rodrigues (2009, p. 12) afirma que “podemos definilo como a
doutrina que considera o prazer (hedoné em grego) como o objetivo supremo da
vida.” Tal postura deriva precisamente da concepção de mundo contrária ao
utilitarismo. O prazer – e, consequentemente, a arte, visto que essa seria a forma
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mais elevada de prazer – não necessita de uma finalidade útil e prática. Como
nos elucida Almeida (2005, p. 26 apud RODRIGUES, 2009, p. 12), “o valor das
obras de arte decorre do prazer que retiramos delas. O prazer é algo que tem
valor em si, e a arte é um meio para obter prazer.”
Na visão do esteta, a arte não precisa, necessariamente, contar com uma
preocupação prática e útil pelo fato de que a estética não se desenvolve
“respondendo” à ética, mas sim em paralelo a esta. As obras de Pater, por
exemplo, por muitas vezes contam com textos eróticos, exatamente para
exemplificar que, tal qual não se deve racionalizar de forma utilitária os prazeres
sexuais, da mesma forma não se deve prender a arte, que é fonte de prazer, a
amarras do que é considerado útil ou moral.
Pater exaltava uma densidade de gosto e sabor, da arte e da vida.
Insistia na fugacidade e na deriva de todas as coisas e neste fluxo só
caberia recorrer às paixões, sensações, momentos. [...] Seu
sensualismo era um meio de exaltação do mundo sensível e libertação
do homem para a fruição do mundo numa sociedade marcada por
rígidas e restritivas normas de comportamento. (MISKOLCI, 1997, p.
227).

Em suma, o culto ao prazer pregado pelo decadentismoesteticista está
diretamente relacionado com o apreço dos autores quanto à exaltação do
sensível. O contato com o belo, sendo a mais excelsa forma de desfrutar dos
prazeres sensíveis, passa a ser, portanto, o foco principal. Nas palavras de
Miskolci (1997, p. 221),
O esteticismo caracterizase pela aplicação de um dos pressupostos
da estética: a obra artística é superior a qualquer discurso teórico
racional sobre ela. Assim, se o esteticismo perde em clareza conceituai
ganha por conceder à arte o poder questionador.

No entanto, apesar da postura ligada ao decadentismoesteticista, Wilde
não ignora em sua literatura questões de cunho moral e ético. Muito pelo
contrário. O que ocorre com os dândis descritos em suas obras é que essas
personagens, apesar de se desligarem dos conceitos moralmente úteis
propostos pela sociedade, constituem uma moralidade própria, e são geralmente
tais personagens que acabam por se deparar com os assuntos moralmente mais
relevantes nas peças e, por muitas vezes, tomam as atitudes que mais se
aproximam de atitudes consideradas honrosas e virtuosas, enquanto as
personagens que pregam abertamente o apreço à moralidade, normalmente
demonstram valores éticos altamente questionáveis. É o caso, por exemplo, de
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Lorde Goring em um Marido Ideal, onde tal personagem – dândi descrito como
ocioso e demasiadamente preocupado com suas vestimentas, frequentador
assíduo de óperas – é quem acaba por ajudar o casal Chiltern a salvar seu
relacionamento, lidando diretamente com a problemática moral da peça,
enquanto as personagens aristocratas da peça se preocupam apenas com suas
frivolidades egoístas habituais. Podemos inferir, portanto, que
[...] o posicionamento literário de Oscar Wilde constituise com base
em uma filosofia refinada de exaltação do sensível, do belo e do culto
ao prazer, mas que também, além disso, adquire nuances de uma
rebeldia transgressora e provocativa contra a vulgaridade burguesa e
da moral vigente. (RODRIGUES, 2009, p. 13).

No que tange à questão do desenvolvimento da moral na sociedade,
podemos traçar inúmeros paralelos entre a literatura wildeana e as
problemáticas expostas na filosofia de Friedrich Nietzsche. O filósofo alemão
trata do assunto avidamente, no decorrer de todas suas obras publicadas. No
entanto, algumas características da escrita de Nietzsche saltam aos olhos de
maneira particular, por se tratar de um estudioso particularmente interessado em
arte e filologia – tendo sido na área de filologia, precisamente, onde desenvolveu
maior parte de sua carreira acadêmica, uma vez que Nietzsche, em 1864,
[...] matriculouse em teologia na universidade de Bonn, mas no ano
seguinte desistiu e transferiuse para Leipzig, onde dedicarseia ao
estudo de filologia clássica. [...]Graças à recomendação de Ritschl, foi
convidado a ocupar a cadeira de filologia clássica na Universidade de
Basiléia em 1869 (MISKOLCI, 1997, p. 223224).

No que se refere às inclinações artísticas de Nietzsche, encontramos em
suas obras exemplos que aproximam seu pensamento da filosofia esteticista.
Em Além do Bem e do Mal, por exemplo, o autor nos traz um aforismo – estilo
de escrita sucinto, subjetivo e, muitas vezes, irônico e paradoxal, amplamente
adotado na literatura wildiana – que diz que “os poetas não têm pudor em relação
às próprias experiências: eles as exploram” (NIETZSCHE, 2005, P. 70). Tal
pensamento em muito se aproxima com a proposta artística que encontramos
na suposta obscenidade de Pater, evocando ainda a excelência das sensações
prazerosas que encontramos na vida e na arte. Ainda na mesma obra, há ainda
outro aforisma que aproxima o filósofo das concepções estéticodecadentistas:
“Vocês, utilitários, também vocês amam o que é útil apenas como veículo para
suas inclinações – também vocês acham o ruído das rodas insuportável, não?”
(NIETZSCHE, 2005, p. 72). Nessa passagem da obra, fica explícito, no mínimo,

19

o desapreço em comum que Nietzsche e os artista decadentistas e esteticistas
possuíam pelo utilitarismo vigente na época, assim como o desejo de um resgate
ao apreço pelo belo que não seja, necessariamente, carregado de aplicações
práticas.
A afinidade que Nietzsche possuía para com estudos estéticos e
etimológicos, aliada à curiosidade do autor acerca dos valores que compõem a
virtuosidade de uma sociedade, resultaria, então, em um estudo não apenas
filosófico e literário sobre a constituição da moral, mas também numa busca
filológica que nos permite uma visão mais detalhada sobre o conceito da
moralidade e como nuances sociais e históricos influenciam a concepção do que
é moral/imoral – ao mesmo passo que a palavra, com o tempo, carregandose
de estigmas sociais, viria também a influenciar a sociedade e os indivíduos que
a compõem.
Surge, assim, o estudo genealógico da moral desenvolvido pelo filosofo
alemão. Para ele – e muito da obra de Wilde revela uma linha de raciocínio
bastante próxima5 –os valores morais e virtudes admiradas pela sociedade não
se desenvolveram de forma orgânica, onde, uma vez havendo concepções do
que caracteriza alguém como virtuoso, os indivíduos dotados dessa
característica ascendem socialmente. A ordem seria, justamente, o contrário:
concebemos como virtudes, geralmente, o que certa classe, já no alto da
hierarquia social, prega como valores dignos de exaltação.
[...] o juízo ‘bom’ não emana daqueles a quem se prodigaliza a
‘bondade’! pelo contrário, foram os próprios ‘bons’, ou seja, os nobres,
os poderosos, aqueles que ocupam uma posição de destaque e têm a
alma elevada que julgaram e fixaram a si e a seu agir como ‘bom’, ou
seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que é baixo, de alma
mesquinha, comum e plebeu. (NIETZSCHE, 2013, P. 36).

A principal problemática que reside nessa inversão, que constitui a
moralidade de uma sociedade, é o fato de que, consequentemente, o
entendimento que temos do que seria “certo ou errado”, “bem ou mal”, é
invariavelmente contaminado por interesses egoístas de uma parcela da
sociedade que detém o poder. O “bom” é tudo aquilo que for semelhante às

Como a fala de Mrs. Cheverley, classificando a moralidade como “simply an attitude we adopt
towards people whom we personally deslike” (WILDE, 2011, p. 251252) ou o diálogo de Lorde
Goring, explicando para seu mordomo que “Fashion is what one wears oneself. What is
unfashionable is what other people wear. [...]Just as vulgarity is simply the conduct of other
people.” (WILDE, 2011, P. 257258)
5
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crenças e condutas das classes mais altas, enquanto o “ruim” é, tão somente, o
oposto delas. Como percebemos nos aforismos nietzschianos, “Elogiase ou
recriminase, segundo uma coisa ou outra nos seja vantajosa para fazer brilhar
o nosso critério” (NIETZSCHE, 2018, P. 76), uma vez que “não existem
fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos...”
(NIETZSCHE, 2005, p. 66).
Isto é, na concepção nietzschiana, uma característica como a castidade,
por exemplo, muitas vezes diretamente associada à “pureza”, não é considerada
uma virtude por ser algo intrinsicamente admirável, mas sim por ser esse o
discurso pregado por uma cúpula social que julga ser de seu interesse que certas
pessoas sejam castas. Prova disso, por exemplo, é o fato de que a mesma
castidade (ou falta dela) que faz com que uma mulher seja exaltada (ou
execrada) socialmente, é motivo de chacota quando se trata de um homem. Ou
seja, a característica por si só não possui valor nem moral nem imoral, sendo
apenas considerada como um ou outro quando convém ou não à uma classe
dominante. Não coincidentemente, uma sociedade fortemente atrelada a valores
cristãos e patriarcais empregará castidade, devoção e obediência como virtudes,
especialmente às mulheres. Isso se evidencia ainda mais, inclusive, em
sociedades altamente teocráticas. Os conceitos morais que constituem uma
sociedade são, em grande parte, herdados de formações sociais anteriores a ela
mesma. Evidenciase aí a importância do constante questionamento quanto aos
valores exaltados como virtudes. Com as mudanças de épocas e de contextos,
urge a importância de novos valores.
Ser moral, de bons costumes, ético significa ser obediente a uma lei ou
a uma tradição instituídas há muito. Que se submeta a ela com esforço
ou de bom grado, isso é totalmente indiferente; basta que o faça.
Chamase ‘bom’, finalmente, aquele que por natureza, ao cabo de
longa transmissão hereditária, portanto fácil e agradável, age de
acordo com a moral, qualquer que seja. (NIETZSCHE, 2018, p. 80).

Dando sequência aos estudos etimológicos de termos que constituem a
moral, Nietzsche versa n’A Genealogia da Moral sobre o conceito de “bom” e,
consequentemente, por oposição, “mau”:
Que podem realmente significar, do ponto de vista etimológico, os
designativos de ‘bom’, forjados nas diferentes línguas? Foi então que
descobri que todas elas remetem esta palavra à mesma transformação
conceitual – descobri que, em toda parte, ‘nobre’, ‘aristocrático’, no
sentido de ordem social, é o conceito fundamental, a partir do qual se
desenvolve necessariamente ‘bom’, no sentido de ‘que possui uma
alma nobre’ ‘aristocrática’ no sentido de que ‘possui uma alma
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elevada’, ‘de que possui uma alma privilegiada’. Esse desenvolvimento
se efetua sempre paralelamente a outro que acaba por fazer evoluir
‘comum’, ‘plebeu’, ‘baixo’ para o conceito de ‘mau’. (NIETZSCHE,
2013, p. 39).

O filósofo prossegue então a exemplificar suas pesquisas por meio da
palavra alemã sclecht (mau), que é extremamente semelhante à palavra schlicht
(simples), ou então o termo latino malus (mau), que se aproxima da palavra
grega mélas (negro) e era usada para caracterizar o homem plebeu por sua cor
morena. Análogo a isso, Nietzsche fornece ainda o exemplo do termo fin que, na
língua gaélica, pode ser usado para designar nobreza, bondade e pureza, apesar
de, originalmente, o termo ser usado para designar simplesmente “o loiro”.
Adicional aos exemplos encontrados na obra, podemos ainda citar exemplos em
português que corroboram com tais estudos: uma ação “nobre” é sinônimo de
uma ação “boa”; um livro com um enredo “pobre” é um livro com um enredo
“ruim” – e notase ainda que algo “simples” ou “simplório” é, por sua vez,
frequentemente associado a “pobreza”. O “bárbaro” é outro exemplo desse
fenômeno, iniciando como uma palavra usada para designar povos estrangeiros,
porém transformandose com o tempo em sinônimo de “agressivo”, “vândalo” ou
ainda “cruel”. Isto é, a própria definição das palavras que expressam algo de
qualidade boa ou ruim encontrase carregada de nuances com influências
sociais e políticas. O “bom” e o “mau”, portanto, não são apenas antônimos no
campo da gramática, mas sim termos que refletem antagonismos no campo
social.
Estabelecese, portanto, o que entendemos no campo da sociolinguística
como “neologismo semântico”. Tal fenômeno linguístico ocorre quando um termo
já existente dentro de uma língua ganha, com o tempo, outro significado, sem
alterar o aspecto léxico, com a mudança ocorrendo apenas na parte semântica
e pragmática, onde a mesma palavra tem mais de um significado – como é
exemplificado por Fernandes, Costa e Gomes no artigo Neologismos Políticos:
A Criação Lexical Em Textos De Reinaldo Azevedo Para O Blog Da Veja, onde
explicase que “a palavra gelada, referindose à cerveja em uma frase, por
exemplo, apresenta um processo metonímico, em que se dá à palavra já
existente na língua um significado novo” (FERNANDES; COSTA; GOMES, p.
912913) – ou, com o tempo, tem seu significado original completamente
substituído por outro, como é o caso dos exemplos citados por Nietzsche.
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Em uma sociedade na qual a aristocracia é composta pelo clero e a
nobreza, a semântica no senso comum variará, com o tempo, de acordo com as
convicções de tal grupo, que acaba por se apoderar do sentido dos termos e
ditar os padrões morais da sociedade da época. Em relação a esse pensamento,
podemos traçar outro importante paralelo entre Nietzsche e Wilde. O filósofo
defenderá que a equivalência semântica entre “plebeu” e “mau” que se
desenvolveu com o tempo, fez com que vários dos “prazeres simples”, mais
abertamente desfrutados pela plebe, fossem julgados como ruins, demasiado
animalescos e, logo, imorais, apenas por não corresponderem aos prazeres de
uma aristocracia essencialmente sacerdotal. Vemos um pensamento análogo a
isso nos discursos da personagem Hester, na obra Uma Mulher Sem Importância
de Wilde, onde, em conversa com uma personagem da aristocracia inglesa,
notase uma clara discrepância entre os valores admirados por cada uma.
Enquanto Hester elogia a simplicidade e o trabalho árduo, a aristocrata julga tais
características como vulgares.
A diferença da crítica moral nietzschiana e da wildiana residirá,
essencialmente, não nas concepções morais, mas sim no alvo principal das
críticas. Enquanto o filósofo irá direcionar suas críticas a hegemonia dos valores
cristãos no ocidente, Wilde tem como objeto de interesse a hipocrisia da
aristocracia que, apesar de publicamente manifestarse a favor de tais valores,
em âmbito privado adota uma conduta que pouco condiz com os valores que
prega. O cerne das preocupações dos dois autores, portanto, apesar das
diferenças, em muito se aproximam. É notória, por exemplo, a influência da
filosofia pessimista de Schopenhauer – que concebia o homem como “um ser
condenado à necessidade ou ao tédio da abundância” (MISKOLCI, 1997, p. 229)
– sobre ambos os autores. Nietzsche iria explorar a fundo o conceito de vontade
proposto nas obras schopenhauerianas, enquanto Wilde, fascinado pela obra A
Rebours, adota inclusive o uso de um cravo verde como ornamento em suas
roupas, em alusão à personagem principal da obra de Huysmans cujo filósofo
favorito era também Schoppenhauer.
As influências dos dois autores têm ainda outra aproximação: Nietzsche
exaltava o pensamento présocrático “especialmente pelo equilíbrio entre o
dionisíaco e o apolíneo” (MISKOLCI, 1997, p. 224), isto é, por conceber que,
apesar da importância de estabelecermos limites e medidas (referentes à Apolo,
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deus da luz) à nossas vidas e manifestações estéticas, isso não pode se
desenvolver de maneira tão extrema a ponto de suprimir por completo nossas
vontades menos racionais (referentes a Dionísio, deus do vinho e das festas),
como prega o utilitarismo. De maneira similar, Wilde e a escola esteticista tinham
interesse particular pelos pintores prérafaelitas, movimento artístico que
representava cenas cotidianas e corriqueiras, imagens desprendidas de um
propósito necessariamente útil. Tanto Wilde como Nietzsche prezavam pela
importância de pensar sobre a existência humana como uma harmonização
entre o inteligível e o sensível.
Paralelamente,

os

dois

autores,

em

seus

respectivos

países,

despontavam como principais referências quanto ao questionamento dos valores
exaltados pela sociedade e a defesa da vida como manifestação estética.
Tratando da estética, identificamos uma preocupação contínua com a presença
de um lirismo refinado, independentemente do texto se tratar de um tratado
filosófico, uma carta, uma peça, ou um romance. Os autores fazem uso frequente
de aforismos, que resultam em um discurso propositalmente ambíguo e reflexivo,
condensados em uma escrita sintética, irônica e espirituosa.
Talvez o principal paralelo que pode ser traçado entre o pensamento dos
dois autores seja a busca pela superação do homem meramente utilitarista. O
“Übermensch” – Do alemão, “alémhomem” – nietzschiano nada mais é do que
o homem que não se prende a valores morais, religiosos e sociais herdados de
contextos históricos passados, mas sim busca saciar suas vontades mundanas
desprendido de préjulgamentos ao passo que molda sua própria moral,
baseando sua conduta em valores adquiridos a partir da filosofia e da
ponderação, assim como da arte, que serviria como meio de sublimação do
espírito. Análogo ao “alémhomem”, encontramos na literatura wildiana um ideal
que Miskolci (1997, p. 238) chamará de homoaestheticus. Este busca, da
mesma forma, uma superação do homooeconomicus, do indivíduo que
identifica sua conduta como “correta e exemplar” ou “errônea e passível de ser
desencorajada” de acordo com a utilidade prática que é resultado de suas ações.
Confrontado com as críticas que a sociedade tece ao ócio e a afazeres
julgados como inúteis – onde o fazer artístico por muitas vezes viria a se encaixar
–, Wilde nota que o homooeconomicus é, a grosso modo, o “homem da ação”.
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Wilde dizia que a base da ação é a falta de imaginação. A ação é o
único recurso dos que são incapazes de sonhar. Essa crítica dirigiase
claramente ao homem moderno, cuja vida baseiase na atividade
irrefletida, no hábito de cumprir tarefas. A estreiteza espiritual do
homem de ação revelase em sua aceitação da realidade objetiva. A
irreflexão e a servidão voluntária derivadas da atividade são
smônimos.[...] A educação em moldes utilitaristas estava tomando
estúpidas as pessoas. Uma sociedade baseada na ação é, na verdade,
fundada na ignorância. (MISKOLCI, 1997, p. 234).

A preocupação maior do homem da ação é a atividade econômica – daí o
termo homooeconomicus – precisamente por conta da ascensão da burguesia,
que pauta seus objetivos em bens materiais, palpáveis, tangíveis e, sobretudo,
práticos. O ócio – apesar de proporcionar momentos de reflexão e crescimento
pessoal, além de ser absolutamente necessário para o fazer artístico – é
rechaçado por completo por implicar a falta de ação e, portanto, a falta de
utilidade do tempo gasto por um indivíduo. No entanto, Wilde percebe que as
classes mais abastadas, que pregam o discurso utilitarista, hipocritamente vêm
a ser as classes que menos contribuem de forma prática e útil para com a
sociedade, uma vez que se encontram em posição de poder. A vulgarização do
homem como mero objeto para realizações práticas e úteis propagada pelo
utilitarismo inglês servia, portanto, apenas para a classe trabalhadora que,
ocupada demais com seus afazeres, pouco gozavam dos prazeres da vida.
Nietzsche, por sua vez, nota que o discurso religioso serve então como
ferramenta para manter os indivíduos satisfeitos mesmo sem poder desfrutar de
prazeres: a promessa de uma pósvida onde todos os sacrifícios e sofrimentos
serão recompensados, torna o homooeconomicus esperançoso e disposto a
abdicar dos prazeres mundanos, tomando inclusive o sacrifício como virtude. É
a esse homemdaação wildiano que Nietzsche irá chamar de “verdadeiro
niilista”, isto é, aquele que nega usufruir da própria existência em prol de uma
recompensa maior que está além de sua vida, culminando em uma estagnação
da vontade, que se vê impedida de saciar sua potência. Ironicamente, no
entanto, o filósofo nota que o verdadeiro niilista irá pregar a própria condição de
servidão como a verdadeira liberdade. Podemos inferir que a aversão a esse
niilismo está de acordo com o pensamento de Wilde, uma vez que ele descreve
o niilista em sua obra A Decadência da Mentira como “[...] estranho mártir sem
fé, que sobe à fogueira sem entusiasmo, e que morre por algo em que não crê”
(WILDE, 2003, p. 1085).
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Traçando um apanhado histórico para exemplificar o homemdaação,
notamos que desde a Roma antiga “o romano era educado para a família e o
Estado, era um pater familias e um civis” (MISKOLCI, 1997, p. 228). A imagem
do pater familias/civis está diretamente relacionada aos "deveres laborais" que o
utilitarismo burguês prega, visto que, uma vez que a classe trabalhadora se
encontra demasiadamente preocupada com prover para a família (e para o
Estado), pouco sobra tempo para a reflexão e desenvolvimento intrapessoal, e
mais rara fica a ascensão espiritual proporcionada pela arte. A condenação do
homo oeconomicus se estabelece, portanto, através do próprio capitalismo: “A
atividade mecânica derivada do materialismo que permeia a vida do homem
moderno é a ilusão que sustém a sociedade pautada pelo sistema econômico
produtivo” (MISKOLCI, 1997, p. 235).
Oposto ao homemdaação, encontrase, portanto, o homoaestheticus,
isto é, o homemdaimaginação, que molda a razão de sua existência num
hedonismo artístico através do contato com a excelência estética. O homo
aestheticus defenderá que o indivíduo cujo objetivo de vida é puramente material
e utilitarista acaba por se tornar demasiado rústico, e que este deveria buscar
nas artes sua redenção. Em suma, “[o] homo aestheticus caracterizarseia pela
exaltação do mundo como fenômeno estético e pela independência moral”
(MISKOLCI, 1997, p. 239), de forma muito similar ao alémhomem nietzschiano
que busca saciar sua vontade de potência – ou seja, sua força de criação –
através do desprendimento moral e da fruição sensível e inteligível.
Devido às semelhanças entre o pensamento de Nietzsche e de Wilde,
ambos dividem não apenas elogios em comum, mas também críticas. A escrita
paradoxal, sucinta e espirituosa por muitas vezes leva diferentes leitores a
interpretações controversas. Uma das críticas mais recorrentes a ambos é em
relação a elitização da arte, criando uma espécie de aristocracia dos espíritos,
visto que, uma vez que se a arte refinada é o que ditaria quais são os espíritos
mais elevados, consequentemente necessitarseia de um conceito objetivo do
que seria uma arte refinada, abrindo margem, dessa forma, a ocorrer com a arte
o mesmo que julgavam ter acontecido com a moral: com o tempo, a arte refinada
viria a ser simplesmente a arte consumida por aqueles que forem eleitos como
espíritos elevados. No entanto, a estética por eles proposta não era como um
imperativo categórico, propondo uma regra a se passar para que todo mundo
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tenha um guideline de como agir. O pensamento era mais pautado na
singularidade das concepções de cada indivíduo. Eles prezavam pela expressão
individual, que obviamente irá se manifestar de maneira particular em cada um.
Portanto o que está sendo dito não é que suas vontades e anseios próprios são
necessariamente o que é correto a se fazer, mas sim que aquilo é o correto para
eles quanto indivíduos particulares, e que, portanto, cada um deveria buscar
seus próprios valores sem ser ceifado por não corresponder a uma norma
padrão.
Notase ainda que, apesar de prezarem pela expressão subjetiva e
individual, não se deve confundir essa individualidade com egoísmo e
egocentrismo. Como Miskolci (1997, p. 246) nos aponta, Wilde “condenava o
egoísmo como o maior problema humano, assim como Nietzsche lutava contra
o principium individuationis através da afirmação do dionisíaco.” Isto é, o que é
defendido é o direito à manifestação individual de cada pessoa, não a
supremacia do interesse de uns em particular. Em outras palavras, é exaltar a
subjetividade preterindo o objetivismo, não prezar pelas convicções de um
indivíduo sobre as outras.
A proposta tanto de Nietzsche quanto de Wilde baseiase, portanto, na
repulsa que ambos nutriam pelos valores burgueses e aristocráticos, classes
completamente apegadas a hereditariedade tanto material como moral,
baseando suas vidas, ética e arte em um extremo realismo utilitarista,
submetendo assim a estética à um dever ético que não a pertence. A estética
decadentistaesteticista de Wilde busca a elevação da alma por meio da arte,
contrapondo o oco espiritual do homooeconomicus, que incessantemente se
propõe a cumprir tarefas e acaba por abdicar do que mais nos faz humanos, que
é a capacidade de sentir, interpretar e usufruir dos fenômenos com os quais nos
deparamos.
A realidade objetiva do materialismo acaba por desqualificar a abstração
e imaginação e, portanto, não deve ser cegamente exaltada em nome de um
suposto progresso. Já a moralidade, por sua vez, deve também ser
constantemente questionada, e não seguida de maneira dogmática, sem espaço
para a reflexão. Wilde intenta, assim como Nietzsche e como os principais
representantes do decadentismo e do esteticismo, a revisão de valores,
especialmente os que são glorificados unicamente por seu caráter utilitário.
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Através de obras que expõem a hipocrisia e escarnecem a moral aristocrática, o
autor mostra que o questionamento ético e estético – uma vez que os conceitos
de “bom” e “belo” estão intrinsicamente ligados – é absolutamente necessário
para os pensadores do final do século, que viriam a pavimentar o caminho
traçado pelos artistas do futuro. Uma moral que prega algo como errado
meramente por ser distinto deve ser reexaminada.
O ser humano precisa resgatar sua dignidade perdida no sistema
econômico, que emperra a transformação e mascara um crescente
vazio espiritual. A moral burguesa precisa ser revista, pois coaduna e
justifica este estado de coisas. O que é considerado vício pelo burguês,
merece ser reavaliado. (MISKOLCI, 1997, p. 244).

2 ANÁLISE DAS PEÇAS DE COSTUME WILDIANAS

Com a finalidade de melhor elucidar acerca dos questionamentos morais
propostos por Oscar Wilde, foram selecionadas suas quatro peças de costume:
O leque de Lady Windermere, Uma mulher sem importância, Um marido ideal e
A importância de ser Prudente.
Decidiuse também por abordar as peças de costume – muito por serem
conhecidas, apropriadamente, como comedies of Society, uma vez que não se
tratam simplesmente de comédias que tratam da sociedade, mas também
comédias que ridicularizam as estruturas sociais e seus mecanismos – em
ordem cronológica, para entendermos a evolução do pensamento e da estética
wildiana.
Serão apresentados, portanto, os aspectos das peças que englobam a
temática de cunho moral que Wilde questiona, opondose ideologicamente e
esteticamente aos valores vigentes na altasociedade da Inglaterra Vitoriana.

2.1 O LEQUE DE LADY WINDERMERE

O Leque de Lady Windereme é uma comédia em quatro atos que data de
1892. A obra é a primeira das peças que viriam a compor o que conhecemos
hoje como “peças de costume” wildianas. Por ser a primeira a ser representada,
a obra é considerada por muitos como sendo representativa do momento literário
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onde Wilde decodificou o esquema dramatúrgico pelo qual seria lembrado
futuramente.
A obra trata de assuntos como os papéis do marido e da mulher dentro de
um matrimônio e, especialmente, a importância de manter uma boa reputação
na altasociedade, acatando suas regras de convivência, uma vez que essa
sociedade impiedosamente irá julgar os membros que ela compõem e exonerar
aqueles que fogem às regras.
A trama tem início quando a personagem da Duquesa de Berwick alerta
Lady Margaret Windermere sobre o fato de que Lorde Winderemere, seu marido,
tem visitado com frequência a casa de uma certa mulher chamada Mrs. Erlynne.
Esta mulher é inclusive descrita pela Duquesa como alguém de índole
questionável, uma vez que não se sabe de que família ela veio e nem qual sua
fonte principal de renda.
Após encontrar no livro de finanças de seu marido vestígios de que ele
tem direcionado dinheiro para Mrs. Erlynne, Lady Windermere o confronta, mas
se depara com respostas vagas acerca de quem é essa mulher. Além disso,
Lorde Windermere faz questão que Mrs. Erlynne seja convidada para a festa que
o casal está planejando. É nessa festa que conhecemos as demais personagens
da peça, como Lorde Augustus, amigo de Lorde Windermere e membro da
aristocracia inglesa; Lorde Darlington, personagem que possui interesse
amoroso por Lady Windermere; e Mr. Cecil, personagem que frequentemente
servirá como meio de explicitar conceitos da vivência pautada em valores
esteticistas. A festa, além de ser usada como recurso lírico para apresentar as
personagens, é também onde as principais peripécias da trama se desenvolvem.
O intuito de Mrs. Erlynne em participar de tal festa, por exemplo, é
aproveitarse do evento para se reintroduzir na altasociedade, uma vez que ela,
no passado, abdicou de sua família e de seu posto social para perseguir um
amor. Anos mais tarde, Mrs. Erlynne intenta, portanto, usar da festa como uma
espécie de “baile de debutante”, para fazer conexões com outros membros da
sociedade e tentar casarse com Lorde Augustus para, assim, voltar a fazer parte
da aristocracia. Ao final da festa, podese dizer que seu objetivo vinha sendo
cumprido com sucesso, uma vez que outras personagens frequentemente
relatam à anfitriã, Margaret, como sua convidada era uma ótima pessoa.
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No entanto, Lady Windermere, ainda desconfiada da relação que seu
marido tem com Mrs. Erlynne, decide fugir junto com Lorde Darlington.
Descobrimos no desenrolar da peça que Mrs. Erlynne é, na realidade, mãe de
Lady Windermere, que abandonara Margaret ainda bebê junto de seu pai, em
busca de vivenciar uma paixão. Ao descobrir os planos da filha, Mrs. Erlynne
decide por concentrar seus esforços em tentar evitar que Lady Windermere
cometa os mesmos erros que ela cometeu, isto é, o de abandonar a família e
abdicar de sua reputação e seu espaço na altasociedade.
A peça aborda, com diálogos espirituosos, cômicos e críticos assuntos
como o romance, as estruturas sociais da aristocracia, as figuras do marido e da
mulher dentro do matrimônio, e, especialmente, os julgamentos morais que
guiam uma sociedade baseada em reputação, hereditariedade e um
materialismo essencialmente burguês.
Uma das principais características das peças de costumes de Wilde trata
se da subversão do uso de arquétipos. Nas peças de Wilde, tais arquétipos
tendem a fugir de suas concepções tradicionais. O arquétipo do Pai, por exemplo
– que representa a figura de autoridade e, muitas vezes, repressão , passa a
ser associado com a figura do Tutor, assim como o arquétipo da Mãe – figura de
proteção e afeto – por vezes misturase com o de Mentor (mentoria essa nem
sempre bemquista pela personagem que faz o papel de aprendiz) e é usado
para exemplificar os ideais aristocráticos da época.
Tratando da peça, podemos observar que a personagem da Duquesa de
Berwick tem a intenção de instruir Lady Windermere acerca de como funciona o
jogo político, matrimonial (o “game of marriage”, como diz Lorde Darlington) e
social: comportamentos apropriados ou inapropriados, consequências de
condutas virtuosas ou vergonhosas, postura a ser tomada na vida privada e/ou
pública, qual papel deve ser desempenhado dentro de relações conjugais, entre
outros.
Quanto à vida privada dos membros da altasociedade britânica,
considerando o contexto histórico da Inglaterra Vitoriana, Michelle Perrot (2009,
p. 14) nos elucida que “A vida pública postula a transparência; ela pretende
transformar os ânimos e os costumes, criar um homem novo em sua aparência,
linguagem e sentimentos, dentro de um tempo e de um espaço remodelados”.
Isto é, os valores vitorianos tinham como intenção dialogar com a população por
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meio de um discurso utilitarista de excelência moral provinda das classes mais
abastadas. Porém notamos nos textos wildianos que as upper classes, apesar
de pregarem tais discursos, não agiam de forma conivente com o que
discursavam. Ademais, “os símbolos da vida familiar e doméstica podiam exercer
um efeito político (e portanto público) durante esse período de confusão entre a
vida pública e a vida privada” (PERROT, 2009, p. 27), ou seja, eventuais
escândalos provenientes da vida privada influenciavam – assim como hoje em
dia, tratando de figuras públicas, ainda influenciam – diretamente na imagem
pública do indivíduo.
Percebese ainda que as instruções ditadas pela duquesa imprimem,
inclusive, um tom de desdém pela suposta ingenuidade de sua “aprendiz”. Este
desdém, notase, pode ser encontrado em grande parte das interações entre
uma personagem mais velha e bem estabelecida na altasociedade tenta instruir
uma personagem mais nova, em ascensão na aristocracia britânica. Tal recurso
é utilizado com o objetivo de reforçar a ideia de que novos valores e novos ideais
não eram vistos com bons olhos. Devese conservar a moralidade da “elite”, e
questionála é uma abordagem tola.
A filha da Duquesa, Lady Agatha, por exemplo, elucida bem qual a
conduta esperada: Lady Agatha em momento algum fala o que pensa. O que
ocorre é que geralmente é a própria duquesa que fala por ela, e as únicas
palavras ditas diretamente por Agatha na peça são “sim, mamãe”, demonstrando
a total subserviência e falta de questionamento que era esperado dos jovens,
especialmente as mulheres. Ao agir com completa complacência, Agatha é
elogiada por sua mãe de forma comicamente irônica, ao passo que a duquesa
afirma que sua filha “sempre diz a coisa certa!” (WILDE, 2011, p. 246).
Wilde nos mostra ainda um universo onde os conceitos morais impostos
pela aristocracia são recheados de frivolidades que beiram o absurdo. Frente a
esses conceitos, então, diferentes personagens adotam diferentes posturas. Há
aqueles que prezam por conserválos – visto que já se encontram em posição
de poder –, aqueles que decidem questionálos, e aqueles que, apesar de
claramente acharem o sistema todo uma bobagem, usam de suas posições
privilegiadas financeira e socialmente para usufruir de uma vida de prazeres. O
último caso, inclusive, se manifesta geralmente na figura do dândi, do bonvivant,
que ressoa muito com a personalidade do próprio autor.
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Na peça em questão, nos deparamos com a seguinte frase do
personagem Cecil:
Meu pai falava acerca da moralidade após o jantar. Eu disse a ele que
ele já era velho o suficiente para entender melhor as coisas. Mas minha
experiência mostrame que logo que alguém tem idade o suficiente
para entender melhor as coisas, não entende absolutamente nada. 6
(WILDE, 2011, p. 234; tradução própria).

A fala de Cecil é um ótimo exemplo da visão sobre a funcionalidade da
moral aristocrática vista pelos olhos de alguns membros mais jovens
participantes. Nos traz a noção de que, enquanto a elite mais velha vê seus
sucessores como ingênuos e imorais, com muito a aprender sobre as
engrenagens que gerem a sociedade, os membros mais jovens dessa elite
julgam seus antecessores como desatualizados, sem contato com novos
contextos de vivência. Seja com a intenção de confrontar ou usufruir da
conjuntura social em que se encontram, é visível que personagens mais jovens
tratam com deboche os costumes morais impostos, tão prezados pelos mais
velhos.
Muito do desapreço dos mais jovens, pelo modo de vida que a aristocracia
leva, tem raízes na evidente toxicidade dos relacionamentos familiares. Exemplo
disso na peça é o fato da Duquesa expressar, ironicamente, que sua filha diz
sempre a coisa certa, quando na verdade é sempre impedida de falar por sua
mãe, que julga ser melhor portavoz de suas opiniões e desejos e, portanto,
tomalhe a palavra. Como os valores morais da época exigiam da mulher uma
postura obediente, discreta, inocente e pura – especialmente se tratando de
mulheres de pouca idade –, Wilde usa dessa ideia para evidenciar que, no jogo
social da aristocracia, esperase que as moças tomem o papel de passividade.
Consequentemente, tal papel é melhor desempenhado pelas jovens que pouco
falam, não emitindo opiniões que as levariam a participar ativamente de uma
conversação.
Apesar de o jogo social da altasociedade ser cruel e injusto, as mulheres
se viam obrigadas a participar, como notase através da fala da personagem
Mrs. Erlynne:

“My father would talk morality after dinner. I told him he was old enough to know better. But
my experience is that as soon as people are old enough to know better, they don't know
anything at all.”
6
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Não sabe o que é cair no abismo, ser desprezada, ridicularizada,
abandonada, ser olhada com desdém… ser uma pária da sociedade!
Encontrar as portas fechadas diante de si, ter que insinuarse por
atalhos abomináveis, temendo que a cada momento a máscara seja
arrancada de seu rosto. E todo o tempo ouvindo o riso horrível do
mundo, uma coisa ainda mais trágica do que as lágrimas já
derramadas. A senhora não sabe o que é isso. Pagase pelo próprio
pecado, depois pagase de novo, e pagase durante a vida toda. A
senhora nunca deverá saber o que é isso. (WILDE, 2011, p. 260).

O que Mrs. Erlynne mostra é que as represálias sofridas por aquelas que
rejeitassem se comportar segundo os costumes e tradições eram, apesar de não
merecidas, demasiadamente graves para tentar adotar uma conduta contrária
àquela que lhes era imposta. Como quem dita os padrões morais é quem detém
o poder, e quem detém o poder é a aristocracia, fugir à regra imposta resulta em
ser julgado pela sociedade, invariavelmente, segundo os padrões aristocráticos
dos quais a pessoa havia tentado se esquivar. Em outras palavras, aqueles que
ditam as regras do jogo também ditam as punições, que não abrem brecha para
afrontas.
Outra característica recorrente nas peças de Wilde é o fato de que os
diálogos (como, por exemplo, a conversa que os homens da peça têm acerca de
Mrs Erlynne no final do terceiro ato) são cobertos de nuances. Ataques verbais
repletos de cinismo, sarcasmo e observações espirituosas são proferidas,
paradoxalmente, de forma que os personagens ainda mantêm a postura cordial
que lhes é esperada. A antítese entre o conteúdo do que está sendo dito e a
postura adotada por quem profere as palavras é ainda outro recurso estilístico
utilizado por Wilde para expor a hipocrisia dos costumes da época. As frases são
geralmente pomposas, mas pouco representam as ações. Por meio de uma
espécie de dandismo verbal, Wilde critica o comportamento cínico da alta
sociedade.
Vale notar ainda que, por meio de tal dandismo verbal, a aristocracia
esvazia de significado vários termos, ressignificandoos. Exemplo disso é o
seguinte diálogo:
CECIL GRAHAM. [Vindo em direção a ele] Caro Arthur, eu nunca falo
calúnias escandalosas. Eu apenas falo fofocas.
LORD WINDERMERE. Qual a diferença entre calúnias e fofoca?
CECIL GRAHAM. Oh! Fofocas são encantadoras! A história tratase
meramente de fofocas. Mas calúnias são fofocas tornadas entediantes
pela moralidade. Eu jamais moralizo. Um homem que moraliza é
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geralmente um hipócrita, e uma mulher que moraliza é invariavelmente
simplória7 (WILDE, 2011, p. 266; tradução própria).

No trecho apresentado, notase que por “moralidade”, entendese “as
regras de conduta da alta sociedade”. Há uma ressignificação do termo, de modo
a atrelar a ideia de uma “boa conduta” diretamente à proposta pela aristocracia,
como se fosse a única e invariável interpretação de tal termo. Por meio do humor,
então, visto que o personagem Cecil constantemente zomba de quão
mesquinhos são tais valores éticos, ocorre a inversão dos valores: a fofoca torna
se uma conduta aceitável e interessante, enquanto o apreço pela moralidade é
visto como tedioso e descartável.
A insatisfação constante para com o cinismo das interações sociais que
leva à ideia de que a moralidade proposta pela sociedade é demasiadamente
maçante também pode ser atrelada – além do que foi discorrido sobre relações
familiares inapropriadas – ao fato de que todas as regras de conduta e o que se
espera das pessoas quanto a elas são, na prática, absolutamente impraticáveis.
A demanda por uma postura totalmente inócua faz com que as pessoas passem
o tempo todo tentando maquiar as mazelas que as afetam ao invés de lidar
verdadeiramente com elas, visto que é de maior importância (e mais fácil
aplicabilidade) manter as aparências do que manter uma postura íntegra. Até
para os que fazem parte do topo da hierarquia social, quando pensam a respeito
da situação que os rodeia, deparamse com a infelicidade de uma vida pautada
em mentiras e falsos preceitos morais. Para lidar com tal infelicidade, então, a
aristocracia sugere o conformismo, a vistagrossa.
Em suma, a peça toda é lotada de pequenas regras sociais –
completamente desnecessárias e desprovidas de sentido por muitas vezes –
impostas pela “elite mais velha”, que devem ser seguidas religiosamente por
aqueles que desejam ascender na sociedade. Vêse então um esforço hercúleo
por parte dos membros da sociedade para ‘dançar conforme a música’, tentando
não desagradar pessoas de maior influência, mesmo desgostando delas, para
ter em troca maior importância e acesso às facilidades geradas pelo poder e pelo

“CECIL GRAHAM. [Coming towards him L.C.] My dear Arthur, I never talk scandal. I only talk
gossip. LORD WINDERMERE. What is the difference between scandal and gossip? CECIL
GRAHAM. Oh! gossip is charming! History is merely gossip. But scandal is gossip made tedious
by morality. Now, I never moralise. A man who moralises is usually a hypocrite, and a woman
who moralises is invariably plain.”
7
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dinheiro. No fim, tratase tudo de um grande jogo de interesses e poder,
mascarado por cinismo e hipocrisia, resultando em regras absurdas de vivencia
social. O que realmente interessa são as aparências e as falsas impressões
apresentadas. Como a personagem Mrs. Erlynne brevemente resume, a tônica
é uma só: “manners before morals”.

2.2 UMA MULHER SEM IMPORTÂNCIA

Uma Mulher Sem Importância é uma comédia em quatro atos que data de
1892. A peça trata da problemática da ascensão social e financeira, do
questionamento quanto aos valores exaltados como virtudes pela altasociedade
britânica, assim como do estigma que persegue os indivíduos que se desviam
das normas morais pregadas pela aristocracia. A trama se desenvolve na
mansão Hunstanton, onde conhecemos a maior parte das personagens. O
enredo contém diálogos que contrastam os conceitos de “boas maneiras” e
“qualidades admiráveis” da aristocracia com a visão da personagem Hester, a
puritana norteamericana que está conhecendo a sociedade inglesa. Hester,
sendo uma forasteira, serve de ferramenta para Wilde expor os absurdos das
condutas sociais pregadas pela burguesia Vitoriana.
Outra personagem de extrema importância se trata de Gerald Arbuthnot,
interesse amoroso de Hester. O rapaz, apesar de não saber, é filho bastardo de
Mrs. Arbuthnot – mulher humilde, que não faz parte da aristocracia – e Lorde
Illingworth – membro da altasociedade, abastado e conhecido por uma conduta
degenerada. Gerald recebe uma proposta de emprego de Lorde Illingworth, que
a princípio também não sabe sobre o laço sanguíneo que possuem. Essa
proposta de emprego é representativa da chance que Gerald tem para ascender
socialmente, podendo trazer um futuro de riquezas e poder para o jovem. No
entanto, ao ser convidada para a festa, sua mãe reconhece Lorde Illingworth e
se posiciona contra a proposta de emprego feita a seu filho, por não o querer
associado à figura vil de seu pai. Gerald, naturalmente, por desconhecer seu
próprio passado, discorda de sua mãe e vê na tutoria de Lorde Illingworth seu
passaporte para um futuro próspero.
As peripécias só se resolverão ao final da peça, quando Gerald descobre
acerca de seus laços sanguíneos e das más condutas de seu pai que, além de
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abandonar Mrs. Arbuthnot em tempos passados, teria ainda, durante a festa que
está em andamento, tentado beijar Hester, por conta de uma simples aposta que
tinha a finalidade de desvirtuar a pureza da moça. O enredo concluise com
Hester e Gerald engajando em um noivado com a benção de Mrs. Arbuthnot,
após Gerald negar a proposta de emprego frente à elucidação dos fatos. Dessa
forma, as três personagens se distanciam da altasociedade em busca de uma
vida mais simples e sem as arbitrariedades da aristocracia.
Como é de praxe nas peças de costumes wildianas, as personagens
demostram invariável apreço pela origem familiar de elite que outros indivíduos
possuem. O que chama atenção é precisamente a associação da virtuosidade
moral desse indivíduo com suas origens. A conduta de alguém que disponha de
um status elevado entre a aristocracia é ou diretamente julgada como correta,
ou, quando de caráter indefensável por ir de encontro com os valores que a alta
sociedade mesmo prega, simplesmente ignorada. Um exemplo disso é quando
Lady Caroline ressalta Mrs. Allonby como sendo “muito bemnascida. É sobrinha
de Lord Brancaster. Dizem, é claro, que ela fugiu duas vezes antes de se casar.
Mas sabe como as pessoas são injustas muitas vezes. Eu mesma não acredito
que ela tenha fugido mais do que uma vez” (WILDE, 2011, p. 70). Isto é, após
estar estabelecida a posição social elevada da personagem em questão, nota
se que a outra personagem – que se demonstra, no decorrer da peça, como
alguém que preza pelos valores morais da aristocracia – faz “vista grossa”
quanto a uma atitude que, caso fosse de alguém das “lower classes” como Mrs.
Arbuthnot, por exemplo, provavelmente condenaria.
Logo no primeiro ato, quando somos apresentados ao personagem Kelvil,
nos deparamos com um discurso politicamente polido, típico do que se esperaria
de um membro do Parlamento, que afirma estar atualmente trabalhando em um
livro acerca da pureza: “Descobri que as classes mais pobres deste país
manifestam um distinto anseio por um padrão ético mais elevado.” Tal afirmação,
no entanto, é seguida pela resposta curta e leviana, coberta de ironia de Lady
Stutfield: “muito gentil da parte deles”8 (WILDE, 2011, p. 76; tradução própria). A
resposta à afirmação de Kelvil acerca das expectativas das classes
trabalhadoras quanto à conduta da aristocracia se manifesta como uma

8

“How quite, quite nice of them”
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punchline de uma piada, de modo a ironizar não apenas a inocência por parte
do povo que ainda nutre essa expectativa, mas também o descaso por parte dos
membros da altasociedade que, na realidade, pouco se importam em atender
tal expectativa.
Outra sátira frequentemente encontrada nas obras de Wilde se trata dos
papéis sociais desempenhados dentro de um casamento. Quanto a isso, nota
se que a figura da mulher dialoga diretamente com a necessidade da ignorância,
especialmente quanto a assuntos interpessoais referentes à conduta moral de
seus maridos. Essa sátira é frequentemente retratada à medida que as
personagens mais velhas geralmente prezam, inclusive, por manter as jovens
moças longe de uma formação educacional e/ou acadêmica: “Oh, as mulheres
têm tido uma educação tão elevada, Jane, que nada deve nos surpreender hoje
em dia, exceto os casamentos felizes. Estes parecem estar se tornando
extremamente raros” (WILDE, 2011, p. 100). Como podemos ver na fala de Lady
Caroline, os estudos e, por consequência, o questionamento critico acerca das
situações, são desencorajados por resultarem em insatisfação matrimonial. A
essência de pensar e ponderar acerca de assuntos é considerada imoral. Preza
se, portanto, pela ignorância daqueles que fazem parte do relacionamento, e
pela alienação absorta dos que fazem parte da sociedade.
LORD ILLINGWORTH. Todo pensamento é immoral. Sua propria
essencia é a destruição. É só pensar em algo que o destruímos. Nada
sobrevive à reflexão.
LADY HUNSTANTON. Não entendo uma só palavra, Lorde Illingworth,
mas não tenho dúvida de que é tudo verdade. Pessoalmente, tenho
muito pouco a que me repreender quando se trata de pensar. Não
acredito que mulheres devam pensar muito.9 (WILDE, 2011, p. 137;
tradução própria).

Quanto ao papel do marido, este também é explorado em Uma Mulher
Sem Importância, quando, em um diálogo entre as personagens femininas da
peça, algumas delas dão sua visão do que seria um “homem ideal”. Ao passo
que exploramos os papéis do homem e da mulher nas relações matrimoniais, é
de suma importância o apanhado histórico do papel que a esposa e o marido
desempenhavam na Inglaterra Vitoriana:

“LORD ILLINGWORTH. All thought is immoral. Its very essence is destruction. If you think of
anything, you kill it. Nothing survives being thought of. LADY HUNSTANTON. I don't understand
a word, Lord Illingworth. But I have no doubt it is all quite true. Personally, I have very little to
reproach myself with, on the score of thinking. I don't believe in women thinking too much.”
9

37
Quando as profissões majoritariamente dominadas por homens
começaram a afastar os homens de seus lares, o lar se tornou um
território exclusivo das mulheres. Consequentemente, tal território se
tornou, colocando de maneira simples, um ambiente sentimentalizado
e idealizado segundo os padrões Vitorianos, como a reserva moral. [...]
A separação do marido de seu lar contribuiu para a polarização dos
papéis de cada gênero que caracterizou a época, e foi parcialmente
responsável pelos estereótipos propagados (o homem como forte e
ativo; a mulher como fraca e passiva, etc) 10 (BROWN, 1985, p. 97;
tradução própria).

Notase, no entanto, que as personagens são usadas pelo autor para
explanar a ideia do que seria um marido ideal conforme os padrões morais
aristocráticos. Como o casamento em si era visto, na prática, de forma
meramente institucional, em que sentimentos prévios e afinidade de pouco
importavam para o firmamento do casal – uma vez que um suposto “amor” (que
remete mais a uma conformidade e administração do relacionamento do que ao
que entendemos atualmente, no senso comum, como amor) entre os cônjuges
deveria ser, por consenso, construído e moldado no decorrer do casamento –,
Lady Caroline tem uma visão pragmática acerca do homem ideal: “Até onde
posso ver, ele não deve fazer nada senão pagar contas e distribuir elogios”
(WILDE, 2011, p. 102). A função do marido ideal, na visão da altasociedade
vitoriana conservadora, é a de prover financeiramente e sustentar o ego do casal.
Em contraste com a visão pragmática de Lady Caroline, no entanto, temos
a definição de homem ideal de Mrs. Allonby. A definição – muito mais elaborada,
digase – que a personagem apresenta não necessariamente contradiz a visão
de Lady Caroline, mas expressa, paralelamente, um traço da personalidade de
Mrs. Allonby, que no decorrer da peça demonstra deleite em se envolver nos
esquemas do jogo social de moralidade questionável da aristocracia.
MRS. ALLONBY. Se lhe fazemos uma pergunta sobre qualquer coisa,
ele deve nos responder só sobre nós mesmas. Deve sempre nos
elogiar por qualquer qualidade que sabe que não temos. Mas deve ser
impiedoso, muito impiedoso, ao nos censurar pelas nossas virtudes
que nunca sonharíamos em possuir. Não deve nunca acreditar que
sabemos para que servem as coisas úteis. Seria imperdoável. Mas
deve derramar sobre nós tudo aquilo que não queremos. (WILDE,
2011, p. 102).

“when the allmale professions began to take the man away from the home, the home became
the exclusive territory of the woman. Consequently, it came to be grossly sentimentalized and
idealized in the Victorian period as the last preserve of moral values [...]The separation of husband
and home contributed to the polarization of sex roles that characterized the age and was partly
responsible for its sexual stereotypes (men as strong and active; women as weak and passive,
etc.)”
10
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As constantes antíteses apresentadas são uma ferramenta utilizada por
Wilde para apresentar o caráter absurdo das convenções sociais. Mrs. Allonby e
sua personalidade lasciva expressam isso por meio dos paradoxos já
anteriormente na peça, quando a personagem afirma ter se decepcionado com
seu marido, Ernest, por ter dito a verdade quanto ao seu histórico amoroso,
passando assim a ser um “homem desinteressante”. Mrs. Allonby é também
quem incita Lord Illingworth a tentar beijar Hester, personagem descrita como
“puritana”. A personagem trata, portanto, da representação alegórica ao regozijo
que diversos membros da sociedade têm pelas práticas fúteis de interação
social.
Uma das personagens certamente com mais destaque na peça é Hester.
A jovem norteamericana é utilizada pelo autor para denunciar, em paralelo com
os costumes pregados em outra sociedade – no caso, a dos EUA –, a banalidade
e hipocrisia dos costumes da nobreza britânica e suas barreiras sociais artificiais.
Em diálogos com Lady Caroline, por exemplo, o contraste é explicito: “LADY
CAROLINE. [...] Quando eu era jovem, Miss Worsley, nunca conhecíamos
ninguém na sociedade que trabalhasse para viver. Não era considerado de bom
tom. HESTER. Na américa essas são as pessoas que mais respeitamos”
(WILDE, 2011, p. 70). Vale notar que a diferença cultural da moça puritana, em
paralelo com o ócio aristocrático que demonstra desdém pelo trabalho, se
apresenta não como forma de elogio à cultura norteamericana, mas como
zombaria à desconexão com a realidade que indivíduos da altasociedade
britânica apresentam.
Tal dessemelhança entre a nobreza e a classe trabalhadora é explorada
de forma ainda mais profunda no discurso de Hester às outras personagens no
segundo ato:
Estamos tentando construir a vida, Lady Hunstanton, em uma base
melhor, mais pura, e mais verdadeira do que aquela que existe aqui.
Isso parece estranho para todas vocês, sem dúvida. Como poderia não
parecer estranho? Vocês, os ricos da Inglaterra, não sabem como
estão vivendo. Como poderiam saber? Excluíram de sua sociedade as
pessoas gentis e boas. Riem dos simples e dos puros. Vivendo, como
todos fazem, nos outros e pelos outros, zombam do auto sacrifício, e
se atiram pão para os pobres, é apenas para mantêlos quietos por
algum tempo. Com toda a sua pompa, riqueza e arte, não sabem como
viver nem mesmo sabem o que é isso. Amam a beleza que podem ver,
tocar e sentir, a beleza que podem destruir, e destroem, mas da beleza
invisível da vida, da beleza invisível de uma vida mais elevada, não
sabem nada. Perderam o segredo da vida. Oh, a sua sociedade inglesa
me parece superficial, egoísta e tola. Fechou seus olhos e tapou os
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ouvidos. Repousa como um leproso coberto de chagas. Jaz como uma
coisa morta manchada de ouro. Está toda errada, toda errada.”
(WILDE, 2011, p. 106).

A fala de Hester denuncia a total dissociação da aristocracia com a vida
cotidiana das classes menos favorecidas. Os adjetivos precisamente críticos
usados para descrever a conduta da nobreza – em inglês, shallow, selfish, foolish
–, se deparam, no entanto, com respostas cobertas da indiferença e ignorância
cega que é criticada quando se apresentam as falas. Lady Stutfield pensa não
ser de bom tom que ela tenha um pensamento tão aguçado e saiba tanto sobre
os mecanismos que gerem o jogo de regras da altasociedade, prezando, como
de costume, pela ignorância. Lady Hunstanton, por sua vez, não entende o
porquê das críticas, visto que Hester, em sua posição de riqueza, poderia
desfrutar do sistema que escolhe discordar e denunciar, e – Lady Hunstanton
que já havia dito não se importar com a origem da riqueza da jovem, dizendo
que a estimava muito por se vestir muito bem – prefere ignorar o conteúdo da
fala para focar na aparência da jovem: “Minha cara jovem, ouso dizer que havia
um bocado de verdade naquilo que disse, e parecia muito linda ao dizêlo, o que
é muito mais importante” (WILDE, 2011, p. 109). No final das contas, a denúncia
acaba sendo absorvida de forma tão artificial quanto a moralidade das
personagens ouvintes. Lady Hustanton ainda faz referência de forma cômica e
leviana à fala de Hester quando a apresenta a Mrs. Arbuthnot – a personagem
que não faz parte da aristocracia, que se trata da mulher sem importância da
peça –, introduzindo a convidada como “uma das pessoas doces, boas e
simpáticas que você disse que nunca admitimos na sociedade” (WILDE, 2011,
p. 109), evidenciando o quão pouco impacto reflexivo todo o discurso crítico de
Miss Worsley realmente causou. Apesar do que foi dito, instantaneamente se vê
a aristocracia interagindo com a classe trabalhadora meramente para “jogarlhes
migalhas”, debochando do simples e puro, que é marginalizado a bel prazer pela
sociedade abastada.
Outro personagem de suma importância representativa na peça é Gerald,
filho de Mrs. Arbuthnot. Gerald é a manifestação da esperança de ascensão
social por parte nutrida por muitos membros da classe trabalhadora, que anseia
por uma oportunidade, concedida pela aristocracia, de poder desfrutar da vida.
Para ilustrar tais características, Wilde usa, então, do relacionamento do jovem
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rapaz com Lord Illingworth, que primeiramente oferece uma possibilidade de
emprego a Gerald e, mais tarde, quando percebe que o rapaz se trata de um
filho seu previamente abandonado, decide tutorar o jovem na vivência da alta
sociedade.
A função do instrutor mais uma vez se manifesta, então, em uma peça de
costumes de Wilde. Tal função, aliás, está diretamente ligada ao conceito de
que, aos jovens, devese desencorajar o questionamento e pensamento crítico,
para que não se coloque em xeque os valores morais da aristocracia: “meu caro
Gerald, na sua idade não devia ter opinião alguma sobre a vida. É totalmente
fora de propósito. Deve ser guiado por outros, nesse assunto” (WILDE, 2011, p.
151). O discernimento é um claro inimigo de uma sociedade pautada em falsos
valores, pois vai de encontro com a conformidade que favorece a altasociedade.
Um dos primeiros conselhos de Lord Illingworth, notase, diz respeito
precisamente à já discutida importância de ser “bem nascido”, ou seja, ter uma
herança de sobrenome. Em conversa com Gerald, expõe que o Peerage – livro
que trata dos títulos de nobreza herdados hereditariamente entre os membros
da aristocracia britânica – é o livro mais relevante de ser profundamente
conhecido por um jovem. No entanto, de forma comicamente cínica, adiciona
ainda que se trata também do melhor escrito fictício que os britânicos já criaram.
Percebese que o conselho se baseia, portanto, não na falta de conhecimento
do aristocrata quanto à injustiça das vantagens sociais trazidas pela herança de
títulos, mas sim na ideia de que quem tem a oportunidade de se aproveitar de
tal sistema, independentemente da imoralidade da conduta, deveria fazêlo. Tal
pensamento é também exemplificado pela seguinte fala: “e quero que saiba
como viver. [...] Pois o mundo foi feito pelos tolos para que os sábios vivam nele!”
(WILDE, 2011, p. 131) Isto é, Lorde Illingworth transparece a ideologia
aristocrática de que, mesmo quando se tem o entendimento da desigualdade
social entre as classes, por fazerem parte da classe favorecida, devese usufruir
das vantagens, perpetuando tal desigualdade para estar sempre do lado
favorecido, com total desapreço para com as questões éticas que tangem tal
conduta.
As palavras de Lorde Illingworth reforçam a ideia de, apesar de estarem
cientes das tolices e trivialidades do jogo social proposto pela altasociedade, os
membros da aristocracia optam por não se rebelar contra o status quo uma vez
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que se encontram numa posição de privilegio na hierarquia materialista, e
prezam por não arriscar perder tal posto. Nas palavras da personagem, “estar
dentro dela [sociedade] é só uma chateação. Mas estar fora dela é simplesmente
uma tragédia” (WILDE, 2011, p. 128).

2.3 UM MARIDO IDEAL

Um Marido Ideal é a penúltima peça de costumes escrita por Wilde, e uma
das suas últimas obras. A obra se trata de uma comédia em quatro atos e tem
como característica um estilo mais maduro de escrita por parte de Wilde que,
sem perder sua refinada veia cômica, trata de assuntos como corrupção política,
chantagem, conceitos estéticos de estilo de vida, e a dicotomia da vida pública
e privada de uma sociedade de aparências em que a idealização do caráter
imaculado de alguns indivíduos resulta, invariavelmente, na decepção.
A peça segue a fórmula consagrada de Wilde que encontramos em suas
três peças de costumes anteriores, começando em uma tradicional festa
aristocrática dada na casa dos Chiltern, protagonistas da trama, onde as
personagens são apresentadas tanto umas às outras como ao leitor/espectador.
Quanto ao enredo, esse trata de assuntos políticos e da posição que uma figura
pública deve adotar perante a sociedade. Exemplo disso é o fato de que a
peripécia central trata de uma chantagem que a personagem da Mrs. Cheveley
faz com o Sir. Chiltern. Sir. Robert Chiltern é um político em ascensão que
conseguiu sua fortuna através do fornecimento de informações privilegiadas
para o Barão Arnheim. Contudo, após tal ascensão, ele adota uma postura de
marido ideal e figura pública exemplar. Entretanto, Mrs. Cheveley tem em sua
posse uma carta enviada ao Barão como evidencia dessa antiga conduta ilegal,
e chantageia Robert para que ele influencie na aprovação de uma jogada política
que a beneficiaria. Sir Chiltern – que já havia se revelado contrário à jogada
política proposta por Mrs Cheveley – se vê então obrigado a tomar uma decisão:
ou agir de forma que vá contra seus ideais e ceder à chantagem, ou agir de
maneira eticamente coerente e ver sua reputação ser manchada tanto
publicamente, quando seu escândalo de corrupção vir à tona na imprensa,
quanto na vida privada, uma vez que sua esposa perderia a admiração que tem
por ele ao saber de seu passado.
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Identificamos no texto, portanto, a problemática trazida pela falsa
expectativa que se cria em um contexto social no qual os indivíduos adotam uma
conduta baseada na aparência, além de tratar de falsos valores morais que são
pregados pela altasociedade, apesar de que, na realidade, todos agem, cedo
ou tarde, de maneira que eles mesmo julgariam imoral, tratando de uma
hipocrisia no discurso dos membros dessa sociedade e seus julgamentos
morais. A própria Mrs. Cheveley que chantageia Sir Chiltern por ter agido de
forma “vil”, revela depois que roubou joias da prima de Lorde Goring. Após a
elucidação de tais eventos, Lorde Goring consegue lidar com os problemas de
forma a fazer Mrs Cheveley ir embora sem causar danos, o casal chiltern manter
sua relação, e consegue ainda o casamento com a moça que gostava (após
pressão familiar para que ele não permanecesse solteiro).
A trama de Um Marido Ideal se passa, como de praxe nas peças de
costume wildeanas, majoritariamente em diversos cômodos e espaços de uma
grande mansão, onde são organizadas refeições e reuniões. Quando em contato
com diversas obras de Wilde, reparamos que um aspecto comum de suas peças
é que a vida dos personagens parece se desenrolar em intermináveis jantares,
reuniões e conversas que denunciam a futilidade das interações entre membros
da aristocracia. Notase, portanto, que a ambientação da peça já é escolhida
pelo autor de forma a carregar significado. A rotina da aristocracia apresentada
denuncia, por si só, um contínuo ócio por parte de uma sociedade que, diferente
da população geral envolta em deveres laborais intricadamente ligados a
preocupações financeiras, desfruta de poucas preocupações práticas, podendo
se dar ao luxo de dedicar grande parte do seu tempo a questões fúteis, que
acabam por ser uma das grandes tônicas da deturpada moral aristocrática.
Na peça em questão, o assunto da ociosidade é diretamente abordado
logo no primeiro ato quando Lorde Caversham, ao apresentar seu filho, Lorde
Goring, o descreve como “inútil”, por viver uma vida ociosa. Mabel Chiltern, no
entanto, rebate a crítica do Conde, com um irônico discurso:
Como pode dizer uma coisa dessas? Ora, ele cavalga no parque às
dez da manhã, vai à opera três vezes por semana, troca de roupa pelo
menos cinco vezes por dia, e janta fora todas as noites durante a
temporada. O senhor não chamaria isso de vida ociosa, não é?
(WILDE, 2011, p. 179).
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A fala da Srta. Chiltern, que provavelmente conta com a mesma falta de
preocupações práticas de Lorde Goring, expõe a absurda discrepância entre o
estilo de vida da classe trabalhadora e da aristocracia, clamando que ações
como mudar de roupa várias vezes ao dia, por exemplo, já seja uma conduta
relevante o suficiente para justificar a suposta “nãoociosidade” do rapaz em
questão.
Vale notar que a figura do dândi representada por Lorde Goring, que leva
uma vida com poucas preocupações, é escrita de forma mais profunda em Um
Marido Ideal. Ao contrário da figura do esteta representada por Cecil em O Leque
de Lady Windermere, Lorde Goring vem a ser a personagem que ajuda o casal
protagonista, resolvendo a problemática da chantagem ao passo que queima a
carta que evidencia as ações ilegais de Robert, provandose um amigo virtuoso,
que não tem intenção alguma de se aproveitar da situação por interesses
egoístas. Isto é, o “dândi imoral”, na literatura wildiana de mais maturidade,
acaba por ser a pessoa mais verdadeira e transparente, que lida com dilemas
morais com uma conduta admirável e íntegra, apesar de pouco ortodoxa.
Isso em muito corrobora com a ideia de que, apesar de Wilde receber
muitas críticas por elitizar a arte, atrelandoa à imagem do aristocrata ocioso que
ostenta de uma vida luxuosa, sua escrita não afirma a vida aristocrática como a
encarnação da vida como arte. Como afirma Miskolci (1997, p. 250), “o ideal da
vida como arte poderá jamais ser associado a uma classe social; ou qualquer
outra classe, ele é o privilégiomaldiçâo de poucos.” Isto é, a ociosidade não
deveria ser associada de forma exclusiva à aristocracia uma vez que,
idealmente, todos os membros da sociedade deveriam possuir as mesmas
oportunidades de fruição de mundo que os membros da aristocracia possuem.
Lord Goring não está sendo realmente criticado pelo seu ócio (o ócio dele
inclusive é algo que Wilde é adepto e favorável, sendo parte importante da
concepção do homo aestheticus). Wilde está apenas denunciando que,
enquanto a aristocracia propaga seu discurso utilitarista, os membros da alta
sociedade burguesa se esbanjam com inutilidades ao passo que a classe
trabalhadora, que compra esse discurso, se esforça para poder ter uma fração
da qualidade de vida das classes mais altas. Lorde Goring representa, portanto,
o dândi em sua maturidade moral, mais próximo do homo aestheticus proposto
por Wilde, ou até do Übermensch nietzschiano, que busca o prazer nas artes e

44

a satisfação de suas vontades desprendido da moral préestabelecida, mas
ainda assim moralmente coeso e benevolente.
Reparamos também, conforme o diálogo se desenrola, que os membros
da altasociedade retratados por Wilde, por usufruírem do privilégio do ócio, por
diversas vezes pregam que se conserve a inutilidade dos encontros que
participam, mesmo quando se tratam de encontros políticos que afetam a
sociedade como um todo:
LADY MARKBEY: [...] O temperamento de Sir John se tornou
insuportável, desde que ele entrou a sério na política. Na verdade,
agora que a Câmara dos Comuns está tentando se tornar útil, acaba
fazendo um grande mal.
SIR ROBERT CHILTERN. Espero que não, Lady Markby. De qualquer
modo, fazemos o que podemos para desperdiçar o tempo público, não
acha? (WILDE, 2011, p. 183).

O retrato da “sociedade de aparências” criticada pelo autor ressalta então,
como percebemos, a relevância de estender ao cenário político os ideais que
perpetuem as vantagens de que a aristocracia desfruta. Isto é, devese aparentar
ao público que os problemas da comunidade britânica estão sendo devidamente
discutidos, quando na verdade estão sendo completamente ignorados, de
maneira a manter a conjuntura atual do status quo.
Outro exemplo disso é encontrado na conversa entre Lord Goring e Lady
Basilton, na qual o rapaz alega que o motivo pelo qual ele gosta de reuniões
políticas, é por se tratar do único lugar onde ainda não se discute política alguma.
Ademais, quando questionado acerca de como os membros do parlamento
suportam os longos discursos da câmara, Goring responde categoricamente que
a chave para suportar os debates, é simplesmente nunca os escutar, ilustrando,
portanto, o descaso da aristocracia quanto às pautas com que alegam lidar.
Como Mrs. Cheveley também indica mais adiante na peça, o orador
público perfeito é aquele que “fala mais e diz menos do que qualquer pessoa”
(WILDE, 2011, p. 150). Tratar dos problemas ou discutir o conteúdo de maneira
adequada dá espaço a um grande concurso de eloquência, onde pouco se faz e
menos ainda se resolve.
Outro tema central de Um Marido Ideal demonstra ser, então, a completa
impossibilidade prática do puritanismo, aliada aos malefícios de se apresentar
como um indivíduo de moralidade imaculada. Numa sociedade pautada em
aparências, um histórico de conduta puritana é o que revela se a pessoa em
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questão é boa ou ruim. Se sua família, amigos, e a comunidade em geral
desconhece suas condutas vis, inferem que o indivíduo é admirável. Entretanto,
visto que pessoa alguma passa pela vida inteira sem cometer um ato imoral
sequer, a preocupação das pessoas acaba por se concentrar mais em esconder
seus erros, não necessariamente em evitar praticálos.
Nos deparamos, então, com um problema: se o indivíduo se apresenta
como tendo uma conduta moralmente impecável, cria em outras pessoas uma
imagem de admiração absolutamente insustentável ao longo do tempo, visto que
é pautada no que se aparenta ser, e não no que se é de fato:
Hoje em dia, com a nossa mania moderna de moralidade, cada um tem
que posar como paradigma de pureza, incorruptibilidade, e todas as
outras sete virtudes capitais... e qual é o resultado? Caem todos como
pinos de boliche, um após o outro! (WILDE, 2011, p. 204).

Vemos, portanto, como a crítica de Wilde continua relevante mesmo após
mais de um século. Um exemplo claro de como a prática de um pseudo
puritanismo perdura até os dias atuais, é o constante “cancelamento” – termo
traduzido do inglês “Cancel Culture”, difinido pelo Macquire dictionary como “the
attitudes within a community which call for or bring about the withdrawal of
support from a public figure, [...] usually in response to an accusation of a socially
unacceptable action or comment”11 – de figuras públicas que se auto intitulam
“formadores de opinião”, escândalos envolvendo políticos que dizem prezar por
valores conservadores, ou ainda líderes religiosos que agem de forma contrária
ao que fervorosamente pregam. Todos os exemplos têm em comum o fato de
vincularem à própria imagem uma intocável moralidade, que acaba por estar
fadada à contradição, visto que a perfeição ética é fatalmente inalcançável.
O recurso usado pela aristocracia das peças wildianas é o de julgar, atacar
e apontar erros na conduta alheia para aparentar estar moralmente acima de tais
erros, ao passo que também desvia a atenção de seus próprios desvios morais,
como bem ilustra a fala de Lorde Goring no início do segundo ato:
É por essa razão que sentem tanto prazer em descobrir segredos dos
outros. Desvia a atenção da opinião pública dos seus próprios
segredos. [...] na Inglaterra um homem que não possa falar de

11

Disponível
em:
https://www.macquariedictionary.com.au/resources/view/word/of/the/year/2019. Acesso em: 13
de agosto, 2021.

46
moralidade duas vezes por semana para uma plateia enorme, está
acabado como político sério. (WILDE, 2011, p. 221227).

Em suma, notase que o próprio nome da peça já sugere, de antemão, a
crítica encontrada em Um Marido Ideal. A idealização falha que Lady Chiltern
direciona a Robert – desconhecendo o passado dele – remete à errônea
idealização de valores inalcançáveis que a sociedade direciona aos indivíduos
que a compõem.
Além do aspecto moral, Wilde discute ainda a importância da “aparência
de riqueza”, isto é, as demonstrações de possuir uma vida luxuosa. A figura do
Barão, na peça, é representativa daquele que entende as regras do jogo e as
usa a seu favor. Robert, ao explicar a Goring como era o Barão, diz:
[...] o barão começou a falar sobre o sucesso na vida moderna como
algo que se poderia reduzir a termos absolutamente científicos. Com
aquela sua voz calma, admirável e fascinante, expôsnos a mais
terrível das filosofias, a filosofia do poder, pregounos, o mais
maravilhoso dos evangelhos, o evangelho do ouro. [...] Então me disse
que o luxo não é nada mais do que um pano de fundo, um cenário em
uma peça, e que poder, poder sobre os outros homens, poder sobre o
mundo era a única coisa que valia a pena possuir, o único prazer que
valia a pena conhecer, a única alegria da qual não nos cansamos, e
que no nosso século só os ricos o possuíam. (WILDE, 2011, p. 223).

No discurso de Robert, percebese que o Barão compreendia a
ostentação de bens luxuosos como uma ferramenta de poder. Os itens de luxo,
por si só, com o tempo passam a ter pouca ou nenhuma significância ou uso
para aquele que os adquire. O valor dos itens está, na prática, mais relacionado
com o impacto que um item caro causa naqueles que não tem condições
financeiras de adquirilo. Estando o dinheiro diretamente relacionado com o
poder na sociedade de aparências, fazse necessário não apenas possuílo, mas
sim demonstrar a todos a enorme quantidade que possui.
Quando se refere ao “poder sobre o mundo” como a única alegria da qual
não nos cansamos, podemos identificar ainda uma linha de pensamento que
condiz com a filosofia schopenhaueriana e nietzschiana, que prega que o ser
humano se encontra constantemente insatisfeito por ter dois principais estados
de espirito: a vontade de possuir e o tédio de ter conseguido. O inalcançável
poder completo, resultante na possibilidade de poder saciar qualquer vontade,
passa a ser, por si só, o próprio objetivo. Na impossibilidade de saciar suas
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vontades, o próprio querer absoluto passa a ser o foco, na busca pela fuga do
tédio.
Na visão das personagens, em uma sociedade completamente
materialista, a liberdade passa, portanto, a estar diretamente relacionada ao
dinheiro, uma vez que o poder financeiro proporciona as devidas condições de
se desfrutar da vida, como afirma Sir Chiltern:
A riqueza me deu enorme poder. Deume liberdade, bem no início de
minha vida, e a liberdade é tudo. Você nunca foi pobre e nunca soube
o que é ambição. Não pode entender a maravilhosa oportunidade que
o barão me concedeu. Uma oportunidade que poucos homens têm.
(WILDE, 2011, p. 224).

A discussão proposta por Wilde trata, portanto, essencialmente, das
consequências negativas que as pessoas enfrentam por viverem em um
ambiente onde o que um indivíduo apresenta ser, geralmente, pouco condiz com
o que ele realmente é. Uma sociedade de máscaras, da qual até o mordomo da
peça participa, sendo descrito como o mordomo ideal por ser “a mask with a
manner”,

completamente

incomunicável

e

de

passado

e

emoções

completamente desconhecidos, sendo assim desprovido de voz, opinião, história
e vida, seguindo apenas ordens e em completa conformidade com sua
insignificância.
Percebendo que os valores pregados pela moral vitoriana são
impraticáveis e danosos, ao final da peça, o marido idealizado é o que as
personagens Mabel e Lady Chiltern não querem – vide a conversa entre Mabel
e Lorde Goring, quando a moça mostra alívio frente à afirmação de seu
pretendente de que ele “não era bom o suficiente” para ela –, exatamente por
conta dos ideais morais que constituiríam um marido ideal, segundo a sociedade,
serem altamente questionáveis.
A subversão do status quo se mostra necessária pelo fato de que uma
sociedade de aparências resulta não somente na infelicidade e decepção dos
membros da sociedade, mas também na perpetuação de valores morais
deturpados e interações sociais pautadas em futilidades e mentiras.

2.4 A IMPORTÂNCIA DE SER PRUDENTE
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A importância de ser Prudente é uma comédia em três atos, sendo a
última peça de costumes escrita por Oscar Wilde. Muito por ser de seu trabalho
teatral mais tardio, a peça é amplamente considerada como magnum opus do
autor, uma vez que esta representa, essencialmente, as reflexões filosóficas e
estéticas wildianas com a excelência de um autor já mais experiente.
A obra, em questões estruturais, em muito se diferencia das peças
anteriores de Wilde. A trama, por exemplo, não se desenvolve no decorrer de
uma festa em uma mansão aristocrática, mas sim na dicotomia do campo e da
cidade, ambientes contrastantes que servem de pano de fundo para a vida dupla
levada pela personagem principal. Na peça, o autor usará da dicotomia dos
ambientes para representar a dicotomia da vida fragmentada das personagens.
Enquanto a cidade remete ao “habitat da sociedade mais requintada, onde as
convenções sociais levadas ao paroxismo ritualístico criam situações absurdas
e cômicas ao mesmo tempo” (MISKOLCI, 1997, 249), ao passo que as
personagens, essencialmente superficiais, apresentam ser “máscaras ocas
cujas conversas e intuitos seguem cegamente as normas de convívio social”; no
campo, por sua vez, sabese mais sobre a vida real das personagens, por
exemplo, uma vez que as verdades da estória se revelam no ambiente
campestre, enquanto na cidade reina a hipocrisia dos salões e das seasons
(temporadas de atividades sociais vazias).
O século XVIII havia apurado a distinção entre o público e o privado. O
público tinha se desprivatizado até certo ponto, apresentandose como
a ‘coisa’ do Estado. O privado, antes insignificante e negativo, havia se
revalorizado até se converter em sinônimo de felicidade. Assumira um
sentido familiar e espacial, que no entanto estava longe de esgotar a
diversidade de suas formas de sociabilidade. (PERROT, 2009, p. 14).

É interessante também lembrar que a inspiração do esteticismo apareceu
a partir dos prérafaelitas, que pretendiam um resgate a arte pura, com situações
reais, do cotidiano e que refletissem dilemas verdadeiros.
A obra trata, portanto, do contraste não apenas da vida privada com a vida
pública, mas também da fragmentação do indivíduo em mais de um ambiente
privado e mais de um ambiente público. No decorrer do texto tratarseá ainda
da trivialidade das preocupações aristocráticas, abordando de assuntos como
hereditariedade de bens e costumes, valores matrimoniais e conduta social.
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O enredo, comicamente absurdo, tem como peça central Jack Worthing,
um homem rico – porém de origem desconhecida, o que influencia
negativamente em seu status social – que pretende casarse com a jovem
Gwendolen. Jack, no entanto, leva uma vida dupla ao passo que transita em sua
casa no campo e sua casa na cidade. Na cidade, Jack adota o nome de Ernest
para que seus atos, quando fora do ambiente campestre, não sejam associados
à sua persona particular. É atendendo pelo nome de Ernest, entretanto, que John
conhece sua pretendente, que vê em seu nome (trocadilho com o adjetivo
“earnest”, isto é, “honesto”) algo indispensável para o firmamento do
relacionamento entre os dois.
É por intermédio da personagem Algernon Moncrieff, melhor amigo de
John (Ernest) e figura representativa do dândi na peça, que nos deparamos com
o conceito de Bunbury. Bunburying, como explica Algy, é o ato de adotar
diferentes personas em diferentes ambientes, com o intuito de mascarar seus
atos. Algy, que também é adepto de tal prática, é primo de Gwendolen e
interesse amoroso da jovem Cecily, moça órfã que se encontra sob a tutela de
Jack. O imbróglio da obra ocorre quando os dois mundos pelo qual Jack transita
se encontram, ao passo que seus conhecidos da cidade visitam sua casa no
campo. Algernon então adota o mesmo pseudônimo de John para visitar o
campo, isto é, enquanto Jack atende por Ernest quando na cidade, e Algy passa
a atender pelo mesmo nome quando no campo.
A peça tem como tema principal, portanto, o constante esforço exercido
para a manutenção da reputação dos indivíduos, que dividem suas vidas em
diferentes personalidades dentro de diferentes contextos para saciarem suas
vontades sem ter de lidar com as consequências públicas de seus atos.
Notase que em A importância de ser Prudente o humor é usado de forma
que os personagens falem de forma sincera o que seus atos insinceros
representam. A moralidade distorcida dos personagens é maquiada pelo
charme, pompa e eloquência de seus discursos, recheado de frases de efeito
paradoxais entregues em forma de aforismos – que é uma das características
mais marcantes da escrita wildiana e, inclusive, característica marcante que o
escritor irlandês tem em comum com Nietzsche, contemporâneo a Wilde. Por
muitas vezes, por exemplo, personagens dirão abertamente que estão mentindo,
no entanto por meio de frases paradoxais, cinismo e humor, o diálogo flui de
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forma a sugerir exatamente a situação onde se encontram: todos sabem da
insignificância de todo o discurso proferido, mesmo quando tratando de assuntos
sérios.
O humor é o recurso de escrita usado por Oscar Wilde, portanto, para
ridicularizar o quão absurdas são as normas sociais. Como mostra Miskolci
(1997, p. 232), “[a] opção wildeana pelo humor para manifestar as agudas
críticas à sociedade vitoriana é coerente com sua percepção de que a distorcida
moral burguesa que queria denunciar tinha, na aparência de seriedade, seu
alicerce.”
Na peça que viria a ser a mais aclamada de sua carreira, vemos Wilde em
seu auge, com críticas afiadas e humor refinado, com atenção a todos os
detalhes que envolvem a peça. Um dos nuances mais claros pode ser
identificado, inclusive, logo no título da peça, que remete ao nome do
personagem principal, Ernest Worthing. Tal nome, que obviamente se trata de
um jogo de palavras12, é utilizado como ferramenta satírica repleta de duplos
sentidos, como percebemos na fala de Algernon que, ao ser informado acerca
do verdadeiro nome de Ernest/Jack, afirma que seu amigo é “the most earnest
looking person I ever saw in my life" (WILDE, 2011, 305). Além disso, o trocadilho
com o nome Ernest e o adjetivo earnest é um dos pontos principais das
peripécias que movimentam a peça, visto que Gwendolen deixa claro o quão
imprescindível para ela o nome de seu amado é: “Vivemos, como espero que
saiba, Mr. Worthing, numa época de e meu ideal sempre foi amar alguém com o
nome Ernest. Há algo nesse nome que inspira uma confiança absoluta.”13
(WILDE, 2011, 314; tradução própria). Vêse, então, que o trocadilho é usado
pelo autor como um recurso linguístico que elucida o fato de que, o que a
aristocracia de fato valoriza não é a característica em si de ser earnest, mas sim
a superficialidade de ser chamado como tal. Contrastante a isso, por exemplo, é
a postura de Gwendolen quanto ao nome Jack, que a moça julga ser um nome
sem “nenhuma musicalidade, na verdade. Não é excitante. Não traz nenhuma

Earnest significa “honesto”, enquanto worthing significa “aquele que tem valor”
“We live, as I hope you know, Mr Worthing, in an age of ideals. [...] and my ideal has always
been to love someone of the name Ernest. There is something in that name that inspires
absolute confidence.”
12
13
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boa vibração... Conheci vários Jack, e todos eles, sem exceção, eram mais que
absolutamente comuns” (WILDE, 2011, 315).
Outro aspecto relevante que convém explorar de maneira mais
aprofundada é a dualidade apresentada entre Campo vs Cidade. O fato de as
personagens transitarem entre ambientes completamente desconexos um do
outro permiteos viver uma doublelife, com comportamentos diferentes,
dependendo do âmbito que se encontram: “Quando estamos na cidade, nós nos
divertimos. No campo, divertimos os outros. É um tédio só” (WILDE, 2011, 300).
Essa vidadupla possibilita o surgimento de uma das figuras mais famosas
provindas da obra wildiana: o Bunbury. O ato de bunburying, basicamente, como
explica o personagem Algernon, é precisamente o ato de, quando longe do
círculo social cotidiano, uma pessoa adotar uma persona, se fazer passar por
outro alguém, para aproveitar os prazeres de outro lugar sem o risco de que sua
conduta em outros lugares seja associada e atribuída à sua figura quando voltar
para sua casa. É relevante notar que a prática tem como objetivo central a
manutenção das aparências. Isto é, apesar dos desejos e atos imorais que são
praticados pelos membros da altasociedade, ainda é necessário que
mantenham sua reputação no diaadia. No caso de Jack em específico, que
passa longos períodos em sua casa no campo cuidando de Cecily, de quem é
tutor, o personagem atribui seus atos vis a um suposto irmão que tem na cidade.
Quando alguém assume a posição de tutor, deve adotar uma postura
de moral elevada em todos os assuntos. É sua obrigação agir deste
modo. E como a moral elevada dificilmente melhora a nossa saúde ou
nos traz felicidade, para poder vir à cidade eu sempre fingi ter um irmão
mais jovem […] que se mete nas mais terríveis enrascadas.” (WILDE,
2011, 307).

A fala de Jack reflete como a conduta extremamente regrada é mantida
pelos membros da sociedade meramente como fachada, visto que é
demasiadamente cansativa e pouquíssimo gratificante. Inferese que a
sociedade, portanto, não realmente se importa com condutas virtuosas ou
degeneradas, mas sim com as consequências públicas que tais condutas
resultam. De pouco interessa se fazer o que quer fazer é certo ou errado, a
preocupação real é se alguém saberá ou não das práticas.
Posto isso, é possível logo chegar à conclusão de que, em uma sociedade
onde a preocupação moral é pautada nas aparências, o casamento certamente
não seria diferente. Desde os primeiros diálogos entre Algernon e Jack fica
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evidente que, para a aristocracia inglesa vitoriana, assuntos matrimoniais eram
apenas mais um negócio a ser feito – e não há espaço para sentimentalismo
quando se trata de negócios. Exemplo disso é quando Jack diz a Algernon que
estava na cidade com a intenção de pedir a mão de Gwendolen em casamento,
e se depara com a seguinte resposta:
ALGERNON: Pensei que tinha vindo por prazer!... A isso eu chamo de
negócios.
JACK: Você é inteiramente destituído de romantismo!!
ALGERNON: Realmente, não vejo nada de romântico num pedido de
casamento. É muito romântico estar apaixonado. Mas não há nada de
romântico num pedido. (WILDE, 2011, p. 301).

Outro aspecto interessante de ser ressaltado é que, no jogo social das
aparências, as diversas “regras de boa conduta” que os personagens tem,
apesar de se tratarem de exagerações de finalidade cômica (como o fato de Lady
Brecknell ficar extremamente aborrecida com o fato de Algernon cancelar sua
ida a um jantar, não por sentir falta da companhia de seu convidado, mas sim
por já ter planejado de antemão o posicionamento de cada convidado à mesa de
jantar e, agora com o cancelamento de um deles, se ver obrigada a rearranjar
os lugares), ainda assim são bastante semelhantes a algumas regras de “boas
maneiras” sugeridas até hoje, indo de coisas insignificantes, como qual talher ou
prato especifico devese usar dependendo da comida, até coisas de grande
relevância, como o fato de que uma proposta de casamento deve ser
extremamente pomposa, além de tradicionalmente necessitar de aprovação do
pai da noiva. Ou seja, mesmo que o leitor, em um primeiro instante, ache
absurdas as situações e regras de conduta das peças, quando reflete a respeito,
percebe que por mais absurdas que sejam as normas de conduta, se tratam de
um paralelo bastante próximo da realidade, cujas normas muitas vezes se
mostram tão absurdas quanto. Gwendolen, por exemplo, faz questão de que
Ernest a proponha “do jeito certo” em casamento – inclusive fingindo não ter
ciência do pedido apesar de já ter dito a ele que aceitava – apenas para respeitar
a formalidade da ocasião.
Um dos melhores exemplos de exposição da frivolidade dos valores
aristocráticos é encontrada no diálogo entre Jack e Lady Bracknell. O diálogo se
desenrola como uma espécie de entrevista conduzida por Lady Bracknell para
averiguar se Jack é um bom pretendente para casar com Gwendolen, sua filha.
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Por meio de perguntas aparentemente triviais e de pouca relevância para a
situação, um perfil do pretendente vai sendo traçado pela mãe de sua amada
para inferir o quão adequado Jack realmente é para ocupar o posto de marido.
Wilde aproveita da entrevista para expor no diálogo, de maneira satírica, o quão
banais são as virtudes prezadas pela aristocracia.
A primeira pergunta feita por Lady Bracknell, por exemplo, é se o Sr.
Worthing fuma ou não. Ao admitir que sim, a resposta, subvertendo as
expectativas, é de que aquilo é ótimo, visto que “um homem deve ter algum tipo
de ocupação. Já temos uma quantidade mais do que suficiente de homens
ociosos em Londres” (WILDE, 2011, 318). Tal fala nos elucida acerca do quão
poucas tarefas a altasociedade desempenha, a ponto de simplesmente fumar
ser algo suficiente para os tirar da ociosidade.
Na sequência, Lady Bracknell faz a consideração de que, após certa
idade, um homem que deseja casarse deve saber ou sobre tudo ou sobre nada.
Ao passo que Jack admite não saber de nada, mais uma vez, numa subversão
de expectativas, a mãe de sua amada considera aquilo como algo bom.
A ignorância é como uma delicada flor exótica, basta tocála e morre.
Toda teoria da educação moderna está radicalmente errada.
Felizmente, na Inglaterra, a educação não traz nenhum benefício, de
qualquer modo. Se trouxesse, seria um enorme perigo para as classes
superiores, e provavelmente levaria a atos de violência. (WILDE,

2011, 319).

A ácida crítica social wildiana se mostra novamente, expondo como o
discernimento e o pensamento crítico era gravemente desencorajado, visto que
o questionamento sobre o sistema vigente poderia levar as classes
trabalhadoras a se revoltar contra a aristocracia e a nobreza. Outra passagem
que demonstra esse raciocínio é a fala de Lady Bracknell que classifica a
Revolução Francesa – famosa por ter destituído a monarquia na França – como
um evento “lamentável” que possuía entre os piores excessos “um desdém pela
decência comum da vida familiar”14 (WILDE, 2011, p. 322; tradução própria).
Esse desdém familiar que Lady Bracknell se refere quanto a revolução francesa
se mostra, na prática, como puro conservacionismo patriarcal e aristocrático,
uma vez que, indo de encontro com o objetivismo da moral estabelecida, a
Revolução Francesa “embora patriarcal, limita os poderes do pai em vários
14

“a contempt for the ordinary decencies of family life”
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pontos e reconhece o direito do divórcio. Ao mesmo tempo, proclama os direitos
do indivíduo, esse direito à segurança” (PERROT, 2009, p. 14).
Lady Bracknell demonstra ainda, no decorrer da peça, um desapreço
particular pela educação como um todo. Gwendolen, em conversa com Cecily,
afirma que sua mãe tem uma visão bastante restritiva quanto à educação,
criandoa “para ser míope.” Ao final da peça, descreve ainda Miss Prism como
“uma mulher de aspecto repulsivo, remotamente ligada ao ensino”. Quando
Chasuble afirma que Miss Prism se trata da “mais instruída das senhoras, e a
própria imagem da respeitabilidade”, Lady Bracknell apenas responde que “é
obvio que se trata da mesma pessoa” (WILDE, 2011, p. 385).
É relevante contextualizar o conceito de educação da época, percebendo
que as instituições educacionais pregavam majoritariamente apenas para as
classes mais abastadas: “pretendiam, abertamente, ensinar os valores
aristocrátics e burgueses [...] O lema de Winchester era ‘boamaneiras fazem o
homem’”15 (BROWN, 1985, p. 54; tradução própria). Ou seja, mesmo após mais
de um século desde as obras wildianas, ainda se faz relevante seu pensamento,
à medida que pondera sobre a perpetuação de virtudes que são ensinadas aos
alunos, baseadas na moral constituinte que, frequentemente, é herdada de
outras épocas e, consequentemente, questionável dentro de outras realidades
sociais.
Continuando a entrevista de casamento, em contraste com as perguntas
triviais – tratadas como de suma importância –, Lady Bracknell pergunta a Jack
se seus pais ainda são vivos, referindose à questão como “assunto de menor
importância”. Além da motivação cômica da inversão de valores, o autor alude
na fala de sua personagem ao fato dos valores morais em si serem,
frequentemente, invertidos na conduta e nas preocupações dos membros da
altasociedade. Prova disso é que o maior empecilho desse potencial
relacionamento se revela quando Mr. Worthing revela não conhecer seus pais e,
consequentemente, ser alguém “sem sobrenome”, alguém que não provém de
uma família influente e abastada, tendo assim, provavelmente, poucas conexões
políticas e pouca influência social. Jack, mesmo estando longe de ser alguém
pobre estaria mais próximo de alguém da classe proletária do que de alguém da
“[…] these instituitions aimed openly to inculcate aristocratic and bourgeois values [...] The
ancient motto of Winchester was ‘Manners Makyth the Man’
15
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aristocracia, não tendo assim a “grife” necessária para se casar com Gwendolen.
De nada interessa à Lady Bracknell o caráter ou conduta do pretendente, mas
sim o que ele pode oferecer de influência a sua família.
Outro aspecto notável do relacionamento entre Cecily e Algernon é o fato
de que, no diálogo entre os dois que se passa no segundo ato da peça, Cecily
mostra a Algernon cartas de amor que ela havia escrito para si mesma, fingindo
serem enviadas por Algy. A personagem já havia construído, antes mesmo de
conhecer de fato seu amado, um relacionamento fictício com ele, incluindo brigas
entre o casal e reconciliações. Mais uma vez, além da evidente conotação
cômica, o trecho serve também para mostrar como, uma vez que todas as
interações entre indivíduos da sociedade eram pautadas em falsas aparências e
falsos pensamentos, pouca diferença fazia para os envolvidos se o romance que
se desenvolvesse entre eles era ficcional ou não, visto que de qualquer maneira,
é um relacionamento distante da realidade. “Através dos personagens que
dialogam no ensaio, recusase a ver a realidade de maneira distinta da ficção”
(MISKOLCI, 1997, p. 242).
Ainda sobre relações interpessoais entre os membros da alta sociedade,
posteriormente, nos diálogos entre Cecily e Gwendolen, Wilde evidencia mais
uma característica da aristocracia: o forte egocentrismo. Gwendolen afirma que
nunca viaja sem o seu diário, pois “sempre se deve ter algo interessante para ler
no trem.” (WILDE, 2011, p. 360) Por intermédio da fala da personagem, o autor
exemplifica como a elite tende a ser absolutamente obcecada por si mesma, a
ponto de julgar que a própria vida é a única coisa interessante de fato e, muito
por conta disso, as personagens das duas moças, que vivem vidas bastante
distintas, se desentendem logo em seu primeiro contato. Após Cecily, em sua
própria demonstração de vaidade, permitir que Gwendolen analise sua
aparência meticulosamente afirmando “adorar ser olhada”, as senhoritas
começam a trocar farpas em comentários ácidos e sarcásticos – porém, sempre
mantendo uma postura corporal de “boas maneiras”.
No decorrer da discussão entre as duas personagens, Gwendolen, após
julgarse desrespeitada (com seu egocentrismo também lhe fazendo falhar em
ver o quão desrespeitosa ela própria vinha sendo), clama que “numa ocasião
como essa, falar a verdade é mais do que um dever moral. É um prazer” (WILDE,
2011, p. 360). A fala demonstra que, como sempre é necessário manter uma
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postura amistosa e não perder a calma, especialmente para as mulheres,
raramente se tem a oportunidade de dizerem o que pensam. Por conta disso,
mesmo estando aborrecida, a moça se regozija com a oportunidade de poder
falar o que realmente deseja, uma vez que se vê em uma situação onde as
aparências amistosas já foram deixadas para trás. Outro exemplo disso é
quando as duas, ao perceberem que haviam sido enganadas por seus
respectivos noivos, entram em consenso que a melhor coisa a se fazer não seria
expressar sua insatisfação com palavras, mas sim preservar um “silêncio digno”,
sendo essa, segundo elas, a única coisa a ser feita.
Outra crítica constante à aristocracia, presente em todas as peças de
costumes de Wilde, se refere à constante hipocrisia daqueles que se julgam
parte de um panteão moral. Lady Bracknell, por exemplo, age como se fosse
uma grande guardiã dos bons costumes, porém durante a peça inteira apresenta
uma moralidade questionável. No quarto e último ato, revela, por exemplo, que
se casou unicamente por interesses financeiros, e muda completamente sua
postura quanto a Cecily e Jack uma vez que descobre que a moça, da qual Sr.
Worthing é tutor, é dona de uma grande fortuna. Passa então a ser
completamente a favor do casamento de Algernon e Cecily, dizendo
abertamente que prefere ignorar completamente qualquer objeção que Jack
possa ter quanto ao matrimonio: “Mr. Worthing, após uma reflexão meticulosa
decidi ignorar completamente a conduta do meu sobrinho para contigo.”16
(WILDE, 2011, p. 382; tradução própria).
Lady Bracknell, aliás, usa como argumento para que o Sr. Worthing
conceda a mão de Cecily ao seu sobrinho o fato de que ele “não tem nada, mas
aparenta ter tudo. O que mais se poderia desejar?” (WILDE, 2011, p. 381)
reforçando ainda mais a ideia de que a sociedade se baseia meramente em
aparências. Uma vez firmado o noivado, então, Lady Bracknell finalmente dá
permissão para que Cecily a beije ou invés de beijar seu noivo, em uma última
representação de controle decorrente da hierarquia social e familiar.
A realidade é que a moralidade dos membros da altasociedade exposta
por Wilde é, essencialmente, maleável. Os personagens não têm receio algum
de mudar completamente seus discursos e convicções conforme situações
“Mr. Worthing, after careful consideration I have decided entirely to overlook my nephew's
conduct to you”
16

57

potencialmente vantajosas se apresentam. As únicas preocupações são de não
ficar de fora do círculo social privilegiado da elite, mesmo que isso exija que se
ignore completamente os lados negativos de se viver em tal ambiente. Como
Lady Bracknell bem resume: “Nunca fale com desrespeito da sociedade,
Algernon. Só quem não consegue fazer parte dela fala desse modo.” (WILDE,
2011, p. 380).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Oscar Wilde compreendia que a ideologia vigente na Inglaterra Vitoriana,
de forma similar ao que ocorria em outros países da Europa, pregava um
progresso demasiadamente materialista e utilitarista, ao mesmo passo que se
resguardava na hereditariedade tanto dos bens materiais quanto dos aspectos
morais que regiam a sociedade.
O autor adota então, em sua vida e obra, uma postura de ruptura com o
status quo e com os movimentos artísticos em voga no século XIX, rechaçando
o conformismo e buscando, de forma constantemente questionadora, a
sublimação do espirito a partir do contato com a arte.
Frente à hipocrisia do discurso burguês, aristocrático e religioso, o
decadentismoesteticista wildiano– relacionado à postura dandista que Wilde
adotava em sua conduta – propõe que a estética e o hedonismo artístico são a
forma mais elevada de se experienciar a vida, e novos valores devem ser
estabelecidos na sociedade para permitir que os indivíduos possam desfrutar de
suas existências.
Wilde

nos

mostra

a

necessidade

de

questionar

e

subverter

constantemente os valores e virtudes admirados ou execrados dentro do
pensamento coletivo de uma sociedade. O progresso puramente material não
deve ser o foco – uma vez que as classes menos abastadas financeiramente
dificilmente se encontram em posição de usufruir deste –, mas sim o progresso
espiritual e estético, que é essencialmente capaz de transformar a vida humana
em relação à fruição do mundo, uma vez que o fazer artístico é o que realmente
estimula a percepção humana.
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O utilitarismo, sendo demasiadamente pautado na realidade objetiva,
acaba por oprimir a manifestação da subjetividade dos indivíduos, à medida que
a moralidade, pautada em valores herdados de tempos e contextos passados
que pouco foram revisionados para melhor atender às demandas individuais de
novas época, acaba por ser um dos principais empecilhos enfrentados por
aqueles que se diferenciam e discordam das virtudes admiradas pelo sistema
estabelecido.
A hipocrisia da conduta da aristocracia denunciada por Wilde mostrase,
ainda hoje, extremamente atual e relevante, visto que o materialismo capitalista
cresce ainda exponencialmente no inconsciente coletivo, ofuscando por muitas
vezes a visão da sociedade quanto aos verdadeiros prazeres da vida. A
ridicularização da vida das upperclasses nos elucida, assim, acerca da futilidade
e frivolidade da vivência daqueles que continuam sendo chamados de “bem
sucedidos” apesar de viverem de maneira fundamentalmente vazia.
Estudar e revisitar a obra de Wilde, destarte, permitenos entrar em
contato com a representação artística das diferenças sociais e ideológicas que
ainda permeiam as diferentes classes até os dias de hoje.
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