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Out flew the web, and floated wide 
The mirror cracked from side to side,             

"The curse is come upon me," cried                
   The Lady of Shalott. 

 
 

Alfred Tennyson

 



Resumo 
 

 
O espelho é um objeto que sempre esteve carregado de diferentes simbologias, comumente 

ligadas ao autoconhecimento e à verdade, devido ao fato de mostrar, a quem se olha nele, uma 

imagem tão próxima da real quanto possível. Por outro lado, o espelho também é associado ao 

misticismo e ao sobrenatural pela “mágica” de conseguir duplicar aquele que olha através 

dele. Esse caráter ambíguo torna o espelho um elemento fantástico por excelência e de 

recorrência comum nos textos deste gênero, além de ponto alto de interesse para nossa 

discussão. Analisamos, neste trabalho, os textos In a Glass Darkly de Christie, The Oval 

Portrait de Poe e The Picture of Dorian Gray de Wilde a partir de uma metodologia 

comparativa, nos dedicando especialmente ao estudo das imagens, assim como das 

representações que o homem faz de si mesmo presentes nas narrativas: o espelho, enquanto 

representação efêmera; e, o retrato, enquanto tentativa de eternização de uma imagem 

efêmera. Discutiremos ainda temas como o ciúme, o duplo e a morte nas diversas formas nas 

quais ela se apresenta nos textos aqui estudados: suicídios, homicídios, tentativas de 

assassinato, mortes em vida (luto, separação, fases de desenvolvimento), todos relacionados 

de alguma forma com as representações especulares. O recurso narrativo da utilização do 

espelho como introdutor do evento sobrenatural, junto com a temática da morte, presente em 

todos os textos do corpus, e a dificuldade de enquadramento das narrativas em um gênero pré-

estabelecido nos levou a categorizá-los como um gênero híbrido que apresenta características 

tanto do fantástico quanto do policial, ao qual chamamos policial-fantástico.  

 

 

Palavras-chave: Policial-fantástico. Imagem especular. Morte. Duplo. 
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Abstract 
 

 
The mirror has always been related to different symbols, usually connected to self-knowledge 

and truth. This is due to the fact that this object shows whoever looks oneself in it an image as 

close to reality as it is possible. On the other hand, the mirror is also associated to mysticism 

and to the supernatural for it can magically duplicate one who looks into it. This ambiguous 

characteristic turns the mirror into an element that is fantastic in itself and places it in the 

central position of our discussion. Therefore, in this study, we analyze the texts In a Glass 

Darkly, by Agatha Christie, The Oval Portrait, by Edgar Allan Poe, and The Picture of 

Dorian Gray, by Oscar Wilde, giving special attention to the study of the images and artificial 

representations of men: the mirror, as an ephemeral representation; and the portrait, as an 

attempt to eternize an ephemeral image. We also discuss themes such as jealousy, the double, 

and death in the several forms in which it appears in the texts: suicides, homicides, attempted 

murders, death in life (mourning, separation, and developmental phases) all of which are, 

somehow, related to the specular representations. The narrative resource of using a mirror to 

introduce the supernatural event, along with the theme of death in all the narratives we have 

studied, and the difficulty to place these texts within the pre-established genres led us to 

categorize them as being part of a hybrid genre that presents characteristics both of the 

fantastic and of the detective story which we have named fantastic-detective story. 

 

Key-words: fantastic-detective story, specular image, death, the double. 
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1 Introdução 
 

O homem sempre buscou solucionar mistérios, resolver enigmas, superar a ameaça 

que o desconhecido constitui e a literatura não escapa dessa busca, sendo em grande parte 

contaminada por essa preocupação. A palavra “mistério” é definida pelo dicionário Houaiss 

como algo que é secreto, escondido, não repartido com outros; um segredo; algo que é 

incompreensível, que não se consegue explicar ou desvendar; um enigma. Na literatura, a 

palavra mistério pode referir-se a um tipo de drama medieval caracterizado pela encenação 

dos mistérios que envolviam os sacramentos ou pela dramatização de certas passagens da 

Bíblia, estando ainda ligada a diversos outros gêneros e/ou subgêneros literários.  

 O princípio fundamental da narrativa de mistério é a descoberta de segredos 

escondidos que normalmente leva benefícios ao personagem com o qual o leitor se identifica. 

Nessa fórmula, existe sempre uma solução racional e uma explicação satisfatória para o 

problema apresentado. Assim, o mistério, que deu origem à ficção de detetive, se apresenta 

como uma atividade intelectual que envolve a separação de pistas, deduções e a tentativa de 

organizar ambas em um esquema que possibilite não só desvendar o mistério, mas também 

definir sua causa e motivo. Essa intelectualidade contribuiu para que esse tipo de narrativa 

fosse considerado como uma das mais sofisticadas expressões da arte formulaica. No entanto, 

existem implicações de caráter não-intelectual e interesses inconscientes pelo gênero mistério: 

alguns psicanalistas chegam a afirmar que este pode ser traçado até nos nossos sentimentos 

reprimidos em relação à cena primária.  

O mistério se envolve em diversos outros gêneros além da ficção de detetive, tais 

como o maravilhoso, o estranho, o fantástico; todos ligados ao sobrenatural. Cada um 

apresenta suas características estéticas únicas, no entanto, a diferença primordial é que, nesses 

gêneros, o sobrenatural permanece por diversas vezes inexplicado ou o protagonista aprende 

como controlá-lo de alguma forma ilógica; algumas vezes é justificado por truques, drogas ou 

alucinações e recebe uma explicação racional. De qualquer forma, nesses casos, o 

sobrenatural nunca deixa de ser perturbador, enquanto que no mistério puro e na ficção de 

detetives, depois de descoberto e explicado, o “segredo” deixa de ser um incômodo. 

As semelhanças entre o fantástico e a ficção de detetive são muitas, destacando-se 

entre todas a questão da temporalidade. Esse fator tem importância em quase todos os 

gêneros, porém nos aqui discutidos, e principalmente na narrativa de detetive, adquire o status 
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de essencial.  Tanto em um gênero quanto no outro não se pode começar a narrativa pelo 

final, pois perde-se o principal elemento de interesse: o mistério.  

 De acordo com Poe, a narrativa deve seguir uma progressão gradual de 

acontecimentos até que o ponto culminante ou o clímax seja atingido, e, para isso, devem 

contribuir todas as palavras utilizadas pelo autor. No fantástico, esse clímax é constituído pelo 

evento sobrenatural. Uma segunda leitura desse tipo de conto, depois que já se tem 

conhecimento desse evento sobrenatural, não pode mais ser tão satisfatória quanto a primeira, 

e assim, como já afirmado, um segundo olhar sobre o conto acaba por se configurar em uma 

metaleitura em vez de uma releitura. Na ficção de detetive, o efeito do clímax na segunda 

leitura é ainda mais devastador: depois que o detetive explica os processos pelos quais passou 

para solucionar o mistério, todos os artifícios utilizados durante a narrativa perdem seu efeito. 

Esse fator influencia diretamente na visão da ficção de detetive como arte e na possibilidade 

de existência de clássicos desses dois gêneros literários. 

 As narrativas formulaicas são comumente consideradas como obras de menor valor 

estético e artístico do que a literatura dita “séria”, onde não há fórmula a ser seguida. Crime e 

Castigo de Dostoievsky (1982) e O Nome da Rosa de Umberto Eco (1983), por exemplo, 

podem ser considerados romances policiais, mas, por não seguirem uma fórmula pré-

estabelecida, são apreciados pelos críticos de forma distinta das obras de Agatha Christie e 

Dorothy Sayers, entre outros autores ditos “policiais”. Mas, antes de se emitir um julgamento 

de valor, deve-se considerar o que constitui uma fórmula. De maneira geral, a fórmula 

literária é uma estrutura de convenções narrativas ou dramáticas (se pensarmos nos tipos de 

fórmula teatral ou cinematográfica, por exemplo) utilizada em uma variedade de obras 

individuais. No entanto, o uso de fórmulas apresenta ainda outros “riscos” literários comuns. 

Elas podem ser veículos de ideologias e podem, também, designar estereótipos, como por 

exemplo, os que são correntes ainda hoje e que são utilizados popularmente para designar 

determinados grupos étnicos. É importante notar que essas considerações são válidas 

exclusivamente para determinadas culturas e épocas históricas. Outro uso literário comum do 

termo ou do conceito de “fórmula” é mais abrangente e está relacionado aos arquétipos1, ou, 

de forma mais ampla, às “receitas” a que autores populares comumente recorrem na 

confecção de suas tramas. Estes sim podem ser aproveitados em contextos diferentes, se não 

universais.  

                                                 
1 Segundo o psicanalista Carl Jung (2003), os arquétipos são como diferentes “moldes”. Eles dão origem às 
fantasias individuais e também às mitologias de todas as épocas. O arquétipo não expressa, no entanto, uma 
imagem ou conteúdo definido, mas sim uma variação de detalhes e um motivo, sem nunca perder a configuração 
original. 
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 A literatura dita popular faz uso das duas concepções de fórmula a que acabamos de 

nos referir. A fórmula, como entendida neste estudo, é uma síntese de diversas convenções 

culturais específicas, com um modelo ou arquétipo mais universal, ou seja, é o “esqueleto” da 

narrativa enriquecido pelos estereótipos. É uma concepção muito parecida com a que se tem 

de gênero literário. Segundo Todorov (1992), estudar o gênero literário constitui descobrir 

uma regra que funcione para vários textos – neste caso, não damos muita importância ao que 

as obras têm de único e individual. Identificar essa regra, no entanto, não quer dizer que ela 

não pode ser transgredida, mas apenas que conhecê-la é uma condição essencial para que a 

transgressão se torne possível. Assim, percebemos que o estudo do gênero pode se interessar 

particularmente por essas transgressões, analisando o modo como obras de arte atendem ou 

não aos limites da “fórmula” e assim, discutindo, se conseguem ou não atingir o efeito 

artístico daquele tipo de construção; ou ainda, estudar a forma como se desviam do padrão 

estabelecido para atingir um efeito artístico único. Esta última é a forma como a literatura 

popular é comumente tratada: o crítico tenta mostrar como aquela obra em especial transcende 

os limites impostos pelo gênero. Vale lembrar que, talvez com exceção de Edgar Allan Poe, 

considerado o pai do gênero policial na narrativa contemporânea, a recepção crítica de obras 

que se baseiam em “fórmulas” obedece, também ela, a uma determinada “fórmula”: a de certo 

desdém ao primeiro contato. Assim, inúmeros autores precisaram primeiro, a despeito da 

qualidade de seus textos ou do grau de transgressão às “fórmulas”, enfrentar a barreira 

imposta pela crítica, como podemos ver no caso brasileiro de Rubem Fonseca: apesar do tom 

claramente policialesco em suas obras, e das semelhanças que elas apresentam com o policial 

tradicional, atualmente já é bem reconhecida a sua inovação para o gênero: os crimes 

descritos servem como meio de crítica à estrutura social das grandes cidades. Maior do que o 

interesse pelas pistas, crimes e suspeitos, como se entendia em sua obra, e como é típico da 

narrativa policial, é a intenção de desnudar os dramas gerados pelas ações transgressoras do 

criminoso.   

 A relação entre fórmula e gênero, desse ponto de vista, mostra como se dá o 

desenvolvimento dos gêneros populares: na maioria dos casos uma fórmula padrão é 

estabelecida e perdura por um longo período de tempo até que seja percebida como um 

gênero. Ítalo Calvino afirma que um clássico “é um livro que nunca terminou de dizer aquilo 

que tinha para dizer” (CALVINO, 1993, p. 11) e possui, portanto, possibilidades infinitas de 

leitura. Propomos, neste trabalho, discutir algumas dessas possibilidades e verificar, nos 

textos In a Glass Darkly de Agatha Christie, The Oval Portrait de Edgar Allan Poe e The 

Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, as possibilidades de leitura distintas das tradicionais, 
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possibilidades estas que permitem conferir o maior efeito artístico possível aos gêneros de que 

fazem parte, utilizando como fio condutor a imagem especular. 

O espelho é um objeto que sempre esteve carregado de diferentes simbologias, 

comumente ligadas ao autoconhecimento e à verdade, devido ao fato de mostrar, a quem nele 

se olha, uma imagem tão próxima quanto possível do objeto refletido. Por outro lado, o 

espelho também é associado ao misticismo e ao sobrenatural, pela “mágica” de conseguir 

duplicar aquele que nele se mira. Esse caráter ambíguo torna o espelho um elemento 

fantástico por excelência e de recorrência comum nos textos deste gênero, além de fazer dele 

o ponto alto de interesse para nossa discussão. 

Pretendemos, neste trabalho, analisar os contos In a Glass Darkly da escritora inglesa 

Agatha Christie, The Oval Portrait do americano Edgar Allan Poe e o romance The Picture of 

Dorian Gray do irlandês Oscar Wilde, e, a seguir, discutir as relações entre eles apontando as 

similaridades e diferenças no tratamento da imagem especular como objeto que introduz o 

sobrenatural nas tramas.  

Os enredos das obras de que trataremos neste trabalho não estão obviamente 

relacionados entre si: enquanto In a Glass Darkly narra um “quase-assassinato,” impedido por 

uma visão através do espelho; The Oval Portrait trata do interesse de um homem enfermo por 

um quadro em especial, dentre os muitos que estão pendurados nas paredes do castelo em que 

se refugia por uma noite, inserindo, en abîme, a história do próprio quadro; e The Picture of 

Dorian Gray apresenta-nos um homem que deseja que o seu retrato envelheça enquanto ele 

continua sempre jovem, e é atendido. A presença de um regime especular une esses textos e 

possibilita a criação de relações entre eles.  

Agatha Christie se tornou conhecida no mundo inteiro por suas narrativas de detetive: 

seus livros foram traduzidos para mais de cem línguas e o número total de leitores de seus 

mistérios é estimado em dois bilhões. Muitos desses contos são, de fato, extremamente 

comerciais, mas isso não deve fazer com que consideremos todos os textos desse gênero da 

mesma forma – In a Glass Darkly merece uma atenção especial. A crítica literária, de forma 

geral, tem mostrado maior interesse pelo gênero nos últimos anos e críticos importantes como 

Northrop Frye (1989) e Harold Bloom (2002) já escreveram sobre ele. Na crítica literária 

brasileira, podemos apontar José Paulo Paes (1959) como um dos interessados no assunto. 

Sobre o conto que será discutido neste trabalho, no entanto, não encontramos nenhum escrito 

crítico específico. 

Edgar Allan Poe, considerado pelos críticos norte-americanos de sua época como “um 

escritor de segunda categoria, seguidor do movimento romântico: um sucessor dos chamados 
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‘romancistas góticos’, na prosa, e um imitador de Byron e Shelley nos versos” 

(SANTAELLA, 1986, p. 146), foi reverenciado, posteriormente, e, segundo Todorov, o autor 

 

[...] foi beneficiado (e continua a ser) com a atenção dos críticos, que viram 
em sua obra a mais perfeita ilustração de um certo ideal – que, no entanto, 
cada vez se revela diferente. Em seu prefácio para as Novas Histórias 
Extraordinárias, Baudelaire torna Poe exemplo do espírito decadente, 
modelo a ser seguido pelos partidários da Arte pela Arte: nele vê o que lhe 
interessa pessoalmente. Para Valéry, Poe encarnava com perfeição a 
tendência que consiste em dominar o processo de criação, em reduzi-lo a um 
jogo de regras em vez de deixar à inspiração cega o poder das iniciativas. 
Marie Bonaparte dedicou a Poe um dos mais famosos (e mais contestados) 
estudos da crítica psicanalítica: tal obra ilustraria sem dúvida todos os 
grandes complexos psíquicos descobertos recentemente. Bachelard leu Poe 
como sendo um mestre da imaginação material. Jean Ricardou, um adepto 
do jogo do anagrama [...]  (TODOROV 1980, p. 155,156). 

 
O interesse pelos escritos de Poe não parou mais de crescer, e vários estudos sofisticados 

revelaram novas dimensões em sua obra: perspectivas estéticas, filosóficas e cognitivas, a 

forte simbologia presente nos seus contos e poemas, seus poderes impressionistas e 

expressionistas. Assim, a tradição começou a perceber Poe não só como um autor menor, 

“imitador” e participante da “tradição negra”, da qual participam Hawthorne, Hemingway e 

Faulkner, entre outros; mas, como pioneiro, fundador dessa mesma tradição e também analista 

dela, como se percebe em suas críticas e em sua Filosofia da Composição (1984). Sobre o 

conto The Oval Portrait, registramos uma breve, porém extremamente interessante seção de 

um estudo crítico feito por Santaella das obras de Poe, onde o conto é analisado à luz da 

semiótica. Na crítica de língua inglesa, o interesse de diversos autores por este pequeno conto 

pode ser percebido, e ensaios importantes como The Geometric Structure of Poe's "The Oval 

Portrait”  de William Sheick, Poe's “The Oval Portrait” and the Vampire Motif de James 

Twitchell, entre outros, foram considerados na composição deste trabalho. 

Oscar Wilde, também não é unanimidade entre os críticos literários. Muitos não 

consideram o seu trabalho sério, e enfatizam demasiadamente a sua biografia – assim como já 

aconteceu com Poe e ainda acontece com Christie – em detrimento da sua obra literária: uma 

vida conturbada que envolveu riqueza, esnobismo, homossexualidade, prisão e miséria. 

Muitos dos estudos feitos sobre autor e obra foram realizados entre as décadas de 40 e 70. 

Dentre estes destacamos o ensaio The Darkening Lens de Christopher Nassar onde os 

personagens de The Picture of Dorian Gray são considerados como personificação de 

movimentos artísticos.  
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O capítulo que segue esta introdução tratará brevemente da biografia dos autores a 

serem estudados, bem como apresentará uma pequena discussão a respeito dos movimentos 

sociais e artísticos nos quais estes autores estavam envolvidos, a fim de possibilitar a 

contextualização histórica dos textos selecionados para este trabalho. Segue-se a isso uma 

leitura detalhada de cada um dos textos do nosso corpus, onde são enfatizadas as definições 

(ou indefinições) e peculiaridades do gênero a que pertence às especificidades dos cenários 

apresentados e o modo como são descritos, e, finalmente, as características e o grau de 

profundidade conferido aos personagens que participam dessas tramas. 

A seguir, no terceiro capítulo, nos dedicaremos ao estudo das imagens, assim como 

das representações que o homem faz de si mesmo: o espelho, como representação efêmera; e, 

o retrato, como tentativa de eternização de uma imagem efêmera. Discutiremos também o 

efeito da imagem especular na literatura em geral, utilizando como exemplos o texto Alice 

Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, um dos clássicos sobre o tema, e, O Espelho de 

Tinta, de Jorge Luís Borges, que se relaciona amplamente com os textos do nosso corpus. Por 

fim, discutiremos as relações que In a Glass Darkly, The Oval Portrait e The Picture of 

Dorian Gray apresentam no que diz respeito ao espelho e ainda a outros temas como o ciúme 

e o duplo. 

No quarto capítulo discutiremos a morte e as diversas formas nas quais ela se 

apresenta nos textos aqui estudados: suicídios, homicídios, tentativas de assassinato, mortes 

em vida (luto, separação, fases de desenvolvimento), todos relacionados de alguma forma 

com as representações especulares discutidas no capítulo anterior. Discutiremos ainda as 

pulsões de morte e as pulsões de vida, forças que atuam concomitantemente nos personagens 

das narrativas de Christie, Poe e Wilde e que os impulsionam para uma morte através da 

imagem, que resulta na substituição do eu por novas representações de si mesmos.  

Por fim, concluiremos reafirmando as proximidades entre as obras selecionadas no que 

diz respeito à imagem especular e sua relação com o homem e a morte – objeto central de 

nossa discussão. 
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2 Um caso de hibridismo: o policial-fantástico 

 

Antes de partir para as possibilidades de leitura que sugerimos para os textos do 

corpus deste trabalho, discutiremos brevemente alguns dos contrastes e semelhanças que 

percebemos entre os autores selecionados. Agatha Christie, Edgar Allan Poe e Oscar Wilde 

não são comumente associados, e, à primeira vista parece uma tarefa difícil relacioná-los de 

alguma forma, pois realmente apresentam diferenças bastante marcantes não só em suas obras 

como também em suas biografias e nos contextos históricos em que estão inseridos.  

Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em 1890 em Torquay, Devon, e era a filha caçula 

de uma família anglo-americana. De acordo com o seu famoso biógrafo Charles Osborne, o 

trabalho como enfermeira em um hospital em Londres durante a Primeira Guerra Mundial, e, 

posteriormente, em uma drogaria, contribuiu para a sua carreia de escritora – muitos de seus 

mistérios apresentam assassinatos por envenenamento, e o conhecimento adquirido lhe foi 

bastante útil. Além da influência da sua vida pessoal em sua obra, podemos afirmar também 

que a sua obra teve certa influência em sua vida: em 1926, após descobrir que seu marido 

tinha uma amante e pretendia divorciar-se para se casar com a jovem, Christie simplesmente 

desapareceu. Os jornais e revistas da época especularam bastante sobre o caso, chegando a 

oferecer recompensa em dinheiro para quem indicasse o seu paradeiro. Christie foi 

encontrada, uma semana depois em um hotel hospedada sob o pseudônimo de Ms. Neele, 

coincidentemente o nome da amante de seu marido, e declarou ter sofrido uma perda de 

memória. O público e a imprensa nunca foram verdadeiramente convencidos por essa versão, 

e o desaparecimento de Christie se perpetua como um mistério – a autora não gosta de 

comentar o caso e não o menciona em sua autobiografia (1979). Após o incidente, Christie 

retomou sua carreira iniciada em 1920, com a publicação do romance The Mysterious Affair 

at Styles e continuou publicando romances e coletâneas de contos compulsivamente, pelo 

menos um volume a cada ano. Os avanços tecnológicos do século XX que baratearam a 

confecção dos livros contribuíram para um aumento significativo da produção de literatura 

popular, e o grande público leitor se interessava amplamente pelo gênero ficção de detetive, 

do qual a autora participava. Agatha Christie faleceu em 1976, aos 85 anos, de causas 

naturais, porém seus mistérios continuam fazendo sucesso através das gerações.  

Edgar Poe nasceu em Boston, Massachussetts, em 1809, quase cem anos antes de 

Christie. Seus pais morreram quando ainda era criança e ele foi viver com a família Allan, 
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com a qual rompeu posteriormente. Sua careira como escritor teve início com uma coletânea 

anônima de poemas intitulada Tamerlane and Other Poems. Logo depois, Poe se voltou para 

a prosa, e trabalhou em diversos jornais e periódicos dedicados à literatura, tornando-se 

conhecido por suas críticas literárias, como a intitulada Review of Hawthorne’s Twice-Told 

Tales (1984) em que aponta os principais elementos constitutivos do conto moderno; assim 

como por seus contos macabros e de mistério, entre os quais figuram The Tell-Tale Heart, 

Ligeia e The Oval Portrait, entre outros. Seu trabalho, considerado pertencente ao Movimento 

Romântico, influenciou grandes nomes da literatura mundial desde Baudelaire até Borges. 

Poe morreu com apenas 40 anos, em 1849, de causa desconhecida.  

A associação entre as obras de Poe e Christie é mais comum no que diz respeito a 

ficção de detetive, gênero desenvolvido pelo americano e plenamente exercido pela autora 

inglesa. A fórmula da ficção de detetive clássica pode ser conceituada como 

 

A conventional way of defining and developing a particular kind of situation 
or situations, a pattern of action or development of this situation, a certain 
group of characters and the relations between them, and a setting or type of 
setting appropriate to the characters and action. (CAWELTI, 1976, p. 80).2 

 

Essa concepção apresentada por Cawelti foi desenvolvida no século XIX, muito embora o 

gênero só tenha atingido o ápice de sua popularidade nas primeiras décadas do século XX 

com as estórias de Sir Arthur Conan Doyle sobre o famoso detetive Sherlock Holmes. A partir 

da segunda guerra mundial, outros gêneros foram desenvolvidos utilizando alguns elementos 

do arquétipo das estórias de detetive, mas também de outros gêneros, como a aventura e o 

melodrama, tais como: a “hard-boiled detective story”, a narrativa de espiões, o conto 

policial e as sagas de gângsteres – gêneros que se tornam cada vez mais populares. No 

entanto, poucos escritores seguiram os passos de autores como Agatha Christie, Dorothy 

Sayers, John Dickson Carr e Michael Innes. É possível, então, concluirmos que a fórmula da 

ficção de detetive clássica está ligada a um período histórico específico e reflete atitudes e 

interesses que não são mais tão difundidos quanto eram, tendo sido substituídos na 

contemporaneidade por outros gêneros que atendem ao gosto popular como os livros de auto-

ajuda e os esotéricos. 

                                                 
2 Um modo convencional de definir e desenvolver um tipo particular de situação ou situações, um padrão de 
ações, ou um desenvolvimento desta situação, um certo grupo de personagens, e a relação entre eles, e um 
espaço, ou tipo de espaço, apropriado aos personagens e à ação.  
N. B.: (Todas as traduções do inglês apresentadas neste trabalho foram feitas pela autora.). 
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  A associação dos dois escritores de mistérios com Oscar Wilde é menos óbvia. Oscar 

Wilde nasceu em 1854, em Dublin. Em 1878, mudou-se para Londres e logo se tornou um 

dos porta-vozes do Esteticismo, movimento que advogava o conceito da arte pela arte. Wilde 

construiu uma reputação como teatrólogo entre os anos 1892 e 1895 com uma série de peças 

bem sucedidas: Lady Windemere’s Fan, A Woman of No Importance, An Ideal Husband e The 

Importance of Being Earnest. A vida pessoal de Wilde sempre foi cercada de rumores e o seu 

sucesso terminou de forma dramática com um escândalo que o levou a julgamento e 

condenação a dois anos de trabalho forçado por envolvimento homossexual (ilegal na 

Inglaterra naquele período). O escritor morreu de meningite pouco tempo depois de ter sido 

solto, sem nenhum centavo, em um hotel em Paris.  

Há um distanciamento temporal ou espacial entre Wilde, Christie e Poe, 

evidentemente. Entretanto, a trajetória de Christie e Poe, como autores de mistérios, aponta 

para o surgimento de um novo gênero, que os aproxima de Wilde, situado a meio-termo entre 

o policial e o fantástico, estabelecendo uma “chave semiótica” de leitura que possibilita uma 

volta aos textos clássicos. Assim, podemos afirmar que as três narrativas aqui estudadas 

apresentam muitas características em comum: envolvem, no plano do conteúdo, o tema da 

morte; no plano narrativo, o recurso a um “regime especular”; e no plano da forma, uma 

configuração híbrida que reúne policial e fantástico, a que chamaremos policial-fantástico. 

O policial-fantástico, como percebemos nesses textos, não necessita da presença 

marcada do detetive, ou do policial, mas nem por isso prescinde de investigação: em In a 

Glass Darkly e em The Oval Portrait o próprio narrador exerce o papel do detetive, 

procurando explicações para as visões especulares que presenciam; em The Picture of Dorian 

Gray, o papel do detetive é assumido, de certa forma, por todos os personagens, que se 

indagam sobre o motivo da juventude eterna de Dorian Gray, e isto pode ser percebido através 

do medo imenso que o protagonista sente de que alguém consiga, por fim, desvendar o seu 

segredo. 

Algumas características do fantástico também não são necessariamente preenchidas. A 

hesitação dos personagens em relação ao evento sobrenatural, por exemplo, deixa de ser um 

fator essencial, pois o evento sobrenatural em si, junto com a investigação velada que se 

desenvolve na trama, já caracteriza esse gênero híbrido, não interessando se o leitor e os 

personagens questionam a natureza do evento sobrenatural, ou, se conseguem se decidir entre 

uma explicação voltada para a lógica, ou se optam por uma aceitação do fenômeno, 

creditando-o ao inexplicado: o que interessa realmente são os mistérios que são gerados a 

partir desse evento, e não a seu suposto caráter sobrenatural. 
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A seguir discutiremos esse hibridismo em cada um dos textos do nosso corpus, bem 

como as adequações e inadequações de cada um deles aos gêneros fantástico e policial. 

 

2.1 In a Glass Darkly 
 

Agatha Christie é conhecida por seus thrillers e narrativas de detetive, porém o conto 

aqui estudado3 não se encaixa facilmente na definição desses gêneros literários, que trazem 

um enredo que versa sobre um assassino e uma vítima, procurando ocultar a autoria do crime, 

o que faz recair a desconfiança sobre muitos suspeitos investigados pelo detetive que revela o 

verdadeiro criminoso, absolvendo os inocentes. Longe dessa fórmula, o conto aqui estudado 

tem um enredo bastante diferente: trata-se de um quase-assassinato, em vez de um crime que 

realmente aconteceu. Um narrador/protagonista conta a estória de seu romance com sua 

esposa. O homem, cujo nome não nos é informado, vai passar o verão de 1914 na casa de um 

amigo, Neil Carslake. Ao chegar a casa, o hóspede é conduzido ao seu quarto, onde começa a 

desfazer as malas para, logo em seguida, preparar-se para o jantar. Quando estava acabando 

de se arrumar, ao olhar-se no espelho viu, além de seu reflexo, uma porta entreaberta que 

revelava o quarto vizinho.  Viu também que, ao pé de uma das camas, uma jovem estava 

sendo enforcada por mãos masculinas. Só conseguia ver do homem a face esquerda, que 

trazia uma enorme cicatriz que continuava até o pescoço. Quando se virou, no entanto, não 

encontrou nada além de um grande guarda-roupa. Passado esse incidente, sobre o qual 

interrogou seu amigo Neil, os dois desceram para o jantar. Ao chegar na sala, Neil o 

apresentou à sua irmã Sylvia, que foi imediatamente reconhecida por ele como a jovem que 

era estrangulada em sua visão, e seu noivo, Charles Crowley, um homem alto e moreno que 

tinha uma enorme cicatriz na face esquerda. Durante todo o verão, o narrador reflete se deve 

ou não contar sua visão para Sylvia, e, na véspera de ir embora, decide fazê-lo. Uma semana 

depois, a moça desfez o noivado. Logo depois veio a guerra, e todos os rapazes foram 

convocados para servir nas forças armadas. Charles e Neil morrem em combate e o narrador, 

que apenas levou um tiro de raspão, se reencontrou com Sylvia. Depois do reencontro, o 

narrador não conseguiu mais esconder o seu amor pela jovem e, pouco tempo depois, os dois 

se casaram. No início, tudo ia bem no casamento, apesar do ciúme que o marido sentia. Esse 

                                                 
3 O conto aqui analisado encontra-se integralmente reproduzido no Anexo A, em inglês e em português, 
traduzido por Maria Aparecida Morais Rego. 
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ciúme, no entanto, cresceu de forma tal que acabou por separar o casal. Sylvia voltou à casa 

de sua família, a mesma onde havia conhecido seu marido. Numa crise ainda maior de ciúme, 

o narrador decide procurar sua esposa e, ao encontrá-la, ele a ataca e começa a enforcá-la. 

Nesse instante, vê o seu reflexo no espelho e percebe que o homem com a cicatriz naquela 

visão era, na verdade, ele mesmo, que adquiriu a cicatriz durante a guerra.  

Não há crime, uma vez que ele é prevenido pela visão do narrador através do espelho, 

e não há a presença característica do detetive; no entanto, temos fortes características da 

narrativa policial: a primeira delas é a situação. Para haver uma ficção de detetive é necessário 

que haja um mistério, um crime a ser resolvido. E esse crime precisa ser relevante, embora os 

personagens, ou vítimas, nele envolvidos não precisem ser especialmente importantes. Assim, 

os assassinatos com implicações sexuais ou grotescas, ou os crimes associados à política são 

os favoritos dos autores do gênero, pois são capazes de fornecer motivos para sua execução e 

de criar as ramificações necessárias sem estabelecer uma relação profunda com os 

personagens. A partir do crime, então, a história é desenvolvida em direção à solução do 

problema, podendo ser focada na identidade e no motivo do criminoso, ou, caso essas 

informações já sejam de conhecimento do leitor e dos personagens, o objetivo pode ser o de 

reunir evidências capazes de condenar o criminoso, como acontece em The Purloined Letter 

(POE, 1984): o ladrão da carta é conhecido tanto pela vítima, que estava presente no momento 

do roubo, quanto pela polícia, encarregada de restabelecer a carta ao seu dono; no entanto, 

para condená-lo é preciso que encontrem a carta em seu poder. 

Outra característica é o crime em si. Embora Poe e Doyle, na maioria das vezes, 

iniciem seu texto pela apresentação do detetive, e depois se dediquem à descrição do crime, 

autores posteriores descobriram que não é necessário obedecer a essa ordem, e que, em alguns 

contextos, é desejável que o crime seja apresentado antes, podendo, em alguns casos, nem 

existir a figura do detetive, como em In a Glass Darkly. Nesse conto, um outro personagem se 

envolve na investigação: o próprio narrador. A utilização de um dos suspeitos como narrador, 

em vez do narrador do tipo Watson, é uma estratégia comum, pois o encontro dele com o 

investigador se dá por causa do crime, e isso leva a uma ênfase maior no enigma do que na 

figura do detetive. A efetividade do crime depende de duas características principais, que se 

relacionam paradoxalmente: a primeira é a existência de pistas que deixem claro que alguém é 

responsável pelo crime; e a segunda é a aparente insolubilidade do enigma. Essas 

características combinadas geram um problema que é realmente digno do detetive, e assim 

formam o paradigma ideal para o gênero. 
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 Após a descrição do crime, surge então uma legião de testemunhas, suspeitos, e 

aparentes soluções, que constituem a investigação, pelo menos da forma como é apresentada 

ao leitor, pois, em vez de auxiliar no desvendamento do mistério, servem, na verdade, para 

obscurecer ainda mais o crime até que o leitor chegue a um verdadeiro impasse, perdido em 

tantas provas e contraprovas. É então que o detetive entra em cena. Enquanto o leitor não 

conseguia associar de forma lógica as evidências apresentadas, ele estava o tempo todo 

trabalhando de forma racional para solucionar o enigma. Além disso, a investigação sempre 

ameaça revelar a culpa de um ou vários personagens com os quais o leitor se identifica. 

Assim, a solução final apresentada pelo detetive não serve somente para esclarecer o mistério, 

mas também para livrar os personagens com os quais o leitor simpatiza de qualquer perigo ou 

suspeita. 

 No conto de Christie, há ainda uma outra inovação: detetive e criminoso são, nesse 

caso, a mesma pessoa, revelada pelo espelho. Assim, esse pequeno conto subverte a tragédia 

de Édipo (SÓFOCLES, s/d), que, após jurar descobrir e punir o culpado pela morte do rei de 

Tebas e investigar com afinco, nesta que pode ser vista como uma das primeiras narrativas 

policiais, da maneira como Sófocles a apresenta, descobre ser ele mesmo o assassino e, para 

cumprir seu juramento, fura os próprios olhos. Em In a Glass Darkly não há tragédia, pois o 

“assassino”, ao ver-se refletido no espelho como tal, desiste de sufocar Sylvia, e afirma que 

naquele momento quem morreu foi o seu duplo, “the devil of jealousy that had possessed me 

so long…” (CHRISTIE, 1984, p. 189) 4; também não há punição, pois o narrador afirma que 

“Sylvia and I are together – in the old-fashioned words – till death do us part. And perhaps 

beyond…” (CHRISTIE, 1984, p. 189)5. Mas a falta de punição não é necessariamente um 

problema para a classificação do conto como ficção de detetive: o clímax se dá com o anúncio 

da solução do mistério que, neste caso, é mais importante que a punição do criminoso, visto 

que a ação foca na solução do enigma. 

A ficção de detetive clássica, no entanto, requer uma condição essencial que o conto 

não preenche – o detetive deve solucionar o mistério fazendo com que este deixe de ameaçar 

a sociedade. O mistério apresentado se soluciona no final da trama quando o narrador revela: 

“And suddenly I saw our reflection in the mirror. Sylvia choking and myself strangling her, 

and the scar on my cheek where the bullet grazed it under the right ear” (CHRISTIE, 1984, p. 

                                                 
4 O demônio do ciúme que havia me possuído por tanto tempo…  
5 Sylvia e eu estamos juntos – naquelas palavras fora de moda – até que a morte nos separe. E talvez além…  
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189) 6. Ao perceber que ele mesmo era o homem que havia visto no espelho tantos anos atrás, 

o marido, desnorteado, ficou paralisado e desistiu de cometer o assassinato. No entanto o 

desfecho da narrativa não garante a segurança da sociedade: a justiça não é feita, e as coisas 

não voltam a ser como eram antes, pois o “culpado” não é punido e as cicatrizes geradas não 

podem ser desfeitas.  

Do ponto de vista policial, portanto, o conto pode ser visto como um duplo devir, no 

sentido que atribuem à palavra Deleuze e Guattari (1995): por um lado, um “devir narrativa 

policial”: tudo está pronto para que se tenha uma narrativa, o prólogo está criado, mas no 

momento mesmo em que ela deveria iniciar-se, aquele em que o crime é cometido, a história 

toma um outro rumo e reata com o elemento fantástico plantado logo no início do conto. Um 

segundo devir, por outro lado, é o “devir assassino”. Aqui, a genialidade de Christie, como 

mestre do gênero, nos põe diante da urdidura do crime, engendrado e quase executado pelo 

narrador, não por acaso sem nome. O narrador em primeira pessoa do conto estabelece uma 

ligação íntima com o leitor, que pode muito bem se identificar com ele e se reconhecer em sua 

aparente normalidade. O motivo clássico do ciúme é o mobile do crime, o que pode sugerir 

que qualquer pessoa capaz de amar desesperadamente é também capaz, em seu desespero, de 

cometer um crime dessa natureza. Esse “devir assassino”, sobretudo porque o narrador, um 

“John Doe” que ocupa um lugar delimitado, o do marido ciumento, não cede a uma passagem 

ao ato, pode ser o devir de qualquer leitor, assim como qualquer um é capaz de enunciar a 

simples frase: “tenho vontade de matá-lo...” 

O devir é uma transformação incessante e permanente pela qual as coisas se constroem 

e se dissolvem noutras coisas através do tempo – o importante, no entanto, não são os 

resultados que essas mudanças geram, mas o próprio processo – o devir, pode, então, ser 

descrito como um conjunto de linhas mutantes, “sem fora nem dentro, sem forma nem fundo, 

sem começo nem fim, tão viva quanto uma variação contínua” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p. 292) que não visa “atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese), mas 

encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação tal qual já não seja 

possível distinguir-se” (DELEUZE, 1997, p. 11), no nosso caso, de uma narrativa policial, ou 

de um assassino.  O devir se relaciona ainda com o caráter cíclico que percebemos no conto: o 

início e o final da narrativa são idênticos, podendo até se tratar de um mesmo momento – uma 

alucinação através do espelho que o narrador interpreta como evento sobrenatural, e que, 

                                                 
6 E de repente vi a nossa imagem no espelho: Sylvia sufocando, eu estrangulando-a, e a cicatriz na minha 
bochecha onde uma bala passou de raspão sob a minha orelha direita. 
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devido a sua desorientação espaço-temporal7, gerada por uma possível esquizofrenia que 

discutiremos posteriormente, toma como momentos distintos. Nesse sentido, o conto todo 

seria uma projeção alucinatória da mente do narrador.      

O conto também não pode ser simplesmente considerado como pertencente ao gênero 

fantástico, pois o evento sobrenatural por si só não constitui o gênero: não é porque em In a 

Glass Darkly o protagonista tem uma visão do futuro que este deve ser considerado um conto 

fantástico. Uma das condições essenciais para que uma narrativa seja considerada como 

pertencente a esse gênero é manter-se sempre na hesitação entre o real e o sobrenatural8: os 

leitores, e, na maioria das vezes, também os personagens, não conseguem decidir qual o 

caráter dos acontecimentos vivenciados, que se apresentam sempre numa tênue linha entre 

ilusão ou alucinação (explicação que tende para o real) e o extraordinário (que pende para o 

lado do sobrenatural). Aqui o protagonista não apresenta dúvidas: apesar de tentar se eximir 

da responsabilidade do que narra por dizer tratar-se de um acontecimento que não sabia 

explicar, como vemos no trecho “I’ve no explanation of this story. I’ve no theories about the 

why and wherefore of it. It’s just a thing – that happened.” (CHRISTIE, 1984, p. 181)9 o teor 

sobrenatural desse acontecimento nunca é colocado em dúvida, cresce, inclusive, durante o 

desenrolar dos acontecimentos, como vemos com a sugestão de que a casa pode ser mal-

assombrada e de que, em dois momentos anteriores, “algo” havia impedido que ele 

conhecesse a casa e a família de seu amigo. Mesmo nas ficções de detetive clássicas, Christie 

aprecia a introdução de elementos sobrenaturais, que configuram, em alguns contos, um 

recurso narrativo eficiente para demarcar o caráter de aparente insolubilidade dos casos a 

serem investigados pelo detetive ou para mudar o desfecho da narrativa de maneira 

surpreendente. É o que se pode perceber no conto Um Acidente, onde o ex-inspetor Evans 

recebe conselhos de Madame Zara e sua bola de Cristal, que ameaça: “o senhor não pode se 

enganar. Se o fizer, vejo claramente o resultado – morte!” (CHRISTIE, 1978, p. 52, grifos da 

autora). Acreditando no conselho, ele tenta impedir que a Sra. Anthony assassine seu marido, 

mas, por um erro de julgamento, termina morto, ele próprio.  

Não podemos, no entanto, descartar a possibilidade já sugerida de que a visão do 

narrador/protagonista no espelho fosse, na verdade, uma projeção esquizofrênica do 

personagem: nesse caso, ele teria identificado a alucinação que teve diante do espelho com a 

                                                 
7 Um dos sintomas de esquizofrenia apontados por Roudinesco (1998). 
8 “No verdadeiro fantástico, fica sempre preservada a possibilidade exterior e formal de uma explicação simples 
dos fenômenos, mas ao mesmo tempo esta explicação é completamente privada de probabilidade interna” 
(SOLOVIOV apud TODOROV, 1992, p. 31)  
9 Não sei explicar essa história. Não tenho nenhuma teoria a respeito de como e porque vi aquilo. É só uma coisa 
– que aconteceu.   
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primeira mulher que lhe foi apresentada em seguida, Sylvia, e, mais tarde, quando se vê nas 

mesmas condições, vislumbra a passagem ao ato. Essa atitude mostraria um dos principais 

sintomas do esquizofrênico: “a incoerência do pensamento, da ação e da afetividade” 

(LAPLANCHE; PONTALIS, 1995), ou seja, o fato de o marido amar a sua esposa, não o 

impediria de atentar contra a vida dela. A “predominância de uma vida interior entregue às 

produções fantásticas” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1995), outro sintoma da patologia, 

também pode ser percebida nesse personagem: o seu ciúme é construído com base em sua 

própria imaginação, sem que nenhuma atitude da esposa o induza a esse sentimento.  

Embora In a Glass Darkly trate de um ciúme tão exacerbado que chegue a ser 

sobrenatural, com a formação de um duplo do marido de Sylvia; apresente um narrador 

bastante ambíguo, e em primeira pessoa, se submetendo à prova da verdade, como exige o 

fantástico; e apresente temas pertinentes ao fantástico como o ciúme, o desejo, a morte e a 

violência, todos tratados a partir do espelho e elevados ao seu limite, chegando ao hiperbólico, 

a condição fantástica essencial da hesitação não é satisfeita. Assim, o conto também não pode 

ser classificado como fantástico, o que nos leva a decidir por classificá-lo como policial-

fantástico. 

Essa classificação do conto como gênero híbrido permite concluir que In a Glass 

Darkly não pode reproduzir apenas uma fórmula pronta empregada por Christie, como 

acontece em grande parte de sua ficção. Esse conto apresenta semelhanças com o restante da 

obra da autora, incluindo narrativas curtas e longas do gênero ficção de detetive, no entanto, 

as suas particularidades se sobressaem. Uma dessas características comuns é a falta de uma 

descrição pormenorizada do cenário. O leitor tem acesso ao mínimo possível de descrições do 

ambiente exterior, que é apenas delineado: tudo que o leitor precisa saber é onde se desenrola 

a trama, o resto cabe a ele inferir e imaginar. A autora conta, até certo ponto, com o 

conhecimento implícito do leitor em relação à Inglaterra e às classes sociais que descreve em 

suas narrativas, no entanto, como o foco principal do gênero é o enredo, a falta desse tipo de 

conhecimento não interfere na apreciação que o leitor comum pode fazer das histórias. Na 

verdade, longos parágrafos descritivos podem funcionar como uma distração da narrativa 

central – o mistério – e por isso são sempre evitados. A atmosfera das narrativas é completada 

pelo meio social (constituído pelos personagens, seu nível social, estilo de vida e atitudes) 

onde se ambientam. 

 Em In a Glass Darkly, o local onde a trama se desenvolve é uma casa de campo sobre 

a qual quase não se tem informações, a descrição do narrador diz:  
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Badgeworhty was an attractive, rambling, old house. It had been added to 
freely in the last three centuries and was full of little steps up and down, and 
unexpected staircases. It was the sort of house in which it’s not too easy to 
find your way about. (CHRISTIE, 1984, p. 182).10  

  

A casa de campo é um dos cenários favoritos de Christie: ela o utiliza em dois dos contos de 

Um Acidente e outras histórias (1978): O Chalé do Rouxinol, em que a casa afastada do 

povoado parece ser o local ideal para que um marido do tipo “Barba-Azul” assassine mais 

uma de suas esposas; e Um Acidente, que narra a discussão entre o Capitão Haydock e seu 

amigo, o Inspetor Evans, a respeito de revelar ou não a um marido que a sua esposa foi 

julgada (e considerada inocente por falta de provas concretas) pela morte de seu ex-marido, e 

que ela está aparentemente planejando a morte do atual. Além desses, vários contos sobre o 

detetive Poirot, como How Does Your Garden Grow? (CHRISTIE, 1984) e quase todas as 

narrativas estreladas por Miss Jane Marple, que acontecem em sua cidadezinha, St. Mary 

Mead, ou em casas de campo das redondezas. Da mesma forma como acontece em In a Glass 

Darkly, a descrição do cenário nestes outros contos é sempre mínima. Por ser tantas vezes 

criticada pela repetição desse cenário, a própria autora comenta:  

 

But the one thing that infuriates me is when people complain that I always 
set my books in country houses. You have to be concerned with a house: 
with where people live. You can make it an hotel, or a train, or a pub – but 
it’s got to be where people are brought together. And I think it must be a 
background that readers will recognize, because explanations are so boring. 
If you set a detective story in, say, a laboratory, I don’t think people will 
enjoy it too much. No, a country house is obviously the best. (Apud 
BARGAINNIER, 1980, p. 28, grifos do autor).11 

 

Mas porque a casa de campo é obviamente melhor? De fato, esse cenário oferece 

algumas vantagens tais como o isolamento típico desse ambiente e propício tanto para a 

realização de um crime quanto para o acontecimento de um evento sobrenatural; o convívio 

“forçado” entre as pessoas da casa, que não têm todas as possibilidades de fuga que poderiam 

ter em uma cidade maior; e os limites sociais atenuados que o campo requer em contraste com 

o meio urbano. Além disso, um local onde as pessoas estão juntas e em número limitado é 

                                                 
10 Badgeworthy era uma mansão antiga, atraente e sinuosa. Sofreu vários acréscimos nos últimos três séculos e 
era cheia de degrauzinhos por todo lado, e escadarias inesperadas. Era o tipo de casa em que não é muito fácil se 
orientar. 
11 Mas o que me enfurece é quando as pessoas reclamam que eu sempre escolho casas de campo como cenário de 
meus livros. Você precisa tratar de uma casa: de onde as pessoas vivem. Pode ser um hotel, ou um trem, ou um 
bar – mas precisa ser um local onde as pessoas se reúnem. E eu acredito que deve ser um ambiente que os 
leitores reconheçam, porque explicações são entediantes. Se você coloca uma estória de detetive em, digamos, 
um laboratório, eu acho que as pessoas não vão gostar muito. Não, uma casa de campo é obviamente melhor.  
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característico da narrativa de mistério. Essas narrativas apresentam comumente dois espaços 

separados onde as ações se desenrolam: um primeiro que pode ser o calmo apartamento no 

meio da cidade, onde funciona o escritório do detetive, ou a casa de campo isolada em meio a 

uma paisagem amedrontadora, onde este se encontra hospedado; e o segundo que acolhe a 

terrível cena do crime. O leitor está sempre ciente do caos que circunda o espaço da narrativa, 

mas o caos só invade esse espaço nos momentos de maior suspense, como quando ocorre o 

crime, e depois, na solução e no desenlace. Esse elemento desempenha muitas funções, sendo 

a primeira delas a de suprir um pano de fundo contra o qual as pistas e suspeitos possam ser 

desenhados. Esse espaço controlado pelo autor é capaz de abstrair a complexidade e a 

confusão da narrativa e de prover uma razão lógica para que problemas mais complexos, tais 

como a injustiça social e os conflitos entre grupos, sejam evitados. Esse espaço isolado do 

mundo contribui ainda para aumentar o suspense, pois o leitor é levado, de repente, de um 

cenário de calma e racionalidade a outro de caos e culpa, e está sempre vivenciando esse 

contraste. Ao resolver o mistério da cena do crime, o detetive controla o mundo externo que 

era, até então, ameaçador, para que a agradável ordem social da casa de campo possa ser 

restabelecida. Há ainda uma função importante do espaço na narrativa de detetive: estabelecer 

uma estrutura fundamental a partir da qual é possível observar os modos e idiossincrasias de 

uma sociedade específica, aos moldes dos novelistas vitorianos. Esses detalhes fornecem um 

ar de verossimilhança e outra fonte de interesse para a narrativa, além da investigação do 

crime. Ademais, eles simbolizam a ordem pacata da sociedade que é perturbada pela anomalia 

do crime e, posteriormente, restabelecida com o isolamento da culpa proporcionado pelo 

detetive.  

Embora o local preferido de Christie seja a casa de campo, os locais escolhidos para as 

tramas variam: alguns contos e romances acontecem em trânsito – algumas em trens, como 

Plymouth Express (CHRISTIE, 1974), e outras em barcos, como Problem at Sea (CHRISTIE, 

1984) – e o meio de transporte constitui o principal cenário; outros ocorrem em terras 

estrangeiras (especialmente no Mediterrâneo, na França e no Oriente Médio) locais que a 

autora conhecia bem. Todos os cenários, no entanto, são locais isolados, como no caso de In a 

Glass Darkly, apesar de, nesse caso, ocorrer um deslocamento: apenas o início e o final da 

história ocorrem na casa de campo. Todo o desenvolvimento se dá em outra parte: o narrador 

vai para guerra onde morrem o irmão e ex-noivo de Sylvia; o casamento e a convivência 

tumultuada do casal ocorrem na cidade; mas a utilização da casa de campo no início e no final 

da trama é essencial: aquele espelho, naquela casa propiciou o crime e o evento sobrenatural: 
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se o marido tivesse tentado estrangular a esposa diante de um outro espelho o desfecho da 

história poderia ser totalmente diferente, pois não haveria a intervenção do sobrenatural.  

O cenário do tipo local isolado exerce ainda outras funções: limita a quantidade de 

suspeitos enquanto, simultaneamente, faz com que suspeitas recaiam sobre os personagens 

daquele milieu, excluindo os agentes externos: o criminoso não pode ser um estranho, um 

vagabundo qualquer, que executou o ato sem nenhum motivo específico – o isolamento 

destaca a anormalidade do crime e o separa dos problemas cotidianos, fazendo com que o 

foco esteja completamente no crime e na sua solução, o que faz aumentar a tensão e o 

suspense, pois o criminoso só pode ser “um de nós”. Os próprios personagens das tramas, em 

diversos momentos, reconhecem essa limitação dos suspeitos. Em O Mistério da Regata, um 

diamante valiosíssimo desaparece, e um dos suspeitos, ao procurar o ilustre detetive Parker 

Pyne para esclarecer toda a história, afirma: “Eles [os garçons] saíram antes que a garota 

pusesse as mãos na pedra, e depois Pointz trancou a porta a chave para que não fôssemos 

interrompidos. Não, foi um de nós.” (CHRISTIE, 1978, p. 86). O mesmo acontece em Uma 

Canção de Meio Xelim, que trata do assassinato de uma mulher de meia-idade, Sir Edward 

Palliser e Magdalen Vaugham conversam sobre o crime: 

 

- Sim, é horrível. Não transpirou nos jornais, mas é a opinião da polícia. Ela 
sabe que não entrou ninguém em casa naquela tarde. 
- Está querendo dizer… 
- Que foi um de nós quatro. Deve ter sido. Eles não sabem quem… e nós 
também não.  Não sabemos. E ficamos nos entreolhando e conjecturando… 
Oh! Se ao menos pudesse ter sido um estranho! Mas não vejo como. 
(CHRISTIE, 1978, p. 31). 

  

Apesar de no final desse conto haver, ao estilo de The Murders in the Rue Morgue de Poe 

(1984) a introdução de um outro personagem que o detetive revela ser o culpado, o assassino 

tem uma relação com os participantes daquele cenário: ele é o filho de Marta, a honesta e fiel 

empregada da casa, que tenta encobrir o acontecimento de todos para protegê-lo.  

Essa condição faz com que os cenários internos sejam um pouco mais valorizados que 

os externos. Do lado de fora está o mundo natural, que não faz parte (ou participa 

minimamente) dos acontecimentos artificiais que se desenvolvem no interior, e, portanto, não 

merece uma descrição mais demorada. Em In a Glass Darkly, o cenário descrito em maior 

detalhe é o quarto onde o quase-assassinato ocorre. Ainda assim, a descrição é dada através da 

ação: é enquanto o narrador se arruma para o jantar, junto ao espelho, que os objetos 

essenciais à narrativa são descritos: 
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Well, I’d just got to the stage of tying my tie. I was standing in front of the 
glass. I could see my own face and shoulders and behind them the wall of 
the room – a plain strech of wall just broken in the middle by a door – and 
just as I had finally settled my tie I noticed that the door was opening.  
[…] I just watched the door swing slowly open – and as it swung  I saw into 
de room beyond.  
It was a bedroom – a larger room than mine – with two bedsteads in it, and 
suddenly I caught my breath. 
For at the foot of one of those beds was a girl and round her neck were a pair 
of man’s hands and the man was slowly forcing her backwards and 
squeezing her throat as he did so, so that the girl was being slowly 
suffocated. 
[…] It’s taken sometime to tell, but in reality only a moment or two passed 
while I stared dumb-founded. Then I wheeled round to the rescue… 
And on the wall behind me, the wall reflected in the glass, there was only a 
large Victorian mahogany wardrobe. No open door – no scene of violence. I 
swung back to the mirror. The mirror reflected only the wardrobe… 
(CHRISTIE, 1984, pp. 182,183). 12 

 

Pode-se perceber, nesse trecho, que o enredo é, realmente, mais importante que a descrição 

nesse tipo de narrativa, onde os objetos servem apenas para possibilitar o acontecimento das 

ações: enquanto o espelho ganha importância no desenrolar da narrativa, outros objetos 

podem ser classificados como “pormenores concretos”, como define Barthes em O Efeito de 

Real (1988) onde a descrição, realista por natureza, através da inserção de pequenos objetos 

na narrativa produz um efeito de real ao significar apenas uma intromissão da realidade na 

narrativa e não os seus próprios conteúdos contingentes, como se esses objetos estivessem 

simplesmente afirmando: nós somos o real.  

O cenário, apenas delineado por Christie, se completa a partir das ações, atitudes, 

hobbies e interesses dos personagens secundários. Comparando In a Glass Darkly com 

narrativas anteriores uma das principais mudanças sociais que podem ser percebidas está 

relacionada ao período da primeira grande guerra (1918). O narrador comenta: “The Carslakes 

weren’t well off; they clung on to their old home, but there were no menservants to unpack 

                                                 
12 Bem, eu havia acabado de começar a dar o nó em minha gravata. Eu estava de frente para o espelho. Podia ver 
meu rosto e ombros e atrás deles a parede do quarto – uma parede vazia com apenas uma porta no meio – assim 
que terminei de arrumar minha gravata percebi que a porta estava se abrindo. (…) Fiquei olhando a porta que se 
abria lentamente revelando o quarto contíguo.  
Era um quarto maior que o meu, com duas camas. E de repente fiquei sem ar, pois ao pé de uma das camas havia 
uma jovem e em volta de seu pescoço um par de mãos masculinas apertava sua garganta forçando-a a se curvar 
para trás, fazendo com que ela sufocasse lentamente.  
(…) Contar demora um pouco, mas na verdade, apenas alguns momentos se passaram enquanto eu olhava 
boquiaberto. Então corri para salvá-la… e na parede atrás de mim, aquela refletida pelo espelho, havia apenas 
um grande armário vitoriano. Nenhuma porta aberta. Nenhuma cena de violência. Virei-me rapidamente para o 
espelho. Ele refletia apenas o armário. 



 30

for you or valet you.” (CHRISTIE, 1984, p. 182)13 Nesse período, os empregados domésticos 

eram “the living embodiment of the country house; they attest to the social position of their 

employers.” (BARGAINNIER, 1980, p. 33) 14. A recessão do período de guerra e do pós-guerra 

é retratada da forma como percebida pelos personagens: a diminuição da ajuda doméstica e a 

dificuldade de reinserção do soldado na sociedade, que gera o quase-assassinato, e define o 

narrador-protagonista do conto.  

A falta de explicações na obra de Christie, justificada por ela mesma através da frase 

“explanations are so boring” (apud BARGAINNIER, 1980, p. 28) 15, já citada anteriormente, é 

própria tanto do gênero policial, em que grande parte da sua obra se inscreve, e em que In a 

Glass Darkly se insere parcialmente; bem como da forma narrativa do conto. A explicação, 

dentro do padrão de ação da ficção de detetive, é deslocada para o final da trama e tem a 

função de organizar, logicamente, as pistas e indícios apresentados ao leitor de forma não 

organizada durante o desenrolar da trama, gerando, no leitor, a satisfação de saber que cada 

coisa está, agora, em seu devido lugar, assim como o alívio de saber que o criminoso foi 

encontrado e que os inocentes podem ficar tranqüilos. Caso muitas explicações sejam 

fornecidas desde o início da trama, esse prazer pode se perder, e a explicação final do detetive 

corre o risco de se tornar uma seção anticlimática e insatisfatória para o leitor. Além disso, há 

ainda a possibilidade de que um leitor sagaz desvende o mistério antes do detetive, o que gera 

uma perda de interesse em relação à trama. 

 O conto, por sua vez, tem na concisão (e, por isso, na falta de explicações muito 

detalhadas) a chave de sua constituição narrativa: apresenta os mesmos componentes do 

romance, mas de forma condensada, e se difere justamente pelo efeito singular que causa no 

leitor. Esse efeito só pode ser atingido devido à brevidade da forma. Em um romance, somos 

apresentados a muitos personagens que interagem em cenários diversos e cujas ações 

precisam ser explicadas em detalhes. Além disso, há interferências cotidianas à leitura do 

romance – precisamos parar a leitura para atender às nossas obrigações diárias – assim, nos 

desligamos daquele universo, e o objetivo artístico nem sempre é obtido ao máximo. O conto 

deve ser lido de uma só vez, ou “in one sitting” (1984) como afirma Poe na sua crítica à 

Twice-Told Tales de Nathaniel Hawthorne, portanto, não há espaço para informações 

supérfluas, e longas explicações, todas as palavras devem contribuir para que a impressão 

total seja atingida.  

                                                 
13 Os Carslakes não estavam tão bem financeiramente; conservavam a velha mansão, mas não tinham criados 
para auxiliar os hospedes a desfazerem as malas ou a se vestirem. 
14 A personificação da casa de campo; eles atestam a posição social de seus patrões.  
15 Explicações são tão entediantes. 
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Os personagens das obras de Agatha Christie são, comumente, tratados de forma 

superficial, assim como os cenários, e isto constitui uma das maiores críticas às obras da 

autora: seus personagens já foram chamados de “puppets, cardboard cut-outs, one-

dimensional stereotypes, stock figures, plot paws and pieces of a jigsaw puzzle” 

(BARGAINNIER, 1980, p. 38) 16, entre outros epítetos. Mas esse fato é realmente prejudicial 

para a sua obra? É, justamente, essa falta de detalhes que gera, pelo menos, duas 

possibilidades de leitura para a obra da autora: se, por um lado, o seu leitor presumido é bem 

específico, conhece bem a Inglaterra, os meios sociais, e os personagens típicos que são 

descritos, podendo fazer inferências e observar de forma mais completa as críticas e 

comentários irônicos que a autora faz sobre a sociedade da qual participa; por outro lado, 

torna os seus escritos universais – cabe ao leitor preencher as lacunas de sua obra. Mesmo que 

o seu conhecimento sobre um mordomo inglês, por exemplo, não seja vasto, o leitor tem a 

possibilidade de completá-lo com o que conhece de um empregado de sua própria região. 

Dessa forma, qualquer leitor pode se identificar com as pessoas descritas nos livros de 

Christie, não importa qual seja o seu nível social, cultural ou intelectual. Além disso, a ficção 

de detetive clássica, à qual pertence a maioria dos romances e histórias da autora, é um gênero 

aristotélico por natureza, assim, a ação se sobrepõe aos personagens, que são determinados 

por esta, e não o oposto: basta que eles se comportem como seres humanos razoavelmente 

normais, para que o efeito desejado – que o leitor se interesse pelas suas ações – seja obtido. 

No conto O Chalé do Rouxinol, a protagonista Alix Martin é descrita da seguinte 

forma: 

 

Alix Martin não era bela, nem mesmo a rigor graciosa, porém o seu rosto, o 
rosto de uma mulher que já passara da primeira juventude, iluminara-se e 
suavizara-se, de tal forma que os seus antigos colegas de escritório 
dificilmente a reconheceriam. A senhora Alix King havia sido uma jovem 
eficiente, de maneiras um tanto secas, obviamente capaz, decidida. 
(CHRISTIE, 1978, p. 7). 

 

Durante o resto da narrativa, aprendemos um pouco mais sobre ela no decorrer de suas ações, 

ao mesmo tempo em que conhecemos o enredo do conto. Christie trata de forma parecida o 

personagem Isaac Pointz, em o Mistério da Regata: 

 

                                                 
16 Marionetes, recortes de papelão, estereótipos unidimensionais, figuras repetitivas, esboços e peças em um 
quebra-cabeças. 
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[…] o Sr. Isaac Pointz era um homem de cinqüenta e oito anos, de boa 
saúde, apenas com uma pequena deficiência das vias biliares. Não era 
exatamente gordo, mas confortavelmente constituído. Embora a roupa 
apropriada para velejar que usava no momento não favorecesse de modo 
especial a homens de meia idade com uma tendência para a corpulência, o 
Sr. Pointz estava elegantíssimo, correto em todos os detalhes. Sob a aba do 
boné o seu rosto moreno, levemente oriental, ostentava um sorriso amplo. 
(CHRISTIE, 1978, p. 75). 

 

Este tratamento é dado ainda a outros personagens, tal como vemos nos contos Uma Canção 

de Meio Xelim, Um Acidente e ainda Miss Marple conta uma História, entre outros presentes 

na coletânea Um Acidente e outras histórias (CHRISTIE, 1978). Outra técnica utilizada por 

Christie para abreviar suas descrições de personagens é a repetição destes em mais de uma 

narrativa: como suas personalidades e aparências, na maioria das vezes, não sofrem 

alterações, não é necessário descrevê-los novamente. Ademais, a recorrência de amigos de 

Poirot ou Miss Marple em mais de uma história contribui para a criação de um universo 

ficcional familiar ao leitor, bem como dão um senso de continuidade às narrativas da autora. 

O conto In a Glass Darkly pode ser considerado um bom exemplo da falta de 

informações detalhadas na obra de Christie. Mesmo levando em conta a condensação típica da 

forma, pode-se afirmar que não é dada ao leitor muita informação em relação aos personagens 

– não é de nosso conhecimento nem o nome do protagonista/narrador; e, até mesmo 

informações relevantes, como o tiro que ele recebeu durante a guerra, nos são dadas de forma 

tal que não percebemos a sua importância naquele momento. Tudo o que sabemos sobre ele 

precisa ser inferido a partir do contexto social e de seu comportamento. Percebe-se desde o 

início da narrativa que ele pertencia ao mesmo grupo social que os Carslakes e os outros 

convidados, pois freqüentava a mesma escola que Neil Carslake e seu irmão Alan, motivo de 

ter sido convidado para visitar sua casa de campo diversas vezes. Possivelmente, sua situação 

financeira era até um pouco melhor do que a de seus anfitriões, pois ele comenta: “The 

Carslakes weren’t well off; they clung on to their old home, but there were no menservants to 

unpack for you or valet you.” (CHRISTIE, 1984, p. 182)17 Além disso, é possível ainda inferir 

que era supersticioso por acreditar na sobrenaturalidade de sua visão, confirmada para ele 

pelo fato de que “twice something had intervened” (CHRISTIE, 1984, p. 182)18 sua visita a 

Badgeworthy e afirmar que “there was no bullet with my name on it”( CHRISTIE, 1984, p. 

                                                 
17 Os Carslakes não estavam tão bem financeiramente; conservavam a velha mansão, mas não tinham criados 
para auxiliar os hospedes a desfazerem as malas ou a se vestirem 
18Por duas vezes algo atrapalhou. 
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186)19; bem como o fato de que enfrentou dificuldades de reinserção na sociedade após a 

guerra, e que o seu desproporcional ciúme foi uma das maiores dentre essas dificuldades, 

como afirma:  

 

But I realized, as soon as she was really mine, that I wasn’t cut out for the 
best kind of husband. I loved Sylvia devotedly, but I was jealous, absurdly 
jealous of anyone she so much smiled at. (CHRISTIE, 1984, p. 187). 20 

 

Além dessas informações, nenhuma outra é compartilhada, de forma direta ou indireta, com 

os leitores do conto. Esse “mistério”, que encerra o narrador, contribui para o efeito artístico 

do conto: se o leitor tivesse acesso a mais informações sobre ele, talvez o final da narrativa 

não fosse tão interessante. Por outro lado, a falta dessas poucas informações, já discutidas, 

acarretaria na falta de motivo e diminuiria o efeito atingido pelo conto.  

Outro personagem que se apresenta como interessante é Sylvia, a esposa do narrador. 

A protagonista feminina do conto é descrita pelo narrador como uma moça bem-humorada e 

segura de si. Quando questionada sobre o motivo pelo qual terminou seu noivado com 

Crawley, afirma que o fez por ter se apaixonado pelo narrador, e que não seria covarde a 

ponto de abandonar o homem que ama por causa de visões através de um espelho. Apesar de 

declarar que o seu gesto não teve nenhuma relação com a visão do narrador, não se pode 

deixar de ver um paralelo com a ação de Édipo, ainda jovem, ao tomar conhecimento, através 

do oráculo de Delfos, que mataria seu pai e casaria com a própria mãe. Ao tentar fugir de seu 

destino, ambos acabam por ir diretamente a ele, comprovando as previsões. No fim da 

narrativa, Sylvia decide continuar com seu marido apesar do que houve e essa decisão retrata 

o papel da mulher da sociedade da época, que a própria Agatha Christie critica em sua 

autobiografia quando afirma que: “a woman, when she married, accepted as her destiny his 

place in the world and his way of life. That seems to me sound sense and the foundation of 

hapiness” (Apud McALLISTER, 2002, p. 82) 21. Não importa o quanto fortes, inteligentes e 

decididas, as mulheres estavam dispostas a buscar um casamento feliz, mesmo que para isso 

precisassem sacrificar algumas de suas vontades. Apesar de nunca termos acesso ao ponto de 

vista de Sylvia, percebemos que suas ações correspondem aos ideais da época. 

                                                 
19 Não havia nenhuma bala com o meu nome. 
20Mas percebi, assim que ela se tornou minha, que eu não era feito para ser o melhor tipo de marido. Eu a amava 
devotadamente, mas era ciumento, absurdamente ciumento de qualquer pessoa para quem ela ao menos sorrisse. 
21 A mulher, quando casada, aceitava como seu destino o lugar e o modo de vida do seu marido. Isto me parece 
muito sensato e o fundamento da felicidade. 



 34

  Outro personagem merece menção: Charles Crowley, o ex-noivo de Sylvia. Como 

acontece tipicamente na ficção de detetive, ele é apontado como falso suspeito do crime 

previsto pelo narrador e cumpre dois papéis funcionais que são essenciais para a trama: é 

através de sua existência que tomamos conhecimento das características de Sylvia, discutidas 

anteriormente e a atenção dispensada pelo leitor a suspeita de que Crowley pudesse ser o 

“assassino” desvia a atenção do verdadeiro criminoso, a ser desmascarado somente no final da 

narrativa, o narrador.  

 As descrições dos demais personagens do conto são ainda menos detalhadas: não se 

sabe quase nada a respeito do irmão de Sylvia, do resto de sua família, pessoas com quem 

convivia e convidados da casa de campo onde narrador e vítima se conheceram, mas é certo 

que eles também desempenham um papel funcional na narrativa. Neste, bem como em outros 

contos, as testemunhas, empregados, e outros personagens secundários contribuem para a 

criação de um universo ficcional ambientado na classe alta inglesa da primeira metade do 

século XX, e, através deles, Christie comenta a sociedade da época, além de fornecer pistas 

que apóiam o desfecho da narrativa. No entanto, reafirmamos que, com a falta de detalhes, 

personagens que deveriam retratar especificamente a Inglaterra podem ser imaginados pelo 

leitor através de seu conhecimento referencial mesmo que este nunca tenha ido lá ou não saiba 

nada sobre o país. Além disso, a narrativa precisa focalizar apenas os fatos de extrema 

importância para o desenrolar da trama – no final todas as pistas precisam se encaixar a fim de 

resolver o mistério. 

 

2.2 The Oval Portrait 

 

Este conto de Poe22, assim como grande parte de sua obra, apresenta uma tendência 

para o gênero fantástico, mas se difere das suas outras narrativas por incluir uma 

“investigação” do narrador acerca do evento sobrenatural: trata-se de um conto, como tantos 

outros em sua obra, de difícil classificação dentro dos parâmetros de um gênero literário, um 

conto híbrido. Segundo Todorov (1980) a obra de Poe é tão diversa e desperta leituras críticas 

tão distintas que chega a lançar “um desafio ao comentador: existiria ou não um princípio 

                                                 
22 O conto de Poe, The Oval Portrait, está reproduzido no Anexo B, em inglês e em português, traduzido por 
José Paulo Paes. 
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gerador comum a escritos tão diversos?” (TODOROV, 1980, p. 156). Esse conto híbrido 

participa do gênero fantástico-policial, assim como o conto de Christie, no entanto, enquanto 

em In a Glass Darkly percebemos que o policial se sobrepõe ao fantástico, aqui é dada mais 

ênfase ao fantástico que ao policial. Em The Oval Portrait a trama se desenrola em um mundo 

idêntico ao nosso: um homem acidentado narra os acontecimentos de uma noite que passou, 

junto com seu criado, Pedro, em um castelo abandonado. Os dois personagens decidem se 

estabelecer em um dos menores quartos, cuja decoração é bastante antiga e constituída por 

tapeçarias, objetos decorativos e diversas pinturas modernas ricamente emolduradas, que 

atraíram a atenção do narrador. O ferido encontrou, ainda, embaixo do travesseiro, um 

pequeno volume que se dedicava a descrever e fazer críticas acerca das pinturas ali expostas. 

Durante horas, o narrador devotou-se a apreciar e analisar os quadros, e a ler aquele pequeno 

volume. De acordo com a descrição apresentada, aparentemente não há espaço para o 

acontecimento de eventos sobrenaturais, não há menção sobre uma potencial “assombração” 

no castelo, e este se encontrava muito bem decorado, e parecia apenas “temporarily and very 

lately abandoned” (POE, 1984, p. 481)23. No entanto, ocorre um fato que não pode ser 

explicado de acordo com as leis do nosso mundo: em determinado momento, incomodado 

com a posição do candelabro, o narrador decide mudá-lo de lugar, e este passa a iluminar um 

canto do quarto que não podia ver até então. Neste canto encontra-se uma pintura que ainda 

não tinha visto: era o retrato de uma linda jovem. Numa reação inusitada o narrador fecha os 

olhos – e explica posteriormente ter feito isso por acreditar ter visto a cabeça de uma pessoa 

real. Após horas de observação daquele retrato, e finalmente satisfeito por descobrir o que 

nele lhe atraía tanto – sua verossimilhança –, retornou o candelabro a sua posição inicial e se 

voltou para o pequeno volume que tratava das pinturas. O livro contava que o retrato era de 

uma jovem que se casou com o pintor. Este decidiu retratá-la e, mesmo contra sua vontade, a 

jovem se resignou ao desejo do marido, que em sua dedicação à pintura não percebeu que a 

esposa definhava enquanto posava para o retrato. Quanto terminou sua obra, o pintor 

exclamou: “This is indeed Life itself!” (POE, 1984, p. 484) 24, no entanto quando olhou para a 

esposa percebeu que ela estava morta. Nenhuma explicação é apresentada ao leitor acerca 

desse acontecimento: não se pode afirmar tratar-se de uma lenda, de fantasia, de coincidência 

ou de superstição – não é possível decidir-se entre uma explicação real ou irreal para a morte 

da jovem – todas as explicações, desde a mais simples até a mais elaborada, são possíveis, e 

essa hesitação implica diretamente numa aproximação do conto com o fantástico. 

                                                 
23 Tinha sido abandonado temporária e recentemente. 
24Isto é realmente a própria Vida!  
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 The Oval Portrait apresenta ainda outras propriedades típicas desse gênero25, que 

caracterizam a sua unidade estrutural. A primeira delas é o exagero: é comum que o retrato de 

uma pessoa se pareça com a pessoa retratada, no entanto, no conto, o retrato apresenta “an 

absolute life-likeliness of appearance” (POE, 1984, p. 482) 26 – é a hipérbole que o torna 

sobrenatural. A segunda propriedade é o narrador em primeira pessoa27 que, por ser um 

personagem da trama, deve se submeter à prova da verdade, e isso possibilita que a condição 

da hesitação fantástica seja preenchida. Poe utiliza ainda um recurso comum do fantástico: o 

narrador, por não saber especificar o caráter do acontecimento sobrenatural, transcreve o que 

outros disseram sobre o fato. É a mesma estratégia utilizada por Guy de Maupassant em La 

Chevelure (1984) e por Borges em O Espelho de Tinta (2001). A terceira propriedade diz 

respeito à unidade de efeito, teorizada pelo próprio Poe (1984): a narrativa deve se 

desenvolver linearmente, até chegar ao clímax e terminar: neste conto a narrativa termina 

exatamente com a constatação do pintor, e conseqüentemente com a descoberta por parte de 

leitores e protagonista, de que a jovem estava morta. Temos aí o clímax e o encerramento ao 

mesmo tempo – depois do evento sobrenatural, que constitui o ponto culminante da narrativa, 

nenhuma explicação é necessária, e nenhuma outra ação deve ocorrer, o efeito único é o 

objetivo de todos os gêneros narrativos curtos, e no conto fantástico não é diferente. Em La 

Chevelure uma explicação é oferecida: “l’esprit de l’homme est capable de tout” 

(MAUPASANT, 1984, p. 120) 28, mas essa afirmação apenas corrobora o caráter inexplicável 

do evento sobrenatural.  

Os temas de que trata o conto também estão em acordo com os temas comuns ao 

fantástico: o retrato, que se encaixa no grupo definido por Todorov como temas do olhar, e 

que introduz a aparição do elemento sobrenatural; assim como a morte e a crueldade, que 

participam do grupo denominado como temas do discurso29, formados a partir das relações 

entre os personagens da trama. Sylvie Richards afirma que:  

                                                 
25 O emprego do discurso figurado ao pé da letra é típico do fantástico. A hipérbole é um bom exemplo de como 
as figuras retóricas se relacionam com o fantástico, se pensarmos que o sobrenatural pode ser considerado o seu 
último grau, como os animais imensos que atormentam os heróis das narrativas fantásticas que escapam do 
hiperbólico para o fantástico. É o exagero que os transforma em seres sobrenaturais.   
26Uma aparência de verossimilhança absoluta. 
27 O narrador em primeira pessoa convém ao fantástico por facilitar a identificação do leitor com as personagens 
e por possibilitar que o discurso do narrador seja ambíguo: “quando concerne ao narrador, o discurso se acha 
aquém da prova de verdade; quando à personagem, deve se submeter à prova” (TODOROV, 1992, p. 94). 
28 O espírito do homem é capaz de tudo. 
29 Os temas do eu estão relacionados à problemática entre matéria e espírito, que produz diversos temas 
fundamentais do fantástico: “uma causalidade particular, o pandeterminismo, a multiplicação da personalidade, a 
ruptura do limite entre sujeito e objeto; enfim, a transformação do tempo e do espaço” (TODOROV, 1992, p. 
128).  Estes temas estão relacionados à percepção que o homem tem do mundo, e as obras fantásticas ligadas a 
esta rede temática tendem a tratar comumente do sentido da visão, assim essa rede pode também ser denominada 
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As described in the volume that the narrator is reading, Art is no longer just 
an enterprise or a perception, but it becomes an actual woman who will rival 
with the young woman who serves as model for the affection of the painter. 
Along with the personification of Art, there occurs a de-personification of 
the woman . .  . The copy becomes the reality, thereby achieving the ultimate 
of man's ego fantasies: the need to preserve himself, and that which he loves, 
against the ravages of time, to create a stasis, but at the same time to enclose 
and capture the ephemeral beauty of life. (1983, pp. 309, 310). 30 

 
Assim, a relação entre o retrato inanimado, a modelo através da qual ganha vida, e o artista 

que é o responsável pelo trágico fim da modelo pode ser ainda comparada ao vampirismo, 

outro dos temas classificados por Todorov como temas do discurso: a vida do retrato era 

roubada da vida da modelo; mesmo que o artista não percebesse “that the tints which he 

spread upon the canvas were drawn from the cheeks of her who sate beside him” (POE, 1984, 

p. 483)31. Assim o artista funciona como um vampiro que precisa matar para renovar a vida.  

 O cenário nos contos de Poe é, de forma geral, bastante detalhado. Mesmo em um 

conto tão curto quanto The Oval Portrait (apenas quatro páginas) todos os ambientes onde as 

ações se desenrolam são descritos de forma relativamente extensa. O castelo e o aposento 

onde se hospeda o narrador são descritos da seguinte forma: 

 

The chateau […] was one of those piles of commingled gloom and grandeur 
which have so long frowned among the Apennines, not less in fact than in 

                                                                                                                                                         
“temas do olhar”. Elementos como óculos e espelhos inúmeras vezes introduzem a aparição dos elementos 
sobrenaturais, pois a razão se opõe a estes objetos que não “mostram o mundo, mas uma imagem do mundo” 
(TODOROV, 1992, p.130). Os três textos do nosso corpus se encaixam nesta rede temática, pois é a partir do 
espelho em In a Glass Darkly, e do retrato, que não deixa de exercer uma função similar a do espelho, em The 
Oval Portrati e The Picture of Dorian Gray que os eventos sobrenaturais acontecem. Os temas do tu, por sua 
vez, estão relacionados ao desejo sexual. Como já mencionado, o fantástico trata dos excessos e, portanto, o 
excesso do desejo sexual, ou as perversões são particularmente descritas: o homossexualismo, o amor a mais de 
dois, o sadismo e a necrofilia, por exemplo. Trata também da crueldade e da violência, da morte, da vida após a 
morte, de cadáveres e de vampirismo. Essa rede temática está ligada à relação do homem com seu desejo, e 
consequentemente com seu inconsciente. Essa relação do homem com outros homens implica em ação, e não 
mais apenas observação do mundo, e a linguagem assume o papel de agente dessa relação. Dessa forma, 
enquanto os temas do eu foram denominados “temas do olhar” devido ao seu caráter de percepção; os temas do 
tu foram chamados de “temas do discurso”. No entanto, as duas redes temáticas podem estar ligadas à 
linguagem, se considerarmos que os “temas do olhar” além de se apoiarem na quebra entre o psíquico e o físico, 
podem basear-se também na ruptura entre sentido próprio e sentido figurado; enquanto os temas do tu são 
formados a partir da relação entre dois interlocutores no discurso. Tendo em vista que os textos integrantes do 
nosso corpus estão relacionados à morte e ao desejo, concluímos que também participam desta rede temática. 
30 Como descrito no volume que o narrador está lendo, a Arte deixa de ser somente uma iniciativa ou uma 
percepção, e se torna uma mulher real que irá rivalizar com a jovem que posa para o artista por sua afeição. Junto 
com a personificação da Arte ocorre uma despersonificação da mulher… A cópia se transforma em realidade 
atingindo assim completamente as fantasias do ego humano: a necessidade de preservar a si própria e àquilo que 
ama contra a destruição do tempo, criar um estase, mas ao mesmo tempo cercar e capturar a beleza efêmera da 
vida. 
31 Que as cores que espalhava sobre a tela eram extraídas da face daquela que estava sentada a sua frente.  
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the fancy of Mrs. Radcliffe. To all appearance it had been temporarily and 
very lately abandoned. We established ourselves in one of the smallest and 
least sumptuously furnished apartments. It lay in a remote turret of the 
building. Its decorations were rich, yet tattered and antique. Its walls were 
hung with tapestry and bedecked with manifold and multiform armorial 
trophies, together with an unusually great number of very spirited modern 
paintings in frames of rich golden arabesque. In these paintings, which 
depended from the walls not only in their main surfaces, but in very many 
nooks which the bizarre architecture of the chateau rendered necessary 
(POE, 1984, p. 481).32 

 

Todos os detalhes descritos têm o propósito de conferir ao ambiente um ar ao mesmo tempo 

realista e assustador – enquanto alguns objetos possibilitam ao leitor imaginar de forma 

verossímil o ambiente descrito, outros contribuem para que o leitor sinta uma espécie de 

“medo”, que o prepara para o evento sobrenatural – propício ao fantástico por gerar a 

hesitação e a ambigüidade próprias ao gênero. O caráter de isolamento do ambiente descrito 

também contribui para o efeito artístico obtido pelo conto: não só o castelo se localizava em 

um local isolado, mas a sala onde a trama se desenrola ficava, ainda, em uma torre isolada 

dentro do próprio castelo, mesmo na segunda narrativa, aquela do pintor e sua modelo, o local 

onde a jovem posa é um torreão isolado – a falta de testemunhas possibilita a não-explicação 

dos eventos ocorridos. Esta técnica, do local isolado descrito pormenorizadamente, é repetida 

por Poe no conto intitulado Ligeia, onde após uma longa descrição da arquitetura e adornos da 

suíte nupcial o narrador afirma:  

 

[…] the turret was altogether apart from the portion of the abbey tenanted by 
the servants – there were none within call – I had no means of summoning 
them to my aid without leaving the room for many minutes […] (POE, 
1984, p. 275).33 

 

Como ninguém presenciou o acontecimento sobrenatural, e o narrador não entende de forma 

clara o que aconteceu, o conto termina sem explicação de nenhum tipo, caracterizando, como 

já afirmamos, o fantástico puro.  

                                                 
32 O castelo (…) era um desses grandes edifícios grandiosos e melancólicos, que durante muitos e muitos 
séculos, fora grito de guerra nos montes Apeninos. Pelo que podíamos perceber, tinha sido abandonado 
temporária e recentemente por seus donos.  Nos acomodamos numa das salas menores e menos suntuosamente 
decoradas. Estava situada num torreão remoto do castelo. A decoração era rica, embora maltratada pela ação do 
tempo. Sobre as paredes caíam tapeçarias e troféus heráldicos, bem como grande quantidade de quadros 
modernos emoldurados em ouro. Essas pinturas pendiam de todas as paredes, não só em sua face principal, mas 
também em todos os recantos originados pela bizarra arquitetura do castelo. 
33 (…) a torre estava distante da parte da casa habitada pelos criados - não havia nenhum ao alcance de minha 
voz –não havia modo de chamá-los em meu auxílio sem deixar o quarto por vários minutos (…) 
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 O crítico William J. Scheick (1978) compara o cenário deste conto à mandala, 

instrumento de adoração em várias religiões orientais, e que, traduzida do sânscrito, 

representa “círculo”. A seguir, um exemplo de mandala contemporânea: 

 

 
Figura 1 Mandala Contemporânea. 
Fonte: (WIKIPEDIA, 2008) 
 

O estudioso afirma que a estrutura do conto se baseia na estrutura da mandala (embora não se 

possa afirmar com precisão se Edgar Allan Poe conhecia essa representação): vários círculos 

que sugerem ao mesmo tempo uma expansão do centro para a circunferência e uma contração 

da circunferência para o centro. Assim, Scheick considera que a torre onde ocorre a narrativa 

é o primeiro e mais amplo destes círculos: ela circunda e separa a narrativa do ambiente 

externo. A estratégia de utilizar uma narrativa circundada dentro da narrativa principal 

constitui o segundo círculo. Os outros, cada vez menores, são constituídos pela moldura oval 

do quadro, o formato do rosto da jovem, e seus olhos – círculos que representam uma verdade 

ilusória que o narrador acredita ter descoberto. Os olhos, em especial, representam um ponto 

de intenso interesse nesta trama, bem como em outros contos de Poe, e serão discutidos 

posteriormente.  

 Apesar da ênfase de Poe nas descrições do cenário, mesmo nos contos mais curtos, a 

descrição dos personagens se dá de forma mais breve. O autor, assim como Christie, é 

criticado por criar personagens “fantoches”, mas essa característica é defendida por Todorov 

(1980) que afirma que a incapacidade de construir uma alteridade verdadeira se dá pelo fato 

de que a psicologia não lhe interessa, a não ser como mistério a desvendar: “como objeto e 

não como método de construção” (TODOROV, 1980, p. 164). Entre os personagens de The 

Oval Portrait figuram: o narrador, do qual não sabemos o nome; o seu valet; e na narrativa 

contada dentro da narrativa principal, a jovem retratada e o artista, seu marido. 
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 O criado do narrador, Pedro, se apresenta como agente iniciador de toda narrativa, 

apesar de aparentemente ser apenas um figurante na trama: é ele quem decide entrar no 

castelo para passar a noite, e também é ele quem acende e posiciona o candelabro de forma a 

revelar ou não os quadros. De forma bastante interessante, apesar de não ser um dos 

protagonistas do conto, é o único personagem cujo nome é revelado ao leitor, quando o 

comum seria que o criado não tivesse um nome, como acontece na tradução de José Paulo 

Paes, pois sua função como criado do narrador aparenta ser suficiente para descrevê-lo. 

 O narrador, por sua vez, é descrito apenas como um homem ferido e febril, no entanto 

as circunstâncias que o levaram a esse estado não são descritas. Podemos inferir se tratar de 

um homem de posses, pela presença do criado; e que apresentava grande interesse em objetos 

artísticos, pois os quadros, bem como suas molduras e outros objetos decorativos que se 

encontram naquele castelo, mantêm a sua atenção por um longo período. 

 Na segunda narrativa, aquela que conta a história do quadro que pareceu mais 

interessante ao narrador, a protagonista é descrita como:  

 

She was a maiden of rarest beauty, and not more lovely than full of glee…: 
all light and smiles, and frolicsome as the young fawn: loving and cherishing 
all things: hating only the Art which was her rival: dreading only the pallet 
and brushes and other untoward instruments which deprived her of the 
countenance of her lover. (POE, 1984, p.483). 34 

 

É a única personagem do qual temos alguma descrição física, mesmo que bastante vaga: uma 

rara beleza; no entanto, não é a beleza da jovem que chama a atenção do narrador, como já 

discutimos na seção destinada ao gênero do conto, e sim a sua “absolute life-likelyness of 

expression” (POE, 1984, p. 482)35. Percebe-se aí uma relação com a protagonista do conto 

Ligeia (POE, 1984) no qual o narrador utilizado por Poe tenta definir de onde vem a beleza de 

sua amada. Para tanto, descreve o formato de sua face, sua pele, seus cabelos, as linhas de 

seus lábios e nariz, e finalmente seus olhos, concluindo que a beleza de Lady Ligeia “must, 

after all, be referred to expression” (POE, 1984, p. 264) 36. A seguir, o narrador afirma: 

 

                                                 
34 Era uma jovem da mais rara beleza, e não mais bela do que cheia de alegria… - nada mais do que luz e 
sorrisos – ágil como a lebre solta no campo – amando e cuidando de todas as coisas – odiando somente a Arte, 
sua rival – temendo somente a palheta e os pincéis e outros perversos instrumentos que a privavam da 
companhia de seu amado. 
35Uma aparência de verossimilhança absoluta. 
36Deveria, afinal, ser creditada à expressão. 
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Ah, word of no meaning! Behind whose vast latitude of mere sound we 
intrench our ignorance of so much of the spiritual. The expression of the 
eyes of Ligeia! How, for long hours have I pondered upon it! How have I, 
through the whole of a midsummer night, struggled to fathom it! What was it 
— that something more profound than the well of Democritus — which lay 
far within the pupils of my beloved? What was it? I was possessed with a 
passion to discover. Those eyes! Those large, those shining, those divine 
orbs! They became to me twin stars of Leda, and I to them devoutest of 
astrologers. Not for a moment was the unfathomable meaning of their 
glance, by day or by night, absent from my soul. (POE, 1984, p. 264). 37 

 

Poe se interessa pelos fragmentos de uma totalidade, escolhendo ainda, nesses fragmentos, o 

pormenor; realiza assim uma dupla sinédoque, na qual, “o corpo humano, em especial, acha-

se reduzido a um de seus componentes” (TODOROV, 1980, p. 164). Dentre as partes do 

corpo humano, os olhos sempre são uma temática de interesse de Edgar Allan Poe em seus 

contos: além dos dois exemplos já discutidos, os olhos são destacados no conto The Fall of 

the House of Usher, no qual o protagonista sofre de uma “morbid acuteness of the senses” 

(POE, 1984, p. 322) 38, que inclui, entre outros sintomas, uma excessiva intolerância à luz; e 

também no conto The Tell-Tale Heart onde o narrador-protagonista comete o assassinato de 

um idoso com quem morava e afirma:  

 

I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me 
insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye! — yes, it was this! 
He had the eye of a vulture — a pale blue eye, with a film over it. Whenever 
it fell upon me, my blood ran cold; and so, by degrees — very gradually — I 
made up my mind to take the life of the old man, and thus rid myself of the 
eye forever. (POE, 1984, p. 555). 39 

 

Se retomarmos a comparação que Scheick faz de The Oval Portrait com a mandala, podemos 

apontar o olho da modelo retratada como o círculo mais interior, central para a trama, pois 

“hipnotiza” o narrador que não consegue desviar seu próprio olhar da expressão daquela 

jovem ali representada. Destacamos ainda que o interesse pelos olhos como fragmentos que 

                                                 
37 Ah, palavra sem sentido, sob cuja ampla latitude de mero som sepultamos nossa ignorância de tantas coisas 
espirituais! A expressão dos olhos de Ligéia! Como, por longas, horas refleti sobre isso! Como lutei, durante 
uma noite inteira de verão, para sondá-la! O que era aquilo – mais profundo que o poço de Demócrito, que ficava 
bem no fundo das pupilas de minha bem-amada? Que era aquilo? Eu estava possuído do desejo de descobrir. 
Aqueles olhos, aquelas enormes, brilhantes e divinas pupilas, tornaram-se para mim as estrelas gêmeas de Leda, 
e eu me converti no mais devoto dos astrólogos. Em nenhum momento esqueci o incomensurável significado do 
relance de seu olhar. 
38 Mórbido aguçamento dos sentidos. 
39 Eu gostava do velho. Ele nunca me fez mal. Ele nunca me insultou. Eu não tinha nenhum desejo por seu ouro. 
Acho que era seu olho!Sim, era isso! Um de seus olhos parecia o de um abutre - um olho azul claro coberto por 
um véu. Sempre que caía sobre mim o meu sangue gelava, e então aos poucos, gradualmente, tomei a decisão de 
tirar a vida do velho, e com isso me livrar do olho, para sempre.  
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representam o corpo como um todo não aparece exclusivamente nos escritos de Poe, mas que 

autores posteriores se inserem, também nesse quesito, na tradição dos autores de mistérios 

iniciada por Poe. No conto The Eye of Apolo de Chesterton (2009), o olho recebe grande 

destaque: desde as descrições dos olhos dos personagens Pauline e do sacerdote, e da enorme 

escultura que demarca o local onde o templo está localizado. Além das propriedades dos 

olhos, que também são uma grande fonte de interesse para a narrativa: o sacerdote consegue 

converter os seus fiéis pela sua capacidade de fitar o sol por um longo período afirmando que 

se um homem for completamente saudável, ele pode fazer tudo aquilo que quiser. Com esse 

slogan, o profeta consegue converter a Srta. Pauline Stacey para a sua nova religião e 

contando com um defeito que a jovem apresentava na visão provoca a sua morte para ficar 

com a sua fortuna.   

O quarto, e último, personagem da trama é o artista, descrito como “passionate, 

studious, austere, and having already a bride in his Art” (POE, 1984p. 482) 40. Este 

personagem funciona como uma metáfora para a criação artística: a arte imita a vida, e o 

artista destrói ao mesmo tempo em que cria. Os críticos Robert e Shernaz Mollinger afirmam: 

"Artistic creation is, in a sense, murder" (1979, p.152) 41. Em um ensaio esses críticos 

creditam às mortes da mãe e da esposa de Poe grande influência, e de certo modo, até mesmo 

a produção de sua obra, pois um pedaço de Poe morreu junto com elas, e foi exatamente por 

causa dessas mortes que Poe continuou sua criação, assim como o artista representado no 

conto. 

 

2.3 The Picture of Dorian Gray 
 

Oscar Wilde inicia o prefácio de seu único romance, The Picture of Dorian Gray, 

afirmando: “The artist is the creator of beautiful things.” (WILDE, 2003, p. 7) 42 Percebe-se, 

assim, antes mesmo do início da leitura do romance propriamente dito, que o que vem a 

seguir, é, além de uma obra literária, uma discussão acerca de movimentos artísticos e 

estéticos. O belo era o objetivo principal da arte pré-raphaelita e decadente produzida no 

momento histórico onde se inseria Oscar Wilde, que, com seu slogan “l’art pour l’art”, 

                                                 
40 Apaixonado, estudioso, austero, e já tendo a Arte como esposa. 
41 A criação artística é, por um lado, assassinato.  
42 O artista é o criador de coisas belas. 
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pregava que a verdadeira arte deveria estar necessariamente separada de qualquer valor 

utilitário: “All art is quite useless” (WILDE, 2003, p. 8), afirma Wilde ao final do seu 

prefácio.  

O primeiro cenário apresentado ao leitor é um estúdio de pintura:  
 

In the centre of the room, clamped to an upright easel, stood the full-length 
portrait of a young man of extraordinary personal beauty, and in front of it, 
some little distance away, was sitting the artist himself […] (WILDE, 2003, 
p. 9)43 

 

O retrato, ainda não concluído, se encontra numa posição de destaque, no centro da sala, e 

tudo parece girar em torno dele, inclusive o pintor, introduzido na cena apenas após a 

descrição de seu quadro, e, portanto, aparentemente menos importante que ele. Basil acredita 

ter conseguido “espelhar” fielmente as formas do jovem retratado, e expressa 

involuntariamente o prazer que sente ao admirar sua obra, tentando de súbito repreendê-lo, 

pois não quer que seu amigo, Lord Henry Wotton, o perceba. Mas o retrato também chama a 

atenção de Lord Henry, que afirma: “It is your best work, Basil, the best thing you have ever 

done” (WILDE, 2003, p. 10) 44, e especula a respeito de onde o quadro deve ser exposto.  

Ao tomar conhecimento de que o pintor não pretende expor o retrato em nenhum 

salão, Lord Henry critica o caráter temperamental que ele julga comum a todos os artistas: 

“What odd chaps you painters are! You do anything in the world to gain a reputation. As soon 

as you have one, you seem to want to throw it away.” (WILDE, 2003, p. 10) 45. Mas Basil 

afirma ter um motivo forte para não expor o retrato: apesar de não ser ele mesmo a figura 

retratada, em sua opinião, a obra revela muito de seu caráter. Para o leitor que conhece o 

desfecho dessa narrativa e o destino do retrato, fica a suspeita: o pintor tem alguma 

responsabilidade pelo que acontece com a sua obra posteriormente? Seria também o seu 

próprio “lado negro” mostrado nas alterações que o retrato sofre ao longo dos anos? Apesar 

de pregar a moralidade e repreender as opiniões “imorais” de Henry, Basil comete atos que se 

opõem a sua existência moral, como a homossexualidade sugerida, no início da narrativa, pela 

sua extrema afeição a Dorian, o que seria considerada um ato de imoralidade, e até mesmo 

ilegalidade, naquele contexto. Henry, discorda do pintor:  

 
                                                 
43  No centro do aposento, apoiado em um cavalete, estava um retrato em tamanho natural de um jovem de 
extraordinária beleza, e a frente dele estava o próprio artista (…) 
44 Esta é a sua obra prima, Basil, a melhor coisa que você já fez! 
45 Que estranhos vocês pintores são! Fazem de tudo para ganhar uma reputação. Assim que a conseguem 
parecem querer jogá-la fora. 
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Too much of yourself in it! Upon my word, Basil, I didn’t know you were so 
vain; and I really can’t see any resemblance between you, with your rugged 
strong face and your coal-black hair, and this young Adonis. Why, my dear 
Basil, he is a Narcissus, and you – well, of course you have an intellectual 
expression, and all that. But beauty, real beauty, ends where an intellectual 
expression begins. (WILDE, 2003, p. 11).  46 

 

E talvez, movido por essa discordância, decide ele mesmo, assim que conhece o jovem Dorian 

Gray, influenciá-lo e modificá-lo de modo a que se pareça consigo mesmo, dando a sua 

contribuição àquela obra prima. Na opinião de Harry, Dorian  

 

Is some brainless, beautiful creature, who should be always here in winter 
when we have no flowers to look at, and always here in summer when we 
want something to chill our intelligence. (WILDE, 2003, p.11) 47 

 

Ele é o menino bonito, estereotipicamente incapaz de pensar por si só e de se incomodar com 

qualquer coisa que aconteça ao seu redor, pois seu narcisismo o previne que já é uma obra de 

arte pela sua própria condição de menino bonito. Mas como se pode perceber no desenrolar da 

trama, ter toda essa beleza física, no caso de Dorian, o excepcional dom artístico, em Basil e 

um impetuoso intelecto e a riqueza, como Henry, não são qualidades desejáveis em um 

mundo onde a grande maioria é de pessoas comuns, como afirma Basil: 

 

      
The ugly and the stupid have the Best of it in this world. […] They live as 
well as we should live, undisturbed, indifferent, and without disquiet. They 
neither bring ruin upon others, nor ever receive it from alien hands. […] we 
shall all suffer for what the gods have given us, suffer terribly. (WILDE, 
2003, p. 12).  48 

 

Esta última frase de Basil pode ser vista como um foreshadow para o desfecho da narrativa: 

Dorian Gray, com toda a sua beleza imutável, desenvolve um medo tão extremado de que 

alguém descubra o seu segredo que acaba por provocar a sua própria morte. É encontrado tão 

                                                 
46 Muito de você nele! Dou a minha palavra, Basil, eu não sabia que você era tão vaidoso; e realmente não 
consigo ver nenhuma semelhança entre você, com o seu rosto rude e forte e o seu cabelo negro como carvão, e 
este jovem Adônis. Meu querido Basil, ele é um Narciso, e você – bem, é claro que você tem uma expressão 
intelectual, e tudo isso. Mas a beleza, a verdadeira beleza, termina onde começa uma expressão intelectual. 
47 É uma criatura bela e sem cérebro, que deveria estar sempre por perto no inverno, quando não temos flores 
para admirar, e sempre aqui no verão quando, queremos algo que refresque a nossa inteligência. 
48 Os feios e estúpidos é que têm o melhor deste mundo! (…) Eles vivem da forma como deveríamos viver, 
tranqüilos, indiferentes, e livres de inquietações. Eles nem trazem ruína aos outros, nem as recebem por outras 
mãos. (…) Nós iremos sofrer por tudo que os deuses nos deram, sofrer terrivelmente 
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velho, feio e enrugado, que é impossível reconhecê-lo, a não ser pelos seus anéis. Basil, por 

sua vez, é assassinado por Dorian, justamente por causa do retrato que pintou do amigo, e que 

despertou no então jovem uma vontade de experimentar a vida com sentimentos e emoções 

alheias, bem como a oportunidade de não ser penalizado por seus atos. Henry, apesar de não 

sofrer grandes tragédias como os outros, continua a viver uma vida medíocre na sociedade 

que despreza, em um casamento de fachada e sem os amigos que, de certa forma, o 

compreendiam. 

Outro tema importante e que permeia todo o texto de Wilde é o ciúme. Basil tem um 

apego tão imenso a Dorian Gray que não quer dividir nem mesmo o seu nome com os outros, 

pois isso seria como “surrending a part of them.” (WILDE, 2003, p. 12) 49. Esse amor, no 

entanto, como afirma Camille Paglia: 

 

Não se trata de desejo sexual comum. […] Basil não procura dormir com 
Dorian, mas pintar seu retrato. […] A pintura, um modo apolíneo icônico, 
preserva o domínio hierárquico de Dorian e o distanciamento estético que 
simboliza a contemplativa submissão do objeto erotizado no romantismo 
tardio. (PAGLIA, 1992, p. 476) 

 

Trata-se de um amor à primeira vista, baseado exclusivamente na beleza de Dorian e no efeito 

que essa beleza exerce sobre os outros. Trata-se de uma aparência que muda a perspectiva que 

o pintor tem do mundo, que influencia imensamente a sua arte, e que ele, conseqüentemente, 

não quer dividir com ninguém – nem mesmo com os seus amigos mais próximos, como 

Henry. O encontro entre os dois personagens tem ainda um caráter de destino, “It was simply 

inevitable” (WILDE, 2003, p. 16) 50 e pressentido por ambos, pois “He [Dorian], too, felt that 

we were destined to know each other”. (WILDE, 2003, p. 16)  51. Uma palavra bastante 

utilizada sempre que o autor vai tratar do encontro entre Dorian e Basil é “suddenly” 52: “I 

suddenly became conscious that someone was looking at me” (WILDE, 2003, p. 15) 53, 

“Suddenly I found myself face to face with the young man” (WILDE, 2003, p. 16)54 que vem, 

entre outras origens e mudanças, do latim subitus e significa se aproximar furtivamente, em 

segredo – mas esse amor secreto torna-se amplamente exposto com a pintura do retrato, e o 

                                                 
49 Entregar uma parte deles. 
50 Era simplesmente inevitável. 
51 Ele [Dorian], também, sentiu que nós estávamos destinados a nos conhecer.  
52 De repente.  
53 De repente percebi que alguém me olhava. 
54 De repente me vi face a face com o jovem.  
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modelo se torna “absolutely necessary” (WILDE, 2003, p.19)55 para o pintor. Mas é possível 

que alguém seja verdadeiramente necessário a alguma outra pessoa? Sim, especialmente se 

levarmos em conta o uso do adjetivo “inevitable” (WILDE, 2003, p. 16) para descrever o 

encontro entre Basil e Dorian, e optarmos por uma definição de “necessary”, tal como consta 

no The Free Dictionary: “unavoidably determined by prior circumstances” (2008) 56. Nesse 

caso, Dorian era necessário para que o destino de Basil se concretizasse. Existe ainda uma 

outra forma, contemplada na definição do mesmo verbete em The Free Dictionary (2008), 

pela qual Dorian era necessário para Basil – o jovem era “needed to achieve a certain result or 

effect; requisite: the necessary tools” 57 – como instrumento de sua arte, assim como as tintas 

e os pincéis. 

 Ainda no primeiro capítulo do romance, Basil afirma que Dorian Gray representa para 

ele “the harmony of soul and body” (WILDE, 2003, p. 20)  58, mas o que se pode perceber no 

desenrolar da trama é que, de fato, juntamente com o retrato mágico que foi pintado de si, ele 

acaba por representar o oposto, uma separação total entre espírito e corpo. Dorian, que no 

início é só “corpo”, devido a sua pureza, depois do encontro com Henry, começa a 

desenvolver uma vida interior, quebrando o estereótipo do menino bonito. Essa vida interior, 

no entanto, é logo desviada para o seu retrato – e o menino continua a ser só “corpo”, a 

“casca”, enquanto o seu retrato é que representa o espírito e sofre as conseqüências das ações 

do protagonista. Nota-se ainda, neste mesmo capítulo, que a relação entre o pintor e o seu 

modelo mostra traços de sadomasoquismo: Basil afirma “I find a strange pleasure in saying 

things to him that I know I shall be sorry for having said” (WILDE, 2003, p. 22)59, revelando 

o seu gosto pelo sofrimento imposto pelo amigo, enquanto Dorian “is horribly thoughtless, 

and seems to take a real delight in giving me [Basil] pain” (WILDE, 2003, p. 22)60 mostrando 

o seu sadismo ao causar sofrimento ao pintor. Em suma, há uma complementaridade na 

atitude de ambos, um provocando o sentimento que gosta de experimentar exclusivamente 

com o outro; e este atendendo a esse desejo inconsciente, ao mesmo tempo em que satisfaz 

sua própria ânsia de crueldade. Por fim, Basil faz um apelo a Henry: “Don’t spoil him!” 

(WILDE, 2003, p. 24)61, pedindo que o lorde não exerça sua influência sobre Dorian, pois 

                                                 
55 Absolutamente necessário. 
56 Inevitavelmente determinado por circunstâncias anteriores. 
57 Necessário para obter certo resultado ou efeito, requisito: os instrumentos necessários. 
58 A harmonia entre espírito e corpo. 
59 Eu sinto um estranho prazer em dizer-lhe coisas que eu sei que vou me arrepender de ter dito. 
60 É horrivelmente desatencioso, e parece obter um verdadeiro deleite ao me fazer sofrer.  
61 Não o estrague! 
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essa influência seria negativa em sua vida – mas o próprio Basil já o estava influenciando, e o 

jovem não seria mais o mesmo após ter conhecido ambos.  

 O segundo capítulo começa com o encontro entre Henry e Dorian – e o tratamento 

infantil que este recebe de Basil: ao pedido de empréstimo de um livro do amigo, o pintor 

replica “that entirely depends on how you sit today, Dorian” (WILDE, 2003, p. 26) 62, agindo 

como uma mãe que responde ao pedido de uma criança pequena com uma chantagem: “se 

você se comportar, eu te dou aquilo que você quer”. E Dorian, fazendo jus ao modo como é 

tratado, faz birra, e age, de fato, de um modo infantilizado, afirmando que não quer mais 

posar para o seu retrato – até que percebe que os dois não estão a sós e se envergonha do 

modo como agiu. Basil, ainda agindo como uma mãe, diz: “I have just been telling him 

[Henry] what a capital sitter you were, and now you have spoilt everything.” (WILDE, 2003, 

p. 26) 63 – e o menino age como todas as crianças, que nunca se cansam de contradizer os seus 

pais. Várias expressões utilizadas no começo desse capítulo fazem referência a esse traço da 

personalidade de Dorian, tais como “sulky” (WILDE, 2003, p. 27) 64, além de frases 

completas como “Dorian’s whims are laws to everybody except himself” (WILDE, 2003, p. 

28)65, demonstrando que, além de um menino, era um menino mimado. Ainda no âmbito do 

“senso-comum” ou dos ditos populares, aos quais o autor faz inúmeras referências em seu 

romance, o jargão “appearances can be deceiving”66 se destaca e permeia toda a trama. Henry 

afirma “There was something in his face that made one trust him at once” (WILDE, 2003, p. 

27) 67 – e essa característica, conservada ao longo da trama, exemplifica o adágio: quando as 

pessoas se aproximam de Dorian não conseguem acreditar em tudo que se fala dele: “Even 

those who had heard the most evil things about his mode of life (…) couldn’t believe anything 

to his dishonour when they saw him” (WILDE, 2003, p. 162) 68 e quando James Vane o 

encontra, é enganado pela sua aparência. 

A influência, já discutida brevemente, é outro tema bastante relevante para a leitura do 

romance e, assim como o ciúme, aparece desde o início da trama. Henry afirma: “to influence 

a person is to give him one’s own soul” (WILDE, 2003, p. 29) 69 e Dorian comprova a 

opinião do amigo, pois logo após a primeira conversa com Henry, o jovem já demonstra estar 

                                                 
62 Isso depende totalmente do modo como você vai posar hoje, Dorian. 
63 Eu estava contando para ele como você é um excelente modelo, e agora você estragou tudo. 
64 Emburrado. 
65 Os caprichos de Dorian são leis para todos, menos para ele mesmo. 
66 As aparências enganam. 
67 Havia algo em seu rosto que fazia com que confiássemos nele imediatamente. 
68 Mesmo aqueles que haviam ouvido as piores coisas sobre o seu modo de vida (…) não podiam acreditar em 
nada que o desonrasse quando o viam.  
69 Influenciar uma pessoa é dar-lhe a própria alma. 
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diferente, ter perdido a pureza que lhe era tão característica; o próprio pintor já percebe que “a 

look had come into the lad’s face that he [Basil] had never seen there before” (WILDE, 2003, 

p. 29) 70 e é este olhar que marca o início da influência de Henry no comportamento de 

Dorian. O menino, no entanto, está sempre cercado de influências contraditórias: de um lado a 

influência de Basil, que prega a moralidade; de outro Henry, que nunca fala nada que não seja 

imoral, ele é “a serpente no jardim, contamina-o [Dorian] com a consciência de si mesmo.” 

(PAGLIA, 1992, p. 472). O próprio sobrenome escolhido para o protagonista, “Gray” 71, 

remete a essa mistura de preto com branco, representando o conflito entre a pureza e a 

crueldade que se estabelece durante todo o romance. A atriz Sibyl Vane, a ser introduzida no 

romance posteriormente, também participa dessa oposição à influência de Henry, e um de 

seus aspectos mais marcantes é a sua voz, que, em contraste com a voz do lorde, também 

destacada por sua musicalidade, deixa Dorian por algum tempo sem poder decidir-se para 

qual lado seguir, como ele mesmo afirma:  

 

You know how a voice can stir one. Your voice and the voice of Sibyl Vane 
are two things that I shall never forget. When I close my eyes, I hear them, 
and each of them says something different. I don’t know which to follow. 
(WILDE, 2003, p. 68). 72  

 

No entanto, Dorian não percebe claramente que a influência que o impulsiona à crueldade 

emana de Lorde Henry e acredita que os desejos que passa a sentir após as primeiras conversas 

com o novo amigo partem de dentro dele próprio. O jovem reflete e chega a uma conclusão: 

“he was dimly conscious that entirely fresh influences were at work within him. Yet they 

seemed to him to have come really from himself” (WILDE, 2003, p. 30 e 31)73. O menino se 

acredita dono das influências que sofre, pois o amigo, como ele mesmo afirmou, já lhe deu a 

sua própria alma:  

 

O andrógino apolíneo não tem voz própria; portanto, assim que se rompe sua 
impermeabilidade, ele começa a falar com a voz de outro. Dorian, como o 
oráculo de Delfos, está sob a mediunidade de um deus oculto [...] Dorian 

                                                 
70 Um olhar diferente, que ele nunca havia visto.  
71 Cinza  
72 Você sabe como uma voz é capaz de mexer com uma pessoa. A sua voz e a de Sibyl são duas coisas que eu 
nunca vou esquecer. Quando fecho os meus olhos, eu posso ouvi-las, e cada uma diz algo diferente. Eu não sei 
qual seguir.  
73 Ele estava vagamente consciente de que influências completametamente novas estavam em movimento dentro 
dele, contudo lhe parecia que elas provinham de si mesmo.  
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torna-se Lorde Henry, o menino bonito transformado em esteta decadentista. 
(PAGLIA, 1992, p. 475) 

 

De um modo parecido com o que acontece em The Oval Portrait, vê-se aí um certo 

vampirismo: enquanto lá o pintor suga a vida da jovem modelo para alimentar sua arte, aqui 

Dorian fica possuído por Lorde Henry, adota o seu cinismo e se dedica a pôr em prática as 

suas teorias. Dessa forma, cedendo aos seus desejos de crueldade e de obter prazer a partir 

desse sentimento, o jovem vende sua alma ao seu amigo quase que instantaneamente, e Henry 

passa a sugar sua vida, a moldar a sua alma, através das palavras, enquanto Basil, com seus 

pincéis pinta o quadro que dará origem à imensa vaidade no jovem, e, conseqüentemente, à 

narrativa. Ao viver o que Henry prega, Dorian toma atitudes e comete ações cada vez mais 

cruéis e se importa cada vez menos com os efeitos e tragédias que causa aos que estão a sua 

volta, já que seu narcisismo, alimentado pela pintura de Basil, o impede de notar tudo o que 

não é ele próprio: o jovem começa a perceber o efeito de suas ações apenas quando observa as 

mudanças sofridas pelo quadro. Assim, tanto Henry como Basil, de certa forma, destroem 

aquilo que inicialmente os atraía em Dorian – sua inocência – e nas palavras do próprio Wilde 

(1992), percebemos que em sua concepção não poderia ser de outra forma: 

 

Yet each man kills the thing he loves 
By each let this be heard, 
Some do it with a bitter look, 
Some with a flattering word, 
The coward does it with a kiss, 
The brave man with a sword!74 

 

Em seu poema The Ballad of Reading Gaol, o autor afirma que todo homem, de certa forma, 

altera aquilo que ama, e, possivelmente, perde o interesse depois dessa modificação, pois o 

que despertou o amor não existe mais. Mas não é apenas Dorian quem sofre a influência dos 

amigos, apesar de a influência ser obviamente mais marcante nesse personagem, o leitor pode 

perceber um triângulo de influências entre os três amigos. Basil também é influenciado por 

Dorian, pois, após conhecer o jovem, o pintor passa a ver o mundo e a arte de uma perspectiva 

diferente, e afirma isso em diversas passagens do texto; Henry também é uma influência na 

                                                 
74 Mas todo homem destrói aquilo que ama 
Que isso seja ouvido por cada um, 
Alguns o fazem com um olhar mordaz, 
Outros com elogios, 
O covarde o faz com um beijo, 
O bravo com uma espada! 
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vida de Basil: por mais que o pintor não dê vida, como Dorian, aos pensamentos do lorde, a 

própria descrença de que ele acredite naquilo que prega constitui uma influência. Henry por 

sua vez também não pode escapar da influência dos dois amigos, pois o modo como ambos 

reagem aos seus pensamentos e comentários influenciam no modo como ele vai agir a seguir.  

 É ainda no segundo capítulo que o jovem ingênuo toma consciência de sua beleza. 

Esse reconhecimento se dá, em parte, pela conclusão de seu retrato de corpo inteiro, onde o 

jovem pôde admirar-se por completo, e apaixonar-se por sua própria beleza, tal qual Narciso 

em seu lago. Mas o “espelho” fixo de Dorian Gray se difere do “espelho” móvel de Narciso, 

como afirma Genette (1966), pois o último se reflete em uma matéria em fuga, e se esvai 

antes que a beleza de seu observador esvaeça. Esse reconhecimento é completado pelas 

conversas que o protagonista trava com o seu novo amigo, Henry, que fala em um tom quase 

ameaçador: 

 

You have only a few years in which to live really, perfectly, and fully. When 
your youth goes, your beauty will go with it, and then you Will suddenly 
discover that there are no triumphs left for you […] Time is jealous of you, 
and wars against your lilies and your roses. You will become sallow, and 
hollow cheeked, and dull-eyed. You will suffer horribly […] (WILDE, 2003, 
pp. 34, 35).  75 

 

Percebemos então, que a problemática do romance não se situa no enamoramento do 

protagonista por si mesmo, como no caso do mito, mas na inveja de sua imagem, eternamente 

jovem, fixada na tela. O encontro entre Dorian e Henry agrada e preocupa o menino ao 

mesmo tempo. Enquanto ele se deleita com os contra-sensos e paradoxos do amigo, já 

antecipa os percalços que aquele encontro causará: “I am glad now. I wonder shall I always be 

glad?” (WILDE, 2003, p. 36) 76. 

 Assim que Basil anuncia a conclusão do retrato, Dorian fica estupefato em frente a si 

mesmo e por um momento, sente como Narciso, o prazer de se reconhecer pela primeira vez. 

Esse prazer, no entanto, não tem uma duração longa, e o leitor pode perceber essa mudança 

de sentimentos através do campo semântico escolhido pelo autor: “strange”, “terrible”, 

“stirring” 77, o clima da cena muda, e culmina na frase “He stood gazing at the shadow of his 

                                                 
75 Você tem apenas alguns anos para viver real, perfeita e integralmente. Quando a sua juventude se for, sua 
beleza irá com ela, e então você descobrirá subitamente que não há mais triunfos reservados para você (…) O 
tempo te inveja, e luta contra os seus lírios e as suas rosas. Você se tornará pálido, com as bochechas murchas e 
olhos entediantes. Sofrerá horrivelmente… 
76 Eu estou contente agora. Será que estarei contente para sempre? 
77 Estranho, terrível, inquietante.  
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own loveliness” (WILDE, 2003, p. 38) 78. A palavra “shadow” em inglês pode ter diversos 

significados, indicados pelo dicionário The Free Dictionary (2008) entre eles: 

 

1. a dark image or shape cast on a surface when something stands between a 
light and the surface  
2. a patch of shade  
3. the dark portions of a picture  
4. a hint or faint trace: a shadow of a doubt  
5. a person less powerful or vigorous than his or her former self  
6. a threatening influence: news of the murder cast a shadow over the village  
7. a person who always accompanies another  
8. a person who trails another in secret, such as a detective79  

Quase todos esses significados podem ser vislumbrados nesta frase do romance. No entanto, 

ainda que num sentido figurado, é a primeira acepção que parece imperar: Dorian vê no 

quadro a sombra de seu próprio encanto, o que equivale a dizer que o quadro “emana” do 

próprio Dorian e a ele se liga, a partir de então, como a sombra ao corpo que recebe a luz 

sobre si. Ao contrário dos objetos que apenas exibem o real (BARTHES, 1988), o retrato, 

agora concluído por Basil, deixa de ser uma obra em processo para fazer sua epifania na 

narrativa, pois, finalmente, o título do romance vai encontrar, na história, a sua justificativa. 

Esta é, entretanto, uma epifania que não se faz na luz, mas na sombra. Uma epifania em 

negativo, fotograficamente falando, pois o retrato pode ser considerado um sinal, ou vestígio, 

de todas as ações do protagonista a partir desse momento: tudo que ele fizer deixará uma 

sombra em seu retrato. O quadro, enquanto sombra menos vigorosa ou poderosa do que o 

menino se apresenta como uma alternativa interessante de leitura: naquele momento Dorian, 

tendo reconhecido a sua beleza, se acredita mais poderoso que o retrato, que é apenas uma 

“sombra de seus encantos”, mas a seguir toma consciência de que em breve perderá sua 

beleza juventude, e assim, o quadro ficará mais belo e vigoroso do que ele, o que fará dele a 

sombra de seu próprio retrato. Outra alternativa interessante é a leitura de sombra como 

influência ameaçadora: os encantos de Dorian impressos na tela contribuem para as mudanças 

nas suas atitudes e atuam como força complementar às influências de Basil e Henry. Com o 

significado de “pessoa que acompanha outra”, o termo sombra funciona como um foreshadow 

                                                 
78 Ele fitou demoradamente a sombra de seu próprio encanto.  
79 1 uma imagem escura ou forma projetada numa superfície quando algo se situa entre a luz e essa superfície. 
2 um ponto de sombra 
3 as partes escuras de um quadro 
4 um pequeno sinal ou vestígio: uma sombra de dúvida 
5 uma pessoa menos vigorosa ou poderosa do que originalmente 
6 uma influência ameaçadora: a notícia do assassinato colocou uma sombra sobre a cidade 
7 uma pessoa que sempre acompanha outra 
8 uma pessoa que segue outra em segredo, como um detetive.  
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para o fato de que Dorian nunca mais conseguirá se separar do quadro: mesmo quando 

viajava, ele voltava furtivamente para casa durante a noite para se certificar de que o quadro 

continuava bem escondido, e nunca conseguia libertar seu pensamento do retrato. E, 

finalmente, considerado como sinônimo de detetive, o termo sombra também é adequado à 

frase, pois é o retrato que revela todas as ações do personagem durante a narrativa. No 

momento seguinte, Dorian admite o ciúme que sente do retrato:  

 

If it were I who was to be always young, and the Picture who was to grow 
old! For that – for that – I would give everything! Yes, there is nothing in the 
world I would not give! I would give my soul for that!  (WILDE, 2003, p. 
39). 80 

 

Basil acredita que Dorian não gostou do quadro e ameaça destruí-lo, mas o rapaz exclama: 

“Don’t […] It would be muder! […] It [the portrait] is part of myself ” (WILDE, 2003, p. 

41)81 e indica ao leitor o que esperar, quando, no último capítulo do romance, o próprio jovem 

decide destruir o retrato, e termina causando a sua própria morte. O quadro passa então a ser 

tratado como uma pessoa real, Basil chega até mesmo a conversar com ele: “Well, as soon as 

you are dry, you shall be varnished, and framed, and sent home.” (WILDE, 2003, p. 41) 82 e 

se referir a ele como “the real Dorian” (WILDE, 2003, p. 43) 83.  

 O terceiro capítulo reafirma a intenção que Henry tem, de forma extremamente 

consciente, de influenciar o comportamento e os pensamentos de Dorian. O lorde afirma que  

 

He would try to be to Dorian Gray what, without knowing it, the lad was to 
the painter who had fashioned the wonderful portrait. He would seek to 
dominate him – had already, indeed, half done so. He would make that 
wonderful spirit his own. There was something fascinating in this son of 
Love and Death. (WILDE, 2003, p. 51, 52). 84 

 

Esta influência, que já começou a modificar Dorian, faz com que ele, de fato, aja do mesmo 

modo que Henry: o capítulo termina quando o jovem resolve não ir a um compromisso com 

Basil para ficar mais tempo com o Lorde, do mesmo modo como Henry, no capítulo anterior, 

                                                 
80 Se fosse eu a continuar sempre jovem e o quadro a envelhecer! Por isso – por isso – eu daria tudo! Sim, não há 
nada no mundo inteiro que eu não daria! Eu daria minha alma por isso! 
81 Não (…) Isso seria um assassinato! Ele [o retrato] é uma parte de mim! 
82 Bem, assim que você estiver seco, você será envernizado, emoldurado, e mandado para casa. 
83 O Dorian real. 
84 Ele tentaria ser para Dorian Gray aquilo que, sem saber, ele era para o pintor que havia feito aquele 
maravilhoso retrato. Ele buscaria dominá-lo – já havia, de fato, quase conseguido. Ele tornaria seu aquele 
espírito maravilhoso. Havia algo de fascinante neste filho do Amor e da Morte.  
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deixou de comparecer aos seus compromissos para ficar mais tempo no estúdio de Basil, com 

Dorian. No capítulo que se segue, a própria esposa de Henry reconhece o seu marido no 

jovem, e exclama “Ah! that is one of Harry’s views, isn’t it, Mr. Gray?” (WILDE, 2003, p. 

62)85 assim que ele termina a sua primeira frase.  

O estilo de vida dos dândis também é discutido nesses dois capítulos e descrito como 

“the great aristocratic art of doing absolutely nothing” (WILDE, 2003, p. 45) 86. Henry é um 

excelente exemplo de dândi: demonstrava sempre uma preocupação com a moda e a forma 

como estava vestido, tinha uma grande preocupação com a aparência física de modo geral, 

falava sempre de modo refinado e com a intenção de causar admiração e inquietação, e, por 

fim, dedicava o seu tempo ao exercício de seus hobbies e outras atividades de lazer. Além da 

sua oratória, outra característica marcante no lorde, era sua falta de pontualidade: “He was 

always late on principle, his principle being that punctuality is the thief of time” (WILDE, 

2003, p. 61) 87, um hábito que demonstra além do “desperdício” de seu próprio tempo, uma 

falta de consideração pelo tempo dos que o aguardavam. A esposa do dândi, no entanto, não 

era tão elegante quanto ele, Victoria é descrita da seguinte forma:  

 

She was a curious woman, whose dresses always looked as if they had been 
designed in a rage and put on in a tempest. […] She tried to look 
picturesque, but only succeded in being untidy. (WILDE, 2003, p. 62) 88 

 

Ela não se destacava por nenhuma qualidade excepcional: e mesmo quando tentava de alguma 

forma, não era bem sucedida. Victoria incorpora o preconceito do dândi contra o sexo 

feminino, e contrasta com Sibyl, uma atriz genial, segundo Dorian, mas não o suficiente para 

Henry, pois para ele “no woman is a genius. Women are a decorative sex.” (WILDE, 2003, p. 

64) 89. Nenhum personagem feminino, nem mesmo Sibyl, desempenha um papel de destaque 

no romance: com sua existência pura e inocente, ela representa um antigo conceito de belo, 

comum ao início da era vitoriana e oposto pela arte decadente. No entanto, assim como outros 

personagens femininos, não ganha destaque no desenrolar da trama, perde a batalha que trava 

com Henry para influenciar Dorian e não consegue se estabelecer como mais que uma 

caricatura. Dorian não se apaixona realmente pela mulher Sibyl Vane, mas sim pela atriz e 

                                                 
85 Ah! Este é um dos pontos de vista de Harry, não é, Sr. Gray?  
86 A nobre arte aristocrática de não fazer absolutamente nada. 
87 Ele estava sempre atrasado por princípio, pois seu princípio era que a pontualidade era a ladra do tempo. 
88 Ela era uma mulher singular e seus vestidos sempre pareciam ter sido feitos com fúria e vestidos com tumulto. 
(…) Ela tentava parecer pitoresca, mas conseguia apenas parecer desarrumada. 
89 Nenhuma mulher é genial. As mulheres são um sexo decorativo. 
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quando afirma “she is all the great heroines of the world in one.” (WILDE, 2003, p. 73) 90, 

implica que ao representar grandes belezas do passado, ela representa uma beleza que não 

pode mais existir e que cessa quando em contato com a realidade brutal do mundo 

contemporâneo – os papéis masculinos dominantes (Henry, Basil e Dorian) não deixam 

espaço para um feminino que não seja aquele de suas próprias constituições. A morte da 

moça, em um contexto tipicamente naturalista, sozinha e em desespero, simboliza o fim do 

movimento artístico que ela personifica.  

 Se considerarmos, que além de Sibyl, cada um dos outros personagens representa um 

movimento artístico, como afirma Christopher Nassaar (1985), podemos ver Dorian Gray 

como representante do homem decadente do final do século XIX, e o seu retrato, que funciona 

como um espelho de sua alma, como emblema para a arte pregada por este movimento, que 

celebrava a depravação da alma. Henry e Basil representam, respectivamente, os artistas 

decadentes e os pré-raphaelitas. Henry é retratado pelo narrador como dominador da arte da 

conversação, e com a sua “low, musical voice” (WILDE, 2003, p. 29) 91 contrasta com Basil, 

artista da pintura, de poucas palavras e pouco confortável entre muitas pessoas. O primeiro 

personifica o artista decadente, pois recria, através de suas palavras, a sua própria alma imoral 

e decadente em Dorian, e sente prazer ao contemplar a sua criação. Basil, por sua vez, com o 

retrato que pinta de Dorian Gray, rico em detalhes 92, personifica o artista pré-raphaelita. As 

mudanças que ocorrem no quadro ao longo do tempo, bem como o assassinato de Basil por 

Dorian, representam, assim, a substituição da arte pré-raphaelita pela arte decadente.  

Nesse contexto, onde todas as pessoas representam movimentos artísticos, o “belo” 

será, naturalmente, considerado como melhor que o “bom”, como quando Henry afirma a 

respeito de Sibyl Vane: “Oh, she is better than good – she is beautiful” (WILDE, 2003, p. 

96)93. O mesmo acontece com Dorian Gray: ele não precisa ser bom, pois já é belo – e é essa 

concepção que ele passa a pôr em prática a partir de seu encontro com Henry e do 

reconhecimento de sua beleza proporcionado pelo retrato pintado por Basil – as experiências 

são o que importa para ele, e as conseqüências dessas experiências nas outras pessoas 

envolvidas não são de interesse para o narcisista, provando que Basil estava novamente errado 

no julgamento que faz de Dorian: “He is not like other men. He would never bring misery 

                                                 
90 Ela é todas as heroínas do mundo em uma só. 
91 Voz grave, musical.  
92 Detalhes que podemos inferir através do trecho “I have got to work up this background” (WILDE, 2003, p. 
32). 
93Oh, ela é melhor que boa – ela é bela. 
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upon anyone. His nature is too fine for that.” (WILDE, 2003, p. 100) 94. Durante toda a 

narrativa, Dorian não faz nada além de destruir as vidas das pessoas com quem se envolve, a 

começar pela atriz e incluindo o pintor.  

Depois do fracasso de Sibyl como atriz na noite em que Dorian leva os seus amigos 

para conhecê-la, o rapaz perde o interesse pela moça, e decide que não quer mais vê-la. Assim 

que chega em casa o rapaz percebe que o retrato pintado por Basil está diferente – “there was 

a touch of cruelty in the mouth” (WILDE, 2003, p. 116)95 – mas não entende o que aconteceu. 

Verifica a expressão da sua boca no espelho e conclui que não há nenhuma linha como aquela 

em seus lábios. Lembra-se subitamente do desejo que manifestou assim que viu o quadro 

terminado pela primeira vez, mas não acredita que o seu desejo tenha sido atendido, bem 

como não considera um ato de crueldade o que fez com a moça: “It was the girl’s fault, not 

his.” (WILDE, 2003, p. 117)96, foi ela quem o desapontou, causou o seu desinteresse, e, 

conseqüentemente a sua própria tragédia. Nesse momento se estabelece a hesitação típica do 

gênero fantástico: o enredo que até este instante se desenvolvia em um mundo perfeitamente 

idêntico ao nosso, com pessoas e ambientes plausíveis e, aparentemente nenhum traço 

sobrenatural sofre uma reviravolta. É apenas aí que o sobrenatural aparece, quando, o ainda 

jovem Dorian Gray, começa a perceber as mudanças na face do retrato pintado por seu amigo 

Basil – fato que não pode ser explicado pelas leis do nosso mundo. Ademais, nenhuma 

explicação é oferecida ao leitor acerca do motivo pelo qual o rosto retratado passa a sofrer as 

mudanças causadas pelo tempo e pelas ações do protagonista, cabendo a ele somente 

especular: foi o empenho e dedicação do artista durante a feitura do quadro que causou este 

evento sobrenatural? Foi a vaidade de Dorian Gray o motivo da “troca” do envelhecimento de 

sua face pelo envelhecimento da face mostrada no quadro? Ou terá sido o desejo que fez ao 

ver o quadro finalizado? Pode ainda ter sido efeito de alucinação, causada por desespero pelo 

que aconteceu no teatro naquela noite, ou devido ao consumo de alucinógenos? O leitor não 

tem acesso a nenhuma pista que aponte qualquer uma das possibilidades como mais provável 

que a outra, e, portanto, mantém-se sempre na hesitação essencial ao gênero. Outro evento, 

tão inexplicável quanto este já descrito, acontece no último capítulo do romance, quando o 

protagonista decide extinguir o retrato que, de certa forma, como ele mesmo afirma, 

representou a sua consciência durante todos os anos que se passaram, sem que o seu rosto 

mostrasse nenhuma marca de envelhecimento. Ao investir contra o retrato com uma faca, 

                                                 
94 Ele não é como os outros homens. Ele nunca traria tristeza para ninguém. Sua natureza é delicada demais para 
isso. 
95 Havia um toque de crueldade na boca. 
96 A culpa era da moça, não dele. 
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termina por causar a sua própria morte e restaurar o retrato à sua beleza inicial. O texto 

termina quando os criados encontram o seu patrão, tão velho e deformado a ponto de impedir 

o seu reconhecimento, caído morto no chão próximo ao retrato – e não explicam, nem ao 

menos comentam o que aconteceu. Novamente, o leitor não pode optar, com base no texto, 

por nenhuma explicação, seja ela tendenciosa para a lógica (aquela que diz respeito à 

alucinação ou ao sonho) ou para a irrealidade (ligada a leis diferentes das que regem o nosso 

mundo). Outros aspectos de The Picture of Dorian Gray o aproximam do fantástico: a 

hipérbole (também marcante em The Oval Portrait) faz com que a vaidade natural a um rapaz 

jovem e belo como Dorian Gray seja elevada a tal ponto que se torne sobrenatural; as atitudes 

de vários personagens também são extremadas: a admiração de Basil por Dorian, a paixão de 

Sibyl Vane, o juramento de vingança de seu irmão James, bem como as opiniões e teorias de 

Lord Henry, todas marcadas pelo exagero característico ao gênero. Podemos perceber, ainda, 

dentre os temas tratados no romance, vários que comumente figuram nos textos fantásticos e 

que se relacionam tanto aos temas do olhar – representado pelo retrato pintado por Basil, 

comumente tratado como espelho e que funciona como meio pelo qual o evento sobrenatural 

acontece – quanto aos temas do discurso, dentre os quais se destaca a crueldade do 

protagonista, Dorian Gray, que parece se divertir com todo o mal que causa àqueles que estão 

ao seu redor. 

No entanto, o romance também apresenta características marcantes do policial: a 

caçada de James Vane ao príncipe encantado que arruinou a vida de sua irmã, numa tentativa 

de fazer justiça com as próprias mãos; os diversos crimes cometidos por Dorian no desenrolar 

da narrativa e que são investigados por diversos personagens: a polícia, incapaz de resolver o 

problema, como é típico na narrativa de detetive, e o seu amigo Basil, que finalmente 

descobre as atrocidades cometidas por Dorian e termina se tornando mais uma de suas 

vítimas; além, claro, da investigação velada de todos os personagens que especulam a respeito 

das ações do jovem e dos motivos pelos quais o protagonista não mostra em seu rosto as 

marcas dos seus malfeitos. Tudo isso nos leva a classificá-lo como policial-fantástico, assim 

como os outros contos estudados. 

No dia seguinte ao que Dorian percebeu as alterações sofridas pelo seu retrato, o 

jovem decide se livrar das influências de Harry e começa a fazê-lo não abrindo uma 

correspondência que o amigo lhe enviou. Apesar de querer se arrepender de tudo o que fez a 

Sibyl, “He seemed to have forgotten all that he had gone through (…) He felt perfectly 
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happy” (WILDE, 2003, p.121)97 – as emoções do jovem narciso em relação aos outros eram 

esquecidas rapidamente – ele não conseguia sofrer pelo mal que havia causado. Subitamente, 

Dorian se lembra do retrato escondido atrás de um biombo e aguarda impaciente que o seu 

criado saia da sala para que ele possa confirmar as mudanças percebidas na noite anterior, 

mas, quando ele finalmente fica a sós, enfrenta uma dúvida: “What was the use of knowing?” 

(WILDE, 2003, p. 122) 98 Qual a importância de ter certeza sobre a mudança do quadro? 

Aquilo afetaria de alguma forma o modo como ele se comportaria a seguir? As influências 

daquela mudança seriam positivas ou negativas em sua vida? A conclusão do personagem é: 

“anything would be better than this dreadful state of doubt” (WILDE, 2003, p. 122) 99, o que 

implica que o interesse de Dorian naquele momento não passava de curiosidade: ele não sabia 

ainda que, de fato, a consciência daquela alteração influenciaria as suas atitudes. Após 

examinar o quadro e se certificar de que ele havia se modificado, o primeiro sentimento de 

Dorian é de um interesse quase científico: ele tentou entender como aqueles átomos haviam se 

reorganizado daquela forma e se havia alguma relação entre eles e a sua própria alma. É então 

que o quadro passa a funcionar verdadeiramente como espelho de seu modelo – é através dele 

que o protagonista percebe “how unjust, how cruel, he had been to Sibyl Vane” (WILDE, 

2003, p. 123) 100 –, representando a verdade e o autoconhecimento por sempre refletir Dorian 

como é verdadeiramente, com todos os seus defeitos. O jovem decide então consertar todo o 

mal que causou a Sibyl casando-se com ela e usando o quadro pintado por Basil como um 

guia para o resto de sua vida. Mas essa decisão, assim como todas as outras emoções e 

pensamentos de Dorian, não tem uma duração longa, pois o jovem recebe em seguida uma 

visita de Henry – a quem tenta inicialmente confrontar, afirmando que não quer mais ser 

influenciado por ele – e reconhece de fato não estar arrependido por nada do que aconteceu. O 

jovem afirma: “I can’t bear the Idea of my soul being hideous” (WILDE, 2003, p. 125) 101, 

explicando que o grande problema não é o mal que causou, mas sim a feiúra de sua alma e 

mostrando mais uma vez que considera, assim como Henry, o belo melhor que o bom. 

O egoísmo se destaca como outro tema importante para a narrativa. Após saber que 

Sibyl está morta e que sua morte foi causada por suas atitudes na noite anterior, nada muda na 

vida de Dorian, para ele o mundo continua perfeitamente igual:  

 

                                                 
97 Ele parecia ter esquecido tudo o que tinha passado (…) Ele se sentia perfeitamente feliz. 
98 De que adiantava saber? 
99 Qualquer coisa é melhor do que essa horrível dúvida. 
100 O quão injusto e cruel ele havia sido com Sibyl Vane. 
101 Eu não consigo suportar a idéia de que a minha alma seja horrível 
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The roses are not less lovely for all that. The birds sing just as happily in my 
garden. And tonight I am going to dine with you [Henry], and then go on to 
the Opera, and sup somewhere I suppose, afterwards.  (WILDE, 2003, 
p.127). 102 

 

 O único problema que Dorian via na morte de Sibyl era que ele não poderia mais consertar o 

que fez, e, assim, fazer com que o quadro voltasse ao que era antes da alteração causada por 

sua crueldade e mantê-lo sempre dessa forma – por isso a acusa: “She had no right to kill 

herself. It was selfish of her.” (WILDE, 2003, p. 127) 103 Dorian, sem ninguém para mantê-lo 

no caminho certo, e ainda sob a forte influência de Henry, se torna cada vez mais cruel e 

egoísta. 

Depois que, nas palavras de Dorian, Henry o explicou para si mesmo, não há mais 

nenhum sinal de remorso no menino: “It has been a marvelous experience. That is all” 

(WILDE, 2003, p. 133) 104 – o amigo o convenceu de que tudo o que havia acontecido foi 

para o bem dele, pois o preveniu de casar-se com a atriz e “arruinar” a sua vida; e que ele 

devia ver aquilo como arte: “a wonderful ending to a wonderful play” (WILDE, 2003, p. 

129)105, um gran finale para uma atriz que estava condenada a uma vida medíocre; algo até 

mesmo invejável na opinião de Harry: “Someone has killed herself for love of you. I wish that 

I had ever had such an experience.” (WILDE, 2003, p. 129)106 Este comentário de Henry 

evidencia a inversão de valores que permeia o romance: “We live in an age when unnecessary 

things are our only necessities” (WILDE, 2003, p. 120) 107, apresentando o belo como melhor 

que o bom, o fútil como necessário, o egoísmo no lugar no bem comum, o imoral em vez do 

moral. Assim Dorian acredita que será prazeroso ver, ao longo dos anos, as mudanças que seu 

retrato sofrerá, e imagina ver um dia o quadro se alterando diante de seus próprios olhos – o 

retrato não seria mais um guia para a sua vida futura, mas sim aquilo que, ao invés dele, 

carregaria as marcas de sua crueldade, fazendo com que estivesse protegido de suas ações. 

No dia seguinte ao conhecimento da morte de Sibyl e da visita de Henry, Dorian 

recebe mais uma visita: Basil Hallward. O artista, verdadeiramente comovido com o que 

aconteceu à atriz afirma: “I passed a dreadful evening, half afraid that one tragedy might be 

                                                 
102 As rosas não estão menos bonitas por causa disso. Os pássaros cantam igualmente felizes no meu jardim. E 
esta noite eu vou jantar com você [Henry], depois vou à Ópera, e provavelmente cear em algum lugar, 
posteriormente. 
103 Ela não tinha o direito de se matar. Foi egoísmo da parte dela. 
104 Foi uma experiência maravilhosa. Apenas. 
105 Um final notável para uma peça notável. 
106 Alguém se matou por amor a você. Eu queria ter tido esta experiência. 
107 Vivemos numa época na qual as coisas desnecessárias são as nossa únicas necessidades.  
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followed by another.” (WILDE, 2003, p. 137) 108 e com isso remete à famosa tragédia de 

Romeu e Julieta, peça representada por Sybil, onde o jovem apaixonado comete o suicídio 

após tomar conhecimento da morte de sua amada. Apesar de os romances entre os dois 

personagens de Shakespeare (1994) e de Wilde apresentarem algumas semelhanças, tais como 

a pouca idade dos personagens, a rapidez com que se apaixonam e pretendem se casar e a 

oposição de pessoas próximas ao casamento, Romeu se diferencia de Dorian em um aspecto: 

era realmente capaz de apaixonar-se por alguém. Apesar de mudar de idéia constantemente, 

inclusive no que diz respeito aos seus amores, Dorian, no entanto, como narcisista, só amava a 

si mesmo, e vê a morte de Sibyl do mesmo modo como vê a morte de Julieta: com a beleza 

trágica das peças de teatro. Assim, o pintor encontra Dorian em um excelente estado de 

espírito, sem demonstrar nenhuma tristeza ou remorso pela tragédia, e começa a perceber 

como o menino era cruel: “You talk as if you had no heart, no pity in you.” (WILDE, 2003, p. 

138) 109.   

Depois da visita de Basil e do seu desejo de ver o retrato escondido atrás do biombo, 

Dorian decide escondê-lo de uma vez por todas em um lugar onde ninguém poderá vê-lo. A 

essa altura da narrativa ele já se refere ao seu próprio retrato, pelo qual ficou tão encantado 

inicialmente, como “the dreadful thing” (WILDE, 2003, p. 151) 110, talvez prevendo todos os 

pecados que cometeria e o estado em que ficaria a tela com o passar dos anos:  

 
Beneath its purple pall, the face painted on the canvas could grow bestial, 
sodden, and unclean. What did it matter? No one could see it. He himself 
would not see it. Why should He watch the hideous corruption of his soul? 
He kept his youth – that was enough. (WILDE, 2003, p. 155). 111 

 

Essa passagem traz à tona o ditado popular: “o que os olhos não vêem o coração não sente”, 

que pode ser empregado aqui de duas formas diferentes.  Se o retrato estivesse bem 

escondido, Dorian não se arrependeria de nada do que fez, e poderia continuar com o seu 

projeto de experimentar novas emoções. Ao mesmo tempo, se as pessoas não pudessem ver as 

mudanças em seu próprio rosto, elas não acreditariam, como já afirmamos, que ele era capaz 

de cometer as atrocidades que cometia.  

                                                 
108 Passei uma noite horrível, em parte por medo de que uma tragédia pudesse ser seguida por outra. 
109 Você fala como se não tivesse coração, como se não tivesse piedade. 
110 A coisa desagradável. 
111 Sob o seu manto roxo, o rosto pintado na tela poderia se tornar cruel, estúpido e impuro. O que importava? 
Ninguém podia vê-lo. Ele mesmo não o veria. Por que ele deveria ver a horrível corrupção de sua alma? Ele 
manteve a sua juventude – isso era suficiente. 
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 Com o passar dos anos, e da forma como o próprio Dorian previu, ele voltava para 

casa após suas “mysterious and prolonged absences” (WILDE, 2003, p. 162) 112, que eram a 

base de toda a especulação a seu respeito, trancava-se no quarto e ficava  

 

with a mirror, in front of the portrait […] looking now at the evil and ageing 
face on the canvas, and now at the fair Young face that laughed back at him 
from the polished glass.” (WILDE, 2003, p. 162). 113 

 

Cada vez mais o menino se apaixonava por sua aparência e se dedicava a corromper sua 

própria alma – era como se as coisas cruéis e imorais que fazia fossem uma tentativa 

consciente de modificar a pintura, um teste, para saber até quando o quadro suportaria refletir 

sua alma, e até quando sua própria face continuaria intacta. De certo modo, Dorian era como 

Dr. Faustus (MARLOWE, 2001): “the more he knew, the more he desired to know” (WILDE, 

2003, p. 163) 114 e estava disposto a, como o personagem trágico, fazer o necessário para que 

sua curiosidade fosse saciada.  

 Com vontade de experimentar tudo, nenhum dos interesses de Dorian durava mais que 

uma temporada: se interessou pelo darwinismo e pelo misticismo, pelo estudo de perfumes, 

da música, pela coleção de jóias, de ornamentos, de roupas de sacerdotes, mas tudo isso não 

passava de uma tentativa de escapar, mesmo que momentaneamente, do medo de que alguém 

descobrisse o seu segredo, apesar de o quadro não constituir uma prova concreta contra 

Dorian: mesmo que alguém o visse, e mesmo que Dorian decidisse contar toda a verdade, 

alguém acreditaria? Mas Dorian não conseguia de forma alguma ficar longe do retrato: “He 

hated to be separated from the picture that was such a part of his life” (WILDE, 2003, p. 

178)115, a pintura era uma grande parte de sua vida, a sua própria alma, assim, por mais que 

tentasse, não poderia ficar longe dela. 

 Aproximadamente vinte anos após o início da narrativa, no aniversário de trinta e o 

oito anos de Dorian Gray, ele se reencontra com Basil. O pintor se mostra muito preocupado 

com todos os boatos a respeito do amigo que correm pela cidade e não acredita que Dorian 

seria capaz de tudo aquilo, pois em sua concepção “sin is a thing that writes itself across a 

man’s face” (WILDE, 2003, p. 189) 116 e o rosto de Dorian continuava igual ao do menino de 

                                                 
112 Misteriosas e prolongadas ausências. 
113 Com um espelho, em frente ao retrato (…) olhando ora para o rosto desgraçado e envelhecido, ora para o 
formoso e jovem rosto que lhe sorria de volta no vidro polido. 
114 Quanto mais sabia, mais desejava saber. 
115 Ele odiava ficar separado do quadro que era uma parte tão grande de sua vida. 
116 O pecado é algo que se reflete no rosto do homem. 



 61

dezoito anos que conhecera tanto tempo atrás. Dentre esses boatos está a insinuação de Dorian 

ser uma péssima influência na vida dos jovens rapazes da sociedade, repetindo a influência 

que Henry, e até mesmo o próprio Basil (apesar de ter tentado ser uma boa influência) 

constituíram em sua juventude. O pintor aconselha a Dorian que use a sua imensa influência 

para o bem, mas como Harry havia dito no início da narrativa “there’s no such thing as a good 

influence” (WILDE, 2003, p. 29)117. Basil não conhece mais Dorian: mas isso mudará em 

breve, pois, a partir da sugestão de Basil de que para conhecer o amigo ele teria que ver sua 

alma, Dorian decide mostrar-lhe o seu quadro. A intenção de Dorian, no entanto, não era se 

arrepender de nada do que havia feito, mas sim fazer com que o pintor sofresse, pois, de certa 

forma, ele era responsável por tudo que aconteceu e isso seria feito através do próprio quadro: 

“the man who had painted the portrait that was the origin of all his shame was to be burdened 

for the rest of his life with the hideous memory of what he had done” (WILDE, 2003, p. 

193)118. Finalmente, ao ver a tela que Basil acreditava ter sido destruída por Dorian, o pintor 

não consegue acreditar que aquela figura é a mesma que ele pintou, mas Dorian afirma “It is 

the face of my soul” (WILDE 2003, p. 198) 119 e o pintor começa a reparar nos detalhes e 

percebe que a superfície da tela parecia intacta, que a mudança ocorreu dentro da tela. 

Desesperado, o pintor implora ao amigo que se arrependa, mas a única coisa que consegue é 

que Dorian o deteste cada vez mais. E num ataque de ira, aparentemente inspirado pelo 

próprio retrato, Dorian ataca o amigo com uma faca e provoca sua morte. Ter causado a morte 

de uma pessoa próxima, mais uma vez, não perturba Dorian, pelo contrário, “He felt strangely 

calm” (WILDE, 2003, p. 200) 120 e se refere ao amigo como “the dead thing” (WILDE, 2003, 

p. 201) 121: apenas uma coisa da qual ele precisava se livrar – e, para isso, requisitou a ajuda 

de um antigo amigo, Alan Campbell, de quem havia sido inseparável por um tempo, mas que 

o evitava agora a todo custo: os dois se encontravam apenas casualmente em eventos sociais, 

e quando isso acontecia “it was only Dorian Gray who smiled, Alan Campbell never did” 

(WILDE, 2003, p. 208) 122. A influência de Dorian o havia modificado e envergonhado, e 

agora só Dorian conseguia sorrir, pois ele não levava as marcas dos pecados que havia 

cometido consigo, o retrato carregava a sua vergonha e a sua consciência; o mesmo não 

acontecia com Alan, sua consciência o fez arrepender-se da sua associação com Dorian e 

                                                 
117 Não existe influência boa. 
118 O homem que havia pintado o retrato que seria a origem de toda a sua vergonha deveria ser punido pelo resto 
de sua vida através da memória horrível do que havia feito. 
119 Esta é a face da minha alma. 
120 Ele se sentia estranhamente calmo. 
121 A coisa morta. 
122 Apenas Dorian Gray sorria, Alan nunca. 
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afastar-se, não só do amigo, mas também da sociedade em geral, como aconteceu a muitos 

outros “amigos” de Dorian. Após uma ameaça, Alan decide empregar os seus conhecimentos 

de biologia para livrar Dorian do corpo de Basil, que até então continuava escondido no 

quarto, junto ao retrato.  

 Dorian Gray fica cada vez mais angustiado por levar uma vida dupla, que a princípio 

lhe era prazerosa, mas agora o aterrorizava. O rapaz comete cada vez mais pecados, 

acreditando que “the memory of old sins could be destroyed by the madness of sins that were 

new” (WILDE, 2003, p. 231) 123, tentando esquecer os problemas que já tem a partir da 

criação de novos problemas, e ao mesmo tempo justificar as ações que praticou para não se 

sentir culpado: “what right had Basil to have spoken to him as he had done? Who made him a 

judge over others?” (WILDE, 2003, p. 232)124 – nessa confusão de sentimentos Dorian fugia 

para os antros de consumo de ópio londrinos: e o caminho lhe parecia interminável, assim 

como a sua descrição. O ritmo do romance muda, fazendo com que o leitor perceba a 

impaciência de Dorian para chegar ao seu destino. No entanto, ao chegar, finalmente, Dorian 

não atinge o seu objetivo: ele conseguiu se afastar de sua consciência e da visível corrupção 

de sua alma, mas não de sua memória – “memory, like a horrible malady, was eating his soul 

away” (WILDE, 2003, p. 235) 125. Essa memória se personifica na mulher que relembra o 

apelido pelo qual Sibyl Vane o chamava: Prince Charming, e em James Vane, o irmão da atriz 

que havia prometido vingar sua morte. No confronto entre James e Dorian, mesmo em 

desvantagem, Dorian dá ordens ao marinheiro: “How long ago is it since your sister died? 

Quick, tell me!” (WILDE, 2003, p.239) 126 James afirma que já se passaram dezoito anos, e 

assim Dorian é salvo pela sua própria desgraça: o rosto inalterado através dos anos não parece 

pertencer a alguém com mais de vinte anos, o que faz James acreditar ter pego o homem 

errado e deixar que Dorian vá embora. Mas a mulher da espelunca volta à cena e reafirma a 

identidade do Prince Charming dizendo: “it’s nigh on eighteen years since Prince Charming 

made me what I am.” (WILDE, 2003, p. 240)127. O apelido vem à tona novamente na casa de 

campo de Dorian e introduz a presença de James Vane novamente. Dorian fica aterrorizado, 

se tranca em seu quarto, decide voltar para a cidade após um acidente durante a caça, que ele 

entende como um mau presságio. Mas ao descobrir que o homem atingido pelo tiro era James, 

voltou pra casa com a certeza de que estava a salvo.  

                                                 
123 A memória de antigos pecados pode ser destruída pela loucura de pecados novos. 
124 Que direito Basil tinha de lhe falar daquela forma? Quem lhe deu poderes para julgar os outros? 
125 A memória, como uma doença horrível, estava devorando a sua alma. 
126 Há quanto tempo sua irmã morreu? Depressa, diga! 
127 Já faz quase dezoito anos desde que o Príncipe Encantado fez de mim o que sou. 



 63

 Dorian decide ser bom novamente e começa suas boas ações se separando de uma 

moça com quem estava se relacionando. A influência de Henry, no entanto, o impede de ser 

bom novamente: “You’re quite perfect. Pray, don’t change.” (WILDE, 2003, p. 262)128 – 

Dorian era exatamente como Henry queria: ele vivia tudo aquilo que Henry apenas tinha 

coragem de dizer – o lorde afirma que Dorian, mesmo que inconscientemente, nunca teve a 

intenção de fazer uma boa ação, mas sim de experimentar uma nova sensação: a negação de si 

mesmo. Dorian não sentia remorso por nada que tinha feito, nunca se arrependeu, sua única 

preocupação era o retrato: ele desejava que o retrato voltasse a ser como era no dia em que 

Basil o terminou. Como o rosto no retrato continuou horrendo, após a sua “boa ação”, Dorian 

decidiu destruí-lo. Nessa tentativa mal sucedida de eliminar o seu duplo, ele acabou por 

provocar a sua própria morte. A morte de Dorian permite traçar um paralelo com o conto de 

Christie, onde o narrador consegue matar apenas o seu duplo: o representante de todos os 

sentimentos ruins é exterminado, para que a paz inicial possa ser pelo menos aparentemente 

restaurada. O retrato, mesmo danificado, parece vencer o duelo, pois recupera sua beleza, 

assim como o retrato oval de Poe. Essas três narrativas, distantes em seus respectivos 

contextos, são aproximadas aqui pelo hibridismo que as constitui quando focadas pelo ponto 

de vista do gênero. 

 Apesar das reflexões de Blanchot (1984) de que os textos da modernidade intentam 

furtar-se a uma classificação genérica, e que atualmente 

 

Só o livro importa, tal como é, longe dos gêneros, fora das rubricas, prosa, 
poesia, romance, testemunho, sob as quais recusa arrumar-se e às quais 
denega o poder de lhe fixar um lugar e de determinar sua forma. Um livro já 
não pertence a um gênero; todo livro depende apenas da literatura, como se 
esta detivesse antecipadamente, na sua generalidade, os únicos segredos e as 
únicas fórmulas que permitem dar ao que se escreve realidade de livro. 
(BLANCHOT, 1984, p. 210). 

  
Todorov afirma que não são os gêneros que desapareceram, mas sim os “os gêneros-do-

passado” (TODOROV, 1980, p. 44) e que a classificação sugerida por Blanchot (que dedica 

um capítulo ao estudo do diário íntimo, outro à palavra profética e termina por basear o livro 

inteiro na distinção entre dois modos literários fundamentais: a narrativa e o romance) 

corrobora a sobrevivência dos gêneros. Assim, o fato de, atualmente, existirem textos que não 

se encaixam nos “moldes” definidos para os gêneros dos quais participam, não torna o gênero 

inexistente, e, podemos dizer, até lhe confere força: para transgredir uma “lei” é preciso estar 

                                                 
128 Você é perfeito. Não mude. 
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ciente de que essa “lei” existe, e é a própria transgressão que a torna visível. É importante 

salientar ainda que essas transgressões ao gênero eventualmente tornam-se se regras, criando 

assim novos gêneros que, por sua vez, serão novamente transgredidos, numa continuidade que 

se projeta no infinito. Como conclui Maingueneau: “o gênero não é exterior à obra, mas, em 

vez disso, uma de suas condições.” (2005, p. 230), o que muda, na verdade, são os regimes 

literários onde as restrições do gênero podem ser plenamente assumidas (como no século 

XIX) ou completamente negadas (como percebemos na afirmação de Blanchot). 

 Essas considerações provam que apesar de existirem atualmente tantas transgressões 

aos gêneros tradicionais, os gêneros continuam essenciais ao fazer literário: a aparente 

inexistência de gêneros pré-estabelecidos trata-se, na verdade, da geração de novos gêneros e 

o estudo dos gêneros permanece útil e atual. 

Não podemos negar, no entanto, que os gêneros imponham limites à produção das 

obras literárias: o gênero fantástico, por exemplo, não pode prescindir de um acontecimento 

da ordem do sobrenatural – todos os autores que desejem se inserir nesse gênero terão que, 

obrigatoriamente, incluí-lo em suas narrativas, assim como deverão observar a hesitação 

necessária ao gênero na construção dos enredos, pois sem a prolongação da hesitação entre a 

explicação que tende para o real, e aquela que se volta para leis diferentes das que regem o 

nosso mundo, o fantástico não pode existir. 

O mesmo acontece com o gênero policial: como escrever uma narrativa policialesca na 

qual não ocorra um crime? Esse crime precisa ainda ser suficientemente relevante para 

despertar o interesse do detetive, bem como dos leitores, para a investigação. Deve haver um 

motivo para que o criminoso realize o crime, no entanto, este criminoso não pode ofuscar a 

atuação do detetive: deve ser um rival à altura, mas que esteja fadado à derrota. Sem essas 

características essenciais não podemos classificar nenhum texto como policial. 

No entanto, esses limites do gênero podem ser transpostos, como conclui Todorov a 

respeito de Poe: 

Poe é, portanto, em todos os sentidos, um escritor dos limites – o que é ao 
mesmo tempo sem mérito principal e, por assim dizer, seu limite. Criador de 
novas formas, explorador de espaços desconhecidos, sem dúvida; mas sua 
produção é necessariamente marginal. Felizmente restam, em qualquer 
época, leitores que preferem as margens ao centro. (TODOROV, 1980, p. 
165). 

 

Percebemos, portanto, que na literatura formulaica também há espaço para transgressões e 

que essas transgressões lhe conferem uma qualidade literária maior do que a que normalmente 

lhe é reconhecida. 
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Interessa neste trabalho exatamente o caráter híbrido dos textos que constituem seu 

corpus, tendo sido esse o motivo de sua escolha. Dois eixos sustentam o hibridismo dos 

contos que estão reunidos aqui: o eixo fantástico, baseado no uso da imagem especular; e o 

eixo policial, baseado nas especulações em torno de mortes provocadas. 

O espelho, apesar de ser um elemento essencialmente fantástico, carregado de mitos e 

simbologias que lhe conferem o status de elemento sobrenatural, é o agente através do qual as 

mortes nas narrativas acontecem e termina por introduzir também o policial nos textos. O 

tema da morte, por sua vez, policial por excelência, gera um mistério não resolvido que beira 

o fantástico. Assim, tanto a morte quanto o espelho possuem também um caráter híbrido: o 

espelho como elemento fantástico que funciona como mediador da morte, e a morte como 

elemento policialesco gerador do mistério.   
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3 O Homem e Sua Imagem 

  

Uma imagem é algo que parece com outra coisa. Segundo o conceito aristotélico de 

mímesis, essa cópia que a imagem constitui não é, no entanto, uma cópia literal, mas sim uma 

atividade criativa, um tipo de representação. Ela pode ser natural como a sombra e o reflexo, 

ou artificial como a pintura e a fotografia, visual ou não, tangível ou conceitual, ela pode 

manter uma relação de semelhança direta com seu modelo ou, ao contrário, estar ligada a ele 

por uma relação mais simbólica. De acordo com Lúcia Santaella: 

 

O mundo das imagens se divide em dois domínios. O primeiro é o domínio 
das imagens como representações visuais: desenhos, pinturas, gravuras e as 
imagens cinematográficas, televisivas, holo e infográficas pertencem a esse 
domínio. Imagens, nesse sentido, são objetos materiais, signos que 
representam nosso meio ambiente visual. O segundo é o domínio imaterial 
das imagens na nossa mente. Neste domínio imagens aparecem como visões, 
fantasias, imaginações, esquemas, modelos ou, em geral, como 
representações mentais. Ambos os domínios da imagem não existem 
separados, pois estão inextricavelmente ligados já na sua gênese. (1998, p. 
15). 

 

Tendo definido brevemente o que é uma imagem, resta discutir para que servem as imagens, 

afinal. Obviamente, elas estiveram sempre historicamente ligadas a fins e objetivos 

específicos: informar, influenciar, fazer propaganda: política, religiosa, ideológica, enfim, 

sendo utilizadas desde antes mesmo do aparecimento do registro escrito da palavra. No 

entanto, uma razão essencial da produção das imagens merece destaque: aquela proveniente 

da relação da imagem com o campo simbólico, que a coloca como mediadora entre o 

espectador e a realidade.  

 Rudolph Arnheim (1969) propõe uma tricotomia entre valores da imagem em relação 

com o real, na qual atribui a ela valor de representação, valor de símbolo, e valor de signo. 

Jacques Aumont segue a mesma reflexão e define que: 

 
A imagem representativa é a que representa coisas concretas de um nível de 
abstração inferior ao das próprias imagens […] a imagem simbólica é a que 
representa coisas abstratas de um nível de abstração superior ao das próprias 
imagens […] uma imagem serve de signo quando representa um conteúdo 
cujos caracteres não são visualmente refletidos por ela. (1990, pp. 78,79). 
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Embora, seja difícil encontrar uma imagem que preencha perfeitamente os requisitos de uma 

dessas funções, é bastante comum encontrar imagens que ao mesmo tempo participam das 

três em diferentes graus. O exemplo dado por Aumont é o de um quadro com tema religioso 

que apresenta uma cena bíblica e se situa em cima do altar de uma igreja – neste caso o valor 

será triplo: o valor de signo, que está mais na situação do que na própria imagem, pelo caráter 

religioso do lugar e pela sua localização; o valor representativo, pois os personagens 

representam uma cena e, o valor simbólico, comum a toda cena bíblica.  

Deve-se pensar agora para que a imagem é utilizada: resumidamente pode-se dizer que 

ela é usada para estabelecer uma relação com o mundo, que pode acontecer de modo 

simbólico, epistêmico ou estético. Inicialmente, as imagens foram utilizadas como símbolos, 

primeiramente religiosos, e depois políticos e ideológicos como já afirmado, além de outros 

simbolismos que não possuem uma área de validade tão definida. Outra função atribuída 

desde cedo à imagem foi a de informar visualmente sobre o mundo através de imagens de 

natureza e valor informativo diversos. Essa função foi bastante desenvolvida a partir da era 

moderna, com o aparecimento de gêneros “documentários” como a paisagem e o retrato. 

Outra função da imagem é agradar ao espectador, oferecer-lhe sensações específicas, 

confundindo-se com a noção de arte de tal forma que uma imagem que intente atingir um 

efeito estético pode muitas vezes passar por imagem artística, como no caso da publicidade. 

Aumont conclui então que “a imagem tem por função primeira garantir, reforçar, reafirmar, e 

explicitar nossa relação com o mundo visual” (1990, p.81). Dentre todos estes tipos de 

imagem, são de nosso interesse as imagens, naturais ou não, que o homem produz de si 

mesmo, mais especificamente o reflexo no espelho e o retrato.  

 

3.1 A imagem especular  
 

 De acordo com a Grande Enciclopédia Barsa:  

 
Os espelhos, que exerceram grande fascínio sobre os povos primitivos, 
graças à sua propriedade de refletir imagens, constituem fonte de inspiração 
artística e decorativa, além de apresentar aplicações técnicas de grande 
importância. (2004, v. 4, p. 31). 

 



 68

Podemos supor que os primeiros espelhos utilizados pelo homem tenham sido, 

provavelmente, poças de água parada, assim como o espelho de Narciso, ou água acumulada 

em algum tipo de vaso primitivo. Os espelhos manufaturados são de superfícies polidas de 

metal ou de cristal metalizado na parte posterior, capazes de produzir imagens por reflexão da 

luz, ao desviar os raios luminosos que incidem sobre essa superfície. O espelho, apesar de 

atualmente apresentar diversas possibilidades de utilização, foi, sem dúvida, inicial e 

primordialmente utilizado para que o homem pudesse ver a si mesmo. Dentre os vários tipos 

de espelho: côncavos, convexos e planos utilizados desde a decoração até carros e outros 

utensílios tecnológicos, nos dedicaremos ao estudo da simbologia ligada ao espelho plano. 

Em um espelho plano comum, vemos nossa imagem com a mesma forma e tamanho, como se 

olhássemos a nós mesmos através de uma janela que nos reproduz em todos os detalhes, em 

um espaço que parece situar-se atrás do espelho. Essa imagem é enantiomorfa, ou seja, não se 

sobrepõe ao objeto, e se encontra à mesma distância do objeto ao espelho. Os raios que 

partem de um objeto, diante de um espelho plano, refletem-se no espelho e atingem nossos 

olhos. Assim, recebemos raios luminosos que descreveram uma trajetória angular e temos a 

impressão de que são provenientes de um objeto atrás do espelho, em linha reta, isto é, 

mentalmente prolongamos os raios refletidos, em sentido oposto, para trás do espelho. O 

espelho plano envia uma imagem fiel a quem se olha nele, assim, ele não poderia deixar de 

estar carregado de conotações simbólicas: ele permite nos vermos tal como somos, mas 

sempre de um único e mesmo ângulo (de frente e invertido), notavelmente com os nossos 

defeitos.  

O espelho tem sido utilizado como forma de representação da vida desde a 

antiguidade, estando, na maioria das vezes, relacionado ao autoconhecimento e à verdade. 

Alguns filósofos o associaram também ao pensamento, tendo em vista que este é um 

instrumento de autocontemplação, bem como de reflexão do mundo. Segundo Merleau-Ponty, 

o espelho “é o instrumento de uma universal magia que transforma coisas em espetáculos, os 

espetáculos em coisas, eu no outro e o outro em mim” (1984, p. 93). Esse fenômeno é capaz 

de reproduzir, de duplicar todos os seres – pois diante do espelho todos possuem o seu duplo, 

que os contempla ao mesmo tempo em que é contemplado. Este outro é semelhante ao 

original em todos os aspectos físicos, porém silencioso e misterioso. Assim se define o 

estatuto ambíguo das imagens refletidas: de um lado uma ilusão viva da realidade; do outro  a 

aparição de uma outra realidade.  
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De acordo com Cirlot, em seu A Dictionary of Symbols, o espelho como símbolo “has 

the same characteristics as the mirror in fact” (1971, pp. 211,212)129.  Nas lendas os espelhos 

normalmente se apresentam como objetos com poder mágico, que podem ocorrer em histórias 

muito antigas, como a de Branca de Neve e o “espelho-oráculo” de sua madrasta, que 

responde sempre à pergunta: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?”, 

mas também em lendas urbanas mais atuais como a entitulada “Bloody Mary” que circula na 

cultura norte-americana, em que uma mulher cadavérica aparece no espelho e mata de forma 

sangrenta e violenta, as pessoas que repetirem seu nome treze vezes diante do espelho do 

banheiro. No folclore, visto como objeto que atrai os outros para mostrar-lhes as imagens, o 

espelho representa uma fonte de pavor durante as tempestades. O temor popular faz com que 

os espelhos sejam, então, cobertos por panos para evitar que atraiam os relâmpagos. A 

capacidade de informar sobre a beleza de outrem, invocar uma aparição, ou atrair relâmpagos 

constitui apenas um agigantamento das propriedades comuns ao espelho: o espelho realmente 

serve para que as pessoas possam saber como estão; bem como, obviamente, para refletir 

qualquer objeto ou pessoa que esteja diante dele.  

 A partir de um estudo etimológico da palavra espelho, tomamos conhecimento de que 

esta vem do latim speculum, termo de onde derivou também “especulação”, que, para os 

antigos, designava o hábito de olhar as estrelas com o auxílio de um instrumento, o espelho. 

Hábito intelectual que gerou um outro, a consideração, que significa literalmente: "olhar o 

conjunto de estrelas" (sidus-sideris). A especulação e a consideração estão diretamente 

relacionadas ao trabalho do detetive em uma narrativa: investigar as pistas, analisar os fatos, 

inquirir os suspeitos a fim de apontar o criminoso, como é comum nas narrativas do gênero 

escritas por Agatha Christie. Em In a Glass Darkly, apesar de não termos a presença de um 

detetive, a solução do mistério se dá por conta da imagem especular: é a visão no espelho que 

leva o narrador a alertar a jovem que ele viu sendo enforcada sobre o seu noivo – uma 

especulação, já que, do futuro “assassino”, ele havia visto somente as mãos e uma cicatriz no 

rosto – essa consideração a respeito do noivo de Sylvia é o que dá origem a narrativa e que, 

como é característica típica do espelho, pode ter invertido toda a vida dos personagens. 

Tomando a palavra especulação em um sentido distinto, o de “negócio em que uma das partes 

aufere vantagens explorando a boa-fé da outra”, podemos considerar que o narrador possa ter 

tramado contra Charles, a fim de desfazer seu noivado e conquistar a noiva. 

                                                 
129 Possui as mesmas características do espelho de fato.  
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Segundo Lacan, o espelho é um objeto indispensável para o desenvolvimento 

completo do indivíduo, que necessariamente passa, na infância, por uma fase denominada 

estádio do espelho, que como o autor descreve 

 
É a aventura original através da qual, pela primeira vez, o homem passa pela 
experiência do que se vê, se reflete e se concebe como um outro que não ele 
mesmo – dimensão essencial do humano, que estrutura toda a sua vida de 
fantasia. (LACAN, 1979, p. 96). 

 

É a partir desse momento que o indivíduo se torna capaz de reconhecer “o que é e o que não é 

do eu” (LACAN, 1979, p. 96). Lacan utiliza para demonstrar o estádio do espelho, a metáfora 

do experimento do buquê invertido de Henri Bouasse (cf. figura abaixo), constituída de um 

conjunto formado por um espelho esférico, diante do qual se coloca uma caixa contendo um 

vaso invertido, sobre a qual está um buquê. Esse conjunto é colocado diante de um espelho 

plano. A imagem refletida no espelho plano será a do mesmo vaso contendo, em sua posição 

normal, aquelas mesmas flores. Pode-se concluir que o espelho, na função de grande Outro da 

teoria lacaniana, a saber, aquele que age na constituição do eu, exibe uma imagem que, 

embora corresponda a uma certa ordem do real, está, ali, no campo do virtual. A utilização do 

espelho como metáfora nessa teoria para tratar da própria constituição do sujeito revela, mais 

uma vez, a mesma “magia” que ela exerce sobre os indivíduos, mostrando uma imagem real 

onde ela não está. 

 
Figura 2 Experimento do buquê invertido de Henri Bouasse. 
Fonte: (Lacan, 1979, p. 95) 
 

O espelho se presta a esse tipo de construção simbólica por seu caráter eminentemente 

efêmero e por sua ancoragem no presente, características que o opõem aos outros tipos de 
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imagem, todos eles revestidos de um caráter de permanência e irremediavelmente ligados ao 

passado. 

Um retrato, por sua vez, é qualquer outro tipo de representação artística de uma pessoa 

– pintura, fotografia, escultura – na qual a face e as expressões são predominantes. A intenção 

é expor a imagem, a personalidade e até mesmo o humor da pessoa retratada. No entanto, os 

retratos exercem várias funções além de perpetuar a imagem de uma pessoa ou criar uma 

imagem histórica do patrono do artista: eles quase sempre exercem uma função imediata de 

representatividade: retratam o desejo da ubiqüidade, com uso político e religioso. O retrato, 

apesar de reproduzir a imagem do homem de forma parecida com o espelho, difere deste em 

importantes aspectos: elimina a inversão e cristaliza a imagem no tempo. Um outro aspecto do 

retrato é discutido por Barthes em A Câmara Clara (1984). Ao tratar da fotografia, o autor 

afirma que ao saber-se retratado o indivíduo se transforma em outro, passa a “posar”. A 

mesma consideração pode ser aplicada à pintura, na qual um outro corpo é criado, enquanto 

no espelho um mesmo corpo é apenas refletido. O sujeito sente ao ser retratado, tornar-se 

objeto, vivenciando uma microexperiência da morte, tornando-se “verdadeiramente espectro” 

(BARTHES, 1984, p. 27). A pintura se distancia da fotografia apenas porque “pode simular a 

realidade sem tê-la visto” (BARTHES, 1984, p. 115), ou seja, apenas na fotografia não posso 

negar que algo ocorreu, que “isso - foi”; na pintura, assim como no discurso, as imagens 

podem configurar-se como ficção: por mais verdadeiras que pareçam nada, pode impor a 

crença de que seus referentes realmente tenham existido. 

A inversão especular é discutida por Umberto Eco em seu ensaio Sobre os Espelhos, 

no qual afirma que o espelho na verdade não inverte, ele reflete a imagem exatamente como 

esta se apresenta à sua frente: a direita exatamente onde está à direita e a esquerda exatamente 

onde está à esquerda. O observador é que, ingenuamente, imagina estar dentro do espelho, 

como Alice, e se percebe invertido. De acordo com esse raciocínio, é o retrato que se 

apresenta invertido. 

 Enquanto o espelho reflete o homem no momento presente e deixa de refleti-lo 

quando este sai da sua frente, o retrato congela a imagem, mostrando o homem no passado. O 

homem retratado não é mais aquele do presente: Dorian Gray ao olhar seu retrato exclama: 

“How sad it is! I shall grow old, and horrible and dreadful. But this picture will remain always 

young. It will never be older than this particular day of June…” (WILDE, 2003, p.39)130. O 

retrato representa também um desejo de eternização: a imagem nele representada continua 

                                                 
130 Como é triste! Eu ficarei velho, feio, horrível. Mas este retrato continuará sempre jovem. Ele nunca será mais 
velho do que neste dia de junho…  
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sempre a mesma, não importa em que situação. Tomando como base a reflexão de Eco (1989) 

(não especular, como ele mesmo afirma) de que o espelho só restitui a imagem de um sujeito 

enquanto ele estiver em sua frente, pode-se afirmar que essa conclusão óbvia deverá ser 

contrariamente aplicada ao retrato: este continuará sempre o mesmo, assim, se uma pessoa 

envia um retrato para uma outra que está em um outro local, essa outra pessoa poderá ver a 

mesma imagem que o primeiro viu ao olhar o retrato, enquanto que, se a mesma pessoa 

enviar-lhe em vez de um retrato, um espelho no qual se olhou por um longo período, como 

sugere Eco, o destinatário não poderá ver nada além de seu próprio reflexo – assim o retrato 

constitui uma tentativa de eternização: ele cria um outro, um “ele”, enquanto a imagem fugaz 

do espelho funciona como um “eu” que recebe o seu significado dependendo de quem a 

pronuncia. Podemos afirmar ainda que, enquanto o espelho (plano) sempre diz a verdade, o 

retrato sempre mente: mostra-nos uma realidade que já não é mais. Além disso, o 

enquadramento rígido e pré-definido do retrato faz com que suponhamos o que está além 

dele: ao ver um retrato em que só aparece o rosto de uma pessoa, cabe ao expectador supor o 

restante – tronco, braços e pernas – os quais nunca poderão ser conferidos através daquele 

retrato. No espelho, diferentemente, se só podemos ver o nosso corpo até a cintura, basta que 

cheguemos mais perto e olhemos para dentro do espelho; com a mudança de enquadramento 

pode-se ver o que até então a imagem não mostrava.  

As imagens especulares apresentadas nos textos de Christie, Wilde e Poe participam 

dos dois domínios propostos por Santaella: o material, pois tanto os retratos quanto o espelho 

(apesar de este não se configurar como um signo) são objetos que representam o nosso meio 

ambiente visual; e o imaterial, pois esses objetos concretos dão origem a visões e 

imaginações, enfim, a representações mentais que, por sua vez, dão origem às narrativas. 

Além disso, todas essas imagens possuem valor duplo: representativo (porque representam 

personagens das narrativas, bem como cenas das histórias narradas) e simbólico (em The 

Picture of Dorian Gray, o quadro do protagonista simboliza primeiramente a sua vaidade e 

posteriormente a sua degenerescência). Nos contos de Poe e de Christie, as imagens das 

heroínas no quadro e no espelho, respectivamente, possuem valor ideológico e simbolizam a 

resignação das esposas em relação às atitudes de seus maridos. Por se tratarem, mesmo no 

caso dos retratos, de imagens especulares dos personagens, essas imagens não possuem valor 

de signo, pois, como Eco afirma, para ser signo a relação entre objeto e imagem deve existir 

sem nenhuma mediação e isso não ocorre com os espelhos; não é possível produzir uma 

imagem especular na ausência do objeto; a imagem especular nunca mente, apesar de ser 

possível mentir sobre elas; “a imagem especular não é relacionável a um conteúdo” (ECO, 
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1989, p. 26); ela também não é independente do meio no qual é modulada (o espelho); enfim, 

ela não pode ser interpretada (no entanto o objeto que gera a imagem no espelho pode). 

Diversas obras literárias se utilizam do espelho e do retrato como fonte de poder 

sobrenatural em suas narrativas: Alice Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, onde 

Alice adentra o mundo de inversão do espelho; The Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde, 

em que a arte mascara o avanço da velhice e da degradação moral; The Oval Portrait, de Poe, 

onde a arte consome a vida; ou In a Glass Darkly de Agatha Christie, onde uma visão através 

do espelho muda completamente a vida de três pessoas; a presença do espelho, bem como da 

imagem especular, nunca deixa de ser de interesse da literatura. 

 Em Alice Through the Looking Glass, o espelho é tratado a partir da curiosidade 

infantil, como podemos perceber no trecho citado abaixo: 

 
I’ll tell you all my ideas about the looking-glass. First there’s the room you 
can see through the glass – that’s just the same as our drawing-room, only 
the things go the other way. I can see all of it when I get upon a chair – all 
but the bit behind the fireplace. Oh! I do wish I could see that bit!  I want so 
much to know whether they have a fire in the winter: you never can tell, you 
know, unless our fire smokes, and then smoke comes up in that room too – 
but that may be only pretence, just to make it look as if they had a fire. Well 
then, the books are something like our books, only the words go the wrong 
way: I know that, because once I’ve held up one of our books to the glass, 
and then they hold up one in the other room. (CARROLL, 2000, p.131)131. 

 

O espelho representa, nesse contexto, a inversão do mundo. Apesar de parecer exatamente 

igual ao nosso, o mundo do espelho, como o denomina Alice, não vê as coisas acontecerem da 

mesma forma. O tema da inversão, recorrente na literatura de Carroll, é o próprio tema de 

Alice Through the Looking Glass, e o autor: 

 

Lembra com freqüência a oposição básica, especular, entre dois universos: 
Alice anda no sentido inverso para encontrar a Rainha Vermelha; Alice e a 
Rainha correm o máximo para ficar no mesmo lugar; a Rainha oferece 
biscoitos secos para matar a sede de Alice; a Rainha Branca grita de dor 
antes de se picar no dedo; o mensageiro Hatta cumpre a sentença antes do 
julgamento; o mensageiro Haigha grita no ouvido do Rei Branco para contar 

                                                 
131  Eu te contarei todas as minhas idéias sobre o espelho. Em primeiro lugar, existe a sala que a gente vê do 
outro lado do espelho – é igualzinha à nossa sala de visitas, só que ao contrário. Posso ver tudo quando subo em 
cima de uma cadeira, tudo, fora aquele pedaço que está por trás da lareira. Ah, queria tanto poder ver aquele 
canto! Só queria saber se eles acendem o fogo no inverno: nunca se pode ter certeza, você sabe, a não ser quando 
sai fumaça do nosso fogo, e então sai fumaça naquela sala também – mas isso pode ser só fingimento, só para 
parecer que eles também acendem o fogo. Bom, os livros são mais ou menos parecidos com os nossos, só que as 
palavras estão ao contrário. Sei disso porque uma vez levantei um livro diante do espelho e eles levantaram um 
também na outra sala.  
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um segredo; a torta tem que ser dividida antes de ser cortada, etc. (LEITE 
apud CARROLL, 1980, p.13). 

 

Nessa narrativa o espelho assume a forma mítica de um portal. Ao passar por ele, Alice se 

liberta: não é mais necessário seguir as convenções da sociedade; naquele outro mundo, ela 

pode seguir a sua imaginação, as coisas podem acontecer ao contrário e de forma 

inexplicável. Esse conceito de espelhos como portal entre o mundo da realidade e o 

sobrenatural também veio de épocas remotas. Antigamente, era comum cobrir os espelhos de 

uma casa em que uma morte tivesse acontecido, até que o corpo fosse levado para o enterro. 

Dizem que se, por relance, o corpo passasse diante de algum espelho, o morto permaneceria 

na casa, pois o espelho poderia se apoderar do seu espírito. 

Esse tema da inversão, magistralmente exemplificado por Carroll, aparece também 

nos outros textos estudados. No romance de Wilde, o retrato é tratado como um espelho: 

através dele, e somente dessa forma, o protagonista se conhece e se revela: 

   

This portrait would be to him the most magical of mirrors. As it had revealed 
to him his own body, so it would reveal to him his own soul. (WILDE, 2003, 
p. 136). 132 

 

O retrato-espelho simboliza a verdade e o autoconhecimento, pois é através dele que o 

protagonista toma conhecimento, além de sua própria beleza, da sua crueldade e injustiça, 

como o próprio texto trata: uma consciência, à qual, no entanto, suas ações nunca são 

subjugadas. Como Camille Paglia (1990) discute, esse “espelho” funciona de modo parecido 

com o espelho da madrasta má da Branca de Neve. Embora no conto de fadas espelho e 

madrasta tenham personalidades distintas e às vezes até opostas, enquanto Dorian e seu 

retrato partilham a mesma personalidade, estando presos um ao outro, as imagens refletidas 

tanto em um quanto no outro estão ligadas aos sentimentos de vaidade e crueldade.  

Nessa narrativa, também está presente a inversão própria do espelho, porém de uma 

forma um tanto diferente daquela proposta por Carroll em Through the Looking-Glass. 

Depois que Basil Hallward termina o retrato de Dorian Gray, este, de certa forma, aprisiona a 

sua alma, transformando o homem na pintura e a pintura no homem. O próprio personagem 

afirma: “There is something fatal about a portrait. It has a life of its own” (WILDE, 2003, 

                                                 
132 Este retrato seria para ele o mais mágico dos espelhos. Assim como havia revelado o seu próprio corpo, 
também lhe revelaria a sua própria alma.  
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p.148)133. Todos os retratos, de certa forma, aprisionam o retratado e tomam a sua vida: neles 

“há sempre um esmagamento do tempo: isso está morto e isso vai morrer” (BARTHES, 1984, 

p. 142).  No romance de Wilde é o retrato quem envelhece, enruga e carrega as marcas das 

ações que o homem exerce, mas através das quais nunca se satisfaz nem se preenche, pois o 

verdadeiro possuidor das experiências é o quadro. Tudo a que se dedicava – suas coleções, 

seus estudos, sua própria casa – não passava de meios para tentar esquecer sua condição de 

retrato de si mesmo. Dorian não obtinha mais nenhum prazer e precisava constantemente 

voltar ao quarto fechado no sótão onde estava o seu retrato, que absorvia toda a sua energia e 

sobre o qual não conseguia parar de pensar: Dorian cultuava o seu retrato como se fosse um 

Deus, e se tornava assim devoto e sacerdote de sua própria imagem. 

O retrato da jovem esposa do pintor em The Oval Portrait de Poe exerce uma função 

extremamente parecida com a do retrato de Dorian Gray – o aprisionamento do retratado: 

 

And then the brush was given, and then the tint was placed; and, for one 
moment, the painter stood entranced before the work which he had wrought; 
but in the next, while he yet gazed he grew tremulous and very pallid, and 
aghast and crying with a loud voice, 'This is indeed Life itself!' turned 
suddenly to regard his beloved:--She was dead!" (POE, 1984, p. 484). 134 

 

A admiração do pintor por sua obra é tão grande que este não consegue perceber nada além 

dela. Enquanto em O Retrato de Dorian Gray o homem se torna a pintura, explicitando uma 

relação entre um homem e sua própria imagem, aqui o humano deixa de existir para que o 

quadro possa ser criado, no entanto ambos tratam da escravização do homem pela obra de arte 

– seja esse humano modelo ou artista.  

Dentre todas as características do retrato descrito por Poe, a que mais chama a atenção 

do narrador são os olhos da jovem retratada. Olhos que parecem reais e que contemplam 

aquele que olha o quadro de forma a fazer com que o narrador acredite estar vendo uma 

pessoa, e não uma pintura. Tomando os olhos como “espelhos da alma”, modo como são 

considerados popularmente, pode-se afirmar que é através deles que percebemos a alma 

roubada da jovem e aprisionada no retrato. Utilizando a terminologia desenvolvida por 

Barthes podemos dizer que os olhos pintados no retrato oval constituem o punctum do quadro, 

                                                 
133 Há algo de fatal num retrato. Ele tem vida própria. 
134 Então foi dada a última pincelada e feito o último retoque, por um momento o pintor ficou extasiado diante de 
sua obra; mas, em seguida, enquanto ainda a contemplava, começou a tremer e empalideceu, e apavorado, gritou 
em voz alta 'Isto é realmente a própria vida!', virou-se subitamente para contemplar a sua amada: - ela estava 
morta! 
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pelo menos para o narrador, como ele mesmo nos leva a crer: um detalhe que o mortifica, 

“uma espécie de extracampo sutil, como se a imagem lançasse o desejo para além daquilo que 

ela dá a ver” (BARTHES, 1984, p. 89).   

O tema da inversão ainda é explorado nesse pequeno conto de uma forma diferente 

daquela apresentada nas narrativas discutidas anteriormente: o pintor representa uma inversão 

de valores ao sacrificar sua amada esposa em prol de sua arte, transformando-a em objeto.  

O espelho, em In a Glass Darkly, exerce uma função bastante distinta das já 

discutidas: ele é um mediador entre presente e futuro, levando o próprio narrador a 

questionar-se “are the past and the future all one?” (CHRISTIE, 1984, p. 189) 135, mas sem 

perder a sua principal característica constitutiva – a inversão. Como já afirmamos, o 

protagonista acredita que teve uma premonição de que alguém assassinaria uma jovem através 

de um espelho: 

 

Well, I’d just got to the stage of tying my tie. I was standing in front of the 
glass. I could see my own face and shoulders and behind them the wall of 
the room – a plain stretch of wall just broken in the middle by a door – and 
just as I had finally settled my tie I noticed that the door was opening (…) I 
just watched the door swing slowly open – and as it swung I saw into the 
room beyond. It was a bedroom – a larger room than mine – with two 
bedsteads in it, and suddenly I caught my breath. For at the foot of one of 
those beds was a girl and round her neck were a pair of man’s hands and the 
man was slowly forcing her backwards and squeezing her throat as he did 
do, so that girl was being slowly suffocated. (…) And on the wall behind me, 
the wall reflected in the glass, there was only a large Victorian mahogany 
wardrobe. No open door – no scene of violence. I swung back to the mirror. 
The mirror reflected only the wardrobe…(CHRISTIE, 1984, pp. 182,183). 
136 

 

Mais tarde descobre que se tratava do seu próprio reflexo e que tinha cometido um erro por 

causa da característica especular da inversão: o protagonista acreditava que o suposto 

assassino possuía uma cicatriz no lado esquerdo da face, quando, no fim da trama. 

                                                 
135 Serão o passado e o futuro uma coisa só? 
136 Bem, eu havia acabado de começar a dar o nó em minha gravata. Eu estava de frente para o espelho. Podia 
ver meu rosto e ombros e atrás deles a parede do quarto – uma parede vazia com apenas uma porta no meio – 
assim que terminei de arrumar minha gravata percebi que a porta estava se abrindo. (…) Fiquei olhando a porta 
que se abria lentamente, revelando o quarto contíguo.  
Era um quarto maior que o meu, com duas camas. E, de repente, fiquei sem ar, pois ao pé de uma das camas 
havia uma jovem e em volta de seu pescoço um par de mãos masculinas apertava sua garganta forçando-a a se 
curvar para trás, fazendo com que ela sufocasse lentamente.  
(…) e na parede atrás de mim, aquela refletida pelo espelho, havia apenas um grande armário vitoriano. 
Nenhuma porta aberta. Nenhuma cena de violência. Virei-me rapidamente para o espelho. Ele refletia apenas o 
armário. 
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Descobrimos que o homem que ele tinha visto na premonição do espelho era, na verdade, ele 

mesmo, e que a cicatriz que incriminou o noivo da jovem era a cicatriz de sua face direita.  

 Esse espelho, como as imagens especulares presentes nas outras narrativas aqui 

estudadas, também é intermediário do evento sobrenatural que desencadeia a trama, e, do 

mesmo modo que elas, cria um duplo daquele que nele se olha: o jovem que tem a 

premonição através do espelho é, ao mesmo tempo, um outro, que comete o crime, e um 

mesmo, que tenta evitá-lo. Contrariamente ao que acontece com Dorian Gray, cuja imagem 

especular o impulsiona a cometer crimes e atrocidades, como no momento em que assassinou 

seu amigo Basil, neste conto o espelho impede que o narrador cometa o assassinato de sua 

esposa. 

 O espelho, em Christie, apresenta ainda uma relação com a expressão da língua 

inglesa “skeletons in the closet” 137 que significa “a source of shame or disgrace that is kept 

secret” 138: ao olhar de volta para o espelho, após a visão da jovem sendo assassinada, o 

narrador vê apenas o armário, que prenuncia a desgraça (ou quase-desgraça que não deixa de 

ser fonte de vergonha e arrependimento) que acontecerá no futuro e reforça a reflexão do 

protagonista a respeito das dimensões temporais: nesse momento, passado e futuro são uma 

coisa só: ele já esconde em seu armário os esqueletos que guardará no futuro. 

 

3.2 O Duplo 

 

Outro tema que permeia os textos estudados é a criação de um duplo dos personagens 

a partir da imagem especular. De forma parecida com a descrita por Machado de Assis em O 

Espelho, os personagens das narrativas estudadas trazem “duas almas consigo: uma que olha 

de dentro pra fora, outra que olha de fora pra dentro” (ASSIS, 2009). Como o próprio autor 

explica: 

 

  “A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos 
homens, um objeto, uma operação. [...] Está claro que o ofício dessa segunda 
alma é transmitir a vida, como a primeira; as duas completam o homem, que 
é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, 

                                                 
137 Esqueletos no armário. 
138 Uma fonte de vergonha ou desgraça que é guardada em segredo. 
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perde naturalmente metade da existência; e casos há, não raros, em que a 
perda da alma exterior implica a da existência inteira.” (ASSIS, 2009).  
 
 

Em Wilde, essa alma exterior fica caracterizada pelo retrato de Dorian Gray, pintado por 

Basil: sem essa outra “metade” o protagonista do romance não pode existir, e é somente a 

partir dela que ele se define como pessoa. Em Poe, temos a arte como alma exterior do artista, 

que não pode abrir mão dessa metade constituinte, e acaba tendo que abrir mão de sua jovem 

esposa. Em In a Glass Darkly, o narrador consegue se desvencilhar de sua alma exterior que 

era o ciúme, pois como afirma Machado, a alma exterior possui “uma natureza mudável” 

(ASSIS, 2009), podendo ser trocada em determinados períodos da vida.  

São exatamente essas almas exteriores que constituem o que aqui denominamos o 

duplo. Nessa perspectiva o duplo 

 

É algo que, tendo sido originado a partir de um indivíduo, adquire qualidade 
de projecção e posteriormente se vem a consubstanciar numa entidade 
autônoma que sobrevive ao sujeito no qual fundamentou a sua gênese, 
partilhando com ele uma certa identificação. Nesta perspectiva, o DUPLO é 
uma entidade que duplica o “eu”, destacando-se dele e autonomizando-se a 
partir desse desdobramento. Gera-se a partir do “eu” para de imediato, dele 
se individualizar e adquirir existência própria. (CEIA, 2005). 

 

Esse “outro” pode apresentar características positivas, como acontece em The Picture of 

Dorian Gray, onde o modelo e o seu duplo vivem em perfeita simbiose: todas as ações do 

protagonista são refletidas no retrato, que, em nenhum momento, se contrapõe ao modelo; ou 

aspectos negativos, como percebemos em In a Glass Darkly, que resultam de uma não 

correspondência de características entre o “real” e o “outro”: o fato de o narrador realmente 

amar sua esposa não impede que o seu duplo tente assassiná-la. O duplo apresenta, ainda, uma 

forte relação com a morte: por corresponder a uma duplicação do “eu”, pode ser usado como 

uma ferramenta na tentativa de enganar a morte do próprio sujeito. Em The Oval Portrait, a 

jovem esposa morre assim que o seu duplo é concluído, no entanto, apesar de morta, continua 

existindo na figura do seu duplo, eternizado no retrato.  O mesmo acontece em The Picture of 

Dorian Gray: após a morte de Dorian o retrato retorna à sua forma original e perpetua a 

existência do modelo. 

 O duplo também pode ser exógeno, ou seja, um duplo formado externamente ao “eu”, 

que não é mais uma extensão, sombra ou fantasma que assombra e inquieta o “eu”, mas sim 

um duplo com o qual o “eu” se identifica, no qual reconhece as suas próprias características 

essenciais, que se torna um espelho de si mesmo. É o caso de duplos famosos tais como o 
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Golem, um ser artificial mítico, associado à tradição mística do judaísmo, particularmente à 

Cabala, que pode ser trazido à vida através de um processo mágico; a estátua esculpida e 

animada por Pigmaleão, na peça em que Bernard Shaw (1957) retoma o mito grego; e o ser 

artificial criado pelo Dr. Frankenstein, à imagem e semelhança do homem, no célebre 

romance de Mary Shelley (1984).  

 Nos textos do nosso corpus, no entanto, percebemos que o duplo não representa uma 

tentativa do homem de promover-se ao status de “criador”, mas de uma imagem que beira o 

convencional: a pintura, em sua representatividade, e o reflexo de pessoas no espelho. Elas 

assumem esse status de duplo porque têm algo mais: vão além da simples representação e 

passam não só a interagir com o seu referente, como a estender no tempo uma ação que, em 

última instância, é nociva a eles: Dorian Gray não consegue mais se libertar do medo de que 

alguém descubra o seu segredo e termina por destruir a sua vida ao tentar destruir o seu 

retrato, e a jovem retratada em The Oval Portrait morre assim que o seu retrato é concluído. 

Essa quebra de limites se relaciona mais com o caráter fantástico que assumem os quadros e o 

espelho nas três narrativas, do que com os problemas ético-científicos, suscitados pelo acesso 

a conhecimentos que permitem a reprodução artificial da vida, como se vê em narrativas 

como Blade Runner (SCOTT, 1982) e I Robot (PROYAS, 2004) e religiosos, como 

percebemos na narrativa de Mary Shelley onde  

 

 
O artificial, ainda que duplo do humano é sempre e em qualquer 
circunstância entendido enquanto “outro” e apresentado como algo de 
pecaminoso ou ilegítimo. Por outro lado, o “outro” representa por norma a 
superação física e material do humano. (FIGUEIREDO, 2008, p. 5). 

 

Esse viés fantástico permitiu a antecipação em mais de um século dessa discussão ética e 

mostrou como, na ficção, sempre foi possível pôr em cheque as atitudes humanas através das 

reações que pode despertar no homem o contato com sua própria imagem.  

O conto In a Glass Darkly apresenta um duplo bastante atípico, no entanto, pois além 

de aparecer somente em alguns momentos da narrativa, como nas visões através do espelho, e 

ficar escondido sob um aparente ciúme “normal” pela esposa, ele não perpetua a vida do seu 

modelo, nem tenta enganar a morte, como nas outras narrativas estudadas, nem é prejudicial 

ao seu “modelo”. O duplo é, de fato, eliminado pelo protagonista no final da narrativa, quando 

este afirma: “One thing died that night – the devil of jealousy that had possessed me so 
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long…” (CHRISTIE, 1984, p. 189) 139 e é só a partir dessa eliminação que o “modelo” toma 

conhecimento de que este duplo existia: até então o narrador acreditava ter visto outra pessoa 

no espelho, confundido pela característica especular da inversão. 

Todas essas tentativas de criação de duplos, clones ou seres que reproduzem o homem 

artificialmente apontam para o seu desejo de gerar a vida por seus próprios meios, sem 

submeter-se a arbitrariedade da natureza. Os fracassos que acompanham essas experiências 

nas narrativas que as apresentam, assim como nos três textos que estudamos aqui apontam 

para a impossibilidade de satisfazermos esse desejo antigo, o que aparece na tela de Magritte, 

não por outro motivo intitulada A Reprodução Proibida. 

 

 
Figura 3 La Reproduction Interdite. 
Fonte: (Magritte, 1937) 

                                                 
139 Uma coisa morreu naquela noite – o terrível ciúme que me possuiu por tanto tempo… 
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 O espelho é um elemento fantástico por natureza e introduz nos três contos aqui 

estudados o evento sobrenatural: a visão do narrador em In a Glass Darkly; a inexplicada 

apropriação da alma da modelo em The Oval Portrait; o mágico não-envelhecimento do 

jovem protagonista em The Picture of Dorian Gray; todos esses momentos em que o 

fantástico permeia a trama são mediados pela imagem em regime especular. No entanto, esse 

objeto tão intrinsecamente interessante, também acaba por gerar um interesse policialesco nas 

narrativas. Como já afirmamos, a própria especulação, termo-chave para a investigação 

policial, deriva do latim speculum e é a partir das especulações dos narradores nos contos de 

Christie e Poe, e de todos os personagens do romance de Wilde, juntamente com o interesse 

do leitor em desvendar o mistério que cada uma dessas narrativas representa, é o que lhes 

confere um caráter policial. 

 Dostoievsky afirma sobre Poe: “se ele é fantástico, só é superficialmente” (apud 

TODOROV, p. 162) e nos apropriamos dessa afirmação para nos referirmos aos três textos do 

nosso corpus: se eles, por um lado, se enquadram no gênero fantástico, não é por falta de 

racionalidade, mas sim por excesso dela. Esses textos não se limitam às explicações naturais, 

pois nesse caso, seria preciso aceitar as coincidências na organização da vida, mas ao fazerem 

acreditar que todos os eventos são determinados, precisam admitir também as causas 

sobrenaturais, assim “não existe contradição entre os contos fantásticos e os contos de 

raciocínio” (TODOROV, 1980, p. 162), e os dois gêneros podem co-existir, como nos textos 

estudados.   
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4 A Morte 
 

Segundo Philippe Ariès, que estudou a história da morte no ocidente, os significados 

da morte mudaram durante os períodos históricos, e atualmente devido a sua superexposição 

(guerras, atentados, doenças) a morte se dessignificou: “Uma única morte é uma tragédia, 

milhões de mortes são apenas estatística” (STALIN apud GREINER, 2007, p. 13). Diferentes 

culturas enxergam este acontecimento com facetas variadas e diferentes expectativas, no 

entanto, a tentativa de explicação da morte é comum a todos os povos.  

A morte, definida de forma simplista como a ausência de vida, sempre foi uma das 

maiores preocupações do homem, que se impressiona tanto pelo o seu caráter de 

inevitabilidade, pois ninguém pode escapar desse estágio da vida, como por sua 

irreversibilidade: a não ser na ficção, ninguém pode voltar dos mortos para dividir suas 

experiências com os que aqui continuaram ansiosos e temerários. Essa definição, no entanto, 

não é suficiente: a explicação segundo a qual a morte é o que não é vida não responde 

plenamente aos nossos anseios, por mais que filósofos e poetas tenham se debruçado sobre o 

assunto. Apesar de todas as conjecturas, uma definição afirmativa da morte não pode ser 

elaborada, já que o homem nunca é capaz de vivenciar a morte física e do seio dessa 

experiência, emitir um discurso que a defina. 

Apesar dessa incapacidade de vivenciar tanto a sua própria morte física, como as 

mortes dos que o rodeiam (podendo, no máximo, estar próximo a quem morre nos seus 

últimos momentos de vida), o indivíduo vivencia várias mortes durante a vida: as fases de 

desenvolvimento, ao longo das quais o ego precisa abrir mão do poder da fase anterior para 

iniciar uma nova fase; o luto, no qual aquele que ficou sente a morte de um pedaço de si 

mesmo; e as separações, experimentadas por todos desde a infância, durante as quais ninguém 

morre de fato, mas é como se morresse: “é preciso matar o outro dentro de si, morrer para o 

outro” (BROMBERG et al., 1996, p.14). Todas essas mortes são situações de dor, ruptura, 

interrupção, desconhecido, tristeza, às vezes não tão evidentes por serem disfarçadas por 

festas e homenagens como acontece em algumas fases de desenvolvimento, como na 

passagem da infância para a adolescência, e da adolescência para a vida adulta. 

No conto In a Glass Darkly, percebemos que o protagonista vivencia várias mortes. A 

primeira delas é causada pela não concretização do amor entre ele e Sylvia quando se 

conhecem em Badgeworthy, pois o narrador acreditava que suas intenções seriam mal 
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interpretadas caso ele declarasse o seu amor pela moça. Assim, separado de Sylvia, o narrador 

foi mandado para a guerra, “praying that a bullet might end the whole miserable business” 

(CHRISTIE, 1984, p. 186) 140. A segunda morte ocorre durante a própria guerra: apesar de o 

narrador sobreviver aos horrores vivenciados durante esse período, a cicatriz que marca o seu 

rosto simboliza a morte do jovem como era até então e o nascimento de um novo homem – 

com dificuldades de se reinserir na sociedade e um ciúme exagerado de sua esposa. Por fim, 

uma parte do protagonista morre, quando, no final do conto ele tenta assassinar a esposa e 

afirma: “One thing did die that night – the devil of jealousy that had possessed me so long...” 

(CHRISTIE, 1984, p. 188) 141. 

 Em The Picture of Dorian Gray, presenciamos um outro tipo de morte que também 

não é efetiva, mas que não é comum a todos, a psicose: “uma forma de autodestruição contra 

o ego, a consciência declarando-se não-existente, mesmo que não tenha morrido 

concretamente” (BROMBERG et al., 1996, p. 29). Na psicose, o sujeito pode confundir o eu 

com o outro, e nessa confusão, o sujeito que tinha a intenção de matar o outro termina por 

matar a si próprio, como acontece com Dorian Gray: na intenção de eliminar o seu duplo ele 

termina provocando a sua própria morte. Essa atitude pode estar, na verdade, vinculada a uma 

necessidade de se eximir da culpa dos atos cometidos anteriormente através de uma 

autopunição, uma tentativa do sujeito de se punir antes que um outro o faça, já que o maior 

medo do personagem era que alguém descobrisse os seus segredos. Para não ser descoberto e 

punido, a única alternativa que preserva o seu sentimento de onipotência é o suicídio, pois 

através desse ato o protagonista passa a se sentir senhor da vida e da morte. 

 Em The Oval Portrait, a moça retratada por seu marido vive uma situação dolorosa 

(de ruptura da vida de solteira para a vida de casada e todas as novas obrigações e 

comportamentos que assumirá a partir de então) e apresenta uma ambigüidade em relação à 

morte: enquanto ama seu marido e quer estar em sua companhia o máximo de tempo possível, 

percebe que sua vida se esvai enquanto posa para o seu retrato.  

 O homem é o único ser que tem consciência de que vai morrer e esse conhecimento 

implica numa influência da morte sobre o indivíduo durante toda a vida, que pode ser 

percebida através das representações que o homem faz da morte. Essas representações são 

pessoais e variam de acordo com o contexto cultural, religioso e filosófico no qual o indivíduo 

está inserido. Assim, podemos notar que pessoas diferentes representam a morte de maneiras 

                                                 
140Rezando para que uma bala pusesse fim àquela tristeza. 
141 Uma coisa morreu naquela noite – o ciúme monstruoso que me possuía há tanto tempo... 
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diversas com personificações, qualidades e formas distintas: a morte como limite, como 

sabedoria, como novo começo, como fim.  

 O conhecimento do fato de que vai morrer é importante ainda para que o homem 

decida como vai viver: a certeza da finitude impulsiona a humanidade a gozar a vida – carpe 

diem – aproveitar ao máximo o que a vida oferece hoje e estar preparado caso a morte chegue 

e o amanhã, não. Dorian Gray, ao tomar conhecimento de que será eternamente jovem, toma a 

atitude contrária: quer gozar a vida, experimentar, mas de uma forma hedonista, buscando o 

prazer individual e imediato, e termina dominado por impulsos autodestrutivos. 

 

4.1 A morte como pulsão 
 

 De acordo com O Vocabulário da Psicanálise, uma pulsão é um: 

  

Processo dinâmico que consiste numa pressão ou força (carga energética, 

fator de motricidade) que faz o organismo tender para um objetivo. Segundo 

Freud, uma pulsão tem a sua fonte numa excitação corporal (estado de 

tensão); o seu objetivo ou meta é suprimir o estado de tensão que reina na 

fonte pulsional; é no objeto ou graças a ele que a pulsão pode atingir a sua 

meta. (LAPLANCHE; PONTALIS, 1995, p. 394). 

  
 É uma energia interna da qual o indivíduo não pode escapar ou proteger-se, como acontece 

com as excitações externas, e que propulsionam o funcionamento do aparelho psíquico. 

 As pulsões de morte, uma categoria fundamental de pulsões, que se contrapõem às 

pulsões de vida, são descritas no quadro da última teoria freudiana das pulsões. Essas pulsões 

de morte “tendem para a redução completa das tensões, isto é, tendem a reconduzir o ser vivo 

ao estado anorgânico” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1995, p. 407). Essas pulsões tenderiam 

inicialmente à autodestruição pelo fato de serem voltadas para o interior do indivíduo, 

podendo, secundariamente, voltar-se para o exterior na forma de pulsão de agressão ou de 

destruição. No ser humano, encontramos as pulsões de morte sempre associadas com as 

pulsões de vida, e, se consideramos que o ódio associado às primeiras e o amor associado às 

últimas são extremos, perceberemos uma gama de sentimentos tais quais a destrutividade, a 
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inveja, a ambição exagerada, o desrespeito, a indignidade, a corrupção, a desumanidade, a 

guerra, em um extremo; e a solidariedade, o vigor, a dignidade, a preocupação com o bem 

(tanto de si mesmo quanto dos outros), o aproveitar e tornar a vida possível para todos, no 

outro extremo.  Essas atitudes em relação à vida co-existem, articulando-se e opondo-se entre 

elas; nunca são vistas isoladamente, como podemos notar nas atitudes dos personagens dos 

contos In a Glass Darkly e The Oval Portrait.  

As duas esposas descritas nos contos apresentam como pulsão de vida a vontade de 

continuar vivendo do mesmo modo como faziam antes, com seus maridos e suas atividades 

diárias, motivadas pelo amor (Eros/Pulsão de vida) que sentem. No entanto, ao mesmo tempo, 

apresentam como pulsão de morte a resignação em estar ao lado de pessoas que as 

prejudicam: no caso de Sylvia, um marido que a agrediu e tentou matá-la, e no caso da outra 

mulher, um marido que, mesmo involuntariamente, a assassinou em prol de sua arte.  

Os dois maridos, por sua vez, demonstram mais obviamente as pulsões de morte: a 

agressividade, fator marcante nos dois personagens, é demonstrada, por um lado, pelas 

atitudes do protagonista de In a Glass Darkly em relação à sua esposa e pelo seu ciúme 

exacerbado que se torna autodestrutivo, prejudicando a sua convivência na sociedade; e por 

outro lado, pelo fato de que, mesmo que inconscientemente, o pintor do outro conto impõe 

sua vontade sobre a da esposa e a assassina. No entanto, o narrador/protagonista do conto de 

Christie não passa ao ato, não comete o assassinato de sua esposa, demonstrando assim as 

suas pulsões de vida – acontece nesse momento um processo parecido com o de pessoas que 

tentam se suicidar fantasiando em “morrer só um pouco” (KOVÁCS, 1992, p. 4) para que o 

outro sinta sua falta. Ao matar a esposa “só um pouco” o homem restaura o amor (Eros) que 

sente por ela e percebe a falta que ela lhe faria. No pintor, as pulsões de vida existem na 

capacidade que ele possui de criar nova vida através de sua arte. 

 O personagem Dorian Gray, em The Picture of Dorian Gray, também demonstra, em 

sua personalidade, a co-existência das pulsões de morte e das pulsões de vida: as pulsões de 

morte aparecem de forma clara nas suas atitudes cruéis e agressivas em relação a personagens 

por quem inicialmente sentia afeto, dentre eles Sibyl e Basil, e ainda na tentativa de destruir o 

seu próprio retrato; as pulsões de vida podem ser observadas na sua tentativa de preservação 

da juventude – não necessariamente da vida, pois o que ele pretendia era prolongar ao 

máximo a sua beleza, força e os prazeres típicos dessa fase da vida, e não a velhice, com suas 

perdas e dores. 
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4.2 A morte como desejo 
 

 Alguns dos personagens de The Oval Portrait e The Picture of Dorian Gray, no 

entanto, apresentam um desequilíbrio entre as pulsões de morte e as pulsões de vida. Esse 

desequilíbrio gera um impulso autodestrutivo que faz com que esses personagens passem a 

desejar a própria morte. 

 A atitude universal de todos os seres humanos diante da morte é o medo, que pode se 

apresentar sob diversas formas e dimensões. Um dos modos comuns de apresentação do medo 

da morte é o medo da extinção que diz respeito à ameaça do desconhecido, do não-ser, e à 

própria extinção em si. Para alguns, no entanto a morte não tem a conotação de fim, como no 

ponto de vista psicanalítico, de uma morte como retorno ansioso ao inorgânico, assim, a 

morte pode ser um momento a ser encarado com tranqüilidade, e às vezes até felicidade: um 

momento de transição para um estado mais vivo, um novo começo, como as outras mortes 

que tantas vezes experimentamos no decorrer da própria vida: para iniciar a adolescência, 

precisamos abrir mão da infância, e, para ingressar na vida adulta, precisamos abandonar a 

adolescência – assim, a morte concreta seria apenas mais um desses momentos de transição, 

uma etapa adicionada à vida. Dessa forma, esses personagens não vivenciam o medo da 

extinção diante da morte pela certeza de eternização que experimentam com a feitura de seus 

retratos.   

 A esposa do pintor em The Oval Portrait precisa morrer para que possa ser eternizada 

na pintura – a sua vida como era até então se encerra; no entanto, uma vida completamente 

nova surge. Essa nova vida nos parece desejada, até certo ponto, pela resignação com que a 

esposa continua posando para o seu retrato, mesmo percebendo que se esvazia de vida 

enquanto o retrato a recebe. Ao deixar de lado as suas próprias vontades para realizar os 

desejos do marido, é como se já estivesse morta, mas tivesse se esquecido de morrer: ela 

experimenta uma morte em vida, pois está tão acuada pela personalidade “passionate” e 

“austere” (POE, 1984, p. 484) 142 do marido que desiste de viver para que ele realize o seu 

desejo de pintá-la: “ser morto é uma forma extrema de submissão, assim como matar é uma 

forma de agressão” (KOVÁCS, 1992, p. 174). A morte por amor era muito popular no século 

XIX, tão comum que deu origem à expressão “morrer de amor” que utilizamos ainda hoje: 

sacrificar-se por amor era considerado belo, sublime, um modo de reencontrar a pessoa amada 

e não mais precisar separar-se dela durante toda a eternidade, passando assim a ser desejada – 
                                                 
142 Apaixonada e austera. 
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como o pintor já tinha na sua arte uma esposa, esse é o modo que a jovem encontra para não 

mais precisar dividi-lo com ninguém: tornar-se arte. 

 Dorian Gray também acaba por desejar a morte. Quando Basil termina o retrato que 

fez do amigo, este deseja trocar de lugar com o retrato, assim, ele deseja, de certa forma, abrir 

mão da própria vida, tornando-se uma figura inanimada para poder continuar jovem. Mas o 

seu impulso autodestrutivo não termina aí – no final da trama ele intenta destruir o retrato 

com o qual desejou trocar de lugar, e conseguiu – desejando, mesmo que inconscientemente, 

mais uma vez a sua própria morte. 

 

4.3 Morrer através da imagem 
 

Segundo a mitologia, Tânatos é o deus da morte. O seu nome tem raiz indo-européia e 

significa “dissipar-se, extinguir-se, tornar-se sombra” (FRISK, apud BRANDÃO, 1991, p. 

399) – o sentido de morrer veio mais tarde, causado talvez por uma má-interpretação dos 

gregos:  

 

Morrer, no caso, significa ocultar-se, ser como uma sombra, uma vez que na 
Hélade, o ‘morto’ tornava-se eídolon (v.), um como que retrato em sombras, 
um corpo insubstancial, uma projeção por vezes do corpo inteiro do extinto. 
(BRANDÃO, 1991, p. 399). 

 

Essa metáfora dos retratos é hiperbolizada pela ficção e, nos textos de Wilde e Poe, podemos 

perceber que, ao morrer, Dorian e a jovem esposa do pintor, respectivamente, transformam-se 

literalmente em retratos. No texto de Christie, por sua vez, a projeção de corpo inteiro de 

Sylvia e de seu marido é capaz de salvá-la da morte.  

Além de sempre ligadas ao evento sobrenatural, como discutimos no capítulo anterior, 

as imagens do espelho (ou do retrato) presentes nos três textos do nosso corpus, estão também 

ligadas ao tema da morte. É uma tentativa da espécie humana tentar atribuir um significado à 

morte, tanto para nos proteger do desconhecido, como para nos proteger da própria morte. 

Assim, a seguir, analisaremos os possíveis significados das mortes (ou quase morte, no caso 

de In a Glass Darkly) nos textos estudados. 
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Durante a narrativa de The Picture of Dorian Gray o leitor presencia diversos tipos de 

morte: o suicídio de Sibyl Vane, logo no ínicio; o assassinato do artista Basil Hallward, 

posteriormente, cometido por Dorian; e a morte do protagonista Dorian Gray, causada por ele 

mesmo, mas que não pode ser considerada como um suicídio. Estas são algumas das 

configurações da morte nesse texto – nos três casos a morte teve uma relação com o retrato 

pintado por Basil.  

 O suicídio de Sibyl Vane constitui um ato de subversão por si só, tendo em vista que a 

longevidade é um objetivo comum à maioria das pessoas na nossa sociedade – assim, “o 

individuo que atenta contra a sua vida, atenta contra a sociedade” (KOVÁCS, 1992, p. 172) 

sem falar nas implicações religiosas desse ato, sobretudo em uma época de moralismo tão 

exacerbado como a vitoriana. O personagem também comete um atentado contra o desenrolar 

da narrativa: enquanto todos se resignavam a obedecer aos desejos de Dorian, ela se recusou a 

exercer o papel para o qual tinha sido designada – o de atriz, um papel que naquele momento 

lhe parecia menor do que ela mesma enquanto mulher apaixonada. Assim, sua morte pode ser 

vista como uma tentativa de conservação de certos aspectos do eu, e não de destruição. 

Durante a conversa que tem com Dorian, no teatro, após a sua apresentação medíocre, ela já 

havia morrido junto com todos os personagens que já havia representado, pois a atriz nela já 

estava morta, apenas temporariamente viva. Logo após a discussão com Sibyl, Dorian, assim 

como o leitor, toma conhecimento de que o retrato havia se alterado: “there was a touch of 

cruelty in the mouth” (WILDE, 2003, p. 116) 143. Mesmo não sabendo ainda o que tinha 

realmente acontecido com a atriz, Dorian já sentia as conseqüências de sua crueldade através 

do retrato.  Decide ser bom, para que o seu retrato não seja mais modificado por suas ações, 

mas após uma visita de Henry no dia seguinte, logo muda de idéia. Assim, aquela morte 

representada em seu retrato, e não em seu rosto, acaba por incentivar Dorian a ser cruel, pois 

as marcas de suas ações nunca poderiam ser vistas a não ser no retrato – e este ficará 

escondido, longe das vistas de todos. Nesse sentido, o retrato que absorve os pecados de seu 

modelo pode ser visto como uma alegoria da hipocrisia que se pratica nos regimes de forte 

moralismo, como a Inglaterra da rainha Vitória. Dorian sente-se livre para colecionar seus 

atos de crueldade porque, mesmo que desconfiem de sua culpa, ele poderá negá-los, uma vez 

que não traz no rosto os efeitos inevitáveis das grandes comoções. 

 Vinte anos depois, ao revelar o seu segredo e o seu retrato a Basil, Dorian é motivado 

pelo próprio retrato a assassinar o pintor, “as though it had been suggested to him by the 

                                                 
143 Havia um quê de crueldade em sua boca. 
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image on the canvas, whispered into his ear by those grinning lips” (WILDE, 2003, p. 199)144. 

É como se tanto Dorian como o seu duplo acreditasse que Basil era o responsável pelas suas 

condições: o primeiro enquanto retrato de si mesmo, e o segundo condenado a carregar as 

marcas das desgraças cometidas pelo outro; e acreditassem também que a morte do pintor 

daria fim aos problemas que experimentavam, no entanto isso não acontece. Aplicam-se a 

Dorian Gray, no momento em que decide assassinar o amigo, a atitude infantil do assassino, 

que vemos na reflexão de Christie em Crooked House através do Comissário Hayward: 

 

The brake that operates with most of us doesn’t operate with [murderers]. A 
child, you know, translates desire into action without compunction. A child 
is angry with its kitten, says ‘I’ll kill you’, and hits it on the head with a 
hammer – and then breaks its heart because the kitten didn’t come alive 
again!... [Gradually most children learn to know and feel what is right and 
wrong.] But some people, I suspect, remain morally immature. They 
continue to be aware that murder is wrong, but they do not feel it… 
Murderers are set apart, they are ‘different’ – murder is wrong – but not for 
them – for them it is necessary – the victim has ‘asked for it’, it was ‘the only 
way’ (Apud BARGAINNIER, 1980, p. 119).145 

 

A imaturidade moral e o egoísmo, típicos da fase infantil, nunca são superados por Dorian, 

que decide corrigir os seus problemas pessoais às custas das vidas dos que estão ao seu redor, 

como Basil e Sibyl. Essa infantilidade é sempre representada pelo não envelhecimento do seu 

corpo, em contraposição ao retrato.  

Dorian, seguindo a tradição e os costumes ocidentais, pretende prolongar a sua vida 

(enquanto jovem, como já discutimos) ao máximo, não importando os custos para ele e para 

os outros que o cercam, o que faz com que se torne um escravo da sobrevivência: Dorian não 

obtém prazer das suas atividades diárias (suas coleções, eventos sociais, etc.) e é também 

insensível ao sofrimento (nunca se abala com nada do que acontece ao seu redor, como a 

morte de pessoas próximas ou pequenas tragédias cotidianas). O único sentimento de que é 

capaz é o medo de que alguém descubra o seu segredo. Apesar de tudo, ele não tinha a 

intenção de terminar a própria vida. Quando esse medo ganha proporções gigantescas, 

                                                 
144 Como se houvesse sido sugerido pela imagem na tela, sussurrado em seu ouvido por aqueles lábios 
maliciosos. 
145 O freio que opera na maioria de nós, não funciona nos assassinos.  Uma criança, sabe-se, transforma um 
desejo em ação sem remorso. Uma criança que está com raiva do gatinho diz ‘eu vou matá-lo’, e dá uma 
martelada na cabeça dele – depois se decepciona porque o gatinho não volta a viver!... [gradualmente a maioria 
das crianças aprende a saber e sentir o que é certo e errado.] Mas algumas pessoas, suponho, continuam 
moralmente imaturas. Elas não deixam de ter consciência de que matar é errado, mas não sentem isso… 
assassinos estão à margem, eles são ‘diferentes’ – assassinato é errado – mas não para eles – para eles é 
necessário – a vítima ‘pediu o que teve’, era ‘o único modo’.  
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atrapalhando a sua própria sobrevivência, Dorian decide destruí-lo, para não destruir a si 

próprio. Mas ao cortar a tela, com a mesma faca que utilizou para assassinar Basil, termina 

acidentalmente provocando a sua própria morte – ao tentar eliminar o seu duplo, termina 

sendo assassinado por ele – e o retrato retoma a forma que possuía no dia em que foi 

terminado.  Acontece o que é denominado por Kovács como “para-suicídio” ou suicídio 

inconsciente: “atos que não se expressam de modo explícito e manifesto, e sim de forma 

incompleta, deslocada, simbólica, como se verifica em certos acidentes, homicídios 

provocados pela vítima e automutilações” (KOVÁCS, 1992, pp. 165, 166).  

A morte (tanto natural, quanto os assassinatos) é um dos temas preferidos de Poe: 

Todorov chega até a afirmar que “a morte assombra quase cada página de Poe” (1980, p. 

157). Essa atração, no entanto, não resulta de uma pulsão mórbida, mas de um projeto estético 

ao qual o autor se dedica e que visa à exploração sistemática dos limites. A narrativa em The 

Oval Portrait, é centrada na morte de uma jovem ao ser retratada pelo seu marido. A jovem 

não queria ser retratada, pois a coisa de que mais tinha ciúme era a arte, sua rival na disputa 

da atenção do marido. Assim que o retrato é terminado, a jovem, que ficava cada vez mais 

fraca durante a pintura, morre. Não há, nesse pequeno conto, espaço para que a modelo e o 

retrato co-existam, como em The Picture of Dorian Gray: no romance de Wilde, o retrato vai 

substituindo o seu modelo aos poucos e ganhando poder de “real” enquanto o jovem se 

esvazia de “realidade”, não sendo mais capaz de nenhum sentimento, a não ser do medo de 

que alguém descubra o seu retrato; já no conto de Poe, a morte da moça é imediatamente 

necessária, pois tão logo quanto é terminado, o retrato já é mais poderoso do que a própria 

modelo – a arte a substituiu – o marido, pintor e já tendo na arte uma esposa, como o narrador 

afirma, produziu um duplo da jovem na própria arte e já não precisa mais dela, pois o retrato 

as une e a esposa se lhe apresenta como menos interessante que a arte – uma metáfora para o 

comportamento da jovem esposa que, de certa forma, já era desde o início apenas um motivo 

artístico para o marido. 

 Em In a Glass Darkly, temos a Primeira Guerra Mundial como pano de fundo para a 

narrativa, e a partir daí pode-se pressupor a ocorrência de muitas mortes. Na narrativa são 

citadas as mortes de Charles, o primeiro noivo de Sylvia e de Neil Carslake, seu irmão. 

Nenhuma das mortes é descrita de forma pormenorizada, apenas sabe-se que os dois 

morreram em ação durante a guerra, assim como as cicatrizes que essas mortes causaram na 

sociedade não são discutidas no conto. As duas mortes exercem apenas uma função prática na 

economia da narrativa: a de Neil serve para propiciar uma reaproximação entre Sylvia e o 

narrador/protagonista, que será necessária para a continuidade da história, e para que o 
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desfecho previsto pelo evento sobrenatural – a visão no espelho – ocorra; a de Charles serve 

para justificar essa mesma reaproximação, pois já que o antigo noivo, contra quem o narrador 

havia alertado Sylvia, estava morto, não existiam mais implicações éticas impedindo que o 

narrador declarasse as suas verdadeiras intenções em relação à moça.  

Esse narrador/protagonista também participou da guerra e a sua “não-morte” se 

apresenta como interessante para a trama, tratando-se de mais um evento sobrenatural no qual 

o narrador acredita: ele desejava morrer, pois não tolerava viver sem Sylvia, mas como ele 

afirma: “there was no bullet with my name on it” (CHRISTIE, 1984, p. 186) 146 – ele estava 

predestinado a sobreviver e concretizar a profecia do espelho. No entanto, ele não escapa ileso 

da guerra: ao retornar, apresenta sintomas de dificuldade de reinserção na sociedade civil, 

como podemos perceber através do ciúme exagerado que sentia por sua esposa e de suas 

atitudes explosivas – o narrador apresenta muitas cicatrizes psicológicas e são essas cicatrizes 

que o levam a tentar assassinar sua esposa. Percebemos aí uma relação com a tragédia de 

Othello (SHAKESPEARE, 2001), o clássico do ciúme: enquanto na peça de Shakespeare o 

mouro enlouquecido pelo ciúme mata a esposa e depois tira a sua própria vida, no conto de 

Christie, o narrador ao ver no espelho a cicatriz que possui abaixo da orelha direita, 

compreende que a causa de toda aquela violência não era a esposa ou o seu comportamento, 

mas sim as suas próprias cicatrizes psicológicas que o transformaram em um outro, um 

monstruoso duplo que seria capaz de assassiná-la. A partir desse reconhecimento, ele é capaz 

de se libertar de todos os sentimentos negativos, e eliminar apenas o seu duplo, subvertendo a 

tragédia. 

A morte desse duplo faz com que o narrador acredite que todos os seus problemas 

conjugais serão resolvidos e afirma: “Sylvia and I are togheter – in the old-fashioned words – 

till death do us part. And perhaps beyound…” (CHRISTIE, 1984, p. 189)147; no entanto a 

extinção da cicatriz psicológica do marido implica na possível geração de novas cicatrizes na 

esposa, cujo ponto de vista nunca é revelado. A “quase-morte” de Sylvia cria um paradoxo na 

trama: enquanto o marido “assassina” o seu duplo, Sylvia, como existia até aquele momento, 

morre – as cicatrizes psicológicas geradas na mulher naquela cena, e mesmo pelo 

comportamento possessivo do marido, poderiam provocar o surgimento de uma nova Sylvia, 

que representa, assim como Dorian Gray, o desejo de longevidade comum à nossa sociedade. 

No entanto, as próprias opiniões de Christie sobre o casamento, como vimos anteriormente, 

não nos permitem esperar outro tipo de reação dessa personagem: não importa a qualidade da 

                                                 
146 Não havia nenhuma bala com o meu nome. 
147 Sylvia e eu estamos juntos – nas palavras antiquadas – até que a morte nos separe. E talvez além… 
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vida que levará junto ao marido a partir daquele momento, o que importa é continuar viva. 

Essa condição a transforma numa espécie de morta-viva, incapaz de ter vontade própria e 

resignada, como era típico do pensamento da época, aos desejos e caprichos do marido. 

A morte, que se configura como elemento naturalmente policial, e ponto de partida 

para muitos dos romances desse gênero, dá aos contos estudados aqui o tom policialesco 

desejado, sem, no entanto, eliminar o caráter fantástico. As mortes representadas nos contos 

não deixam de ter um certo ar de mistério-não-resolvido que beira o sobrenatural: em In a 

Glass Darkly, nada de concreto é revelado em relação a visão do espelho e do quase-

assassinato presente nessa visão, apesar da viabilidade da leitura das reações do 

narrador/protagonista como possíveis manifestações de esquizofrenia; ou de um evento 

realmente sobrenatural que visava alertar o narrador sobre o que aconteceria no futuro, o que 

faz com que o leitor, como já afirmamos, não consiga se decidir, e essa hesitação o leva a uma 

proximidade com o conto fantástico; em The Oval Portrait, a hesitação em relação a morte da 

jovem esposa do pintor também está presente e, mesmo a curiosidade e o investimento do 

narrador do conto em desvendar o mistério não é suficiente para apresentar uma explicação 

lógica; em The Picture of Dorian Gray, todas as mortes apresentam um caráter policialesco de 

investigação, no entanto,  o assassino nunca é encontrado, e a última morte, a do próprio 

Dorian, se torna um mistério ainda mais intrigante do que as outras mortes, e que também 

continuará inexplicado. 
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5 Conclusão 
 

A curiosidade é um traço comum da humanidade, que sempre buscou solucionar e 

explicar os mistérios e enigmas com os quais nos deparamos cotidianamente; o desconhecido 

sempre foi e continua sendo uma ameaça a ser superada. A literatura se insere também nessa 

perspectiva, e é contaminada pela ansiedade causada diante do desconhecido, mas no caso 

dessa ciência, não há a obrigatoriedade da explicação: no universo ficcional onde o gênero 

mistério participa, o secreto, o escondido, o incompreensível, o inexplicável, como vemos em 

In a Glass Darkly, The Picture of Dorian Gray e The Oval Portrait, pode continuar com seu 

status de mistério, sem prejuízo para o efeito da narrativa. 

 A narrativa de mistério tradicional apresenta como princípio fundamental a descoberta 

de segredos escondidos; uma solução racional é sempre encontrada e uma explicação 

satisfatória para o problema precisa ser apresentada. O mistério, nesse caso, se apresenta 

como uma atividade puramente intelectual (separação de pistas, deduções e a tentativa de 

organizar ambas em um esquema que permita desvendar o mistério, definir sua causa e 

esclarecer seu motivo). No entanto, existem também implicações de caráter não-intelectual e 

interesses inconscientes pelo gênero mistério, que nos levam a percebê-lo como um gênero 

maior, do qual a ficção de detetive participa, mas não é a única representante. Assim, 

reafirmamos que o mistério se envolve em diversos outros gêneros além da ficção de detetive, 

tais como o maravilhoso, o estranho, o fantástico; todos ligados ao sobrenatural, onde o 

mistério se manifesta de uma forma que nunca deixa de nos incomodar: mesmo depois de 

descoberto e explicado, o “segredo” nunca deixa de ser um incômodo. 

Partindo desse conceito de mistério, concluímos este trabalho destacando as diferenças 

e semelhanças que encontramos entre as obras de Christie, Poe e Wilde às quais nos 

dedicamos: apesar de haver um claro distanciamento temporal ou espacial entre esses autores, 

como pudemos perceber através de suas biografias e do contexto histórico no qual estavam 

inseridos, apontamos a trajetória de Christie e Poe, celébres autores de mistérios, como 

possível fator determinante para o surgimento de um novo gênero, que os aproxima de Wilde. 

Esse novo gênero, discutido ao longo de todo esse trabalho, e que se situa a meio-termo entre 

o policial e o fantástico, estabelece uma “chave semiótica” de leitura, que possibilita uma 

volta aos textos clássicos, como é o caso do romance de Wilde.  
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As coincidências entre os textos do nosso corpus vão além da questão do gênero 

policial-fantástico, como o denominamos, e envolvem, no plano do conteúdo, o tema da morte 

(elemento essencialmente policial); e no plano narrativo a utilização da imagem especular 

(elemento essencialmente fantástico) como recurso para a introdução do sobrenatural. Essas 

semelhanças motivaram a escolha dessas três narrativas para o nosso corpus. 

A morte, da forma como tratada por Christie, Poe e Wilde, no entanto, não constitui 

um elemento exclusivamente policial: ela é sempre apresentada por intermédio da imagem 

especular e desperta interesses que vão além daqueles privilegiados na ficção de detetives, tais 

como quem cometeu o assassinato e qual o seu motivo. Nessas obras, a morte vai além dos 

assassinatos: a trama que envolve os personagens assassinados (ou quase-assassinados) é 

construída de modo que seu interesse intrínseco constituído pelo caráter sobrenatural desses 

eventos seja maior do que a preocupação típica da ficção de detetive, que procura apontar 

quem cometeu o assassinato e qual foi o motivo. Essa sobrenaturalidade, alcançada a partir do 

uso da imagem especular como intermediária para todas as mortes apresentadas, se caracteriza 

como o eixo essencialmente fantástico do gênero híbrido que descrevemos. Esse elemento 

fantástico (imagem especular), que, no entanto, se relaciona amplamente com o trabalho de 

especulação do detetive (que deriva do latim speculum assim como a palavra espelho), por sua 

vez, não só aproxima os textos do gênero fantástico a partir da introdução do evento 

sobrenatural – a visão do narrador em In a Glass Darkly; a inexplicada apropriação da alma 

da modelo em The Oval Portrait; o mágico não-envelhecimento do jovem protagonista em 

The Picture of Dorian Gray – mas reforça ainda o caráter hibrido do gênero policial-

fantástico por gerar o interesse policialesco nas narrativas a partir do interesse (e das 

especulações) de leitores e personagens em desvendar os mistérios apresentados. 

O gênero híbrido policial-fantástico, da forma como o percebemos nesses textos, 

apesar de apresentar características comuns ao gênero policial e às ficções de detetive, não 

têm como característica essencial a presença efetiva do detetive, ou do policial, no entanto, 

uma investigação deve necessariamente ocorrer: em In a Glass Darkly e em The Oval 

Portrait, o próprio narrador exerce o papel do detetive, procurando explicações para as visões 

especulares que presenciam; em The Picture of Dorian Gray, o papel do detetive é assumido, 

de certa forma, por todos os personagens, que se indagam sobre o motivo da juventude eterna 

de Dorian Gray, e isto pode ser percebido através do medo imenso que o protagonista sente de 

que alguém consiga, por fim, desvendar o seu segredo. 

Do mesmo modo, as narrativas escolhidas, também apresentam características 

tipicamente encontradas em textos fantásticos, embora não preencham completamente os 
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requisitos definidos por Todorov (1992) para o gênero: a hesitação dos personagens em 

relação ao evento sobrenatural, tão enfatizada pelo teórico, por exemplo, deixa de ser um fator 

essencial, pois o evento sobrenatural em si, junto com a investigação velada que se 

desenvolve na trama, já caracteriza esse gênero híbrido, não sendo necessária a hesitação 

típica do gênero, nem o questionamento dos personagens quanto à natureza do evento 

sobrenatural, não importando se eles conseguem se decidir entre uma explicação voltada para 

a lógica, ou se optam por uma aceitação do fenômeno, creditando-o ao inexplicado: o que 

interessa realmente são os mistérios gerados a partir desse evento, e não o seu suposto caráter 

sobrenatural. 

A partir dessa discussão a respeito dos elementos temáticos fantásticos e policiais das 

narrativas estudadas, bem como das suas características estruturais, reafirmamos que estes 

textos, que aparentemente não se relacionam, coincidem em diversos aspectos e níveis de 

leitura, nos levando a classificá-los como participantes do gênero híbrido policial-fantástico. 
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ANEXO A – Reprodução do conto In a Glass Darkly 
 

In a Glass Darkly 
 

I've no explanation for this story. I've no theories about the why and wherefore of it. It's 
just a thing that - happened. 

All the same, I sometimes wonder how things would have gone if I'd noticed at the time 
just that one essential detail that I never appreciated until so many years afterwards. If I had 
noticed it - well, I suppose the course of three lives would have been entirely altered. 
Somehow - that's a very frightening thought. 

For the beginning of it all, I've got to go back to the summer of 1914 - just before the 
war - when I went down to Badgeworthy with Neil Carslake. Neil was, I suppose, about my 
best friend. I'd known his brother Alan too, but not so well. Sylvia, their sister, I'd never met. 
She was two years younger than Alan and three years younger than Neil. Twice, while we 
were at school together, I'd been going to spend part of the holidays with Neil at Badgeworthy 
and twice something had intervened. So it came about that I was twenty-three when I first saw 
Neil and Alan's home. 

We were to be quite a big party there. Neil's sister Sylvia had just got engaged to a 
fellow called Charles Crawley. He was, so Neil said, a good deal older than she was, but a 
thoroughly decent chap and quite reasonably well-off. 

We arrived, I remember, about seven o'clock in the evening. Everyone had gone to his 
room to dress for dinner. Neil took me to mine. Badgeworthy was an attractive, rambling old 
house. It had been added to freely in the last three centuries and was full of little steps up and 
down, and unexpected staircases. It was the sort of house in which it's not easy to find your 
way about. I remember Neil promised to come and fetch me on his way down to dinner. I was 
feeling a little shy at the prospect of meeting his people for the first time. I remember saying 
with a laugh that it was the kind of house one expected to meet ghosts in the passages, and he 
said carelessly that he believed the place was said to be haunted but that none of them had 
ever seen anything, and he didn't even know what form the ghost was supposed to take. 

Then he hurried away and I set to work to dive into my suitcases for my evening clothes. 
The Carslakes weren't well-off; they clung on to their old home, but there were no 
menservants to unpack for you or valet you. 

Well, I'd just got to the stage of tying my tie. I was standing in front of the glass. I could 
see my own face and shoulders and behind them the wall of the room - a plain stretch of wall 
just broken in the middle by a door - and just as I finally settled my tie I noticed that the door 
was opening. 

I don't know why I didn't turn around - I think that would have been the natural thing to 
do; anyway, I didn't. I just watched the door swing slowly open - and as it swung I saw into 
the room beyond. 

It was a bedroom - a larger room than mine - with two bedsteads in it, and suddenly I 
caught my breath. 

For at the foot of one of those beds was a girl and round her neck were a pair of man's 
hands and the man was slowly forcing her backwards and squeezing her throat as he did so, so 
that the girl was being slowly suffocated. 

There wasn't the least possibility of a mistake. What I saw was perfectly clear. What was 
being done was murder. 

I could see the girl's face clearly, her vivid golden hair, the agonised terror of her 
beautiful face, slowly suffusing with blood. Of the man I could see his back, his hands, and a 
scar that ran down the left side of his face towards his neck. 
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It's taken some time to tell, but in reality only a moment or two passed while I stared 
dumbfounded. Then I reeled round to the rescue … 

And on the wall behind me, the wall reflected in the glass, there was only a Victorian 
mahogany wardrobe. No door open - no scene of violence. I swung back to the mirror. The 
mirror reflected only the wardrobe … 

I passed my hands across my eyes. Then I sprang across the room and tried to pull 
forward the wardrobe and at that moment Neil entered by the other door from the passage and 
asked me what the hell I was trying to do. 

He must have thought me slightly barmy as I turned on him and demanded whether there 
was a door behind the wardrobe. He said, yes, there was a door, it led into the next room. I 
asked him who was occupying the next room and he said people called Oldham - a Major 
Oldham and his wife. I asked him then if Mrs Oldham had very fair hair and when he replied 
dryly that she was dark I began to realise that I was probably making a fool of myself. I pulled 
myself together, made some lame explanation and we went downstairs together. I told myself 
that I must have had some kind of hallucination - and felt generally rather ashamed and a bit 
of an ass. 

And then - and then - Neil said, 'My sister Sylvia,' and I was looking into the lovely face 
of the girl I had just seen suffocating to death … and I was introduced to her fiancé, a tall dark 
man with a scar running down the left side of his face. 

Well - that's that. I'd like you to think and say what you'd have done in my place. Here 
was the girl - the identical girl - and here was the man I'd seen throttling her - and they were to 
be married in about a month's time … 

Had I - or had I not - had a prophetic vision of the future? Would Sylvia and her husband 
come down here to stay some time in the future, and be given that room (the best spare room) 
and would that scene I'd witnessed take place in grim reality? 

What was I to do about it? Could I do anything? Would anyone - Neil - or the girl 
herself - would they believe me? 

I turned the whole business over and over in my mind the week I was down there. To 
speak or not to speak? And almost at once another complication set in. You see, I fell in love 
with Sylvia Carslake the first moment I saw her … I wanted her more than anything on earth 
… And in a way that tied my hands. 

And yet, if I didn't say anything, Sylvia would marry Charles Crawley and Crawley 
would kill her … 

And so, the day before I left, I blurted it all out to her. I said I expect she'd think me 
touched in the intellect or something, but I swore solemnly that I'd seen the thing just as I told 
it to her and that I felt if she was determined to marry Crawley, I ought to tell her my strange 
experience. 

She listened very quietly. There was something in her eyes I didn't understand. She 
wasn't angry at all. When I'd finished, she just thanked me gravely. I kept repeating like an 
idiot, 'I did see it. I really did see it,' and she said, 'I'm sure you did if you say so. I believe 
you.' 

Well, the upshot was that I went off not knowing whether I'd done right or been a fool, 
and a week later Sylvia broke off her engagement to Charles Crawley. 

After that the war happened, and there wasn't much leisure for thinking of anything else. 
Once or twice when I was on leave, I came across Sylvia, but as far as possible I avoided her. 

I loved her and wanted her just as badly as ever, but I felt somehow that it wouldn't be 
playing the game. It was owing to me that she'd broken off her engagement to Crawley, and I 
kept saying to myself that I could only justify the action I had taken by making my attitude a 
purely disinterested one. 
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Then, in 1916, Neil was killed and it fell to me to tell Sylvia about his last moments. We 
couldn't remain on formal footing after that. Sylvia had adored Neil and he had been my best 
friend. She was sweet - adorably sweet in her grief. I just managed to hold my tongue and 
went out again praying that a bullet might end the whole miserable business. Life without 
Sylvia wasn't worth living. 

But there was no bullet with my name on it. One nearly got me below the right ear and 
one was deflected by a cigarette case in my pocket, but I came through unscathed. Charles 
Crawley was killed in action at the beginning of 1918. 

Somehow that made a difference. I came home in the autumn of 1918 just before the 
Armistice and I went straight to Sylvia and told her that I loved her. I hadn't much hope that 
she'd care for me straight away, and you could have knocked me down with a feather when 
she asked me why I hadn't told her sooner. I stammered out something about Crawley and she 
said, 'But why did you think I broke it off with him?' and then she told me that she'd fallen in 
love with me just as I'd done with her - from the very first minute. 

I said I thought she'd broken off her engagement because of the story I told her and she 
laughed scornfully and said that if you loved a man you wouldn't be as cowardly as that, and 
we went over that old vision of mine again and agreed that it was queer, but nothing more. 

'Well, there's nothing much to tell for some time after that. Sylvia and I were married 
and we were very happy. But I realised, as soon as she was really mine, that I wasn't cut out 
for the best kind of husband. I loved Sylvia devotedly, but I was jealous, absurdly jealous of 
anyone she so much as smiled at. It amused her at first, I think she even rather liked it. It 
proved, at least, how devoted I was. 

As for me, I realised quite fully and unmistakably that I was not only making a fool of 
myself, but that I was endangering all the peace and happiness of our life together. I knew, I 
say, but I couldn't change. Every time Sylvia got a letter she didn't show to me I wondered 
who it was from. If she laughed and talked with any man, I found myself getting sulky and 
watchful. 

At first, as I say, Sylvia laughed at me. She thought it a huge joke. Then she didn't think 
the joke so funny. Finally she didn't think it a joke at all - 

And slowly, she began to draw away from me. Not in any physical sense, but she 
withdrew her secret mind from me. I no longer knew what her thoughts were. She was kind - 
but sadly, as though from a long distance. 

Little by little I realised that she no longer loved me. Her love had died and it was I who 
had killed it … 

The next step was inevitable, I found myself waiting for it - dreading it … 
Then Derek Wainwright came into our lives. He had everything that I hadn't. He had 

brains and a witty tongue. He was good-looking, too, and - I'm forced to admit it - a 
thoroughly good chap. As soon as I saw him I said to myself, 'This is just the man for Sylvia 
… ' 

She fought against it. I know she struggled … but gave her no help. I couldn't. I was 
entrenched in my gloomy, sullen reserve. I was suffering like hell - and I couldn't stretch out a 
finger to save myself. I didn't help her. I made things worse. I let loose at her one day - a 
string of savage, unwarranted abuse. I was nearly mad with jealousy and misery. The things I 
said were cruel and untrue and I knew while I was saying them how cruel and untrue they 
were. And yet I took a savage pleasure I saying them … 

I remember how Sylvia flushed and shrank … 
I drove her to the edge of endurance. 
I remember she said, 'This can't go on … ' 
When I came home that night the house was empty - empty. There was a note - quite in 

the traditional fashion. 
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In it she said that she was leaving me - for good. She was going down to Badgeworthy 
for a day or two. After that she was going to the one person who loved her and needed her. I 
was to take that as final. 

I suppose that up to then I hadn't really believed my own suspicions. This confirmation 
in black and white of my worst fears sent me raving mad. I went down to Badgeworthy after 
her as fast as the car would take me. 

She had just changed her frock for dinner, I remember, when I burst into the room. I can 
see her face - startled - beautiful - afraid. 

I said, 'No one but me shall ever have you. No one.' 
And I caught her throat in my hands and gripped it and bent her backwards. 
Suddenly I saw our reflection in the mirror. Sylvia choking and myself strangling her, 

and the scar on my cheek where the bullet grazed it under the right ear. 
No - I didn't kill her. That sudden revelation paralysed me and I loosened my grasp and 

let her slip on to the floor … 
And then I broke down - and she comforted me … Yes, she comforted me. 
I told her everything and she told me that by the phrase 'the one person who loved and 

needed her' she had meant her brother Alan … We saw into each other's hearts that night, and 
I don't think, from that moment, that we ever drifted away from each other again … 

It's a sobering thought to go through life with - that, but for the grace of God and a 
mirror, one might be a murderer … 

One thing did die that night - the devil of jealousy that had possessed me so long … 
But I wonder sometimes - suppose I hadn't made that initial mistake - the scar on the left 

cheek - when really it was the right - reversed by the mirror … Should I have been so sure the 
man was Charles Crawley? Would I have warned Sylvia? Would she be married to me - or to 
him? 

Or are the past and the future all one? 
I'm a simple fellow - and I can't pretend to understand these things - but I saw what I saw 

- and because of what I saw, Sylvia and I are together in the old-fashioned words - till death 
do us part. And perhaps beyond … 
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No Fundo do Espelho 

 
Não tenho explicações para essa história, nem nenhuma teoria de como e porque vi o 

que vi. Mas o fato é que vi.  
Mesmo assim, algumas vezes me pergunto como os fatos se teriam desenrolado se na 

época eu percebesse aquele detalhe essencial que só muitos anos mais tarde vim a enxergar. 
Se eu tivesse compreendido... talvez o curso de três vidas teria - sido totalmente modificado, o 
que é uma idéia assustadora.  

Para contar-lhes como tudo começou, preciso voltar ao verão de 1914, pouco antes da 
guerra, quando fui a Badgeworthy com Neil Carslake. Neil era na época o meu melhor amigo. 
Eu conhecia também o seu irmão Alan, mas não com a mesma intimidade, e nunca vira a irmã 
dos dois, Sylvia. Ela era dois anos mais moça do que Alan e três anos mais moça do que Neil. 
Já por duas vezes enquanto éramos colegas de colégio, eu fora convidado a passar parte das 
férias com Neil em Badgeworthy, mas nas duas ocasiões surgira algum obstáculo. Assim, já 
completados os vinte e três anos, vi pela primeira vez a casa de Neil e Alan.  

Os convidados eram muitos. A irmã de Neil, Sylvia, acabara de ficar noiva de um tal 
Charles Crawley. Era muitos anos mais velho do que ela, disse-me Neil, mas um ótimo sujeito 
e em boa situação financeira.  

Lembro-me que chegamos às sete da noite. Todos se haviam retirado para os seus 
quartos a fim de preparar-se para o jantar. Neil conduziu-me ao que me fora reservado. 
Badgeworthy era uma mansão antiga, atraente e espaçosa. Nos últimos três séculos sofrera 
vários acréscimos e por todo lado as diferenças de piso obrigavam a escadarias inesperadas. 
Era o tipo de casa em que a orientação é difícil. Neil prometeu passar pelo meu quarto quando 
fosse descer para o jantar. Eu estava um pouco encabulado à idéia de encontrar pela 
primeira vez a sua família. Lembro-me de ter dito rindo que não me surpreenderia se 
encontrasse fantasmas pelos corredores, ao que ele retrucou despreocupadamente que 
diziam ser a casa mal-assombrada, mas nunca vira coisa alguma e não sabia a forma que 
o fantasma costumava assumir.  

Logo em seguida ele saiu apressado e comecei a desfazer as malas procurando pelas 
minhas roupas de cerimônia. Os Carslakes não eram ricos, conservavam a velha mansão, 
mas não tinham criado-de-quarto para ajudar os hóspedes a se vestirem.  

Bem de pé em frente ao espelho, estava acabando de me preparar. Via meu rosto e 
meus ombros, e atrás de mim a parede do quarto - um trecho nu de parede em que se 
recortava uma porta. Terminara de dar o nó na gravata quando notei que essa porta estava 
se abrindo.  

Não sei por que não me virei, creio que teria sido a reação mais natural. Mas de 
qualquer forma, não me virei. Fiquei olhando a porta que se abria lentamente revelando o 
quarto contíguo.  

Era um quarto de dormir, maior do que o meu, com duas camas. Súbito, retive a 
respiração.  

Ao pé de uma das camas estava uma jovem com o pescoço envolvido por um par de 
mãos masculinas. Um homem estrangulava-a lentamente, forçando-a a curvar-se para 
trás, sufocando-a devagar.  

Não havia a mínima possibilidade de engano. A visão era perfeitamente nítida. Eu 
estava presenciando um assassinato.  

Podia ver claramente o rosto da jovem, seus cabelos dourados, o pavor e a agonia 
em seu belo rosto que lentamente se tingia de sangue. Do homem eu via apenas as costas, 
as mãos e uma parte da face esquerda cortada por uma cicatriz que descia até o pescoço.  
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Este relato tomou-me algum tempo, mas na realidade só por alguns segundos fiquei 
paralisado antes de virar-me para socorrê-la...  

E então vi que na parede às minhas costas, na parede refletida no espelho, havia 
apenas um grande guarda-roupa vitoriano. Nenhuma porta aberta. Nenhuma cena de 
violência. Virei-me rapidamente para o espelho. Ele refletia apenas o guarda-roupa.  

Passei as mãos pelos olhos e atravessando o quarto tentei empurrar o móvel. Foi 
neste momento que Neil entrou pela outra porta e perguntou-me que diabos eu estava 
tentando fazer.  

Ele deve ter-me julgado um tanto maluco quando virei e lhe perguntei se existia 
uma porta atrás do guarda-roupa. Respondeu-me que sim, havia uma porta que abria para 
o quarto ao lado. Indaguei quem ocupava aquele quarto. Era o casal Oldham, o Major 
Oldham e a esposa. Perguntei-lhe se a Sra. Oldham tinha cabelos louros e Neil respondeu-
me secamente que era morena. Percebi então estar fazendo papel de tolo. Controlei-me, 
arranjei uma desculpa qualquer e desci com ele dizendo a mim mesmo que devia ter tido 
uma espécie de alucinação. Senti-me envergonhado e meio idiota.  

E então... e então ... Neil disse: - Minha irmã Sylvia - e me vi olhando para o rosto 
encantador da jovem que eu acabara de ver sendo le9tamente estrangulada... e fui 
apresentado ao noivo, um homem alto e moreno com uma cicatriz na face esquerda.  

Bem, isso é tudo. Gostaria que refletissem e me dissessem o que teriam feito em 
meu lugar. Ali estava a jovem, a mesma jovem, e ali estava o homem que eu vira 
estrangulando-a ... e os dois deveriam casar-se dentro de um mês.  

Eu tivera ou não uma visão premonitória? Acaso Sylvia e o marido iriam algum dia 
hospedar-se naquele mesmo quarto (o melhor quarto de hóspedes), e aquela cena que eu 
presenciara tornar-se-ia uma sinistra realidade?  

Fiquei remoendo aquilo todo o tempo durante a semana que ali passei. Devia falar 
ou não? E quase imediatamente surgiu outra complicação: apaixonei-me por Sylvia 
Carslake no primeiro instante em que a vi. Desejei-a mais do que a qualquer outra coisa 
no mundo... e de certa forma isto amarrou-me as mãos.  

Porém, se eu não dissesse nada, Sylvia casar-se-ia com Charles Crawley e Crawley 
matá-la-ia.  

E assim, na véspera de ir-me embora, contei-lhe tudo. Disse-lhe que esperava que 
ela me julgasse com os miolos moles, ou coisa semelhante, mas jurava solenemente ter 
visto a cena do espelho, e sentia, já que ela estava decidida a casar-se com Crawley, que 
"devia revelar-Ihe a minha estranha experiência.  

Ela ouviu-me em silêncio. Seus olhos tinham uma expressão que não consegui decifrar. 
Não ficou nem um pouco zangada e quando acabei agradeceu-me gravemente. Fiquei ali 
repetindo como um idiota: - Eu vi, eu realmente vi, ao que ela retrucou: - Estou certa de que 
viu. Acredito em você.  

Bem, o desfecho foi que parti sem saber se tinha agido certo ou me comportado como 
um tolo, e uma semana mais tarde Sylvia desfez o noivado com Charles Crawley.  

Logo depois ec10diu a guerra, e não havia tempo para pensar em mais nada. Uma ou 
duas vezes, quando estava de licença, encontrei Sylvia, mas evitei-a o mais possível.  

Eu a amava e a desejava mais do que nunca, porém de alguma forma sentia que se a 
procurasse não estaria agindo corretamente. Por minha causa ela desfizera o noivado com 
Crawley, e o meu ato só teria sido justificado se eu tivesse agido desinteressadamente.  

Então, em 1916, Neil foi morto e coube-me falar a Sylvia sobre os seus últimos 
momentos. Depois disso, nossas relações não podiam mais permanecer num plano formal. 
Sylvia adorara Neil, e ele fora o meu melhor amigo. Em sua dor ela mostrou-se adorável, tão 
doce e meiga que a custo consegui reprimir o meu amor. Voltei para o front rezando para que 
uma bala pusesse fim à minha miséria. A vida sem Sylvia não tinha atrativos.  
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Mas nenhuma bala estava reservada para mim. Uma quase me pegou embaixo da orelha 
direita, e uma outra foi desviada por uma cigarreira de metal que levava no bolso, e assim saí 
ileso da guerra. Charles Crawley morreu em ação no início de 1918.  

De algum modo isto fez uma diferença. Voltei para casa no outono de 1918; pouco antes 
do armistício. Fui direto a Sylvia e disse-lhe que a amava. Não tinha muita esperança de que 
ela correspondesse logo ao meu amor, e tive a maior surpresa quando ela perguntou por que 
não .lhe falara antes. Gaguejei qualquer coisa sobre Crawley, e ela retrucou: - Mas por que 
julgou que rompi com ele? - e me contou então que se apaixonara por mim, assim como eu me 
apaixonara por ela, no primeiro instante em que nos víramos. Confessei-lhe ter pensado que 
ela desfizera o noivado por causa da história que eu lhe contara; ela riu com desdém e afirmou 
que se amasse realmente um homem nunca agiria de forma tão covarde. Falamos novamente 
sobre a minha visão e concordamos que era estranha, porém nada mais do que isso.  

Bem, tenho pouco a relatar sobre os meses seguintes. Sylvia e eu nos casamos e fomos 
felizes. Mas logo compreendi que não estava talhado para ser um bom marido. Amava Sylvia 
extremosamente, mas era ciumento, absurdamente ciumento de todos a quem ela dedicasse 
um simples sorriso. A princípio isto divertiu-a. Acho que até mesmo gostava dos meus 
ciúmes, que ao menos lhe provavam a minha dedicação.  

Quanto a mim, sabia plena e inequivocamente que não só estava agindo como um tolo, 
mas também colocando em perigo a paz e a felicidade de nossa vida conjugal. Digo que sabia, 
porém não conseguia modificar-me. Toda vez que Sylvia recebia uma carta e não ma 
mostrava, eu começava a conjecturar de quem seria. Se ela ria conversando com algum 
homem, eu ficava imediatamente desconfiado e macambúzio.  

A princípio, como já disse, Sylvia riu-se achando meus ciúmes engraçadíssimos. Depois 
parou de considerá-los tão engraçados, e por fim deixou de achar-Ihes qualquer graça.  

Lentamente ela começou a se afastar de mim. Não no sentido físico, mas retraiu-se, não 
compartilhando mais comigo os seus pensamentos. Era sempre bondosa, mas triste, como se 
nos separasse uma longa distância.  

Pouco a pouco compreendi que ela não mais me amava. Seu amor morrera. Eu mesmo o 
matara...  

A etapa seguinte era inevitável. Percebi que a esperava... e temia.  
E assim Derek Wainwright entrou em nossas vidas. Ele tinha tudo que eu não tinha: um 

cérebro privilegiado e uma língua afiada. Era atraente, também e - sou forçado a admitir - uma 
ótima pessoa. Assim que o conheci, pensei comigo: "Este é o homem para Sylvia”...  

Ela lutou contra isto, sei que ela lutou... mas não lhe dei nenhum auxílio. Não podia. 
Enrustido em minha sombria reserva, sofria as torturas do inferno, mas não conseguia estender 
um dedo para me salvar. Não a ajudei. Ao contrário, agravei ainda mais a situação. Certo dia a 
minha ira explodiu e insultei-a selvagem e injustificadamente. Disse coisas falsas e cruéis 
sabendo perfeitamente quão falsas e cruéis eram. E apesar disso senti um prazer selvagem em 
dizê-las...  

Lembro-me como Sylvia enrubesceu e recuou... Levei-a ao limite da tolerância.  
Lembro-me que ela disse: - Isso não pode continuar... Quando voltei aquela noite para 

casa, encontrei-a vazia. Ela deixara um bilhete, como é tradicional nesses casos.  
Nele dizia que me estava deixando para sempre. Ia passar uns dias em Badgeworthy e 

depois iria procurar a única pessoa que a amava e precisava dela. Sua decisão era final.  
Creio que, até então, eu mesmo não acreditava realmente em minhas suposições. Esta 

confirmação em preto e branco dos meus piores receios enlouqueceu-me. Peguei o carro e 
pisando fundo no acelerador fui atrás dela em Badgeworthy.  

Lembro-me que quando empurrei a porta do seu quarto, ela acabara de trocar o vestido 
para jantar. Vi no seu rosto, no seu belo rosto, o espanto... e o medo.  

Eu disse: - Ninguém, ninguém a não ser eu a terá!  
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Envolvi seu pescoço com as minhas mãos e apertei, forçando-a a curvar-se para trás.  
Subitamente vi a nossa imagem no espelho: Sylvia sufocada, eu estrangulando-a, e a 

cicatriz no meu rosto onde a bala passara de raspão sob a orelha direita.  
Não, eu não a matei. Esta repentina revelação paralisou-me… 
Abri as mãos e ela escorregou até o chão...  
Explodi em soluços então... e ela me confortou ... Sim, ela me confortou...  
Disse-lhe tudo e ela explicou que com a expressão "a única pessoa que me ama e precisa 

de mim" quisera referir-se ao irmão Alan... Naquela noite abrimos os nossos corações, e acho 
que desde aquele momento nunca· mais nos afastamos um do outro.  

Entretanto é uma idéia assustadora pensar que se não fosse pela graça de Deus e por um 
espelho, eu hoje seria um assassino...  

Mas algo morreu naquela noite: o demônio do ciúme que m.e possuíra por tanto tempo...  
Às vezes fico pensando - e se eu não tivesse cometido aquele engano inicial, julgando 

que a cicatriz era na face esquerda quando na verdade era na direita, invertida pelo espelho? 
Teria tido tanta certeza que o homem era Charles Crawley? Teria advertido Sylvia? Ela se 
teria casado comigo... ou com ele?  

Constituirão o passado e o futuro uma coisa só?  
Sou um homem simples, e não pretendo entender dessas coisas. Mas vi o que vi... e por 

causa do que vi Sylvia e eu estaremos juntos - para empregar as palavras antiquadas - até que 
a morte nos separe. E talvez ainda além... 
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ANEXO B – Reprodução do conto The Oval Portrait 
 

The Oval Portrait 
 

THE chateau into which my valet had ventured to make forcible entrance, rather than 
permit me, in my desperately wounded condition, to pass a night in the open air, was one of 
those piles of commingled gloom and grandeur which have so long frowned among the 
Appenines, not less in fact than in the fancy of Mrs. Radcliffe. To all appearance it had been 
temporarily and very lately abandoned. We established ourselves in one of the smallest and 
least sumptuously furnished apartments. It lay in a remote turret of the building. Its 
decorations were rich, yet tattered and antique. Its walls were hung with tapestry and 
bedecked with manifold and multiform armorial trophies, together with an unusually great 
number of very spirited modern paintings in frames of rich golden arabesque. In these 
paintings, which depended from the walls not only in their main surfaces, but in very many 
nooks which the bizarre architecture of the chateau rendered necessary — in these paintings 
my incipient delirium, perhaps, had caused me to take deep interest; so that I bade Pedro to 
close the heavy shutters of the room — since it was already night — to light the tongues of a 
tall candelabrum which stood by the head of my bed — and to throw open far and wide the 
fringed curtains of black velvet which enveloped the bed itself. I wished all this done that I 
might resign myself, if not to sleep, at least alternately to the contemplation of these pictures, 
and the perusal of a small volume which had been found upon the pillow, and which 
purported to criticise and describe them.  

Long — long I read — and devoutly, devotedly I gazed. Rapidly and gloriously the 
hours flew by, and the deep midnight came. The position of the candelabrum displeased me, 
and outreaching my hand with difficulty, rather than disturb my slumbering valet, I placed it 
so as to throw its rays more fully upon the book. 

But the action produced an effect altogether unanticipated. The rays of the numerous 
candles (for there were many) now fell within a niche of the room which had hitherto been 
thrown into deep shade by one of the bed-posts. I thus saw in vivid light a picture all 
unnoticed before. It was the portrait of a young girl just ripening into womanhood. I glanced 
at the painting hurriedly, and then closed my eyes. Why I did this was not at first apparent 
even to my own perception. But while my lids remained thus shut, I ran over in my mind my 
reason for so shutting them. It was an impulsive movement to gain time for thought — to 
make sure that my vision had not deceived me — to calm and subdue my fancy for a more 
sober and more certain gaze. In a very few moments I again looked fixedly at the painting. 

That I now saw aright I could not and would not doubt; for the first flashing of the 
candles upon that canvas had seemed to dissipate the dreamy stupor which was stealing over 
my senses, and to startle me at once into waking life. 

The portrait, I have already said, was that of a young girl. It was a mere head and 
shoulders, done in what is technically termed a vignette manner; much in the style of the 
favorite heads of Sully. The arms, the bosom and even the ends of the radiant hair, melted 
imperceptibly into the vague yet deep shadow which formed the back-ground of the whole. 
The frame was oval, richly gilded and filagreed in Moresque. As a thing of art nothing could 
be more admirable than the painting itself. But it could have been neither the execution of the 
work, nor the immortal beauty of the countenance, which had so suddenly and so vehemently 
moved me. Least of all, could it have been that my fancy, shaken from its half slumber, had 
mistaken the head for that of a living person. I saw at once that the peculiarities of the design, 
of the vignetting, and of the frame, must have instantly dispelled such idea — must have 
prevented even its momentary entertainment. Thinking earnestly upon these points, I 
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remained, for an hour perhaps, half sitting, half reclining, with my vision riveted upon the 
portrait. At length, satisfied with the true secret of its effect, I fell back within the bed. I had 
found the spell of the picture in an absolute life-likeliness of expression, which, at first 
startling, finally confounded, subdued and appalled me. With deep and reverent awe I 
replaced the candelabrum in its former position. The cause of my deep agitation being thus 
shut from view, I sought eagerly the volume which discussed the paintings and their histories. 
Turning to the number which designated the oval portrait, I there read the vague and quaint 
words which follow: 

"She was a maiden of rarest beauty, and not more lovely than full of glee. And evil was 
the hour when she saw, and loved, and wedded the painter. He, passionate, studious, austere, 
and having already a bride in his Art: she a maiden of rarest beauty, and not more lovely than 
full of glee: all light and smiles, and frolicksome as the young fawn: loving and cherishing all 
things: hating only the Art which was her rival: dreading only the pallet and brushes and other 
untoward instruments which deprived her of the countenance of her lover. It was thus a 
terrible thing for this lady to hear the painter speak of his desire to portray even his young 
bride. But she was humble and obedient, and sat meekly for many weeks in the dark high 
turret-chamber where the light dripped upon the pale canvas only from overhead. But he, the 
painter, took glory in his work, which went on from hour to hour and from day to day. And he 
was a passionate, and wild and moody man, who became lost in reveries; so that he would not 
see that the light which fell so ghastly in that lone turret withered the health and the spirits of 
his bride, who pined visibly to all but him. Yet she smiled on and still on, uncomplainingly, 
because she saw that the painter, (who had high renown,) took a fervid and burning pleasure 
in his task, and wrought day and night to depict her who so loved him, yet who grew daily 
more dispirited and weak. And in sooth some who beheld the portrait spoke of its 
resemblance in low words, as of a mighty marvel, and a proof not less of the power of the 
painter than of his deep love for her whom he depicted so surpassingly well. But at length, as 
the labor drew nearer to its conclusion, there were admitted none into the turret; for the 
painter had grown wild with the ardor of his work, and turned his eyes from the canvas rarely, 
even to regard the countenance of his wife. And he would not see that the tints which he 
spread upon the canvas were drawn from the cheeks of her who sat beside him. And when 
many weeks had passed, and but little remained to do, save one brush upon the mouth and one 
tint upon the eye, the spirit of the lady again flickered up as the flame within the socket of the 
lamp. And then the brush was given, and then the tint was placed; and, for one moment, the 
painter stood entranced before the work which he had wrought; but in the next, while he yet 
gazed, he grew tremulous and very pallid, and aghast, and crying with a loud voice 'This is 
indeed Life itself!' turned suddenly to regard his beloved: — She was dead." 
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O Retrato Ovalado 

 
O castelo no qual meu criado estava decidido a entrar à viva força, não consentindo que 

eu, ferido como estava, tivesse que passar a noite debaixo da chuvarada, era um grande 
edifício senhorial e melancólico, que durante muitos e muitos séculos, fora grito de guerra nos 
Montes Apeninos. Segundo nos disseram, tinha sido abandonado temporariamente por seus 
donos. Acomodamo-nos numa das salas menores, que era também a mais modestamente 
mobiliada. Estava situada num torreão um tanto afastado do corpo principal do castelo; seus 
móveis, seus adornos, ricos e luxuosos, pareciam maltratados pela ação do tempo e apenas 
conservavam poucos vestígios do antigo esplendor. 

Sobre as paredes caíam tapeçarias e troféus heráldicos, bem como grande quantidade de 
quadros modernos encerrados em molduras de ouro e madeiras finíssimas. 

Devido talvez ao delírio que me produzia a alta febre, senti crescer dentro de mim um 
grande amor por aqueles quadros que como prodigioso e estranho museu, tinha diante dos 
olhos. 

Mandei o criado fechar as pesadas portas e as altas janelas, pois era noite cerrada, e 
acender o candelabro de sete braços que encontrara sobre a mesa. Descerrei, em seguida, os 
cortinados de cetim e veludo que rodeavam o dossel de minha cama. 

Queria assim, se por acaso não chegasse a conciliar o sono, distrair-me ao menos na 
contemplação dos quadros na leitura de um livro de pergaminho que havia encontrado sobre a 
almofada, o qual parecia conter a descrição e a história de todas as obras de arte que se 
achavam encerradas naquele castelo. Passei quase toda a noite lendo. Naquele livro estava 
realmente a história dos quadros que me rodeavam. E as horas transcorreram rapidamente e, 
sem que eu percebesse, chegou a meia-noite. A luz do candelabro me feria os olhos e, sem 
que meu criado o notasse, coloquei-o de tal modo que somente projetasse seus tênues raios 
sobre a superfície escrita do livro. Mas aquela troca de luz produziu um efeito inesperado. 

Os resplendores das numerosas velas projetaram-se então sobre um quadro da alcova 
que uma das colunas do leito até então tinha envolto numa sombra profunda. Era o retrato de 
uma jovem quase mulher. Dirigi ao quadro uma olhadela rápida e fechei os olhos. Não o 
compreendi bem a principio. Mas, enquanto minhas pupilas permaneciam fechadas, analisei 
rapidamente a razão que mas fazia cerrar assim. Era um movimento involuntário para ganhar 
tempo, para assegurar-me de que minha vista não me tinha enganado, para acalmar e preparar 
meu espírito para uma contemplação mais serena. Ao cabo de alguns momentos olhei de novo 
para o quadro, desta vez fixa e penetrantemente. 

Já não podia duvidar, ainda que o quisesse, de que então via muito claramente. O 
primeiro esplendor da chama do candelabro sobre a tela tinha dissipado a confusão de meus 
sentidos e chamara à realidade. O retrato era de uma jovem. Um busto; a cabeça e os ombros 
pintados nesse estilo que chamam, em linguagem técnica, estilo de "vinheta"; um tanto da 
"maneira" de Sully em suas cabeças prediletas. O seio, os braços e os cachos de cabelos 
radiantes fundiam-se imperceptivelmente na sombra que servia de fundo ao junto. A moldura 
era oval, dourada e trabalhada ao gosto moderno. Como obra de arte não se podia encontrar 
nada mais adorável do que a própria pintura. Mas pode ser que não fosse nem a execução da 
obra nem a beleza daquele semblante juvenil que me impressionou tão súbita e fortemente. 

Devia acreditar ainda menos que a minha imaginação, saindo de um sonho, tivesse 
tomado aquela mulher por uma pessoa viva. Vi, em primeiro lugar, que os pormenores do 
desenho, o estilo e o aspecto da moldura não me deixariam nenhuma ilusão, ainda que 
momentânea, dissipando imediatamente semelhante encantamento. Fazendo estas reflexões, 
permaneci estendido uma hora inteira, com os olhos cravados no retrato. Tinha adivinhado 
que o "encantamento" da pintura era uma expressão vital, absolutamente adequada à própria 
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vida, que primeiro me tinha feito estremecer e que finalmente me subjugara, aterrorizado. 
Com um terror profundo e insopitável, coloquei de novo o candelabro na sua primitiva 
posição. Tendo ocultado assim a minha vista a causa dessa profunda agitação, procurei 
ansiosamente o livro que continha a analise do quadro e sua história. Fui em busca do número 
que designava o retrato oval e li o seguinte relato: 

"Era uma jovem de rara beleza e cheia de jovialidade. Maldita foi a hora em que viu e 
amou o artista, casando-se com ele! Ele, apaixonado, estudioso, amava, mais do que sua 
esposa, a sua Arte; ela, uma jovem de rara beleza e não menos amável do que cheia de 
jovialidade - nada mais do que luz e sorrisos - ágil como a lebre solta no campo - amando e 
acariciando todas as coisas - não odiando mais do que a Arte, que era sua rival - não temendo 
mais do que a palheta e os pincéis. Foi uma coisa terrível para ela ouvir o pintor falar do 
desejo de pintar sua esposa. Mas esta era obediente, e sentou-se com doçura durante longas 
semanas no sombrio e alto "atelier" da torre, onde a luz penetrava por uma clarabóia de 
cristal. Mas ele, o pintor, punha seu destino e sua glória no retrato, que avançava em cores de 
hora para hora e de dia para dia... E ele era um homem apaixonado e estranho, que se perdia 
em sonhos, tanto que "não queria" ver que a Luz que filtrava tão lugubremente naquela torre 
afastada, extenuava a saúde e a alma de sua mulher, que enfraquecia visivelmente aos olhos 
de todo o mundo, exceto aos dele. 

Contudo, ela sorria sempre, sem se queixar, porque via que o pintor sentia um prazer 
doido e ardente na sua tarefa e trabalhava noite e dia para pintar aquela que amava tanto, mas 
que se tomava de dia para dia mais languida e mais débil. E, na verdade, os que 
contemplavam o retrato falavam em voz baixa da extrema semelhança do original como de 
uma prodigiosa maravilha e como de uma prova não menor do talento do pintor do que de seu 
profundo amor por aquela a quem pintava ato milagrosamente bem. Todavia, mais tarde, 
quando a tarefa se aproximava de seu fim, já ninguém podia visitar a torre: o pintor tinha 
enlouquecido com o ardor de seu trabalho e não tirava os olhos da tela senão para ver a 
fisionomia da mulher. E "não queria" ver que as cores que gravava na tela ele as ia tirando das 
faces daquela que estava sentada à sua frente. E quando, decorridas muitas semanas, já faltava 
muito pouco trabalho - nada mais do que uma pincelada sobre os lábios e uma sombra sobre 
os olhos - o espírito da mulher palpitou como a chama próxima a extinguir-se palpita numa 
lâmpada; e então o pintor deu a pincelada sobre os lábios e a sombra sobre os olhos e, durante 
um momento, quedou em êxtase ante o trabalho que tinha realizado; um minuto depois, 
quando o olhava extasiado, um estremecimento de terror percorreu seu corpo e começou a 
gritar com voz aguda e destemperada. 

- É a vida, é a própria vida que eu aprisionei na tela! 
E, quando se voltou para contemplar sua esposa, viu que ela estava morta. 

 


